
รายวชิา 

หมวดวชิาเฉพาะ  98 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

• กลุ่มวชิาพื8นฐาน  30 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

รหัสวชิา ชื1อวชิา หน่วยกติ 

กลุ่มพื9นฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

MC2001101 หลกัการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

(Principles of Advertising and  Public Relations) 

3(2-2-5) 

MC2001102 หลกัการวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

(Principles of Television and Radio Broadcasting) 

3(2-2-5) 

MC2001103 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย (Multimedia Technology) 3(2-2-5) 

MC2001104 หลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั (Principles of Digital Journalism) 3(2-2-5) 

กลุ่มพื9นฐานทางเทคโนโลย ี

MC2001105 หลกัการและทฤษฎีสืNอสารมวลชน 

(Principles and Theories of Mass Communication) 

3(3-0-6) 

MC2001106 เทคโนโลยกีารถ่ายภาพเพืNอการสืNอสาร  

(Photography Technology for Communication) 

3(1-4-4) 

MC2001107 เทคนิคการนาํเสนอในงานสืNอสารมวลชน  

(Presentation Techniques for Mass Communication) 

3(2-2-5) 

MC2001108 เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในงานสืNอสารมวลชน 

(Information Technology and Computer for Mass Communication) 

3(2-2-5) 

MC2001309 การวจิยัสืNอสารมวลชน (Mass Communication Research) 3(3-0-6) 

MC2001310 กฎหมายและจริยธรรมสืNอสารมวลชน 

(Law and Ethics in Mass Communication) 

3(3-0-6) 

 

• กลุ่มวชิาชีพเฉพาะดา้น 61 หน่วยกิต  

วชิาเอกเทคโนโลยกีารโทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 45  หน่วยกิต  ประกอบดว้ย 

รหัสวชิา ชื1อวชิา หน่วยกติ 

กลุ่มความรู้ด้านการสร้างสรรค์และการผลติสื1อ 



MC2022201 การวเิคราะห์และการเขียนบทวทิยกุระจายเสียง 

(Radio Script Writing and Analysis) 

3(2-2-5) 

MC2022202 การวเิคราะห์และการเขียนบทวทิยโุทรทศัน์ 

(Television Script Writing and Analysis) 

3(2-2-5) 

MC2022203 การสร้างสรรคแ์ละเทคนิคการลาํดบัภาพและเสียงเพืNองานวทิยโุทรทศัน์(Creative 

and Technical Visual and Audio Editing for Television) 

3(0-6-3) 

MC2022204 การผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์เบื8องตน้  

(Basic Television  Program Production) 

3(2-2-5) 

MC2022205 การผลิตรายการวทิยกุระจายเสียงเบื8องตน้ 

(Basic Radio Program Production) 

3(2-2-5) 

MC2022206 การผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ขั8นสูง  

(Advanced Television Program Production) 

3(0-6-3) 

MC2022207 การผลิตรายการวทิยกุระจายเสียงขั8นสูง 

(Advanced Radio Program Production) 

3(0-6-3) 

MC2022208 เทคนิคการประกาศทางวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

(Radio and Television Announcing Techniques) 

3(0-6-3) 

MC2022209 การประยุกตง์านดนตรีและงานเสียงเพืNองานวิทยุโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียง 

(Music - Sound Application for Radio and Television Broadcasting) 

3(2-2-5) 

MC2022310 การเขียนและการรายงานข่าวทางวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง(Broadcast 

News Writing and Reporting) 

3(2-2-5) 

MC2022311 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพืNองานวทิยโุทรทศัน์ 

(Computer Graphics for Television) 

3(0-6-3) 

MC2022312 การผลิตและการจดัการสืNอใหม่  

(New Media Production and Management) 

3(0-6-3) 

MC2022313 การผลิตรายการสารคดีทางวทิยโุทรทศัน์ 

(Documentary Program Production) 

3(0-6-3) 

กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมสื1อ 

MC2022314 การจดัผงัรายการในงานวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

(Radio - Television Programming) 

3(2-2-5) 



MC2022415 สมัมนาวชิาชีพดา้นวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง  

(Seminar in Television and Radio Broadcasting) 

3(2-2-5) 

 

กลุ่มวชิาชีพเลือก  12 หน่วยกิต ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี8  

รหัสวชิา ชื1อวชิา หน่วยกติ 

MC2022316 เทคโนโลยกีารแพร่ภาพและกระจายเสียง (BroadcastingTechnology) 3(2-2-5) 

MC2022317 การสร้างสรรคแ์ละการผลิตรายการเฉพาะกลุ่ม 

(Program Creation and Production for Specific Audiences) 

3(0-6-3) 

MC2022318 การผลิตรายการข่าวและสารคดีเชิงข่าวทางวิทยุโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียง 

(News Program and News Documentary Production for Radio and Television 

Broadcasting) 

3(0-6-3) 

MC2022319 การผลิตภาพยนตร์  (Film Production) 3(1-4-4) 

MC2022320 การผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียงเชิงวฒันธรรม 

(Cultural Program Production for Radio and Television Broadcasting) 

3(0-6-3) 

MC2022321 เทคนิคการสืNอสารทางภาพและเสียง  

(Visual and Audio Communications Techniques) 

3(2-2-5) 

MC2022322 การบรรยายและการพากษเ์สียงสําหรับรายงานวิทยุโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียง 

(Narration and Dubbing for Television and Radio Broadcasting) 

3(1-4-4) 

MC2022323 เทคนิคการแปลและการรายงานข่าวต่างประเทศทางวิทยุโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียง 

(International News Translation and Reporting) 

3(2-2-5) 

MC2022324 เทคนิคการจดัแสงเพืNอการผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์ 

(Lighting Techniques for Television Program Production) 

3(2-2-5) 

MC2022325 การคิดเชิงสร้างสรรคเ์พืNอการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ 

(Creative Thinking for Television and Radio Program) 

3(2-2-5) 

MC2022426 การบริหารสืNอและผูป้ระกอบการกิจการทางวิทยุโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียง 

(Media Management and Entrepreneur for Radio and Television Broadcasting) 

3(2-2-5) 

 

กลุ่มวชิาโครงงาน  4 หน่วยกิต  ประกอบดว้ย   

รหัสวชิา ชื1อวชิา หน่วยกติ 



MC2022327 การเตรียมโครงงานพิเศษทางวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

(Preparation for Special Project of Radio and Television Broadcasting) 

1(0-2-1) 

MC2022428 โครงงานพิเศษทางวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง  

(Special Project of Radio and Television Broadcasting) 

3(0-9-0) 

 

กลุ่มวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 7 หน่วยกิต กาํหนดใหศึ้กษาตามกลุ่มวชิาเอกทีN ลงทะเบียนดงันี8  

รหัสวชิา ชื1อวชิา หน่วยกติ 

MC2023301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  

(Preparation for Cooperative Education) 

1(0-2-1) 

MC2023402 สหกิจศึกษาทางวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

(Cooperative Education for Radio and Television Broadcasting 

Technology) 

6(0-40-0) 

 ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชา MC2023402 

สหกิจศึกษาทางวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

ซึN งเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าดว้ยการจดัสหกิจศึกษา 

และการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา MC2023403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

ตามวิชาเอกทีNได ้

ลงทะเบียนไว ้

MC2023403 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 

(Practice for Radio and Television Broadcasting Technology) 

3(0-40-0) 

 สาํหรับผูที้Nลงทะเบียนวชิา MC2023403 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

จะตอ้งเลือกรายวชิาในกลุ่มวชิาบงัคบัเลือกในรายวชิาทางปฏิบติัการของหลกัสูตร 

ใหค้รบ 3 หน่วยกิต โดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็นรายวชิาปฏิบติัของกลุ่มวชิาเอก 

เพืNอใหห้น่วยกิตในรายวชิาปฏิบติัครบ 36 หน่วยกิตตามเกณฑ ์มคอ.1 สาขาเทคโนโลย ี

 

• หมวดวชิาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

 ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาทีNเปิดสอนระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

และในมหาวิทยาลยัทีNให้ความร่วมมือทั8งในและต่างประเทศ 



 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาเฉพาะ 

1 กลุ่มวชิาพื9นฐาน 

 1.1  กลุ่มพื9นฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

MC2001101  หลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 

  Principles of Advertising and Public Relations 

  รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

  รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

  หลกัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 

ประวติัและพฒันาการของการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 

องคป์ระกอบและกระบวนการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ เทคโนโลยดีา้นการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

อุตสาหกรรมการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ สืNอทีNใชใ้นการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

การคาํนวณตน้ทุนการผลิต การประเมินผลการผลิต และคุณธรรมจริยธรรม 

จรรยาบรรณทีNเกีNยวขอ้งกบัวชิาชีพโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 

  Principle of advertising and public relations; advertising and public relations history 

and development; advertising and public relations elements; advertising and public relations process; 

advertising and public relation technology; advertising and public relations industry; advertising and public 

relations media; production cost calculating; production evaluation; and advertising and public relations ethics 

and code of conduct 

 

MC2001102   หลกัการวทิยุโทรทศัน์และวทิยุกระจายเสียง 3(2-2-5) 

   Principles of Television and Radio Broadcasting 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   หลกัการวทิยกุระจายเสียง หลกัการวทิยโุทรทศัน์ 

กระบวนการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง กระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ 

เทคโนโลยกีารออกอากาศทางวทิยกุระจายเสียง  



เทคโนโลยกีารออกอากาศทางวทิยโุทรทศัน์ การคาํนวณตน้ทุนการผลิต การประเมินผลการผลิต  

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทีNเกีNยวขอ้งกบังานวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

   Principle of radio broadcasting; principle  of television broadcasting; radio broadcasting 

production process; television production process; radio broadcasting technologies; television broadcasting 

technologies; production cost calculating; production evaluation; and television and radio broadcasting ethics and 

code of conduct 

 

MC2001103   เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี  3(2-2-5) 

   Multimedia Technology 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

    หลกัการเทคโนโลยมีลัติมีเดีย พฒันาการของเทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

สืNอมลัติมีเดียทีNใชใ้นงานสืNอสารมวลชนสืNอสมยัใหม่ กระบวนการการผลิตและการใชง้านมลัติมีเดีย 

การคาํนวณตน้ทุนการผลิต การประเมินผลการผลิต การออกแบบเชิงอารยสถาปัตย ์  และคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณทีNเกีNยวกบัเทคโนโลยสืีNอสารและสารสนเทศ 

   Multimedia technology principles; multimidia technology development; multimedia 

used in mass communication; new media; multimedia process and usage; production cost calculating; 

production evaluation; universal design; and information and communication technology ethics and production 

code of conduct 

 

MC2001104 หลกัการวารสารสนเทศดจิิทลั 3(2-2-5) 

    Principles of Digital Journalism 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   แนวคิดและทฤษฎีวารสารสนเทศ พฒันาการดา้นวารสารสนเทศ  

กระบวนการดาํเนินงาน กระบวนการผลิตงานวารสารสนเทศ การคาํนวณตน้ทุนการผลิต 

การประเมินผลการผลิต 

การเผยแพร่ผา่นสืNอหลกัและสืNอดิจิทลั และคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทีNเกีNยวขอ้งกบัวชิาชีพวารสารสนเทศ 



 Journalism concepts and theories; journalism development; journalism process; 

journalism production process; production cost calculating; production evaluation; disseminating through 

mainstream media and digital media; and journalism ethics and code of conduct 

 

 

 

 

 

 

1.2 กลุ่มพื9นฐานทางเทคโนโลย ี

MC2001105   หลกัการและทฤษฎสืี1อสารมวลชน 3(3-0-6) 

   Principles and Theories of Mass Communication 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   หลกัการสืNอสาร องค์ประกอบการสืNอสาร กระบวนการการสืNอสารและการสืNอสารมวลชน 

สืNอในการสืNอสาร การสืNอสารมวลชน และแนวคิดทฤษฎีสืNอสารมวลชน 

   Communication principles; communication elements; communication and mass 

communication processes; communication media; mass communication; and mass communication concepts 

and theories 

 

MC2001106   เทคโนโลยกีารถ่ายภาพเพื1อการสื1อสาร 3(1-4-4) 

 Photography Technology for Communication 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 แนวคิดเกีNยวกบัการถ่ายภาพ การสืNอความหมายดว้ยภาพ ส่วนประกอบและ 

การทาํงานของกลอ้งถ่ายภาพทีNใชฟิ้ล์มและกลอ้งดิจิทลั แสงและหลกัการจดัองคป์ระกอบภาพ  

การแปลงภาพจากระบบอนาลอ็กมาเป็นระบบดิจิทลั และการสร้างสรรคภ์าพถ่ายใหเ้ป็นสืNอทีNน่าสนใจ 



 Concepts of photography; message communicated via photos; parts and functions of film 

camera and digital camera; lights and principles of picture composition; photo transformation from analog to digital; 

and creating photographs into interesting media 

 

MC2001107   เทคนิคการนําเสนอในงานสื1อสารมวลชน 3(2-2-5) 

   Presentation Techniques for Mass Communication    

  รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   การเตรียมการนาํเสนอ กระบวนการนาํเสนอ เทคนิคการนาํเสนอ การพูดเพืNอ 

การสืNอสารโนม้นา้วใจ กลวิธีการเจรจาต่อรองและการแกไ้ขสถานการณ์ และการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

 Preparations of media presentations; process of media presentations; presentation 

techniques; persuasive speech; negotiation techniques and crisis management; and analysis of related case 

studies   

 

 

 

 

 

 

 

MC2001108   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์ในงานสื1อสารมวลชน 3(2-2-5) 

  Information Technology and Computer for Mass Communication 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   พฒันาการของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สารสนเทศในงานสืNอสารมวลชน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นวตักรรมและเทคโนโลยใีนงานสืNอสารมวลชน 

ผลกระทบและแนวโนม้เทคโนโลย ีและจริยธรรมการใชค้อมพิวเตอร์ 



   Development of computers technology and information technology; Information in 

journalism; computer application software; innovation and technology in mass communication; impact and 

trend of technology; and ethics of computer usage 

 

MC2001309   การวจัิยสื1อสารมวลชน  3(3-0-6) 

   Mass Communication Research  

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้เกีNยวกบัการวิจยัในงานสืNอสารมวลชน กระบวนการในการวิจยั 

เครืNองมือทีNใชใ้นการวิจยั ความเทีNยงและความตรงในการวิจยั ขอ้มูล วิธีการเก็บขอ้มูลและลงภาคสนาม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและการเลือกใชส้ถิติ และการเขียนรายงาน 

   Knowledge of mass communication research; research process; research tools; 

research validity and reliability data; data collection and field work; data analysis and statistics selection; and 

report writing 

 

MC2001310   กฎหมายและจริยธรรมสื1อสารมวลชน 3(3-0-6) 

   Law and Ethics in Mass Communication  

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   แนวคิดเกีNยวกบักฎหมายและจริยธรรม สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

กฎหมายเกีNยวกบังานสืNอสารมวลชน หลกัธรรมาภิบาลในงานสืNอสาร 

แนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคมของสืNอมวลชนและคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

   Law and ethics concepts; rights and freedom under the constitution; mass 

communication law; good governance in mass communication; concepts of mass communication social 

responsibilities; and ethics and code of conduct 

 

 

 

 



 

 

2. กลุ่มวชิาชีพเฉพาะด้าน 

2.2  วชิาเอกเทคโนโลยกีารโทรทศัน์และวทิยุกระจายเสียง 

2.2.1 กลุ่มความรู้ด้านการสร้างสรรค์และการผลติสื1อ 

MC2022201 การวเิคราะห์และการเขยีนบทวทิยุกระจายเสียง 3(2-2-5) 

  Radio Script Writing and Analysis 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 หลกัการเขียนบทวทิยกุระจายเสียง การวเิคราะห์ผูฟั้ง การเขียนบทรายการพดูคุย 

การเขียนบทรายการสมัภาษณ์ และการเขียนบทรายการนิตยสารทางอากาศ 

    Radio script writing principles; audience analysis; talk show radio script writing; 

interview radio script writing; and magazine-on-air radio script writing 

 

MC2022202 การวเิคราะห์และการเขยีนบทวทิยุโทรทศัน์ 3(2-2-5) 

   Television Script Writing and Analysis 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 รูปแบบของบทวิทยุโทรทศัน์ การสืNอสารกบักลุ่มเป้าหมาย การเขียนบทรายการ สารคดี 

การเขียนบทรายการสาระบนัเทิง การเขียนบทละครสั8น และการเขียนบทภาพยนตร์สั8นทางวิทยุโทรทศัน์ 

   Television script formats; communication with target audience; documentary script 

writing; infotainment script writing; short plays writing; and television short film script writing 

 

MC2022203 การสร้างสรรค์และเทคนิคการลําดับภาพและเสียง 3(0-6-3) 

   เพื1องานวิทยุโทรทัศน์    

   Creative and Technical Visual and Audio Editing for Television 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 



  พฒันาการการตดัต่อภาพและเสียง 

แนวคิดการลาํดบัภาพและเสียงเพืNองานวทิยโุทรทศัน์ 

องคป์ระกอบของงานตดัต่อภาพและเสียงเพืNองานวทิยโุทรทศัน์ สืNอความหมายดว้ยภาพและ 

เสียง โปรแกรมสาํหรับงานตดัต่อลาํดบัภาพเพืNองานวทิยโุทรทศัน์ 

และการสร้างภาพเคลืNอนไหวดว้ยเทคนิคพิเศษ 

 Visual and audio editing development; concepts of visual and audio editing for 

television; elements of visual and audio editing for television; visual and audio communications; visual and 

audio editing for television computer software; and motion special effects 

 

 

 

MC2022204 การผลติรายการวทิยุโทรทศัน์เบื9องต้น 3(2-2-5) 

   Basic Television Program Production 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 แนวคิดการผลิตรายการโทรทศัน์ กระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ 

สถานทีNและวสัดุอุปกรณ์ผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ บุคลากรในการผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ 

เทคนิคการจดัแสงเพืNอการออกอากาศและการใชภ้าพและเสียงในการสืNอความหมายในงานวทิยโุทรทศัน์ 

    Concepts of television program production; production process of television programs; 

location and equipment used in an television program production; roles and responsibilities of each position in 

television programs; lighting techniques; creation of meaning in television program 

 

MC2022205 การผลติรายการวทิยุกระจายเสียงเบื9องต้น 3(2-2-5) 

   Basic Radio Program Production 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 ธรรมชาติของสืNอวทิยกุระจายเสียง เสียงในรายการวทิยกุระจายเสียง 

อุปกรณ์และเครืNองมือ บุคลากรในงานผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง 



แนวคิดการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียงในและนอกสถานทีN 

และจริยธรรมและจรรยาบรรณในงานวทิยกุระจายเสียง 

   Nature of radio broadcasting media; radio broadcasting audio; tools and equipment; 

radio broadcasting production personnel; concepts of indoor and outdoor radio broadcasting production; and 

radio broadcasting ethics and code of conduct 

 

MC2022206 การผลติรายการวทิยุโทรทศัน์ขั9นสูง 3(0-6-3) 

   Advanced Television Program Production 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : MC2022204 การผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ 

  เบื8องตน้ 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

  การผลิตรายการสารคดี การผลิตรายการบนัเทิง การผลิตรายการละครโทรทศัน์ 

การผลิตรายการในระบบออนไลน์ การประเมินผล และการพฒันารายการวทิยโุทรทศัน์ 

   Documentary production; entertainment program production; television drama series 

production; online program production; television program evaluation; and television program development 

 

 

 

 

 

MC2022207 การผลติรายการวทิยุกระจายเสียงขั9นสูง 3(0-6-3) 

 Advanced Radio Program Production 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : MC2022205 การผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง 

  เบื8องตน้ 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 การวางแผนผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการตลาด 

เทคนิคการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง การผลิตรายการวทิยอุอนไลน์ การประเมินรายการวทิยกุระจายเสียง 

และการวางแผนและบริหารจดัการสถานีวทิยกุระจายเสียง 



  Radio broadcasting production planning; target audience analysis and marketing; 

radio broadcasting production techniques; online radio production; radio broadcasting evaluation; and radio 

broadcasting station planning and management 

 

MC2022208 เทคนิคการประกาศทางวทิยุโทรทศัน์และวทิยุกระจายเสียง 3(0-6-3) 

   Radio and Television Announcing Techniques 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 หลกัการพูด หลกัการประกาศ เทคนิคการประกาศในงานวิทยุโทรทศัน์ เทคนิค 

การประกาศในงานวิทยุกระจายเสียง บุคลิกภาพของผูป้ระกาศ และการใชอุ้ปกรณ์เกีNยวกบัเสียง 

   Speaking principles; announcing principles; television announcing techniques; radio 

announcing techniques; anchor personalities; and audio equipment usages 

 

MC2022209   การประยุกต์งานดนตรีและงานเสียงเพื1องานวทิยุโทรทศัน์ 3(2-2-5) 

   และวทิยุกระจายเสียง   

 Music - Sound Application for Radio and Television  

 Broadcasting 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ดนตรีและเสียงประกอบ พฒันาการ 

บทบาทและอิทธิพลของดนตรีในงานวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

ดนตรีและเสียงประกอบเพืNอสืNอความหมาย งานดนตรีและงานเสียงเพืNองานวทิยโุทรทศัน์ 

และงานดนตรีและงานเสียงเพืNองานวทิยกุระจายเสียง  

   Music and sound; developments, roles and influences of music in television and 

radio broadcasting; music and sound for communication; music and sound for television broadcasting; and 

music and sound for radio broadcasting 

 

 

 



 

 

MC2022310 การเขยีนและการรายงานข่าวทางวทิยุโทรทศัน์และ  3(2-2-5) 

 วทิยุกระจายเสียง Broadcast 

News Writing and Reporting 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 แนวคิดเกีNยวกับข่าว ประเภทของข่าว ประเภทของรายการข่าว 

หน้าทีNและความรับผิดชอบของผูสื้Nอข่าว การเขียนข่าวทางวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 

และการเขียนรายงานข่าวพิเศษทางวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 

   News concepts; news categories; news programs; reporter duties and responsibilities; 

broadcast news writing; and broadcast special report writing 

 

MC2022311 คอมพวิเตอร์กราฟิกเพื1องานวทิยุโทรทศัน์ 3(0-6-3) 

   Computer Graphics for Television 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 หลกัการและรูปแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก การจดัองคป์ระกอบภาพเคลืNอนไหว 

เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิก เครืNองมือทีNใชใ้นงานคอมพิวเตอร์กราฟิก 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับการตกแต่งและจดัองคป์ระกอบภาพเคลืNอนไหว 

และกระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์กราฟิกเพืNองานวทิยโุทรทศัน์ 

   Computer graphic principles and models; animation compositions; computer graphic 

techniques; computer graphic tools; animation editing and compositions computer software; and computer 

graphic for television processes 

 

MC2022312    การผลติและการจัดการสื1อใหม่ 3(0-6-3) 

    New Media Production and Management   

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 



   แนวคิดเกีNยวกบัสืNอใหม่ พฒันาการและแนวโนม้ของสืNอใหม่ 

เทคนิคการสร้างเนื8อหาสาํหรับสืNอใหม่ กระบวนการสร้างสรรค ์ การผลิตสืNอใหม่ 

และการบริหารและการจดัการสืNอใหม่ 

   New media concepts; new media developments and trends; techniques of content 

creation for new media; creative process; new media production; and new media management 

 

MC2022313    การผลติรายการสารคดทีางวทิยุโทรทศัน์ 3(0-6-3) 

   Documentary Program Production 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   แนวคิดเกีNยวกบัสารคดี คุณสมบติัของนกัทาํสารคดี สารคดีรูปแบบนิยม สารคดี 

แนวชีวติจริง ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการผลิตสารคดี และการหาแหล่งเงินทุน  

   Documentary concepts; documentary producer qualification; popular documentary; 

reality documentary; documentary production problems and solutions; and sources of funding 

 

   2.2.2 กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมสื1อ 

MC2022314   การจัดผงัรายการในงานวทิยุโทรทศัน์และวทิยุกระจายเสียง 3(2-2-5) 

   Media Management and Radio - Television Programming  

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   หลกัการบริหาร การบริหารองคก์รสืNอสารมวลชน การวางแผนกลยทุธ์สืNอ  

การวเิคราะห์ผงัรายการ เทคนิคการจดัผงัรายการวทิยโุทรทศัน์ และเทคนิคการจดัผงัรายการวทิยกุระจายเสียง 

   Management principles, mass media organization management; media strategic 

planning; radio-television programming analysis; television programming techniques; and radio programming 

techniques 

 

MC2022415 สัมมนาวชิาชีพด้านวทิยุโทรทศัน์และวทิยุกระจายเสียง 3(2-2-5) 

   Seminar in Television and Radio Broadcasting 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 



 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 ความหมาย รูปแบบ ประเภท องคป์ระกอบ กระบวนการจดัสมัมนา ศึกษาประเดน็ 

ดาํเนินการจดัสมัมนา และการประเมินผลการสมัมนาดา้นวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง  

   Principles; forms; types; elements; process of seminar; issue selections of seminar in 

television and radio broadcasting; and seminar evaluation 

 

MC2022316 เทคโนโลยกีารแพร่ภาพและกระจายเสียง 3(2-2-5) 

   Broadcasting Technology  

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 พฒันาการการแพร่ภาพและกระจายเสียง หลกัการแพร่ภาพ หลกัการกระจายเสียง 

อุปกรณ์การแพร่ภาพและกระจายเสียง เทคโนโลยกีารแพร่ภาพและกระจายเสียง 

และแนวโนม้เทคโนโลยกีารแพร่ภาพและกระจายเสียงในอนาคต 

   Visual broadcasting and audio broadcasting development; visual broadcasting 

principles; audio broadcasting principles; visual broadcasting and audio broadcasting equipment; visual 

broadcasting and audio broadcasting technologies; and future trends of visual broadcasting and audio 

broadcasting technologies  

 

 

 

MC2022317 การสร้างสรรค์และการผลติรายการเฉพาะกลุ่ม 3(0-6-3) 

 Program Creation and Production for Specific Audiences 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

    แนวคิดเกีNยวกบัการผลิตรายการเฉพาะกลุ่ม การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

การสร้างสรรค์รายการเฉพาะกลุ่ม เทคนิคการผลิตรายการเฉพาะกลุ่ม การวจิารณ์รายการเฉพาะกลุ่ม 

และการประเมินผลรายการเฉพาะกลุ่ม 



    Concepts of program production for specific audience; target audience analysis; 

specific target audience program creation; specific target audience program production techniques; specific 

target audience program criticism; and specific audience program evaluation 

 

MC2022318 การผลติรายการข่าวและสารคดเีชิงข่าวทางวทิยุโทรทศัน์ 3(0-6-3) 

   และวทิยุกระจายเสียง 

   News Program and News Documentary Production  

   for Radio and Television Broadcasting 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   แนวคิดเกีNยวกบัสารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการข่าว สารคดีเชิงข่าว 

กระบวนการผลิตรายการข่าว กระบวนการผลิตรายการสารคดีเชิงข่าวทางวทิยโุทรทศัน์ 

และกระบวนการผลิตรายการ 

สารคดีเชิงข่าวทางวทิยกุระจายเสียง 

   News documentary concepts; types of news programs; news documentaries; news 

production process; television news documentary production process; and radio news documentary production 

process 

 

MC2022319   การผลติภาพยนตร์ 3(1-4-4) 

   Film Production 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   การจาํแนกกลุ่มของภาพยนตร์ บุคลากรและการแบ่งหนา้ทีNในกองถ่ายภาพยนตร์ 

ขั8นตอนก่อนกระบวนการผลิต ขั8นตอนการผลิต ขั8นตอนหลงักระบวนการผลิต และการหาแหล่งเงินทุน 

   Film classification; film production unit personnel and duties; pre-production process; 

production process; post-production process; and sources of funding 

 

 

 



 

 

MC2022320    การผลติรายการวทิยุโทรทศัน์และวทิยุกระจายเสียง 3(0-6-3) 

    เชิงวฒันธรรม    

    Cultural Program Production for Radio and Television  

    Broadcasting 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้เกีNยวกบัวฒันธรรม แนวคิดเกีNยวกบัการสืNอสารเชิงวฒันธรรม 

การคน้หาขอ้มูลเชิงวฒันธรรม รูปแบบของรายการวทิยโุทรทศัน์เชิงวฒันธรรม 

รูปแบบของรายการวทิยกุระจายเสียงเชิงวฒันธรรม 

และกระบวนการผลิตรายการสารคดีเชิงวฒันธรรมทางวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

   Knowledge of culture; cultural communication concepts; cultural information research; 

cultural television broadcasting program formats; cultural radio broadcasting program formats; and processes of 

cultural program production for radio and television broadcasting  

 

MC2022321   เทคนิคการสื1อสารทางภาพและเสียง 3(2-2-5) 

   Visual and Audio Communications Techniques 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   แนวคิดการสืNอสารผา่นสืNอภาพและเสียง มุมมองภาพ การจดัองคป์ระกอบภาพ 

ประเภทและองคป์ระกอบของเสียง สญัวทิยาเบื8องตน้ และการผลิตงานทางภาพและเสียง    

  Visual and audio communications concepts; image view; image composition; audio types and 

elements; introduction to semiology; and visual and audio production 

 

MC2024322   การบรรยายและการพากย์เสียงสําหรับงานวทิยุโทรทศัน์ 3(1-4-4) 

   และวทิยุกระจายเสียง 

   Narration and Dubbing for Television and Radio Broadcasting 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 



    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   การบรรยายและการพากยเ์สียงสาํหรับงานวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

พฒันาการของการบรรยายและการพากยเ์สียง 

องคป์ระกอบของการบรรยายและการพากยเ์สียงสาํหรับงานวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

รูปแบบของการบรรยายและการพากยเ์สียง เทคนิคการใชเ้สียงในการบรรยายและการพากยเ์สียง 

และการสร้างสรรคก์ารบรรยายและการพากยเ์สียง 

   Narration and dubbing for television and radio broadcasting; narration and dubbing 

development; elements of narration and dubbing for television and radio broadcasting; narration and dubbing 

models; narration and dubbing techniques; and narration and dubbing creation 

 

 

 

MC2022323 เทคนิคการแปลและการรายงานข่าวต่างประเทศ 3(2-2-5) 

 ทางวทิยุโทรทศัน์และวทิยุกระจายเสียง  

 International News Translation and Reporting  

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

  เทคนิคการแปลข่าว การรายงานข่าวต่างประเทศจากสาํนกัข่าวต่างประเทศ 

ประเภทของสืNอ หลกัการแปลข่าวจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

การสืNอสารใหไ้ดใ้จความทีNถูกตอ้งและเหมาะสมตามลกัษณะและคุณค่าของความเป็นข่าว 

และการอ่านและรายงานข่าวเป็นภาษาต่างประเทศ 

   News translation techniques; international news reporting from foreign news 

agencies; media types; principles of news translation from English into Thai; correct and appropriate messages 

relating to news value; and news announcing and news reporting in foreign languages 

 

MC2022324   เทคนิคการจัดแสงเพื1อการผลติรายการวทิยุโทรทศัน์ 3(2-2-5) 

   Lighting Techniques for Television Program Production 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 



   ทฤษฎีแสง ประเภทการจดัแสง อุปกรณ์การจดัแสง เทคนิคการจดัแสง 

การควบคุมคุณภาพของแสงในสถานทีNเพืNอการผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ 

และการควบคุมคุณภาพของแสงนอกสถานทีNเพืNอการผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ 

  Theories of light; lighting types, lighting equipment; lighting techniques; lighting 

quality control in studio for television production; and outdoor lighting quality control for television 

production  

 

MC2022325 การคดิเชิงสร้างสรรค์เพื1อการผลติรายการวทิยุกระจายเสียง 3(2-2-5) 

 และวทิยุโทรทศัน์  

 Creative Thinking for Television and Radio Program 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 แนวคิด ขั8นตอน การแกปั้ญหา การประเมินผล การจดัระเบียบความคิด 

การพฒันาทศันคติและนิสยั และการนาํไปใชก้บัการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 

   Concept; process; problem solving, evaluation; idea management; developing 

attitudes and habits; and applying creative thinking for television and radio production 

 

 

 

 

 

MC2022426   การบริหารสื1อและผู้ประกอบการกจิการทางวทิยุโทรทศัน์และ 3(2-2-5) 

   วทิยุกระจายเสียง  

   Media Management and Entrepreneur for Radio and  

   Television Broadcasting 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   หลกัการบริหาร การบริหารองคก์รสืNอสารมวลชน การวางแผนกลยทุธ์สืNอ 

การวิเคราะห์ผงัรายการ เทคนิคการจดัผงัรายการวิทยุโทรทศัน์และเทคนิคการจดัผงัรายการวิทยุกระจายเสียง 



   Management principles, mass media organization management; media strategic 

planning; radio-television programming analysis; television programming techniques; and radio programming 

techniques 

 

 2.2.3 กลุ่มวชิาโครงงาน 

MC2022327 การเตรียมโครงงานพเิศษทางวทิยุโทรทศัน์และวทิยุกระจายเสียง  1(0-2-1) 

   Preparation for Special Project of Radio and Television  

  Broadcasting  

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 กระบวนการการสร้างโครงงานพิเศษ การกาํหนดหวัขอ้โครงร่างโครงงานพิเศษ  

การเสนอหวัขอ้โครงงานพิเศษ การเขียนโครงร่างโครงงานพิเศษ 

การใชสื้NอทีNเหมาะสมในการนาํเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษ 

และการนาํเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษทางวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

 Special project creating process; special project topic outline; special project 

proposal; special project proposal writing; use of appropriate media in special project proposal presentation; 

and radio and television broadcasting special project proposal presentation 

 

MC2022428 โครงงานพเิศษทางวทิยุโทรทศัน์และวทิยุกระจายเสียง  3(0-9-0) 

   Special Project of Radio and Television Broadcasting  

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  MC2022327 การเตรียมโครงงานพิเศษทางวทิย ุ

  โทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   การนาํเสนอความกา้วหนา้ของโครงงานพิเศษ กระบวนการผลิตโครงงานพิเศษ 

กระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงงานพิเศษ การเขียนรายงาน การประเมินผลโครงงานพิเศษ  

และการนาํเสนอผลงานโครงงานพิเศษทางวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

  Presentation of special project progress; special project production process; special 

project correction process; report writing; special project evaluation; and presentation of special project of 

radio and television broadcasting  

 



3. กลุ่มวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

3.2  วชิาเอกเทคโนโลยกีารโทรทศัน์และวทิยุกระจายเสียง 

MC2023301 การเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา 1(0-2-1) 

Preparation for Cooperative Education 

รายวิชาทีNต้องเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมคัรงาน  

การสมัภาษณ์งานอาชีพ การพฒันาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

ระบบคุณภาพและความปลอดภยั การเขียนรายงานและการนาํเสนองาน 

   Cooperative education processes; selecting establishments and job applications; job 

interviews; personality developments; labor law and professional ethics; quality system and safety; report 

writing and presentation 

 

MC2023402 สหกจิศึกษาทางวทิยุโทรทศัน์และวทิยุกระจายเสียง 6(0-40-0) 

Cooperative Education for Radio and Television Broadcasting  

  รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : MC2023301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

  รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

  ปฏิบติังานจริงดา้นการวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

เสมือนพนกังานของหน่วยงานตามลกัษณะงานในตาํแหน่งงานทีNไดรั้บการคดัเลือกเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 16 

สปัดาห์ 

จดัทาํรายงานการปฏิบติังานหรือรายงานการทาํโครงการภายใตก้ารดูแลของพนกังานพีNเลี8ยงและอาจารยนิ์เทศ 

 Practice working in radio and television broadcasting as an actual employee 

according to the position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing the work report or project 

report under the supervision of the supervisor and teacher 

 

MC2023403 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางวทิยุโทรทศัน์และ 3(0-40-0)

 วทิยุกระจายเสียง  

  Practice for Radio and Television Broadcasting 

  รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : MC2023301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 



  รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 

 ฝึกปฏิบติังานในองคก์รดา้นวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียงหรือสถานประกอบการทีNเกีNยวขอ้งกบัส

าขาวชิา โดยมีระยะเวลาไปปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 8 สปัดาห์ การจดัทาํรายงานการปฏิบติังาน  

  Apprenticeship to television and radio broadcasting companies or other relevant 

organizations relating to television and radio broadcasting for a minimum of 8 weeks including completion of 

report process 

 

 


