
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  

 วชิาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลย ี

กลุ่มวชิาชีพบงัคบั   45 หน่วยกิต  ประกอบดว้ย 

รหัสวชิา ชื1อวชิา หน่วยกติ 



กลุ่มวชิาความรู้พื9นฐานครีเอทฟีมีเดยีเทคโนโลย ี

MC2042201 แหล่งสารสนเทศทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคมศาสตร์ 

(Science, Technology and Social Science Information Source) 

3(3-0-6) 

MC2042202 การรู้เท่าทนัสืNอในยคุดิจิทลั (Media Literacy in Digital Age) 3(3-0-6) 

MC2042203 การอ่านและการถ่ายทอดสารเพืNองานขา้มสืNอ 

(Reading and Dissemination for Cross-Media) 

2(2-0-4) 

MC2042204 การตลาดในยคุดิจิทลั (Digital Marketing) 3(3-0-6) 

MC2042205 การคิดสร้างสรรคใ์นงานสืNอดิจิทลั  

(Creative Thinking for Digital Media) 

3(2-2-5) 

MC2042306 การสืNอสารในยคุโลกาภิวตัน์  

(Globalization and Media Communications) 

3(3-0-6) 

MC2042307 การคิดเชิงวพิากษเ์พืNอการผลิตงานขา้มสืNอ 

(Critical Thinking for Cross-Media Production) 

3(3-0-6) 

MC2042308 การจดัการนวตักรรมสืNอในยคุดิจิทลั 

(Media Innovative Management in Digital Era) 

3(3-0-6) 

MC2042309 สืNอ เพศ และการประกอบสร้างความจริงทางสงัคม 

(Media, Genders and Social Construction of Reality) 

3(3-0-6) 

MC2042310 การประกอบการธุรกิจสืNอดิจิทลั (Digital Media Entrepreneurship) 3(2-2-5) 

MC2042411 สมัมนาวชิาชีพดา้นครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 

(Creative Media Technology Seminar) 

3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาความรู้การผลติครีเอทฟีมีเดยีเทคโนโลย ี

MC2042212 การออกแบบสารเพืNอสืNอดิจิทลั (Message Design for Digital Media) 3(0-6-3) 

MC2042213 การเขียนข่าวในยุคดิจิทลั (News Writing in Digital Era) 2(0-4-2) 

MC2042314 การเขียนเพืNอการสืNอสารการตลาดในยุคดิจิทลั  

(Writing for Marketing Communications in Digital Era) 

2(0-4-2) 

MC2042215 การถ่ายภาพเพืNองานขา้มสืNอ (Cross-Media Photography) 3(0-6-3) 

MC2042316 การออกแบบกราฟิกเพืNอการเล่าเรืNอง (Graphic Design for Narration) 3(0-6-3) 

 

กลุ่มวชิาชีพเลือก   12 หน่วยกิต  ประกอบดว้ย 



รหัสวชิา ชื1อวชิา หน่วยกติ 

MC2042217 เทคนิคการลาํดบัภาพและเสียงเพืNองานขา้มสืNอ 

(Visual and Audio Editing for Cross-Media) 

3(0-6-3) 

MC2042218 การรายงานและผลิตข่าวในยุคดิจิทลั 

(News Reporting and Production in Digital Era) 

3(0-6-3) 

MC2042319 การผลิตสารคดีในยคุดิจิทลั  

(Documentary Production in Digital Era) 

3(0-6-3) 

MC2042320 การผลิตสารเพืNอการสร้างตราสินคา้ในยคุดิจิทลั 

(Message Production for Brand Building in Digital Era) 

3(0-6-3) 

MC2042321 ทกัษะชีวติในวชิาชีพสืNอสารมวลชน   

(Life skills in Mass Communication Profession) 

3(3-0-6) 

MC2042322 การวเิคราะห์ผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลั  (Consumer Analysis in Digital Era) 3(3-0-6) 

MC2042323 โลกทศัน์ในงานสืNอสารมวลชน (Mass Media Worldview) 3(3-0-6) 

MC2042324 การสืNอสารตราองคก์รในยคุดิจิทลั (Brand Communication in Digital Era) 3(3-0-6) 

MC2042325 นกัสืNอสารมวลชนเบด็เสร็จ (Media Influencer) 3(2-2-5) 

MC2042326 กระบวนการผลิตสืNอยคุดิจิทลั (Media Production in Digital Era) 3(0-6-3) 

MC2042327 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพืNอการผลิตงานขา้มสืNอ 

(Computer Graphic for Cross-Media) 

3(0-6-3) 

 

กลุ่มวชิาโครงงาน   4  หน่วยกิต  ประกอบดว้ย 

รหัสวชิา ชื1อวชิา หน่วยกติ 

MC2042328 การเตรียมโครงงานพิเศษทางครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 

(Preparation for Creative Media Technology Special Project) 

1(0-2-1) 

MC2042429 โครงงานพิเศษทางครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 

(Special Project of Creative Media Technology) 

3(0-9-0) 

 

กลุ่มวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 7 หน่วยกิต กาํหนดใหศึ้กษาตามกลุ่มวชิาเอกทีN ลงทะเบียนดงันี8  

รหัสวชิา ชื1อวชิา หน่วยกติ 

MC2043301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 



(Preparation for Cooperative Education) 

MC2043402 สหกิจศึกษาทางครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 

(Cooperative Education for Creative Media Technology) 

6(0-40-0) 

 ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนรายวชิา MC2043402 สหกิจศึกษาทางครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี  

ซึN งเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

วา่ดว้ยการจดัสหกิจศึกษาและการฝึกงานวชิาชีพ พ.ศ. 2553 

หรือมติของคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ใหเ้ลือกลงทะเบียนรายวชิา MC2043403 

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี ตามวชิาเอกทีNไดล้งทะเบียนไว ้

MC2043403 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 

(Practice for Creative Media Technology) 

3(0-40-0) 

 สาํหรับผูที้Nลงทะเบียนวชิา  MC2043303 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 

จะตอ้งเลือกรายวชิาในกลุ่มวชิาบงัคบัเลือกในรายวชิาทางปฏิบติัการของหลกัสูตรใหค้รบ 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   เทคโนโลยมัีลติมีเดยี  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 

 

2.1.2 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  วชิาเอกครีเอทฟีมีเดยีเทคโนโลย ี

 2.1 กลุ่มวชิาความรู้พื9นฐานครีเอทฟีมีเดยีเทคโนโลย ี

MC2042201 แหล่งสารสนเทศทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคมศาสตร์  3(3-0-6) 

 Sciences, Technology and Social Sciences Information Source 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 สารสนเทศดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สารสนเทศดา้นสงัคมศาสตร์ 

วรรณกรรมดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วรรณกรรมดา้นสงัคมศาสตร์ 

แหล่งสารสนเทศดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี แหล่งสารสนเทศดา้นสงัคมศาสตร์ 

และการนาํสารสนเทศมาใชใ้นงานสืNอสารมวลชน 

 Sciences and Technology information; social sciences information; Sciences and 

Technology literature; social sciences literature; sciences and technology information sources; social sciences 

information sources; and applications of information in mass communication 

 



 

 

MC2042202 การรู้เท่าทนัสื1อในยุคดจิิทลั 3(3-0-6) 

   Media Literacy in Digital Age 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   แนวคิดการรู้เท่าทนัสืNอ อิทธิพลของข่าวสารและสืNอทีNมีต่อชีวติประจาํวนั 

อิทธิพลของข่าวสารและสืNอทีNมีต่อสังคมและวฒันธรรม ค่านิยมและความหมายทีNแฝงเร้นในเนื8อหาสารผ่านสืNอมวลชน 

การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสาร และการเลือกรับสารและการนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

   Media literacy concepts; influence of news and media on everyday life; influence of 

news and media on society and culture; value and hidden meaning in the message sent out by mass media; 

media message analysis and evaluation; and message selection and application in daily use 

 

MC2042203 การอ่านและการถ่ายทอดสารเพื1องานข้ามสื1อ 2(2-0-4) 

 Reading and Dissemination for Cross-Media 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 แหล่งความรู้ในงานสืNอสารมวลชน หลกัการอ่าน เทคนิคการอ่านและการจบัประเดน็ 

การยอ่ความ การถ่ายทอดสารดว้ยวธีิการพดู การถ่ายทอดสารดว้ยวธีิการเขียน 

และการถ่ายทอดสารเพืNองานขา้มสืNอ 

 Knowledge sources of mass media; principles of reading; reading and issue 

capturing techniques; summarizing; speech transmission; writing transmission; and integrated media 

transmissions for cross media 

 

MC2042204 การตลาดในยุคดจิิทลั  3(3-0-6) 

 Digital Marketing 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 



 แนวคิดและความสาํคญัของกลยทุธ์การตลาด กลยทุธ์การตลาดในงานสืNอสารมวลชน 

การวางแผนเชิงกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ การวางแผนเชิงกลยทุธ์ดา้นราคา 

การวางแผนเชิงกลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย การวางแผนเชิงกลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

และการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  

   Concepts and importance of marketing strategies; marketing strategies in mass 

communication; product strategic planning; price strategic planning; distribution channel strategic planning; 

and sales promotion strategic planning 

 

 

 

 

 

MC2042205 การคดิสร้างสรรค์ในงานสื1อดจิิทลั 3(2-2-5) 

 Creative Thinking for Digital Media 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 แนวคิด ขั8นตอน การแกปั้ญหา การประเมินผล การจดัระเบียบความคิด 

การพฒันาทศันคติและนิสยั และการนาํไปใชก้บัการผลิตสืNอดิจิทลั 

 Concepts; process; problem solving; evaluation; organize ideas, attitude and habit 

development; and creative ideas applications for digital media 

 

MC2042306 การสื1อสารในยุคโลกาภิวตัน์  3(3-0-6) 

 Globalization and Media Communications 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

แนวคิดระบบทุนนิยมและการสืNอสารในยคุโลกาภิวตัน์ 

ววิฒันาการการสืNอสารในยคุโลกาภิวตัน์ บทบาทสืNอในยคุโลกาภิวตัน์ การเปลีNยนแปลงทางสงัคม 

เศรษฐกิจและการเมือง บทบาทสืNอไทยในสงัคมโลก ความเปลีNยนแปลงของเทคโนโลยทีางการสืNอสาร 

และแนวโนม้เทคโนโลยกีารสืNอสารในอนาคต 



Concepts of capitalism and mass communication in globalization era; development 

of mass communication in globalization era; media roles in globalization era; transformations in society, 

economy and politic; roles of Thai mass media in global society; changes of communication technologies; 

and trends of mass communication technology in the future 

 

MC2042307 การคดิเชิงวพิากษ์เพื1อการผลติงานข้ามสื1อ 3(3-0-6) 

 Critical Thinking for Cross-Media Production 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

 แนวคิดและทฤษฎีการคิดเชิงวพิากษ ์ ความสาํคญัของการคิดเชิงวพิากษ ์

หลกัการคิดเชิงวพิากษ ์ การพฒันาการคิดเชิงวพิากษ ์ วธีิการและเทคนิคการคิดเชิงวพิากษ ์

แนวคิดเชิงวพิากษเ์พืNอการผลิต และการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเพืNอการผลิตงานขา้มสืNอ 

   Concepts and theories of critical thinking; significance of critical thinking; principles 

of critical thinking; development of critical thinking; methods and techniques of critical thinking; concepts of 

critical thinking for media production; and application of critical thinking for cross-media creations   

 

 

 

 

 

MC2042308 การจัดการนวตักรรมสื1อในยุคดจิิทลั 3(3-0-6) 

 Media Innovative Management in Digital Era 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

   หลกัการบริหารจดัการนวตักรรมสืNอ กระบวนการจดัการนวตักรรมสืNอ 

การวเิคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้ แนวโนม้และโอกาสทางการตลาด กลยทุธ์การจดัการนวตักรรมสืNอ 

การวางแผนเพืNอการผลิตนวตักรรมสืNอ การประมาณการงบประมาณ 

และการประเมินผลการจดัการนวตักรรมสืNอในยคุดิจิทลั 



   Principles of media innovative management; process of media innovation 

management; customers’ analysis; marketing trends and opportunities; strategies for media innovation 

management; planning for media innovative production; budget management; and evaluation of media 

innovative management  

 

MC2042309  สื1อ เพศ และการประกอบสร้างความจริงทางสังคม  3(3-0-6) 

 Media, Genders and Social Construction of Reality 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

    ทฤษฎีทางสงัคมและอตัลกัษณ์ แนวคิดเกีNยวกบัการประกอบสร้าง 

แนวคิดเกีNยวกบัการสร้างภาพตวัแทน แนวคิดเชิงสญัญะ แนวคิดเรืNองสืNอและวฒันธรรมศึกษา แนวคิดเรืNองเพศ  

ความหลากหลายทางเพศ ประเภทและรูปแบบการนาํเสนอความหลากหลายทางเพศบนสืNอ 

ความเหลืNอมลํ8าทางเพศ การสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และการนาํเสนอสืNอกบัความหลากหลายทางเพศ 

    Theories of social science and identity; concepts of social construction of reality; 

representation concept; concepts of semiology; concepts of media and cultural studies; concepts of genders; 

diversity of genders; themes and forms of genders on media; inequality of genders; gender equalization; and 

diversification of gender identities on media 

  

MC2042310 การประกอบการธุรกจิสื1อดจิิทลั  3(2-2-5) 

 Digital Media Entrepreneurship 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

  แนวคิดผูป้ระกอบการ ปัจจยัความสําเร็จการประกอบธุรกิจเนื8อหาและสืNอดิจิทลั  

กลยุทธ์ธุรกิจเนื8อหาและสืNอดิจิทลั แหล่งเงินทุนและผูร่้วมลงทุนทางธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ 

และหลกัการดาํเนินธุรกิจเนื8อหาและสืNอดิจิทลั 

  Concepts of entrepreneurship; success factors of content and digital media; content 

and digital media business strategies; funding sources and venture capital; business plan writing; and content 

and digital media business principles 

 



 

MC2042411 สัมมนาวชิาชีพครีเอทฟีมีเดยีเทคโนโลย ี 3(2-2-5)

 Creative Media Technology Seminar 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 หลกัการ องคป์ระกอบ กระบวนการจดัสมัมนา การเลือกประเดน็สมัมนา 

ดา้นครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลย ีเทคนิคการจดัสมัมนา และการประเมินผลการสมัมนา 

 Principles; elements; process of seminar; selection issues of seminar in Creative 

Media Technology; seminar techniques; and evaluation of seminar 

 

 2.2 กลุ่มวชิาความรู้การผลติครีเอทฟีมีเดยีเทคโนโลย ี

MC2042212 การออกแบบสารเพื1อสื1อดจิิทลั  3(0-6-3) 

 Message Design for Digital Media 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

   หลกัการและประเภทของการออกแบบสาร กระบวนการออกแบบสาร เทคนิค 

การออกแบบสาร การใชก้ราฟิกเพืNอการออกแบบสาร การออกแบบสารเพืNอการพฒันาเวบ็ไซต ์

การออกแบบสารเพืNอการพฒันาแอปพลิเคชนั และการเผยแพร่สารในสืNอดิจิทลั 

   Design principles and types of messages; process of message design; techniques of 

message design; graphic for message design; message design for websites; message design for mobile 

application development; and digital media message circulations 

 

MC2042213 การเขยีนข่าวในยุคดจิิทลั  2(0-4-2) 

 News Writing in Digital Era 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

 หลกัการและประเภทของการเขียนข่าว การเขียนข่าวเพืNองานโฆษณา 

การเขียนข่าวเพืNองานประชาสมัพนัธ์ การเขียนข่าวเพืNองานวทิยกุระจายเสียง การเขียนข่าวเพืNองานวทิยโุทรทศัน์ 

การเขียนข่าวเพืNอสืNอดิจิทลั และการเขียนข่าวเพืNอการประยกุตใ์ชใ้นงานขา้มสืNอ 



   Principles and types of news writing; news writing for advertising; news writing for 

public relations; news writing for television broadcasting; news writing for digital media; and news writing for 

cross media 

 

MC2042314 การเขยีนเพื1อการสื1อสารการตลาดในยุคดจิิทลั  2(0-4-2) 

 Writing for Marketing Communications in Digital Era 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

การวิเคราะห์ผูรั้บสาร หลกัการสืNอสารการตลาด กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

เทคนิคการสร้างช่องทางสืNอสาร ประเภทการเขียน หลกัการเขียน และเทคนิคการเขียนงานขา้มสืNอในยคุดิจิทลั 

Audience analysis; principles of marketing communication; marketing mix strategies; 

techniques of creating communication channels; types of writing; principles of writing; and techniques for 

media writing for cross media 

 

MC2042215 การถ่ายภาพเพื1องานข้ามสื1อ 3(0-6-3) 

 Cross-Media Photography 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 หลกัการการถ่ายภาพและการจัดองค์ประกอบ ศิลปะและวิธีการสร้างสรรค์การถ่ายภาพข่าว 

เทคนิคการจดัแสง การเลือกสถานทีN การจดัฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก 

ศิลปะและวิธีการสร้างสรรค์การถ่ายภาพประกอบ 

และศิลปะการตกแต่งภาพในงานวารสารสนเทศเพืNอใชใ้นสืNอหลกัและสืNอดิจิทลั 

 Photography and composition principles; art and creative approach to news 

photography; lighting techniques; location selection; set and props; art and creative approach to photography 

illustration; and visual decorative arts in journalism for mainstream media and digital media 

 

MC2042316 การออกแบบกราฟิกเพื1อการเล่าเรื1อง  3(0-6-3)

 Graphic Design for Narration 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 



 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 หลกัการออกแบบ การสรุปขอ้มูลเพืNอการเล่าเรืNองกราฟิก คุณลกัษณะของสืNอ 

กบัการออกแบบกราฟิก การออกแบบกราฟิกเพืNอการเล่าเรืNอง การสร้างอินโฟกราฟิก การสร้างโมชัNนกราฟิก 

และการประยกุตใ์ชก้ารออกแบบกราฟิกเพืNอการเล่าเรืNอง 

 Design principles; information summary for graphic storytelling; media 

characteristics and graphic designs; graphic designs for storytelling; creating info-graphics; creating motion 

graphics; and application of graphic designs for storytelling 

 

MC2042217 เทคนิคการลาํดบัภาพและเสียงเพื1องานข้ามสื1อ  3(0-6-3) Visual 

and Audio Editing for Cross-Media 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 แนวคิดภาพและเสียง พฒันาการการตดัต่อภาพและเสียง โปรแกรมการตดัต่อ 

กระบวนการตดัต่อภาพ กระบวนการตดัต่อเสียงและการสร้างสรรค ์

และเทคนิคการตดัต่อภาพและเสียงเพืNองานขา้มสืNอ 

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

application software; visual editing process; audio editing process; and techniques of visual and audio editing 

for cross media  

 

MC2042218 การรายงานและผลติข่าวในยุคดจิิทลั 3(0-6-3) 

 News Reporting and Production in Digital Era 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 หลกัการนาํเสนอและการรายงานข่าว 

การวเิคราะห์ประเดน็ข่าวและการประเมินคุณค่าของข่าวและแหล่งข่าว เทคนิคการสืบคน้ การรวบรวมข่าว 

และการสมัภาษณ์ การนาํเสนอและรายงานข่าวในสืNอหลกั และการนาํเสนอและรายงานข่าวในสืNอดิจิทลั 

 News presenting and reporting principles; analysis of news issues and evaluation of 

source and news values ; searching, gathering, and interviewing techniques; news presenting and news 

reporting in mainstream media; and news presenting and reporting in digital media 



 

MC2042319 การผลติสารคดใีนยุคดจิิทลั  3(0-6-3) 

 Documentary Production in Digital Era 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

  หลกัการผลิตสารคดี แหล่งขอ้มูล การวเิคราะห์เนื8อหาเพืNอการผลิตสารคดี  

การวางแผนการผลิตสารคดี การผลิตสารคดี การประเมินสารคดี และการเผยแพร่สารคดี 

  Principles of documentary production; sources of information; content analysis for 

documentary production; planning for documentary production; documentary production; evaluation of 

documentary production; and documentary broadcasting 

 

MC2042320 การผลติสารเพื1อการสร้างตราสินค้าในยุคดจิิทลั 3(0-6-3) 

 Message Production for Brand Building in Digital Era  

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

 หลกัการผลิตสารเพืNอการสร้างตราสินคา้ กระบวนการวเิคราะห์ปัญหาและ 

ความตอ้งการของลูกคา้เพืNอการสร้างตราสินคา้ การออกแบบตราสินคา้ การวางแผนการผลิต 

การวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตตราสินคา้ และการเผยแพร่และการประเมินผล 

 Principles of message production for brand building; process of problem analysis 

and customers’ needs for brand building; brand design; production planning; analysis of cost of production; 

and brand message circulations and evaluation 

 

 

 

 

 

MC2042321 ทกัษะชีวติในวชิาชีพสื1อสารมวลชน 3(3-0-6) 

 Life Skills of Mass Communication Profession 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 



   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ทกัษะชีวติในสงัคม ทกัษะชีวติในการทาํงานสืNอสารมวลชน 

ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ การประกอบธุรกิจผา่นสืNอดิจิทลั รูปแบบและช่องทางการประกอบอาชีพอิสระ 

และแนวคิดและวธีิการบริหารความมัNงคัNง 

   Life skills in society, journalism professional skills; entrepreneurial skills; digital 

media startups business, models and opportunities of self- employment; and wealth management concepts and 

approaches 

 

MC2042322 การวเิคราะห์ผู้บริโภคในยุคดจิิทลั  3(3-0-6) 

Consumer Analysis in Digital Era  

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

ลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค วธีิการตดัสินใจซื8อของผูบ้ริโภค 

บทบาทของผูบ้ริโภคต่อการสืNอสารการตลาด การวเิคราะห์ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

เทคนิคการเจาะลึกความตอ้งการของผูบ้ริโภค และขั8นตอนวธีิการเปลีNยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

   Consumer behavior characteristics; consumer purchasing decisions approaches; 

consumer roles in marketing communication; consumer demand analysis; consumer insight analysis 

techniques; and consumer behavior changing methods 

 

MC2042323 โลกทศัน์ในงานสื1อสารมวลชน 3(3-0-6) 

 Mass Media Worldview  

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

 องคค์วามรู้ใหม่ ปรากฎการณ์ และประเดน็ดา้นการสืNอสารทีNทนัต่อเหตุการณ์   

การเชืNอมโยงประเดน็เขา้กบัศาสตร์และเทคโนโลยดีา้นการสืNอสารมวลชน 

 New body of knowledge, latest trends and current issues in communication related to 

communication sciences and technology 

 

MC2042324 การสื1อสารตราองค์กรในยุคดจิิทลั  3(3-0-6) 



Brand Communication in Digital Era  

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

 แนวคิดการสืNอสารตราสินคา้ ตราสินคา้และตราองคก์ร 

การวเิคราะห์ปัญหาและโอกาส การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางตาํแหน่งของตราสินคา้ 

การหาเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ 

การสืNอสารตราสินคา้แบบบูรณาการ และแนวโนม้การสืNอสารตราสินคา้ในยคุดิจิทลั 

 Concepts of brand communications; brand and organization brand; SWOT analysis; 

target analysis; brand positioning; identifying brand identities; brand  integrated communications; and trends 

of brand communications in digital era 

 

MC2042325 นักสื1อสารมวลชนเบ็ดเสร็จ  3(2-2-5) 

 Media Influencer  

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

 หลกัการสืNอสารมวลชนเบด็เสร็จ แนวคิดผูใ้ชเ้ป็นผูส้ร้างเนื8อหา 

แนวคิดผูใ้ชเ้ป็นผูส้ร้างเรืNองราว แนวคิดผูใ้ชเ้ป็นผูส้ร้างรายการ 

นกัสืNอสารมวลชนโดยใชโ้ทรศพัทอ์จัฉริยะและนกัสืNอสารมวลชนแบบนกัเดินทาง 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการเขียนบท 

และการบนัทึกภาพและเสียงดว้ยอุปกรณ์สืNอสารอจัฉริยะและการนาํเสนอเนื8อหา  

 Solo journalism principles; user-generated content concepts; user-generated story 

concepts; user-generated program concepts; mobile journalist and backpack journalist; data collection and 

script writing; and visual and audio recording using smart devices and content presentation 

 

MC2042326 กระบวนการผลติสื1อยุคดจิิทลั  3(0-6-3) 

 Media Production in Digital Era  

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  



 การวเิคราะห์ความตอ้งการ การวางแผนกระบวนการผลิต ขั8นตอนก่อนการผลิต 

ขั8นตอนและเทคนิคการผลิต ขั8นตอนหลงัการผลิต รูปแบบการผลิตสืNอแพร่ภาพ และการประเมินสืNอยคุดิจิทลั 

 Analysis of requirements; process of production planning;  

pre-production process; production process and techniques; post production process; types of media 

production; and media evaluation 

 

MC2042327 คอมพวิเตอร์กราฟิกเพื1อการผลติงานข้ามสื1อ 3(0-6-3) 

Computer Graphic for Cross-Media  

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

   การใชค้อมพิวเตอร์กราฟิกในงานขา้มสืNอ โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 

คอมพิวเตอร์กราฟิกเพืNอสืNอสิNงพิมพ ์ คอมพิวเตอร์กราฟิกเพืNอสืNอโฆษณา 

คอมพิวเตอร์กราฟิกเพืNอสืNอประชาสมัพนัธ์ คอมพิวเตอร์กราฟิกเพืNอสืNอวทิยโุทรทศัน์ 

คอมพิวเตอร์กราฟิกเพืNอสืNอภาพยนตร์ และคอมพิวเตอร์กราฟิกเพืNอสืNอออนไลน์  

 

 

 Computer usage for cross media; computer graphic programs; computer graphic for 

printed media; computer graphic for advertising; computer graphic for public relations; computer graphic for 

television and radio productions; computer graphic for film production; computer graphic for online media 

 

 2.3 กลุ่มวชิาโครงงาน 

MC2042328 การเตรียมโครงงานพเิศษทางครีเอทฟีมีเดยีเทคโนโลย ี 1(0-2-1) 

 Preparation for Creative Media Technology Special Project 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 กระบวนการการสร้างโครงงานพิเศษ การกาํหนดหวัขอ้โครงร่างโครงงานพิเศษ  

การเสนอหวัขอ้โครงงานพิเศษ การเขียนโครงร่างโครงงานพิเศษ 

การใชสื้NอทีNเหมาะสมในการนาํเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษ 

และการนาํเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษทางครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลย ี  



 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 creative media technology special project proposal presentation 

 

MC2042429  โครงงานพเิศษทางครีเอทฟีมีเดยีเทคโนโลย ี 3(0-9-0) 

 Special Project of Creative Media Technology 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  MC2042428 การเตรียมโครงงานพิเศษ 

  ทางครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลย ี  

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

   การนาํเสนอความกา้วหนา้ของโครงงานพิเศษ กระบวนการผลิตโครงงานพิเศษ 

กระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงงานพิเศษ การเขียนรายงาน การประเมินผลโครงงานพิเศษ 

และการนาํเสนอผลงานโครงงานพิเศษทางครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลย ี  

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

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

creative media technology 

 

3. กลุ่มวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

MC2043301 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 

 

MC2043402 สหกจิศึกษาทางครีเอทฟีมีเดยีเทคโนโลย ี 6(0-40-0) 



   Cooperative Education for Creative Media Technology 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : MC2043301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ปฏิบติังานจริงดา้นครีเอทีฟมีเดีย 

เสมือนพนกังานของหน่วยงานตามลกัษณะงานในตาํแหน่งงานทีNไดรั้บการคดัเลือกเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 16 

สปัดาห์ 

จดัทาํรายงานการปฏิบติังานหรือรายงานการทาํโครงการภายใตก้ารดูแลของพนกังานพีNเลี8ยงและอาจารยนิ์เทศ 

   Practice working in creative media 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 

 

MC2043403  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางครีเอทฟีมีเดยีเทคโนโลย ี 3(0-40-0) 

   Practice for Creative Media Technology  

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : MC2043301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

   ฝึกปฏิบติังานในองคก์รข่าว หรือสถานประกอบการทีNเกีNยวขอ้งทางสืNอสารมวลชน 

โดยมีระยะเวลาปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 8 สปัดาห์ และการจดัทาํรายงานการปฏิบติังาน  

   Apprenticeship to journalism companies or other relevant organizations relating to 

mass communication for a minimum of 8 weeks including completion of report process 

 

 

 

 


