หลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
3.1.1 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรทางวิ ชาการ
แผนการศึกษาแบบปกติ
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่ วยกิ ต
ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
C
EF หน่ วยกิ ต
กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ
> หน่วยกิต
กลุม่ วิชาบังคับ
AB หน่วยกิต
กลุม่ วิชาเลือก
E หน่วยกิต
ข. หมวดวิ ชาเฉพาะ
LL หน่ วยกิ ต
กลุม่ วิชาแกน
GE หน่วยกิต
กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน-บังคับ
GM หน่วย
กิต
กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน-เลือก
AN หน่วย
กิต
กลุม่ วิชาโท
AB หน่วย
กิต
ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี
P หน่ วยกิ ต
3.1.2 รายวิ ชา
หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสของวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ การ
ผลิตสือY สตรีมมิงY มีดงั นีZ
A. กําหนดรหัสไว้ 5 ตัว สองตัวแรกเป็ นตัวอักษร สามตัวหลังเป็ นตัวเลข เช่น วทส. 201
a. อักษร 2 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชา เช่น
นศ. หมายถึง สาขาวิชานิเทศศาสตร์
วทส. หมายถึง สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ การผลิตสือY สตรีมมิงY
G. ตัวเลข G ตัวหลัง หมายถึง เลขกํากับรายวิชาโดยตัวเลขแรกหมายถึงชันZ ปี ของนักศึกษา
และตัวเลขสองหลักหลังหมายถึงเลขกํากับรายวิชา
3.1.3 รายวิ ชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
C
(30 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชาภาษาอังกฤษ (9 หน่ วยกิ ต)
ตนเอง)
อก. 001 ภาษาอังกฤษเพือY การสือY สารในชีวติ ประจําวัน
EN 001
English for Everyday Communication
อก. 002 ภาษาอังกฤษเพือY การสือY สารในสังคม
EN 002
English for Social Communication
อก. 003 ภาษาอังกฤษเพือY การสือY สารในระดับสากล
EN 003
English for Global Communication

หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วย
3 (2 – 2 – 6)
3 (2 – 2 – 6)
3 (2 – 2 – 6)

กลุ่มวิ ชาบังคับ (15 หน่ วยกิ ต)
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ศท. 001 ทักษะการคิดเพือY การเรียนรู้
3 (3 – 0 – 6)
GE 001
Thinking Skills for Learning
ศท. 002 พลเมืองกับสังคมพลวัต
3 (3 – 0 – 6)
GE 002
Citizenship and Social Dynamics
ศท. 003 การสร้างจิตวิญญาณการเป็ นผูป้ ระกอบการ
3 (3 – 0 – 6)
GE 003
Cultivating Entrepreneurial Mindset
ศท. 004 เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
3 (3 – 0 – 6)
GE 004
Technology and Innovation in the Future World
ศท. 005 ทักษะการเป็ นผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
3 (3 – 0 – 6)
GE 005
Creative Leadership Skills

กลุ่มวิ ชาเลือก (6 หน่ วยกิ ต)
นักศึกษาจะต+องเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต:อไปนี้
ศท. 006
GE 006
ศท. 007
GE 007
ศท. 008
GE 008

ตนเอง)

เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
สุนทรียภาพกับชีวติ
Art of Life
สุขภาพเพือY ชีวติ
Health and Wellness for Life

ข. หมวดวิ ชาเฉพาะ (LL หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชาแกน (36 หน่ วยกิ ต)
ตนเอง)
อก. 303 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
EN 303
English for Communication Arts Profession
นศ. 001 การสือY สาร : แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบตั ิ
CA 001
Communication : Theories and Practices
นศ. 002 กฎหมายและจริยธรรมสือY
CA 002
Media Law and Ethics
นศ. 003 ศิลปะแห่งการพูด
CA 003
Art of Speaking
นศ. 004 การถ่ายภาพดิจทิ ลั
CA 004
Digital Photography
นศ. 005 ศิลปะแห่งการเล่าเรือY ง

หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วย
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วย
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (2 – 2 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

CA 005
Art of Storytelling
นศ. 006 การสือY สารการตลาดในยุคดิจทิ ลั
3 (3 – 0 – 6)
CA 006
Marketing Communications in Digital Age
นศ. 007 การรูเ้ ท่าทันสือY และข้อมูลข่าวสาร
3 (3 – 0 – 6)
CA 007
Media and Information Literacy
นศ. 008 แนวโน้มเทคโนโลยีดา้ นการสือY สาร
3 (3 – 0 – 6)
CA 008
Trends in Communication Technology
นศ. 009 สือY และธุรกิจบันเทิง
3 (3 – 0 – 6)
CA 009
Media and Entertainment Business
นศ. MAA ปฏิบตั กิ ารการออกแบบสร้างสรรค์เนืZอหา
3 (3 – 0 – 6)
CA 011
Creative Design Workshop
นศ. 118 บรอดแคสต์ตงZิ และสือY สตรีมมิงY เบือZ งต้น
3 (3 – 0 – 6)
CA 118
Introduction to Broadcasting and Streaming Media
กลุ่มวิ ชาเฉพาะด้าน-บังคับ (30 หน่ วยกิ ต)
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง)
วทส. aMA การเป็ นผูป้ ระกาศรายการ
3 (3 – 0 – 6)
BRS 201 Broadcast Announcing
วทส. aMa การเล่าเรือY งในสือY ดิจทิ ลั
3 (3 – 0 – 6)
BRS 202 Digital Media Narrative
วทส. aMG การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิต
3 (3 – 0 – 6)
BRS 203 Production Design
วทส. aM™ เทคนิคการผลิตงานในสือY ดิจทิ ลั
3 (2 – 2 – 6)
BRS 204 Digital Media Production Techniques
วทส. aMB การสร้างเนืZอหาเพือY สือY สตรีมมิงY
3 (3 – 0 – 6)
BRS 205 Streaming Media Content Creation
วทส. GMA การศึกษาเชิงลึกบรอดแคสต์ตงZิ และสือY สตรีมมิงY
3 (3 – 0 – 6)
BRS 301 Broadcasting and Streaming Media Insight
วทส. GMa การเป็ นผูป้ ระกอบการบรอดแคสต์ตงZิ และสือY สตรีมมิงY
3 (3 – 0 – 6)
BRS 302 Broadcasting and Streaming Media Entrepreneurship
วทส GMG ประเด็นศึกษาในธุรกิจการออกอากาศสือY สตรีมมิงY
3 (3 – 0 – 6)
BRS 303 Special Issue in Streaming Broadcast Business
วทส. ™MA ฝึกงานด้านบรอดแคสต์ตงZิ และสือY สตรีมมิงY
6 (0 – 40 – 6)
BRS 401 Broadcasting and Streaming Media Internship
หรือ
วทส. ™Ma โครงการเฉพาะด้านทางบรอดแคสต์ตงZิ และสือY สตรีมมิงY
6 (4 – 4 – 6)
BRS 402 Degree Project
กลุ่มวิ ชาเฉพาะด้าน-เลือก (18 หน่ วยกิ ต)
ตนเอง)
กลุ่มวิ ชาเฉพาะด้าน-เลือก E รายวิ ชา

หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วย

วทส. GAA
BRS 311
วทส. GAa
BRS 312
วทส. GAG
BRS 313

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจทิ ลั
Digital Radio Production
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั
Digital Television Production
การผลิตรายการทางสือY สตรีมมิงY
Streaming Media Production

3 (2 - 2 - 6)
3 (2 - 2 - 6)
3 (2 - 2 - 6)

และเลือกเรียนเพิC มเติ มจากกลุ่มวิ ชาเฉพาะด้าน-เลือกทีCด้านสนใจ 1 กลุ่ม หรือเลือกเรียนรายวิ ชาทีC
สนใจให้ครบ 3 รายวิ ชา ดังต่อไปนี^
กลุ่มวิ ชาเฉพาะด้าน – เลือกการผลิ ตรายการวิ ทยุ
วทส. GaA การออกแบบเสียงและดนตรี
BRS 321 Sound and Music Design
วทส. Gaa การผลิตรายการพอดแคสต์และรายการสด
BRS 322 Podcast & Live Production
วทส. GaG การผลิตเนืZอหาสร้างสรรค์สาํ หรับงานเสียงและดนตรี
BRS 323 Creative Content for Sound and Music
กลุ่มวิ ชาเฉพาะด้าน – เลือกการผลิ ตรายการทางสืCอสตรีมมิC ง
วทส. GGA การผลิตรายการบนยูทปู
BRS 331 Youtube Production
วทส. GGa การผลิตสือY ความเป็ นจริงเสมือนและความเป็ นจริงเสริม
BRS 332 Virtual Reality and Augmented Reality for Media Production
วทส. GGG การออกแบบฉาก
BRS 333 Set Design
กลุ่มวิ ชาเฉพาะด้าน – เลือกการผลิ ตรายการซีรียแ์ ละละครโทรทัศน์
วทส. G™A การแสดงและการกํากับการแสดงละครโทรทัศน์
BRS 341 Acting and Directing for TV Drama
วทส. G™a การพัฒนาบท
BRS 342 Script Development
วทส. G™G การผลิตละครโทรทัศน์
BRS 343 TV Drama Production
กลุ่มวิ ชาโท (bc หน่ วยกิ ต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
A) กลุม่ วิชาทีภY าควิชาอืนY ของคณะนิเทศศาสตร์กาํ หนดให้เป็ นวิชาโท หรือ
a) กลุม่ วิชาของคณะอืนY ทีคY ณะนิเทศศาสตร์อนุมตั ใิ ห้เรียนเป็ นวิชาโท
**การปรับเปลียY นรายวิชาในกลุม่ วิชาโทให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณบดี
ผูร้ บั ผิดชอบกลุ่มวิ ชาโท

3 (2 - 2 - 6)
3 (2 - 2 - 6)
3 (2 - 2 - 6)
3 (2 - 2 - 6)
3 (2 - 2 - 6)
3 (2 - 2 - 6)
3 (2 - 2 - 6)
3 (2 - 2 - 6)
3 (2 - 2 - 6)

นายอาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ
- นศ.ม. (การบริหารสือY สารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555
- นศ.บ. (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2542
วิชาโทวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ การผลิตสือY สตรีมมิงY (สําหรับนักศึกษาทีไY ม่ได้เรียนใน
สาขาวิชาบรอดแคสต์ตงZิ และการผลิตสือY สตรีมมิงY ) นักศึกษาเรียน B วิชาทีสY าขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และ การผลิตสือY สตรีมมิงY กําหนดดังต่อไปนีZ
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
วทส. aMA การเป็ นผูป้ ระกาศรายการ
3 (3 – 0 – 6)
BRS 201 Broadcast Announcing
วทส. aMa การเล่าเรือY งในสือY ดิจทิ ลั
3 (3 – 0 – 6)
BRS 202 Digital Media Narrative
วทส. aMG การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิต
3 (3 – 0 – 6)
BRS 203 Production Design
วทส. aMB การสร้างเนืZอหาเพือY สือY สตรีมมิงY
3 (3 – 0 – 6)
BRS 205 Streaming Media Content Creation
วทส. GMA การศึกษาเชิงลึกด้านวิทยุโทรทัศน์และสือY สตรีมมิงY
3 (3 – 0 – 6)
BRS 301 Broadcasting and Streaming Media Insight
ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี (6 หน่ วยกิ ต)
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอืนY ทีเY ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนีZ
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
วทส. 551 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพือY สังคม
3 (3 – 0 – 6)
BRS 551 Social Broadcasting
วทส. 552 การผลิตรายการกีฬา
3 (2 – 2 – 6)
BRS 552 Sports Program
วทส. 553 การออกแบบแสงสําหรับงานวิทยุโทรทัศน์
3 (2 – 2 – 6)
BRS 553 Lighting Design for Television
วทส. 554 การใช้เสียงในงานวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
3 (2 – 2 – 6)
BRS 554 Voice Work in Broadcasting
วทส. 555 เสียงและภาพในงานสือY ร่วมสมัย
3 (3 – 0 – 6)
BRS 555 Sound and Vision in Contemporary Media
วทส. 556 รายการสยองขวัญ
3 (2 – 2 – 6)
BRS 556 Horror Program
วทส. 557 การถ่ายภาพวิดที ศั น์ทางอากาศ
3 (2 – 2 – 6)
BRS 557 Aerial Videography
วทส. 558 รายการอาหาร
3 (2 – 2 – 6)
BRS 558 Culinary Programs
วทส. 559 รายการสารคดี
3 (2 – 2 – 6)
BRS 559 Documentary Program
วทส. 560 รายการท่องเทียY ว
3 (2 – 2 – 6)

BRS 560
วทส. 561
BRS 561
วทส. 562
BRS 562
วทส. 563
BRS 563
วทส. BE™
BRS 564
นศ. BBA
CA 551
นศ. BBa
CA 552
นศ. BBG
CA 553
นศ. BB™
CA 554
นศ. BB5
CA 555
นศ. 556
CA 556
นศ. 557
CA 557
นศ. BB8
CA 558
นศ. BB9
CA 559

Travel Program
การผลิตมิวสิควิดโี อ
Music Video Production
การออกแบบการผลิตข้ามสือY
Cross-Media Production Design
การสร้างภาพกราฟิ กเคลือY นไหวเพือY งานผลิต
Motion Graphics
การผลิตรายการประเภทรายการขนาดสันZ
Short-form Production
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
การสือY สารมวลชนระหว่างประเทศ
International Mass Communication
การสือY สารเพือY การพัฒนา
Development Communication
การบริการวิชาการแก่สงั คม
Integrated Academic Social Responsibility
การจัดโครงการเพือY การมีสว่ นร่วมกับสังคม
Social Engagement Project
การจัดการเทศกาลดนตรี
Music Festival Management
การปฏิบตั กิ ารเทศกาลดนตรี
Music Festival Workshop
วิทยาการทหาร
Military Science
การพัฒนาความมันคงแห่
Y
งชาติ
National Security Development

3 (2 – 2 – 6)
3 (2 – 2 – 6)
3 (2 - 2 - 6)
3 (2 - 2 - 6)
3 (0 – 0 – 12)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (0 – 6 – 6)
3 (0 – 6 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (0 – 6 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

หมายเหตุ ทุกรายวิชาทีเY ป็ น G (G-M-E) แบ่งเป็ นการบรรยาย 3 ชัวโมงต่
Y
อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบตั ริ ว่ มกัน
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผสู้ อนและการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชัวโมงต่
Y
อสัปดาห์

คําอธิ บายรายวิ ชา

ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
C (EF หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชาภาษาอังกฤษ (9 หน่ วยกิ ต)
อก. 001 ภาษาอังกฤษเพือY การสือY สารในชีวติ ประจําวัน
3 (3 - 0 - 6)
EN 001 English for Everyday Communication
วิชานีZมงุ่ เน้นให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการมีปฏิสมั พันธ์แบบพืนZ ฐาน รวมทังZ การแนะนําตัวเอง การ
บรรยายกิจวัตรประจําวัน การถามและตอบคําถามเกียY วกับรายละเอียดส่วนตัวและเรือY งง่าย ๆ
This course aims to allow students to participate in common interactions including introducing
oneself, describing daily routines, asking and answering questions about personal details and simple
matters.
อก. 002 ภาษาอังกฤษเพือY การสือY สารในสังคม
3 (3 - 0 - 6)
EN 002 English for Social Communication
วิชานีZมงุ่ เน้นเรือY งการใช้ประโยคและสํานวนทีใY ช้บอ่ ยๆ เกียY วกับการมีปฏิสมั พันธ์ทางด้านสังคม การ
แลกเปลียY นข้อมูลทีเY กียY วข้องกับบุคคลอืYนและสภาพแวดล้อมของบุคคลอืYน
This course focuses on using sentences and frequently used expressions about social
interactions, exchanging information related to other people and their environments.
อก. 003 ภาษาอังกฤษเพือY การสือY สารในระดับสากล
3 (3 - 0 - 6)
EN 003 English for Global Communication
วิชานีZเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้บรรยายถึงรายละเอียดประสบการณ์อย่างคล่องแคล่ว และแสดงความ
คิดเห็นเกียY วกับชีวติ ความเป็ นอยู่ การทํางาน และหัวข้ออืนY ๆ ในระดับสากลในสถานการณ์ทซYี บั ซ้อนมากขึนZ
This course provides students with opportunities to fluently describe detailed experiences and
express opinions about living, working, and international topics in more complex situations.
กลุ่มวิ ชาบังคับ (bc หน่ วยกิ ต)
ศท. 001 ทักษะการคิดเพือY การเรียนรู้
3 (3 - 0 - 6)
GE 001 Thinking Skills for Learning
ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอย่างเป็ นระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์การคิดแก้ปัญหาการเชือY มโยงความคิด และสามารถเลือกเครือY งมือความคิด
ทีเY หมาะสมไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน การเรียน และการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
This course introduces students to theory and principles of thinking. Students will learn to
develop higher order thinking skills which include systematic thinking, critical thinking, creative
thinking, analytical and synthesis thinking, connecting and problem-solving skills. Students should be
able to select appropriate thinking tools and apply appropriate thinking skills in their everyday life,
study and work effectively.
ศท. 002 พลเมืองกับสังคมพลวัต
3 (3 - 0 - 6)
GE 002 Citizenship and Social Dynamics
ศึกษาคุณลักษณะทีดY ขี องความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ การเคารพกฎหมาย การ
เคารพสิทธิผอู้ นYื การเคารพความแตกต่าง และการรักษาอัตลักษณ์ความเป็ นไทย รวมถึงการศึกษาเพือY พัฒนา

ทักษะในการคิดวิเคราะห์และการสร้างองค์ความรูจ้ ากข้อมูลข่าวสารรอบตัวทีเY กียY วกับด้านเศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ทังZ นีZ เพือY ให้นกั ศึกษารูเ้ ท่าทันการเปลียY นแปลงของโลก โดยสามารถ
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่ผอู้ นYื และแก้ปัญหาต่าง ๆ ทีมY ผี ลกระทบต่อการดําเนินชีวติ ได้ตามศักยภาพ เพือY ให้
นักศึกษาพร้อมปรับตัวให้อยูร่ ว่ มกับผูอ้ นYื ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมได้อย่างมีความสุข
This course introduces students to ideal characteristics and attributes of a good citizen in a
democratic society, such as being law-abiding, respecting the rights of others and understanding
diversity, including preserving and retaining Thai cultural identity. Students will also learn to develop
their analytical thinking skills and ability to synthesize the information they receive, for example,
economic, political and socio-cultural information in order for them to be able to keep abreast of
changes in an evolving world. Students should be able to share their knowledge with others as well
as solve any problems to the best of their ability. Students will learn how to prepare themselves to live
happily in a multicultural society.
ศท. 003 การสร้างจิตวิญญาณการเป็ นผูป้ ระกอบการ
3 (3 - 0 - 6)
GE 003 Cultivating Entrepreneurial Mindset
ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะทีสY าํ คัญในการสร้างจิตวิญญาณการเป็ นผูป้ ระกอบการ โดยเน้นการคิด
แบบเจ้าของ ประกอบด้วย มีความคิดสร้างสรรค์ เป็ นนักแสวงหาโอกาสในการทําธุรกิจ มีความกล้าตัดสินใจ มี
ความเป็ นผูน้ ํา รอบรู้ ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถทํางานเป็ นทีม ศึกษาองค์ความรูใ้ นการประกอบธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการเป็ นผูป้ ระกอบการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์
In this course, students will study and develop important characteristics of entrepreneurial
mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship. Students will learn to
develop their creativity, explore entrepreneurial opportunities, cultivate decision-making and leadership
skills, be up-to-date with any changes and situations, and be able to work effectively as part of a
team. Students, in this creative economy, will also learn about business best practice and ethics in
order to become socially responsible entrepreneurs in accordance with the sufficiency economy
philosophy.
ศท. 004 เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
3 (3 - 0 - 6)
GE 004 Technology and Innovation in the Future World
ศึกษาบทบาทแนวคิด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ทีมY งุ่ เน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ในสังคมสมัยใหม่ รวมทังZ ผลกระทบทีมY ตี ่อการดําเนินชีวติ และสังคม ตลอดจนศึกษาการใช้
ประโยชน์และการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทีเY กิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
In this course, students will explore relevant concepts related to the use of technology and
innovation to enhance the quality of life in modern society. The course also covers information on the
impacts of technology and innovation on life and society as well as how to utilize and protect relevant
intellectual property rights related to technology and innovation.

ศท. 005 ทักษะการเป็ นผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
3 (3 - 0 - 6)
GE 005 Creative Leadership Skills
ศึกษาและพัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ ลักษณะการเป็ นผูน้ ําทีดY ี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มี
ภาวะผูน้ ําทีสY ามารถนําทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับปั ญหาด้วยกระบวนการเชิงสร้างสรรค์
ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชีวติ ประจําวัน รวมถึงการทํางานในอนาคตซึงY จะนําไปสูก่ ารเป็ นผูน้ ําทีปY ระสบ
ความสําเร็จในองค์กร
In this course, students will learn to develop creative leadership skills and qualities, effective
leadership characteristics and good governance. Students should be able to apply the principles of
creative problem-solving skills in their daily lives, which will enhance their opportunities to become
successful leaders in their future endeavors.
กลุ่มวิ ชาเลือก (P หน่ วยกิ ต)
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนีZ
ศท. 006 เอเชียกับสังคมโลก
3 (3 - 0 - 6)
GE 006 Asia and the Global Community
ศึกษาการพัฒนาบทบาททางเศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
ในทวีปเอเชีย ทีมY อี ทิ ธิพลต่อการเปลียY นแปลงในสังคมโลก
In this course, students will explore the role and development of economics, politics, and
socio-cultural relations and interconnectedness of countries in Asia that influence changes in the
global community.
ศท. 007 สุนทรียภาพกับชีวติ
3 (3 - 0 - 6)
GE 007 Art of Life
ศึกษาการพัฒนามุมมองเรือY งสุนทรียภาพ ทีเY กียY วข้องกับชีวติ และสังคม ทําให้เกิดทัศนคติเชิงบวก และ
เข้าใจเรือY งความหลากหลายทางรสนิยม มีแนวโน้มจะพัฒนามุมมองเรือY งรสนิยมและความงามให้เปิ ดกว้างขึนZ
ส่งผลให้เพิมY ความรูค้ วามเข้าใจในการชมงานประเภทศิลปะ ดนตรีและวรรณกรรม
In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related to life
and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different forms of
taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to appreciate art,
music and literature.
ศท. 008 สุขภาพเพือY ชีวติ
3 (3 - 0 - 6)
GE 008 Health and Wellness for Life
ศึกษาความสําคัญของการดูแลสุขภาพการประเมินสุขภาพตนเองและคนใกล้ตวั การออกกําลังกาย
เพือY สุขภาพการส่งเสริมสุขภาพจิตและการจัดการทางอารมณ์ อาหารและยาทีมY ผี ลต่อสุขภาพ การแพทย์
ทางเลือกภัยสังคม ผลกระทบสิงY แวดล้อมต่อสุขภาพ และโรคอุบตั ใิ หม่
In this course, students will learn about the importance of health and wellness, selfexamination and health assessment of other people, how exercise can improve physical and mental
health, how to manage and cope with stress and emotions. Other topics include food and drungs,
complementary and alternative medicine, social harms and environmental impacts on health and
wellness as well as emerging diseases.

ข. หมวดวิ ชาเฉพาะ (LL หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชาแกน (36 หน่ วยกิ ต)
อก. 303 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
3 (3 – 0 – 6)
EN 303 English for Communication Arts Profession
เรียนรูแ้ ละฝึกการใช้ภาษาอังกฤษทีเY กียY วข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์ การฟั งและการอ่านจับ
ประเด็นความเข้าใจเนืZอหาในสือY มวลชนประเภทต่างๆ การรับโจทย์ การสือY สารด้วยวาจาในการเจรจากับลูกค้า
การเล่าเรือY ง รวมถึงการนําเสนองาน เรียนรูก้ ารใช้ภาษาอังกฤษในสือY มวลชนและสือY เครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม
นศ. 001
CA 001

การสือY สาร : แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบตั ิ
3 (3 – 0 – 6)
Communication : Theories and Practices
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางการสือY สาร กระบวนการ แบบจําลอง และองค์ประกอบของการสือY สาร
การโน้มน้าวใจ พัฒนาการ บทบาทหน้าทีY ความรับผิดชอบ และปั จจัยทีมY อี ทิ ธิพลต่อการสือY สารในบริบทต่างๆ
การสือY สารระหว่างบุคคล การสือY สารองค์กร การสือY สารระหว่างวัฒนธรรม การสือY สารมวลชน ฯลฯ
นศ. 002
CA 002

กฎหมายและจริยธรรมสือY
3 (3 – 0 – 6)
Media Law and Ethics
ศึกษาความรูเ้ บือZ งต้นเกียY วกับกฎหมาย ศึกษาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ขอบเขตของ
การใช้สทิ ธิ และความรับผิดชอบทางกฎหมายของสือY มวลชน รวมทังZ การปูพนZื ฐานสําหรับศึกษาประเด็นของ
กฎหมายพิเศษอืนY ทีเY กียY วข้องกับสือY มวลชน กฎหมายเกียY วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค กฎหมายเกียY วกับสือY ดิจทิ ลั
กฎหมายเกียY วกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ฯลฯ รวมทังZ จริยธรรมของนักสือY สารมวลชน
นศ. 003
CA 003

ศิลปะแห่งการพูด
3 (3 – 0 – 6)
Art of Speaking
ศึกษาหลักเกณฑ์และรูปแบบการพูดประเภทต่างๆ การเตรียมข้อมูล การนําเสนอความคิดผ่าน
การพูด และการใช้สอYื ประกอบ การฝึกฝนการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสทีแY ตกต่างกัน เพือY ให้สามารถ
นําไปใช้ในชีวติ ประจําวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นศ. 004
CA 004

การถ่ายภาพดิจทิ ลั
3 (2 – 2 – 6)
Digital Photography
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบตั กิ ารถ่ายภาพ ส่วนประกอบต่างๆ ของกล้องดิจทิ ลั สะท้อนภาพเลนส์เดียY ว
เลนส์ อุปกรณ์เสริม การตังZ ค่าแสง ระบบบันทึกภาพ ความละเอียด และการบันทึกไฟล์ การจัดองค์ประกอบภาพให้
เกิดความงดงามและตกแต่งภาพในโปรแกรมทีทY นั สมัย เพือY นําไปประยุกต์ใช้กบั การถ่ายภาพในแต่ละประเภทได้
เหมาะสม
นศ. 005
CA 005

ศิลปะแห่งการเล่าเรือY ง
3 (3 – 0 – 6)
Art of Storytelling
ศึกษารูปแบบการเล่าเรือY งทีปY รากฏในสือY ประเภทต่างๆ การเล่าเรือY งผ่านถ้อยคํา ภาพและเสียง
คุณลักษณะทีคY วรมีของเรือY งเล่า เทคนิคการเล่าเรือY งเพือY สือY สารความหมายและความรูส้ กึ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้จนิ ตนาการและประสบการณ์รอบตัวในการสร้างสรรค์เรือY งเล่า รวมถึงทักษะการฟั ง การมองหาประเด็น การ
เลือกสรรเนืZอหา การคิดวิเคราะห์ และการสรุปใจความทีสY ง่ เสริมการเล่าเรือY งอย่างมีศลิ ปะ
นศ. 006
CA 006

การสือY สารการตลาดในยุคดิจทิ ลั
3 (3 – 0 – 6)
Marketing Communications in Digital Age
ศึกษาความหมายของการตลาด หลักการตลาดสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับการ
สือY สารการตลาด แนวโน้มของการสือY สารการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ ริโภค องค์ประกอบของการสือY สาร
การตลาด เครือY งมือการสือY สารการตลาดต่างๆทีคY รอบคลุมทังZ มิตอิ อฟไลน์และมิตอิ อนไลน์พร้อมกรณีศกึ ษา
นศ. 007
CA 007

การรูเ้ ท่าทันสือY และข้อมูลข่าวสาร
3 (3 - 0 - 6)
Media and Information Literacy
ศึกษาคุณลักษณะและธรรมชาติของสือY แต่ละประเภท บทบาท หน้าทีY จริยธรรม ตลอดจนความ
รับผิดชอบของสือY ต่อสังคม ผลกระทบต่อผูร้ บั สาร อิทธิพลของสือY ต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
โดยเน้นการทําความเข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ วิพากษ์ และตังZ คําถามตามหลักทฤษฎี และแนวความคิดทางด้าน
การสือY สารเพือY ให้เกิดการรูเ้ ท่าทันสือY
นศ. 008
CA 008

แนวโน้มเทคโนโลยีดา้ นการสือY สาร
3 (3 – 0 – 6)
Trends in Communication Technology
ศึกษาถึงรูปแบบและแนวโน้มเทคโนโลยีทางด้านการสือY สารยุคดิจทิ ลั ตังZ แต่ปัจจุบนั ไปจนถึง
อนาคต นวัตกรรมทางด้านอุปกรณ์อจั ฉริยะ (Smart Devices) รูปแบบต่างๆ ทีเY ปลียY นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ระบบการแพร่ภาพและกระจายเสียงทีเY น้นความคมชัดสูง ระบบอินเทอร์เน็ต สือY ใหม่ และสือY หลอมรวมไปจนถึง
วิดโี อ GEM องศา และเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) สามารถนําเทคโนโลยีการสือY สารดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานด้านสือY ในทุกรูปแบบได้
นศ. 009
CA 009

สือY และธุรกิจบันเทิง
3 (3 – 0 – 6)
Media and Entertainment Business
ศึกษาคุณลักษณะ และคุณสมบัตขิ องสือY ทังZ ออนไลน์และออฟไลน์ประเภทต่างๆ ทีเY กียY วข้องกับ
แวดวงอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลากหลายแขนง ทังZ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมพิเศษ ฯลฯ มีการเชือY มโยงแนวคิดด้านการตลาด การสือY สารการตลาด การ
ประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์สอYื และกลุม่ เป้ าหมาย การวิเคราะห์บริบท การวางแผนกลยุทธ์ การประเมิน
ความคุม้ ค่า ตลอดจนการบริหารงานธุรกิจบันเทิง
นศ. 011
CA 011

ปฏิบตั กิ ารการออกแบบสร้างสรรค์เนืZอหา
3 (3 – 0 – 6)
Creative Design Workshop
ศึกษาหลักการเบือZ งต้นของการออกแบบสร้างสรรค์ ทีนY ิยมใช้ในบริษทั ด้านการออกแบบ โดยจะ
ชีใZ ห้เห็นความแตกต่างของงานออกแบบ ทฤษฎีสี เทคนิคการออกแบบและการประกอบสร้างตัวแบบและ
เทคนิคอืนY ๆ ทีจY าํ เป็ นในงานออกแบบ
นศ. 118
CA 118

บรอดแคสต์ตงZิ และสือY สตรีมมิงY เบือZ งต้น
Introduction to Broadcasting and Streaming Media

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาถึงโครงสร้าง สถานภาพและคุณลักษณะของสือY ด้านบรอดแคสต์ตงZิ และสือY สตรีมมิงY
รูปแบบของรายการ รวมไปถึงองค์ประกอบของรายการแต่ละประเภท การก้าวผ่านของสือY บรอดแคสต์ตงZิ สูย่ คุ
ดิจทิ ลั โดยสะท้อนผ่านมิตทิ างด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรม
กลุ่มวิ ชาเฉพาะด้าน-บังคับ (30 หน่ วยกิ ต)
วทส. 201 การเป็ นผูป้ ระกาศรายการ
3 (3 – 0 – 6)
BRS 201 Broadcast Announcing
ศึกษาและฝึกทักษะการออกเสียง การผลิตเสียง และการใช้เสียงอย่างถูกต้องตามอักขระ
วิธกี ารแก้ไขข้อบกพร่องในการออกเสียง โดยมุง่ เน้นการฝึกเป็ นผูป้ ระกาศ และเทคนิคการเป็ นผูป้ ระกาศเพือY
รายการประเภทต่างๆ ทังZ รายการสาระความรู้ รายการบันเทิง และรายการข่าว
วทส. 202 การเล่าเรือY งในสือY ดิจทิ ลั
3 (3 – 0 – 6)
BRS 202 Digital Media Narrative
ศึกษาและเรียนรูห้ ลักสําคัญ และเทคนิคการเขียนบทในรูปแบบต่างๆ ในสือY ดิจทิ ลั โดยมี
วัตถุประสงค์เพือY การเรียนรูเ้ กียY วกับการเล่าเรือY งการวิเคราะห์กลยุทธ์การเขียน และสามารถประยุกต์ใช้รปู แบบ
ของบทรายการได้อย่างเหมาะสม รวมทังZ สามารถเล่าเรือY งได้อย่างสร้างสรรค์
วทส. 203 การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการ
3 (3 – 0 – 6)
BRS 203 Broadcast Production Design
ศึกษาพืนZ ฐานการออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการอย่างสร้างสรรค์ในเชิงสุนทรียศาสตร์และ
ในเชิงเทคนิค นักศึกษาจะเข้าใจกลุม่ เป้ าหมายหลักและสถานการณ์ทางสังคมเป็ นอย่างดี เพือY เป็ นเงือY นไขใน
การออกแบบโครงการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม ตลอดจนเรียนรูพ้ นZื ฐานการออกแบบ
องค์ประกอบต่างๆ ของการผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่วา่ จะเป็ น การออกแบบความคิด การตีความและดัดแปลง
บทมาเป็ นภาพ การออกแบบในเชิงองค์ประกอบศิลป์ และการออกแบบเรือY งเสียงและแสง เป็ นต้น
วทส. 204 เทคนิคการผลิตงานในสือY ดิจทิ ลั
3 (2 – 2 – 6)
BRS 204 Digital Media Production Techniques
ศึกษาทฤษฎีฝึกปฏิบตั แิ ละศึกษาดูงานด้านเทคนิคขันZ พืนZ ฐานการผลิตรายการ การใช้อุปกรณ์
ดิจทิ ลั สมัยใหม่ เพือY ให้กา้ วทันต่อเทคโนโลยีการผลิตรายการ ทีเY ปลียY นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ศึกษาประเภทและ
รูปแบบของเครือY งมือ อุปกรณ์ต่างๆ ทีเY หมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อลักษณะการผลิตรายการอันสอดคล้อง
กับบริบทสังคมและวัฒนธรรม
วทส. 205 การสร้างเนืZอหาเพือY สือY สตรีมมิงY
3 (3 – 0 – 6)
BRS 205 Streaming Media Content Creation
ศึกษาและฝึกปฏิบตั กิ ารเขียนบทรายการเพือY สือY สตรีมมิงY โดยเน้นแนวคิดพืนZ ฐาน รูปแบบ
โครงสร้าง และเนืZอหาของรายการหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนค้นคว้าหาข้อมูล การถ่ายทอดเรือY งราว
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และการใช้ภาษาในการถ่ายทอดเรือY งราวทางด้านภาพและเสียงทีเY หมาะสม

วทส. 301 การศึกษาเชิงลึกด้านวิทยุโทรทัศน์และสือY สตรีมมิงY
3 (3 – 0 – 6)
BRS 301 Broadcasting and Streaming Media Insight
ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานทางสือY วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ สือY สตรีม
มิงY สือY สาธารณะ และโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ผ่านบริบททางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ปั จจัยทีมY ผี ล
ต่อองค์กรผูผ้ ลิตรายการ เนืZอหารายการ ช่องทางการออกอากาศ และกลุม่ ผูบ้ ริโภค โดยเจาะลึกทุกวงการ
สือY สารมวลชน
วทส. GMa การเป็ นผูป้ ระกอบการด้านบรอดแคสต์ตงZิ และสือY สตรีมมิงY
3 (3 – 0 – 6)
BRS 302 Broadcasting and Streaming Media Entrepreneurship
ศึกษาความหมาย บทบาท และคุณลักษณะของการเป็ นผูป้ ระกอบการด้านวิทยุโทรทัศน์และสือY
สตรีมมิงY ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทีมY อี ทิ ธิพลต่อการดําเนินกิจการ อันได้แก่ การบริหารงาน
นโยบายองค์กร การจัดระบบการจัดรายการ การวิเคราะห์กลุม่ ผูร้ บั สารเป้ าหมาย การจัดการด้านธุรกิจ การจด
ทะเบียนบริษทั การหาแหล่งเงินทุน และการตลาด
วทส. GMG
BRS 303

ประเด็นศึกษาในธุรกิจการออกอากาศสือY สตรีมมิงY
3 (3 – 0 – 6)
Special Issue in Streaming Broadcast Business
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา แนวคิด รวมถึงผลกระทบด้านพัฒนาการและความเปลียY นแปลง
ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจทีเY กียY วข้องกับการออกอากาศสือY สตรีมมิงY สือY วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ทงั Z ระดับภูมภิ าค และ นานาชาติในประเด็นทีนY ่าสนใจ เป็ นประโยชน์ในเชิงประสบการณ์ทางวิชาชีพ
จากผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์เป็ นกรณีศกึ ษา
วทส. 401 ฝึกงานด้านบรอดแคสต์ตงZิ และสือY สตรีมมิงY
6 (0 – 36 -6)
BRS 401 Broadcasting and Streaming Media Internship
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชันZ ปี ทYี ™ ขึนZ ไป และมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาเฉพาะด้าน-บังคับไม่น้อยกว่า 27
หน่วยกิต
การฝึกงานของนักศึกษากับสถานีวทิ ยุกระจายเสียง สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ ผูป้ ระกอบการ หรือ
องค์กรผลิตรายการด้านสือY สตรีมมิงY ในภาคเรียนสุดท้ายก่อนสําเร็จการศึกษา เพือY ให้นกั ศึกษามีประสบการณ์
ในงานด้านการผลิตรายการ การจัดรายการ การกํากับรายการ การถ่ายทํา การผลิต การเขียนบท เป็ นต้น โดย
นักศึกษาจะต้องทํารายงานประกอบการฝึกงานและ/หรือศึกษาค้นคว้าการนําแนวคิดทฤษฎีเพือY สร้างสรรค์
โครงการสําเร็จการศึกษา ทังZ นีZจะอยูภ่ ายใต้การควบคุมและการประเมินผลของอาจารย์รว่ มกับหน่วยงาน
ภายนอก
วทส. ™02 โครงการเฉพาะด้านทางบรอดแคสต์ตงZิ และสือY สตรีมมิงY
6 (4 – 4 – 6)
BRS 402 Degree Project
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชันZ ปี ทYี ™ ขึนZ ไป และมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาเฉพาะด้าน-บังคับไม่น้อยกว่า 27
หน่วยกิต
การนําทฤษฎีและหลักการทีเY รียนมาเพือY ผลิตชินZ งาน โดยการศึกษาค้นคว้า นําเสนอโครงการและ
ผลิตชินZ งานทีมY ลี กั ษณะริเริมY สร้างสรรค์โดยจะอยูภ่ ายใต้การควบคุมและการประเมินผลของอาจารย์ผคู้ วบคุมวิชา

กลุ่มวิ ชาเฉพาะด้าน – เลือก (18 หน่ วยกิ ต)
วทส. GAA การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจทิ ลั
3 (2 – 2 – 6)
BRS 311 Digital Radio Production
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วทส. 204
ศึกษากระบวนการ เทคนิค และวิธกี ารผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขันZ พืนZ ฐาน ศึกษาประเภท
รูปแบบรายการ เทคนิคการควบคุม การตัดต่อ และการผสมเสียง ตลอดจนฝึกผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทต่างๆ ทีมY เี นืZอหาอันเป็ นประโยชน์แก่ผรู้ บั สาร
วทส. GAa การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั
3 (2 – 2 – 6)
BRS 312 Digital Television Production
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วทส. 204
ศึกษาและฝึกปฏิบตั กิ ารผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั ขันZ ตอนการผลิตรายการ การ
ใช้เทคนิคการถ่ายทอดเรือY งราวทีเY หมาะสมกับรูปแบบรายการและเทคโนโลยีโทรทัศน์ความคมชัดสูงทังZ รายการ
เชิงพาณิชย์ และรายการเพือY ประโยชน์สาธารณะ ทีมY คี ณ
ุ ค่าและเป็ นประโยชน์กบั ผูร้ บั สารสอดรับกับสภาพ
สังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
วทส. 313 การผลิตรายการทางสือY สตรีมมิงY
3 (2 – 2 – 6)
BRS 313 Streaming Media Production
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วทส. 204
ศึกษาและฝึกปฏิบตั กิ ารผลิตรายการทางสือY สตรีมมิงY การวางแผนการนําเสนอโครงการ ขันZ ตอน
การผลิตรายการ เทคนิคและศิลปะการถ่ายทอดเรือY งราว เน้นการคิดและการพัฒนารายการทีสY ร้างสรรค์ แปลก
ใหม่
มีคณ
ุ ค่า และมีประโยชน์ต่อผูร้ บั สารและสังคมโดยรวม โดยคํานึงถึงปั จจัยแวดล้อมการผลิต อาทิ โครงสร้างทาง
สังคมและวัฒนธรรม วัตถุดบิ ในการผลิต ฯลฯ
วทส. 321 การออกแบบเสียงและดนตรี
3 (2 – 2 – 6)
BRS 321 Sound and Music Design
ศึกษาการประยุกต์ใช้เสียงและดนตรีในสือY สตรีมมิงY เพือY สือY สารและถ่ายทอดเรือY งราวทีตY อ้ งการ
นําเสนอไปยังผูบ้ ริโภคอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบตั กิ ารผลิตเสียงจริงผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการผลิตผลงานทีไY ด้รบั มอบหมายด้วยห้องปฏิบตั กิ ารบันทึกเสียง โดยมุง่ เน้น
ผลงานทีเY กียY วกับสือY สตรีมมิงY อาทิ จิงเกิลZ รายการ ไตเติลZ รายการ รวมไปถึงการทําสปอตโฆษณาต่างๆ เป็ นต้น
อีกทังZ นักศึกษายังสามารถออกแบบและคัดเลือกเสียงหรือประเภทดนตรีให้เหมาะสมกับกลุม่ เป้ าหมายทีY
สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
วทส. Gaa
BRS 322

การผลิตรายการพอดแคสต์และรายการสด
3 (2 – 2 – 6)
Podcast & Live Production
ศึกษาและฝึกปฏิบตั กิ ารผลิตรายการพอดแคสต์ รวมถึงการจัดรายการสด โดยนักศึกษาจะได้รบั
มอบหมายหน้าทีกY ารผลิตรายการ ตลอดจนการควบคุมการผลิตรายการทีเY หมาะสม ออกอากาศผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ตลอดภาคการศึกษา

วทส. GaG
BRS 323

การผลิตเนืZอหาสร้างสรรค์สาํ หรับงานเสียงและดนตรี
3 (2 – 2 – 6)
Creative Content for Sound and Music
การฝึกสร้างสรรค์กจิ กรรมพิเศษทีเY กียY วข้องกับการออกแบบประสบการณ์ของผูฟ้ ั ง โดยการใช้
เสียงเพลง ดนตรี และเสียงประกอบ เพือY ส่งเสริมการผลิตรายการในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นการ
สร้างสรรค์รายการทีมY เี นืZอหาสอดคล้องกับรสนิยมของผูฟ้ ั งในรูปแบบต่าง ๆ
วทส. GGA การผลิตรายการบนยูทปู
3 (2 – 2 – 6)
BRS. 331 Youtube Production
ศึกษาและฝึกปฏิบตั กิ ารผลิตคลิปวิดโี อขนาดสันZ สําหรับการเผยแพร่บนช่องทางของเว็บไซต์ยทู ปู
ศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ทมYี เี นืZอหาสร้างสรรค์ เหมาะสมในการเผยแพร่แบบออนไลน์ในเว็บไซต์ รวมถึง
การสร้างช่องรายการ การสร้างฐานผูช้ ม การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบดิจทิ ลั เพือY โปรโมทช่องรายการ
นําไปสูก่ ารหารายได้และเป็ นเจ้าของกิจการช่องรายการโทรทัศน์ออนไลน์ในอนาคต
วทส. GGa
BRS 332

การผลิตสือY ความเป็ นจริงเสมือนและความเป็ นจริงเสริม
3 (2 – 2 – 6)
Virtual Reality and Augmented Reality for Media Production
ศึกษาประวัตศิ าสตร์และพัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีสร้างความเป็ นจริงเหมือน (VR) และ
ความเป็ นจริงเสริม (AR) ในงานผลิตสือY และงานออกแบบฉาก หลักการเบือZ งต้น ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ทใYี ช้
ศักยภาพของการใช้ความเป็ นจริงเหมือน (VR) และความเป็ นจริงเสริม (AR) เพือY แก้ปัญหา ส่งเสริมการตลาด
หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมสือY
วทส. GGG
BRS 333

การออกแบบฉาก
3 (2 – 2 – 6)
Set Design
ศึกษางานออกแบบฉาก และวัสดุประกอบฉากทีใY ช้ในงานผลิตรายการรูปแบบต่างๆ หลักการ
ออกแบบ การผลิต การจัดแสง การนําไปใช้ การคัดเลือกอุปกรณ์กระกอบฉาก ฝึกปฏิบตั จิ ดั สร้างฉาก และ
การจัดหาวัสดุประกอบฉาก
วทส. G™A
BRS 341

การแสดงและการกํากับการแสดงละครโทรทัศน์
3 (2 – 2 – 6)
Acting and Directing for TV Drama
เรียนรูเ้ ทคนิคการแสดง การกํากับการแสดงเพือY การผลิตละครโทรทัศน์ และซีรยี ท์ างสือY สตรีม
มิงY โดยใช้ความรูพ้ นZื ฐานทางด้านศิลปะการแสดงทังZ ในรูปแบบของการพูด การออกเสียง ลีลา ท่าทาง มาช่วย
เสริมสร้างบุคลิกและความมันใจทั
Y งZ ในเบือZ งหน้า และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานเบือZ งหลัง รวมถึงการ
สร้างบุคลิกลักษณะของการเป็ นผูป้ ระกาศข่าว พิธกี ร นักจัดรายการวิทยุ ศิลปิ น นักแสดง
วทส. G™a
BRS 342

การพัฒนาบท
3 (2 – 2 – 6)
Script Development
ศึกษาและฝึกปฏิบตั กิ ารเขียนบทสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ และซีรยี ท์ างสือY สตรีมมิงY โดยเน้นการ
ค้นคว้าข้อมูล กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การใช้จนิ ตนาการ ศิลปะในการถ่ายทอดเรือY งราว การใช้ภาษาทีY
เหมาะสม และสอดคล้องกับกลุม่ เป้ าหมาย
วทส. G™G
BRS 343

การผลิตละครโทรทัศน์
TV Drama Production

3 (2 – 2 – 6)

ศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ และซีรยี ท์ างสือY สตรีมมิงY
การควบคุมการผลิต การกํากับการแสดง การกํากับภาพ การกํากับแสง การคัดเลือกนักแสดง การออกแบบ
งานสร้าง การกํากับศิลป์ การตัดต่อ และการประเมินคุณค่าของรายการละครโทรทัศน์
ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี (6 หน่ วยกิ ต)
วทส. 551 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพือY สังคม
3 (3 – 0 – 6)
BRS 551 Social Broadcasting
ศึกษาความสําคัญของสือY วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ตลอดจนสือY สมัยใหม่ อาทิ โซเชียล
เน็ตเวิรค์ มาใช้เพือY การพัฒนาสังคม โดยมีเป้ าหมายเพือY นําเทคโนโลยีทงั Z สองระบบมาเป็ นสือY ในการพัฒนา
ชุมชน รณรงค์ให้เกิดความร่วมมือต่างๆ ในสังคม ตลอดจนเรียนรูถ้ งึ บทบาทของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ และสือY สมัยใหม่ทมYี ผี ลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

วทส. 552 การผลิตรายการกีฬา
3 (2 – 2– 6)
BRS 552 Sports Program
ศึกษาเทคนิค วิธกี าร และกระบวนการผลิตรายการกีฬาประเภทต่างๆ ทางวิทยุโทรทัศน์ และสือY
สตรีมมิงY การเขียนบทรายการกีฬา การสร้างสรรค์รปู แบบรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ
กลุม่ เป้ าหมาย
วทส. 553 การออกแบบแสงสําหรับงานวิทยุโทรทัศน์
3 (2 – 2 – 6)
BRS 553 Lighting Design for Television
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและฝึกปฏิบตั ิ เพือY การออกแบบแสงสําหรับผลิตรายการโทรทัศน์ใน
รูปแบบต่างๆ ทังZ ในและนอกสถานทีY อาทิ รายการข่าว รายการวาไรตีZ รายการละคร โดยออกแบบแสง
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของรายการ และกลุม่ เป้ าหมาย
วทส. 554 การใช้เสียงในงานวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
3 (2 – 2 – 6)
BRS 554 Voice Work in Broadcasting
ศึกษาเทคนิควิธกี ารใช้เสียง และการออกเสียงให้ถกู อักขรวิธี เพือY ใช้ในงานวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกาศรายการ การบรรยายเหตุการณ์ การสัมภาษณ์ การดําเนินรายการ
การพากย์ ฯลฯ รวมทังZ ฝึกฝนให้เกิดความชํานาญ
วทส. 555 เสียงและภาพในงานสือY สารมวลชนร่วมสมัย
3 (2 – 2 – 5)
BRS 555 Sound and Vision in Contemporary Mass Media
ศึกษาแนวโน้มและบทบาทของดนตรีในงานสือY สารมวลชนร่วมสมัย ศึกษาลักษณะ รูปแบบของ
ดนตรีประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับภาพ การเลือกใช้ดนตรีประกอบในสือY สตรีมมิงY ต่างๆ อาทิ รายการเพลง
ละคร ภาพยนตร์ สารคดี และรายการสดประเภทต่าง ๆ เป็ นต้น
วทส. 556 รายการสยองขวัญ
BRS 556 Horror Program

3 (2 – 2 – 6)

ศึกษาเทคนิค วิธกี าร เทคนิคพิเศษ การถ่ายทํา การตัดต่อ รวมไปถึงการสร้างสุนทรียศาสตร์
ทางด้านเสียง ดนตรีประกอบ และ กระบวนการผลิตรายการสยองขวัญประเภทต่าง ๆ เพือY เผยแพร่ทางสือY วิทยุ
โทรทัศน์ และสือY สตรีมมิงY
วทส. 557 การถ่ายภาพวีดทิ ศั น์ทางอากาศ
3 (2 – 2 – 6)
BRS 557 Aerial Videography
ศึกษา เรียนรู้ และฝึกปฏิบตั กิ ารถ่ายภาพวีดทิ ศั น์ทางอากาศด้วยอุปกรณ์โดรน โดยศึกษาถึง
รูปแบบชนิดของโดรน เทคนิควิธกี ารบิน ข้อกฎหมายและการขอใบอนุญาตในการบินโดรน ตลอดจนฝึกฝน
เทคนิคการถ่ายภาพวีดทิ ศั น์ในรูปแบบต่าง ๆ เพือY ใช้ในงานข่าว สารคดี ละครโทรทัศน์และงานภาพยนตร์
วทส. 558 รายการอาหาร
3 (2 – 2 – 6)
BRS 558 Culinary Programs
ศึกษาเทคนิค วิธกี าร เทคนิคพิเศษ การถ่ายทํา การตัดต่อ และ กระบวนการผลิตรายการอาหาร
ประเภทต่าง ๆ เพือY เผยแพร่ทางสือY วิทยุโทรทัศน์ และสือY สตรีมมิงY
วทส. 559 รายการสารคดี
3 (2 – 2 – 6)
BRS 559 Documentary Program
ศึกษาเทคนิค วิธกี าร การเล่าเรือY ง และกระบวนการผลิตสารคดีประเภทต่างๆ ทางสือY วิทยุ
โทรทัศน์ และสือY สตรีมมิงY การเขียนบทสารคดี การสร้างสรรค์รปู แบบสารคดีใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ กลุม่ ผูช้ ม และเวลาออกอากาศ
วทส. 560 รายการท่องเทียY ว
3 (2 – 2 – 6)
BRS 560 Travel Program
ศึกษาเทคนิค วิธกี าร เทคนิคพิเศษ การถ่ายทํา การตัดต่อ และ กระบวนการผลิตรายการ
ท่องเทียY วประเภทต่าง ๆ ในมิตทิ หYี ลากหลาย เพือY เผยแพร่ทางสือY วิทยุโทรทัศน์ และสือY สตรีมมิงY
วทส. 561 การผลิตมิวสิควิดโี อ
3 (2 – 2 – 6)
BRS 561 Music Video Production
ศึกษาเทคนิค วิธกี าร เทคนิคพิเศษ การถ่ายทํา การตัดต่อ และกระบวนการผลิตมิวสิควิดโี อเพือY
เผยแพร่ทางสือY วิทยุโทรทัศน์ และสือY สตรีมมิงY
วทส. 562 การออกแบบการผลิตข้ามสือY
3 (2 – 2 – 6)
BRS 562 Cross-Media Production Design
เรียนรู้ สร้างสรรค์ ฝึกปฏิบตั กิ ารใช้เทคนิค ออกแบบกิจกรรมพิเศษทีมY กี ารบูรณาการข้ามสือY เช่น
การจัดรายการวิทยุทางสือY สตรีมมิงY ทีมY กี ารจัดอีเว้นท์ประกอบ หรือการจัดรายการโทรทัศน์ทบYี รู ณาการกับการ
จัดคอนเสิรต์ เป็ นต้น
วทส. 563 การสร้างภาพกราฟิ กเคลือY นไหวเพือY งานผลิต
3 (2 – 2 – 6)
BRS 563 Motion Graphics
ศึกษาการออกแบบและสร้างกราฟิ คเคลือY นไหวเพือY งานโทรทัศน์ และสือY สมัยใหม่ต่างๆ ในยุค
ปั จจุบนั ตังZ แต่กระบวนการเริมY ต้นออกแบบ ไปจนถึงการนําไปใช้ในสือY ต่างๆ ผ่านการฝึกปฏิบตั จิ ริงจาก

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาจะได้เรียนรูก้ ารสร้างภาพแบบทังZ a มิติ และ G มิติ ตลอดจนศึกษาและฝึกฝน
กระบวนการเปลียY นรูปแบบงานภาพกราฟิ คเคลือY นไหว ให้เหมาะสมกับการนําเสนอผ่านสือY สมัยใหม่ เช่น
โทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั สือY ออนไลน์บนเว็บไซต์ต่างๆ และการนําเสนอกราฟิ คเคลือY นไหวบนโทรศัพท์มอื ถือ
วทส. BE™ การผลิตรายการประเภทรายการขนาดสันZ
3 (2 – 2 – 6)
BRS 564 Short-form Production
ศึกษาและฝึกปฏิบตั กิ ารผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ขนาดสันZ (short-form)
ประเภทต่างๆ ได้แก่ สปอตรณรงค์ (Spot) ประกาศเพือY บริการสาธารณะ (Public service announcement)
มิวสิควิดโี อ (Musicvideo) สารคดีองค์กร (Corporatevideo) ตัวอย่างรายการ (Teaser) และรายการสันZ คันY
ช่วงเวลา (Filler) โดยเน้นการวางแนวความคิด การสังเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนบท รวมทังZ รูปแบบการนําเสนอทีY
สร้างสรรค์ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผูอ้ ุปถัมภ์รายการและสถานี
นศ. 551
CA 551

การค้นคว้าอิสระ
3 (0 – 0 – 12)
Independent Study
ศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียด หรือวิจยั ในหัวข้อ ประเด็นหรือปั ญหาทางนิเทศศาสตร์ทนYี กั ศึกษาให้
ความสนใจเป็ นพิเศษ โดยจัดทํารายงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ทปYี รึกษา
นศ. 552
CA 552

การสือY สารมวลชนระหว่างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
International Mass Communication
ศึกษาระบบการสือY สารมวลชนของประเทศต่างๆ และการสือY สารมวลชนระหว่างชาติ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างโดยเน้นทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วิเคราะห์
โครงสร้างของระบบในแต่ละประเทศทีมY คี วามสัมพันธ์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
นศ. 553
CA 553

การสือY สารเพือY การพัฒนา
3 (3 – 0 – 6)
Development Communication
ศึกษาบทบาทหน้าทีขY องการสือY สารทีมY ตี ่อการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ปั ญหา
อุปสรรคในการสือY สารเพือY พัฒนาและแนวทางแก้ไข ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการสือY สารแห่งชาติกบั การพัฒนา
บุคคล ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทังZ ค้นหาแนวทางการนําการสือY สารไปใช้พฒ
ั นาประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิผล
นศ. 554
CA 554

การบริการวิชาการแก่สงั คม
3 (0 – 6 – 6)
Integrated Academic Social Responsibility
ศึกษา เรียนรูก้ ารจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชนและสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้
คําปรึกษา การอบรม การจัดประชุม การจัดเวทีเสวนา และการจัดกิจกรรมต่างๆ ทีมY กี ารบูรณาการเชิงสห
วิทยาการร่วมกับการเรียนการสอน การวิจยั และการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
นศ. 555
CA 555

การจัดโครงการเพือY การมีสว่ นร่วมกับสังคม
3 (0 – 6 – 6)
Social Enggagement Project
ฝึกปฏิบตั กิ ารจัดโครงการเพือY การมีสว่ นร่วมต่อสังคม การประสานสัมพันธ์กบั ผูท้ มYี สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในการพัฒนากระบวนการมีสว่ นร่วม เรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมสร้างสรรค์คณ
ุ ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทีY

ตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับบริบทขององค์การภาครัฐและเอกชน องค์การอิสระ องค์การ
สาธารณะชุมชน องค์การวิชาชีพ และสังคมโดยกว้างอย่างเป็ นรูปธรรม
นศ. 556
CA 556

การจัดการเทศกาลดนตรี
3 (3 – 0 – 6)
Music Festival Management
ศึกษาเนืZอหา แนวความคิด ปรัชญา รูปแบบของงานเทศกาลดนตรี ทีมY คี วามแตกต่างตามประเภท
ดนตรี การพัฒนางานเทศกาลดนตรีสสู่ ากล ธุรกิจบันเทิงทีเY กียY วข้องกับเทศกาลดนตรี ศึกษาถึงวิธกี ารคิด
สร้างสรรค์ ตลอดจนศึกษากระบวนการผลิตทุกขันZ ตอน เพือY นํามาใช้ปฏิบตั จิ ริง ได้อย่างถูกต้องเข้าใจ
นศ. 557
CA 557

การปฏิบตั กิ ารเทศกาลดนตรี
3 (0 – 6 – 6)
Music Festival Workshop
ฝึกปฏิบตั กิ ารการจัดเทศกาลดนตรีในรูปแบบต่างๆ การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ การ

เตรียมการ
การบริหารงบประมาณ การผลิตสือY การตลาด การประชาสัมพันธ์ การดําเนินการตามแผนงาน ตลอดจน
กระบวนการจัดเทศกาลดนตรีทกุ ขันZ ตอน
นศ. 558
CA 558

วิทยาการทหาร
3 (3 – 0 – 6)
Military Science
ศึกษาให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือนในการป้ องกันประเทศ
รวมทังZ มีความรูค้ วามเข้าใจอย่างกว้างขวางเกียY วกับวิทยาการทหาร สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ
ตลอดจนสามารถประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลทีหY ลากหลาย โดยนําข้อมูลทีไY ด้ไป
ใช้ในการแก้ไขปั ญหาต่อสถานการณ์ทเYี กิดขึนZ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์
นศ. 559
CA 559

การพัฒนาความมันคงแห่
Y
งชาติ
3 (3 – 0 – 6)
National Security Development
ศึกษาให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในเรือY งความรูท้ วไปทางทหาร
ัY
ความมันคงปลอดภั
Y
ยแห่งชาติและ
ยุทธศาสตร์ รวมทังZ ให้มองเห็นถึงความจําเป็ น ของความร่วมมือและการประสานการปฏิบตั ริ ะหว่างพลเรือน
และทหาร อันจะก่อให้เกิดความมันคงปลอดภั
Y
ยแห่งชาติ

