
ผลลัพธ์การเรยีนรูข้องหลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต

PLOs: ผลิตสื�อการสื�อสารด้วยเทคโนโลยทีี�ทันสมัย และบรหิารจัดการเผยแพรสู่ส่าธารณชน

Specific SkillsGe
ne

ri
c 

Sk
ill

s

ทํางานเป�นรายบุคคล
และ ทํางานรว่มกับผูอื้�นได้

ผลิตผลงานทางการสื�อสารตามความต้องการเฉพาะทาง    
ของนักศกึษาในระดับที�สามารถประกอบอาชพีได้

ทักษะทั�วไป ทักษะเฉพาะทาง

PLO4PLO1

แสดงออกถึงความมจิีตสาธารณะ
PLO2

เขา้รว่มกิจกรรมแข่งขันตามสมรรถนะของตนเอง
 

PLO3

ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยด้ีานการสื�อสาร การตลาด และการ
จัดการสมยัใหมใ่นการสรา้งสรรค์ผลงานทางการสื�อสาร

PLO5

จัดดําเนินการเผยแพรส่ื�อต่อสาธารณชนเป�าหมาย

PLO6

ปณิธานมหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยสยามมุง่จัดการศกึษาเพื�อตอบสนองความต้องการ
ในอนาคตของการพฒันาทั�งในด้านอุตสาหกรรม พาณชิยกรรม
และในมติิอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง โดยมุง่เน้นทั�งในด้านความเป�นเลิศ
ทางวิชาการ ทักษะชั�นสงูในการประกอบวิชาชพี การสรา้งคน

และสงัคมที�มีคณุธรรมและจรยิธรรมอยา่งสมดลุ

วิสยัทัศน์มหาวิทยาลัยสยาม
    สถาบนัชั�นนาํในการสรา้งสรรค์นวัตกรรมเพื�อสรา้งอนาคตที�ยั�งยนื

   Leading Institution Creating Innovation for Sustainable Future

วิสยัทัศน์คณะนิเทศศาสตร ์
สถาบนัการศกึษาทางด้านการสรา้งสรรค์และ

นวัตกรรมการสื�อสารที�ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั�นนาํ
ในประเทศไทยและอาเซยีน

ปรชัญามหาวิทยาลัยสยาม
ป�ฺญา นราน ํรตนฺ ํซึ�งมีความหมายว่า “ป�ญญาเป�นรตันะของนรชน”

"Wisdom is an invaluable asset of Humankind"

ปรชัญาคณะนิเทศศาสตร์
อเสถียรภาพ และ ชวีาสมาสยั คือ การสื�อสาร

“Fuzziness and Symbiosis are communication.”

Program Learning Outcomes (PLOs) : Bachelor of Communication Arts Program
ผลลัพธ์การเรยีนรูร้ะดับหลักสตูร : หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต



พนักงานในหน่วยงานภาคเอกชนทกุหน่วยงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
หน่วยงานที�เกี�ยวข้องทางด้านนิเทศศาสตรใ์นตําแหน่งต่าง ๆ

งานภาพยนตร์ งานสื�อดิจิทัล งานหนังสือพมิพ ์และ 
สิ�งพมิพ์

นักประชาสมัพันธ์ 
นักจัดกิจกรรมพิเศษ
นักวางแผนงานประชาสมัพนัธ์

นักหนังสอืพมิพ ์นักขา่ว 
ผูอ้อกแบบและผลิตสื�อสิ�งพมิพ์

งานประชาสมัพนัธ์และ
การสื�อสารนวัตกรรม ผูกํ้ากับภาพยนตร ์ผูกํ้ากับศลิป�

ผูถ่้ายภาพยนตร ์ผูตั้ดต่อภาพยนตร ์
ผูบ้รหิารงานสรา้งภาพยนตร์
ผูเ้ขยีนบทภาพยนตร์

PLOs: ผลิตสื�อการสื�อสารด้วยเทคโนโลยทีี�ทันสมัย 
และบรหิารจัดการเผยแพรสู่ส่าธารณชน

ฝ�ายพัฒนาสื�อดิจิทัล 
ฝ�ายผลิตสื�อดิจิทัล 
ผูป้ระกอบการสถานอีอนไลน์

ผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจเริ�มต้น

ด้านอุตสาหกรรม
สื�อสรา้งสรรค์

ผลลัพธ์การเรยีนรูข้องหลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต

รบัราชการ/พนักงาน
ของรฐัในหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งทกุกระทรวง
และสถาบนัอุดมศกึษา

นักสื�อสารการตลาด ผูบ้รหิารงานโฆษณา
นักออกแบบสื�อโฆษณา ผูผ้ลิตสื�อโฆษณา
นักเขยีนบทโฆษณา นักวางแผนสื�อโฆษณา  

ผูผ้ลิตงานด้านการแสดง ผูเ้ขยีนบทละคร
ผูอ้อกแบบเครื�องแต่งกาย แสง ฉาก ทางการแสดง
ผูกํ้ากับการแสดง นักแสดงทางสื�อบนัเทิงต่าง ๆ
ผูฝ้�กสอนการแสดง ผูอ้อกแบบท่าเต้น 

ผูผ้ลิตรายการวิทยุ และ โทรทัศน์
ประเภทต่าง ๆ

งานโฆษณาและ
สื�อสารการตลาดดิจิทัล

งานวิทยุ-โทรทัศน์ งานสื�อสารการแสดง

รายวิชาเกี�ยวกับการประชาสัมพนัธแ์ละ
การสื�อสารนวัตกรรม อาทิ การจัดกิจกรรม
พิเศษ  การเผยแพรข่า่ว กระบวนการผลิต
และสรา้งสรรค์สื�อ การจัดการประเด็นและ
การสื�อสารในภาวะวิกฤต ชุมชนสมัพนัธ์
การระดมทุน เป�นต้น               

รายวิชาเกี�ยวกับภาพยนตร ์อาทิ การสรา้งสรรค์
งานบทภาพยนตร ์กระบวนการหลังการถ่ายทํา
ทางภาพยนตร ์การสรา้งสรรค์เทคนิคพเิศษทาง
ภาพและเสยีงสาํหรบัภาพยนตร ์ประยุกต์ศิลป�
เพื�อการออกแบบงานสรา้งสําหรบัภาพยนตร์
การถ่ายภาพยนตร ์ธุรกิจและการตลาดสาํหรบั
สื�อภาพยนตร ์เป�นต้น               

รายวิชาเกี�ยวกับสื�อดิจิทัล อาทิ การผลิตสื�อ
เสมือนจรงิ การผลิตและสรา้งสรรค์สื�อ
ดิจิทัล การเตรยีมงานและเขยีนสตอรบีอรด์
สาํหรบัการผลิตสื�อ การผลิตคลิปออนไลน์
การสื�อสารอี-สปอรต์ อินโฟกราฟ�กเพื�อ
การนําเสนอ การผลิตสื�อการต์นูออนไลน์
การบรหิารสื�อดิจิทัล การวางแผนและการ
ผลิตสื�อสําหรบัสถานีออนไลน์ เป�นต้น               

รายวิชาเกี�ยวกับหนังสอืพมิพแ์ละสิ�งพมิพ์
อาทิ การสื�อขา่วและการเขยีนขา่ว การ
เขยีนบนสื�อสงัคมออนไลน์ การรายงานขา่ว
เชงิลึกบนสื�อสงัคม การออกแบบจัดหน้า
และผลิตสื�อสิ�งพมิพ ์การผลิตสื�อสารสนเทศ
บนโทรศัพท์มือถือ เป�นต้น               

รายวิชาเกี�ยวกับการโฆษณาและสื�อสารการตลาด
ดิจิทัล อาทิ ธุรกิจโฆษณาดิจิทัล การวางแผนโฆษณา
และสื�อสารการตลาดดิจิทัล กลยุทธก์ารสรา้งสรรค์
งานโฆษณาดิจิทัล การสื�อสารการตลาดผา่นสื�อสงัคม
ออนไลน์ การตลาดผู้สรา้งแรงจูงใจทางการสื�อสาร
การสื�อสารตราสินค้าสําหรบัวิสาหกิจเริ�มต้น เป�นต้น               

รายวิชาเกี�ยวกับการผลิตรายการวิทยุ และ
โทรทัศน์ อาทิ ทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์  
การดําเนินรายการโทรทัศน์ การผลิตงานเสยีง
ในสื�อหลอมรวม การผลิตรายการโทรทัศน์
ประเภทต่าง ๆ เป�นต้น               

รายวิชาเกี�ยวกับการสื�อสารการแสดง อาทิ การใชท่้าทางเพื�อการ
แสดง การดัดแปลงบทขา้มสื�อ การออกแบบเครื�องแต่งกายและ
การแต่งหน้าทําผมเพื�อการแสดง การพฒันาบุคลิกภาพและการ
แสดงออกในงานการสื�อสาร การแสดงเพื�อการนําเสนอ การใช้
เสียงและดนตรใีนการแสดง การกํากับละครเวที การออกแบบ
ฉากและแสง เป�นต้น               

รายวิชาเสรมิทักษะด้านนิเทศศาสตร ์
โครงงานตามกลุ่มวิชา ทกุชั�นป�                        เรื�องคัดเฉพาะทางตามกลุ่มวิชา                สมัมนาประเด็นป�จจุบนัตามกลุ่มวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา และ สหกิจศึกษา               กลุ่มวิชาการถ่ายภาพ                                วิชาเลือกเสร ี 15 หนว่ยกิต

Employability Diversity Sustainability
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ทํางานเป�นรายบุคคล
และ ทํางานรว่มกับผูอื้�นได้

ผลิตผลงานทางการสื�อสารตามความ
ต้องการเฉพาะทาง    ของนักศกึษาใน
ระดับที�สามารถประกอบอาชพีได้

ผลลัพธ์การเรยีนรูข้องหลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต
PLOs: ผลิตสื�อการสื�อสารด้วยเทคโนโลยทีี�ทันสมยั และบรหิารจัดการเผยแพรสู่ส่าธารณชน

ทักษะทั�วไป ทักษะเฉพาะทาง

PLO4PLO1

แสดงออกถึงความมจิีตสาธารณะ
PLO2

เขา้รว่มกิจกรรมแขง่ขนัตามสมรรถนะ
ของตนเอง

 

PLO3

ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยด้ีานการสื�อสาร การ
ตลาด และการจัดการสมยัใหม่ในการ
สรา้งสรรค์ผลงานทางการสื�อสาร

PLO5

จัดดําเนินการเผยแพรส่ื�อต่อสาธารณชน
เป�าหมาย

PLO6



ทํางานเป�นรายบุคคล และ ทํางานรว่มกับผูอื้�นได้PLO1:

Generic Skills: Generic Skills: ทักษะทั�วไปทักษะทั�วไป

กลยุทธ์การสอน/วิธกีารสอน กลยุทธ์การวัดและประเมนิผล

การสอนตามสภาพที�เป�นจรงิ (Authentic

Learning)

การสอนโดยใชโ้ครงงานกลุ่มเป�นฐานการ

เรียนรู้ (Group Project-Based Learning)

การสอนแบบรว่มอภิปรายเป�นกลุ่มจาก

ตัวอยา่งกรณศึีกษา (Case Study)

การสอนโดยใชป้�ญหาเป�นฐาน (Problem-

Based Learning) 

มอบหมายงานกลุ่ม หรอืงานที�ต้อง

ประสานงานรว่มกับผู้อื�น

การจัดกิจกรรมกลุ่มเสรมิหลักสตูรเพื�อ

พัฒนาการเรยีนรู้

การประเมินโโดยผู้เรยีน

การประเมินจากบุคคลภายนอก / ผู้รว่ม

ปฏิบัติงาน

ประเมินโดยผู้สอน 

รายวิชาที�รองรบั
อาทิ การสื�อสารระหว่างบุคคลและภายในกลุ่ม การสื�อสารการแสดง การสื�อสารการตลาดดิจิทัล
การจัดการประเด็นและการสื�อสารในภาวะวิกฤต  การเผยแพรข่า่วเพื�อการประชาสมัพนัธแ์ละการ
สง่เสรมินวัตกรรม การสื�อสารการตลาดผ่านสื�อสงัคม (ไลน์ อินสตาแกรม เฟซบุก๊ ทวิตเตอร)์
ภาพยนตรท์ดลองและการวิจัย การดําเนินรายการโทรทัศน์ การสื�อสารอี-สปอรต์ การผลิตสื�อ
เสมือนจรงิ การเขยีนบนสื�อสงัคมออนไลน์ การกํากับละครเวทีเบื�องต้น การพัฒนาบุคลิกภาพและ
การแสดงออกในงานการสื�อสาร และ สหกิจศึกษา รวมถึงรายวิชาเกี�ยวกับการถ่ายภาพ การ
สมัมนา เรื�องคัดเฉพาะทาง และ โครงงานตามกลุ่มวิชาในแต่ละชั�นป� 



แสดงออกถึงความมจิีตสาธารณะPLO2:

Generic Skills: Generic Skills: ทักษะทั�วไปทักษะทั�วไป

กลยุทธ์การสอน/วิธกีารสอน กลยุทธ์การวัดและประเมนิผล

การสอนตามสภาพที�เป�นจรงิ (Authentic
Learning)
การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยา่งกรณี
ศึกษา (Case Study)
การสอนโดยใชป้�ญหาเป�นฐาน (Problem-
Based Learning)
การจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพื�อพฒันา
การเรียนรู้ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกับกิจการ
สาธารณประโยชน์
มอบหมายงาน หรือให้ผู้เรยีนเสนอแนะ
เกี�ยวกับการทํางานเพื�อสาธารณะตาม
ความต้องการ หรอืตามการรอ้งขอของ
หนว่ยงาน

การประเมินโดยผู้เรยีน

การประเมินจากบุคคลภายนอก / ผู้รว่ม

ปฏิบติังาน

ประเมินโดยผู้สอน 

ประเมินจากหนว่ยงานภายนอกที�เกี�ยวขอ้ง

ประเมินจากผู้มีสว่นได้สว่นเสยี

รายวิชาที�รองรบั
อาทิ การสื�อขา่วและการเขยีนขา่ว การผลิตงานภาพเคลื�อนไหว การสื�อสารเพื�อโน้มน้าวใจ
ชุมชนสมัพนัธ ์การระดมทนุเพื�อการประชาสมัพนัธ ์จรรยาบรรณวิชาชพีโฆษณาและกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้ง การสรา้งสรรค์งานบทภาพยนตร ์ การผลิตสารคดีเชงิขา่วทางโทรทัศน์ อินโฟกราฟ�ก
เพื�อการนําเสนอ การผลิตคลิปออนไลน์ การผลิตสื�อการต์นูออนไลน์ การผลิตสื�อสารสนเทศบน
โทรศัพท์มือถือ การรายงานขา่วเชงิลึกบนสื�อสงัคม การใชเ้สยีงและดนตรใีนการแสดง การแสดง
เพื�อการนําเสนอ และ สหกิจศึกษา  รวมถึงรายวิชาเกี�ยวกับการถ่ายภาพ  เรื�องคัดเฉพาะทาง
และ โครงงานตามกลุ่มวิชาในแต่ละชั�นป� 



เขา้รว่มกิจกรรมแข่งขนัตามสมรรถนะของตนเองPLO3:

Generic Skills: Generic Skills: ทักษะทั�วไปทักษะทั�วไป

กลยุทธ์การสอน/วิธกีารสอน กลยุทธ์การวัดและประเมนิผล

การสอนตามสภาพที�เป�นจรงิ (Authentic

Learning)

การสอนโดยใชโ้ครงงานเป�นฐาน (Project-

Based Learning)

การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรูด้้วย

ตนเอง (Self-Study) โดยมอบหมายงานที�

ต้องมีการค้นคว้าเพิ�มเติมนอกชั�นเรยีน

การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยา่งกรณี

ศึกษา (Case Study)

การสอนโดยใชป้�ญหาเป�นฐาน (Problem-

Based Learning)

การจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพื�อ

พัฒนาการเรยีนรู้

การประเมินจากรายงาน การนําเสนอ

และการอภิปรายรว่มกันระหว่างผู้สอน

และผู้เรยีน

การประลองความสามารถทางวิชาการใน

ชั�นเรยีนระหว่างสาขาวิชา / มหาวิทยาลัย

โดยผู้เชี�ยวชาญ / ผู้ทรงคณุวุฒ ิ/ สถาน

ประกอบการ หรอื หนว่ยงานที�มอบหมาย

งาน

รายวิชาที�รองรบั
อาทิ จรยิศาสตร_์ประเด็นทางกฎหมาย_และสทุรยีศาสตรใ์นสื�อใหม่ จรรยาบรรณวิชาชพีโฆษณาและ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง กระบวนการผลิตและสรา้งสรรค์สื�อการประชาสัมพันธแ์ละการสื�อสารนวัตกรรม
การจัดกิจกรรมพเิศษเพื�อการประชาสมัพนัธข์ององค์กรภาครฐัและรฐัวิสาหกิจ การจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื�อการประชาสมัพันธอ์งค์กรภาคเอกชนและอุตสาหกรรมบนัเทิง กลยุทธแ์ละการเผยแพรก่ารสื�อสาร
นวัตกรรม การระดมทนุเพื�อการประชาสมัพนัธ ์ การวางแผนโฆษณาและการสื�อสารการตลาดดิจิทัล
ธุรกิจโฆษณาดิจิทัล การตลาดผู้สรา้งแรงจูงใจทางการสื�อสาร การสื�อสารการตลาดผา่นไลน์ เทคนิค
การนําเสนองานลกูค้า ธุรกิจและการตลาดสาํหรบัสื�อภาพยนตร ์ การออกแบบและสรา้งสรรค์รายการ
โทรทัศน์ การผลิตสารคดีเชงิขา่วทางโทรทัศน์ การผลิตรายการโทรทัศน์เฉพาะรายบุคคล การผลิต
รายการเดินทางท่องเที�ยว_อาหารและการพกัผ่อนทางโทรทัศน์ การสื�อสารอี-สปอรต์ การคิดสรา้งสรรค์
ในงานสื�อดิจิทัล  การเตรยีมงานและเขยีนสตอรบีอรด์สาํหรบัการผลิตสื�อ  การแสดงเพื�อการนําเสนอ
รวมถึงรายวิชาโครงงานตามกลุ่มวิชาในแต่ละชั�นป� และ สหกิจศึกษา 



ผลิตผลงานทางการสื�อสารตามความต้องการเฉพาะทางของนักศกึษา
ในระดับที�สามารถประกอบอาชพีได้PLO4:

Specific Skills: Specific Skills: ทักษะเฉพาะทางทักษะเฉพาะทาง

กลยุทธ์การสอน/วิธกีารสอน กลยุทธ์การวัดและประเมนิผล
การสอนตามสภาพที�เป�นจรงิ (Authentic Learning)
การสอนโดยใชโ้ครงงานเป�นฐาน (Project Based
Learning)
การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง
(Self-Study) โดยมอบหมายงานที�ต้องมีการค้นคว้า
เพิ�มเติมนอกชั�นเรยีน
การสอนแบบอภิปรายจากกรณศึีกษา (Case Study)
การสอนโดยใชป้�ญหาเป�นฐาน (Problem-Based
Learning)
การเรยีนรูจ้ากการปฏิบติั (Action Learning) หรอื
การเรยีนรูที้�มีการลงมือปฏิบติัจรงิ (Learning by
doing)
การจัดให้มีการเรยีนรูจ้ากห้องปฏิบติัการ และ/หรอื
สถานการณจ์รงิที�เกี�ยวขอ้ง

การประเมินจากการนําเสนอ และการ
อภิปรายรว่มกันระหว่างผู้สอนและผู้เรยีน
การประลองความสามารถทางวิชาการโดย
ผู้เชี�ยวชาญ/ผู้ทรงคณุวุฒ/ิสถานประกอบ
การ หรอื หนว่ยงานที�มอบหมายงาน
การสง่ผลงานเขา้ประกวด
ประเมินผลจากศิษยเ์ก่าที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง
กับงานของนักศึกษา
การประเมินจากผลงานของนักศึกษา

รายวิชาที�รองรบั
อาทิ โครงงานตามกลุ่มวิชาในแต่ละชั�นป� กระบวนการผลิตและสรา้งสรรค์สื�อการประชาสัมพันธแ์ละ
การสื�อสารนวัตกรรม ชุมชนสมัพนัธ ์ การโฆษณาดิจิทัล กลยุทธก์ารสรา้งสรรค์งานโฆษณาดิจิทัล การ
สรา้งสรรค์งานบทภาพยนตร ์ การถ่ายภาพยนตร ์ การประยุกต์ศิลป�เพื�อการออกแบบสรา้งสําหรบั
ภาพยนตร ์ การวิพากษ์และวิเคราะห์ผู้รบัสารสาํหรบัภาพยนตร ์ การสรา้งสรรค์เทคนิคพิเศษทางภาพ
และเสยีงสาํหรบัภาพยนตร ์ การดําเนินรายการโทรทัศน์ การออกแบบและสรา้งสรรค์รายการโทรทัศน์
การผลิตรายการกีฬาทางโทรทัศน์ การผลิตรายการโทรทัศน์เพื�อขา้มพน้สื�อ การผลิตรายการโทรทัศน์
เฉพาะรายบุคคล การออกแบบฉากและสิ�งประกอบฉาก การผลิตสื�อเสมือนจรงิ การผลิตและ
สรา้งสรรค์สื�อดิจิทัล การผลิตคลิปออนไลน์ อินโฟกราฟ�กเพื�อการนําเสนอ การผลิตสื�อการต์นูออนไลน์
การวางแผนและผลิตสื�อสาํหรบัสถานีออนไลน์ การถ่ายภาพเพื�องานประชาสัมพันธ ์ การถ่ายภาพเพื�อ
งานโฆษณา การถ่ายภาพเพื�อการท่องเที�ยว การถ่ายภาพบุคคล การถ่ายภาพทิวทัศน์ เซลฟ�� กับการ
หลอมรวมวัฒนธรรม การแสดงในการผลิตสื�อ การออกแบบฉากและแสง การออกแบบเครื�องแต่งกาย
และการแต่งหน้าทําผมเพื�อการแสดง การกํากับละครเวทีเบื�องต้น การแสดงเพื�อการนําเสนอ การใช้
เสยีงและดนตรใีนการแสดง



ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยด้ีานการสื�อสาร การตลาด และการจัดการสมัยใหม่ใน
การสรา้งสรรค์ผลงานทางการสื�อสารPLO5:

Specific Skills: Specific Skills: ทักษะเฉพาะทางทักษะเฉพาะทาง

กลยุทธ์การสอน/วิธกีารสอน กลยุทธ์การวัดและประเมนิผล

การสอนตามสภาพที�เป�นจรงิ (Authentic Learning)
การสอนโดยใชโ้ครงงานเป�นฐาน (Project-Based
Learning)
การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง
(Self-Study) โดยมอบหมายงานที�ต้องมีการค้นคว้า
เพิ�มเติมนอกชั�นเรยีน
การสอนแบบอภิปรายจากกรณีศึกษา (Case Study)
การเรยีนรูจ้ากการปฏิบติั (Action Learning) หรอื
การเรยีนรูที้�ลงมือปฏิบติัจรงิ (Learning by doing)
การเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูที้�หลากหลายทั�งภายใน
และภายนอก 
การจัดกลุ่มสมัมนาในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบติั
การจากหนว่ยงานภายนอกที�เกี�ยวข้องกับการพฒันา
เทคโนโลยสีมัยใหม่

การประเมินจากการนําเสนอ และ
การอภิปรายรว่มกันระหว่างผู้สอน
และผู้เรยีน
การประเมินจากผลงานของผู้เรยีน
การประเมินจากผู้มีประสบการณต์รง
ในสาขาวิชาชพีนิเทศศาสตร ์และ/
หรอืสาขาวิชาชพีอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
การประลองทางวิชาการ

รายวิชาที�รองรบั
อาทิ การสื�อสารการตลาดดิจิทัล การสื�อสารในองค์กร การจัดกิจกรรมพิเศษเพื�อการประชาสัมพันธ์
องค์กรภาครฐัและรฐัวิสาหกิจ การจัดกิจกรรมพเิศษเพื�อการประชาสมัพันธข์ององค์กรสาธารณสุขและ
สาธารณกศุล การจัดกิจกรรมพเิศษเพื�อการประชาสมัพนัธอ์งค์กรภาคเอกชนและอุตสาหกรรมบนัเทิง
การจัดการประเด็นและการสื�อสารในภาวะวิกฤต กลยุทธแ์ละการเผยแพรก่ารสื�อสารนวัตกรรม การ
ระดมทนุเพื�อการประชาสมัพนัธ ์ การวางแผนโฆษณาและการสื�อสารการตลาดดิจิทัล ธุรกิจโฆษณา
ดิจิทัล การตลาดผู้สรา้งแรงจูงใจทางการสื�อสาร การสื�อสารการตลาดผา่นเฟซบุก๊ การสื�อสารการตลาด
ผา่นอินสตาแกรม การสื�อสารการตลาดผ่านไลน์ การสื�อสารการตลาดผา่นทวิตเตอร ์ การจัดกิจกรรม
พิเศษเพื�องานสื�อสารการตลาด การสื�อสารตราสนิค้าสาํหรบัวิสาหกิจเริ�มต้น กระบวนการหลังการถ่ายทํา
ภาพยนตร ์ การถ่ายภาพยนตร ์ การประยุกต์เสยีงและดนตรใีนการสรา้งสรรค์ภาพยนตร ์ ธุรกิจและการ
ตลาดสาํหรบัสื�อภาพยนตร ์ การสรา้งสรรค์เทคนิคพเิศษทางภาพและเสยีงสําหรบัภาพยนตร ์ ภาพยนตร์
ทดลองและการวิจัย การผลิตรายการโทรทัศน์เพื�อขา้มพน้สื�อ การผลิตสื�อเสมือนจรงิ การผลิตคลิป
ออนไลน์ การผลิตสื�อการต์นูออนไลน์ และรายวิชาต่าง ๆ เกี�ยวกับการถ่ายภาพ 



จัดดําเนินการเผยแพรส่ื�อต่อสาธารณชนเป�าหมายPLO6:

Specific Skills: Specific Skills: ทักษะเฉพาะทางทักษะเฉพาะทาง

กลยุทธ์การสอน/วิธกีารสอน กลยุทธ์การวัดและประเมนิผล

การสอนด้วยการบรรยาย

การสอนด้วยตัวอยา่งกรณศึีกษา

การสอนด้วยการทดลองลงมือปฏิบติัจรงิ

ผลตอบรบัจากกลุ่มเป�าหมาย

นักศึกษาและอาจารย ์/ ผู้เชี�ยวชาญ

รว่มประเมินผล

การประเมินจากผลงานของนักศึกษา

รายวิชาที�รองรบั

อาทิ การสื�อสารการตลาดดิจิทัล การสื�อสารและนวัตกรรม ชุมชนสมัพันธ ์ การจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื�อการประชาสมัพันธอ์งค์กรภาครฐัและรฐัวิสาหกิจ การจัดกิจกรรมพเิศษเพื�อการประชาสัมพันธ์
ขององค์กรสาธารณสุขและสาธารณกศุล การจัดกิจกรรมพเิศษเพื�อการประชาสัมพันธอ์งค์กรภาค
เอกชนและอุตสาหกรรมบนัเทิง การเผยแพรข่า่วเพื�อการประชาสมัพนัธแ์ละการสง่เสรมินวัตกรรม
กลยุทธแ์ละการเผยแพรก่ารสื�อสารนวัตกรรม การระดมทนุเพื�อการประชาสัมพันธ ์ การสื�อสารใน
องค์กร การสื�อสารการตลาดผ่านเฟซบุก๊ การสื�อสารการตลาดผ่านอินสตาแกรม การสื�อสารการ
ตลาดผา่นไลน์ การสื�อสารการตลาดผา่นทวิตเตอร ์ เทคนิคการนําเสนองานลูกค้า การจัดกิจกรรม
พเิศษเพื�องานสื�อสารการตลาด การสื�อสารตราสนิค้าสาํหรบัวิสาหกิจเริ�มต้น ธุรกิจและการตลาด
สาํหรบัสื�อภาพยนตร ์ อินโฟกราฟ�กเพื�อการนําเสนอ การผลิตคลิปออนไลน์ การบรหิารสื�อดิจิทัล
การผลิตสื�อการต์นูออนไลน์ การวางแผนและผลิตสื�อสาํหรบัสถานีออนไลน์ การเขยีนบนสื�อสังคม
ออนไลน์ การรายงานขา่วเชงิลึกบนสื�อสงัคม การสื�อขา่วและการเขยีนขา่ว


