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 ตารางเปรียบเทยีบหลกัสูตรปัจจุบันและหลกัสูตรปรับปรุง 
หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสร้างสรรค์และการจดัการงานแสดง (หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

 Bachelor of Communication Arts Program in Live Event Creation and Management (International Program) 
 

หลกัสูตรเดมิ( 551xxxx เป็นต้นไป) หลกัสูตรปรับปรุง ( 601xxxx เป็นต้นไป) รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 

1.  ช่ือหลกัสูตร   (Name of Program) 
Bachelor of Communication Arts Program in Performance Communication  
หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการส่ือสารการแสดง 

1.  ช่ือหลกัสูตร   (Name of Program) 
Bachelor of Communication Arts Program in Live Event Creation and 
Management  

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดง 

 
เปล่ียนช่ือหลกัสูตร 

2.  ช่ือปริญญา  (Name of Degree) 
ช่ือเตม็ 
Bachelor of Communication Arts (Performance Communication) 
นิเทศศาสตรบณัฑิต (การส่ือสารการแสดง) 
ช่ือยอ่ 
B. Com. Arts (Performance Communication) 
นศ.บ. (การส่ือสารการแสดง) 

2.  ช่ือปริญญา  (Name of Degree) 
ช่ือเตม็ 
Bachelor of Communication Arts (Live Event Creation and Management) 
นิเทศศาสตรบณัฑิต (การสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดง) 
ช่ือยอ่ 
B. Com. Arts (Live Event Creation and Management ) 

นศ.บ. (การสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดง) 

 
เปล่ียนช่ือปริญญา 

3.  Curriculum Structure จ านวนหน่วยกติ 3. โครงสร้างหลกัสูตร (Curriculum Structure) จ านวนหน่วยกติ  
General Education Courses 
(หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 

36 Credits 
 

General Education Courses 
(หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 

30 Credits 
 

- ลดจ านวนหน่วยกิตรว
มของหลกัสูตรจาก 145 
หน่วยกิต เป็น132 หน่วย
กิต  

- ลดจ านวนหน่วยกิตหมวด

 Language Courses  (กลุ่มวชิาภาษา) 15  Credits  Language Courses  (กลุ่มวชิาภาษา) 15  Credits 

 Social Science Courses (กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์) 12 Credits  Social Science Courses (กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์) 6 Credits 

 Humanities Courses  (กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์) 3 Credits  Humanities Courses  (กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์) 6 Credits 
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 Science and Mathematics Courses 

  (กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 

6 Credits  Science and Mathematics Courses 

  (กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 

3 Credits วชิาศึกษาทัว่ไป จาก 36 
หน่วยกิตเป็น 30 หน่วย
กิต โดยลดจ านวนหน่วย
กิต กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ 
จาก 12 หน่วยกิตเป็น 6 
หน่วยกิต เพ่ิมจ านวน
หน่วยกิตกลุ่มวชิา
มนุษยศาสตร์ จาก3 หน่วย
กิต เป็น 6 หน่วยกิต และ
ลดจ านวนหน่วยกิตกลุ่ม
วชิาวทิยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ จาก 6 หน่วย
กิต เป็น 3 หน่วยกิต  

- เพ่ิมจ านวนหน่วยกิตของ
หมวดวชิาเฉพาะจาก 96 
หน่วยกิต เป็น 102 หน่วย
กิต โดยเพ่ิมจ านวนหน่วย
กิตกลุ่มวชิาเอกบงัคบัจาก 
39หน่วยกิตเป็น 45 หน่วย
กิต 

- เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้ง
กบัแผนการเรียนตาม
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคข์องหลกัสูตร 

Specialized Courses  (หมวดวิชาเฉพาะ) 96 Credits Specialized Courses  (หมวดวิชาเฉพาะ) 102 Credits 
 Core Courses  (กลุ่มวชิาแกน) 39 Credits  Core Courses  (กลุ่มวชิาแกน) 36 Credits 
 Major Required Courses  (กลุ่มวิชาเอกบงัคบั) 39 Credits  Major Required Courses  (กลุ่มวิชาเอกบงัคบั) 45 Credits 
  Major Elective Courses (กลุ่มวิชาเอกเลือก) 
หรือ  
 Minor Courses (กลุ่มวชิาโท) 

18 Credits 
 

18 Credits 

  Major Elective Courses (กลุ่มวิชาเอกเลือก) 
 

15 Credits 
 

Free Elective Courses (หมวดวิชาเลือกเสรี) 6 Credits Free Elective Courses (หมวดวิชาเลือกเสรี) 6 Credits  
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Total 138 Credits Total 132 Credits  
4. General Education Courses 37 Credits 4. General Education Courses 30 Credits  

4.1 Language Courses 
กลุ่มวชิาภาษา 

15  Credits 4.1 Language Courses 
กลุ่มวชิาภาษา 

15  Credits  

GE 1403 Communication in Thai 
              ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

OR 
GE 1404 Thai Culture and Traditions  

3 (3-0-6) GE 1403 Communication in Thai 
              ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

OR 
GE 1405  Thai Language and Culture  
ภาษาและวฒันธรรมไทย                                                                                                              

3 (3-0-6) เปล่ียนรายวชิา GE 1404 เป็น 
GE 1405  

BG 1001 English I 
              องักฤษ 1 

3 (3-3-7) BG 1001 English I 
              องักฤษ 1 

3 (2-3-6)  
เปล่ียนรายละเอียดหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

BG 1002 English II 
              องักฤษ 2 

3 (3-3-7) BG 1002 English II 
              องักฤษ 2 

3 (2-3-6) 

BG 2000 English III 
              องักฤษ 3 

3 (3-3-7) BG 2000 English III 
              องักฤษ 3 

3 (2-3-6) 

BG 2001 English IV 
              องักฤษ 4 

3 (3-3-7) BG 2001 English IV 
              องักฤษ 4 

3 (2-3-6) 

4.2 Social Science Courses 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

12 Credits 4.2 Social Science Courses 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

6 Credits  

GE 2202  Ethics  จริยธรรม     - - GE 2202  Ethics  จริยธรรม      3 (3-0-6) ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
CA 1012 Macro-environment, Media Effect and Media 
Literacy   

3 (3-0-6)   ลดรายวชิา  

CA 2016  Psychology for Persuasive Communication 3 (3-0-6)   ลดรายวชิา 
CA 4010 Law and Ethical Concerns for  Communication 

  กฎหมายและจริยธรรมการส่ือสาร 
3 (3-0-6) CA 4010 Law and Ethical Concerns for Communication 

  กฎหมายและจริยธรรมการส่ือสาร 
3 (3-0-6)  

ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
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4.3 Humanities Courses 9 Credits 4.3 Humanities Courses 
      กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

6 Credits  

  GE 2101 World Civilization  
วฒันธรรมตะวนัตก 

3 (3-0-6) 
เพ่ิมรายวชิา 

  GS 1002 Basic Philosophy 3 (3 – 0 – 6) GE 1102 Introduction to Philosophy 
             ปรัชญาเบ้ืองตน้ 

3 (3-0-6) 
ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

4.4 Science and Mathematics Courses 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

6 Credits 4.4 Science and Mathematics Courses 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

3 Credits 
 

GE 1301 Environmental Science 
              วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

3 (3-0-6)   ลดรายวชิา 

BG 1301  Fundamentals of Statistics 
            สถิติพ้ืนฐาน 

3 (3-0-6) BG 1301  Fundamentals of Statistics  
สถิติพ้ืนฐาน 

3 (3-0-6) 
ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

5. Specialized Courses 
หมวดวชิาเฉพาะ 

97 Credits 
5. Specialized Courses 
หมวดวชิาเฉพาะ 

102 Credits  

5.1 Core Courses 
      กลุ่มวชิาแกน 

39 Credits 5.1 Core Courses 
      กลุ่มวชิาแกน 

36 Credits 
 

CA 1001 Introduction to Communication 
            การส่ือสารเบ้ืองตน้ 

3 (3-0-6) CA 1001 Introduction to Communication 
            การส่ือสารเบ้ืองตน้ 

3 (3-0-6) ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

CA 1002 Introduction to Photography andCinematography 
            ภาพน่ิงและภาพยนตร์เบ้ืองตน้ 

3 (2-2-5) CA 1002 Introduction to Photography and Cinematography 
            ภาพน่ิงและภาพยนตร์เบ้ืองตน้ 

3 (2-2-5) ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

CA 1006 Introduction to Journalism and Mass  
             Communication 

3 (3 – 0 – 6)   ลดรายวชิา 

CA 1017 Introduction to Creative Communication Design  
             การออกแบบส่ือสร้างสรรคเ์บ้ืองตน้                           

3 (3-0-6)    ลดรายวชิา 
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CA 2004 Introduction to Advertising 3 (3 – 0 – 6) CA 1021 Introduction to Advertising and Branding 
                การโฆษณาและตราสินคา้เบ้ืองตน้    

3 (3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา  เปล่ียนช่ือ
รายวชิา 

CA 2005 Introduction to Public Relations 3 (3 – 0 – 6) CA 1022 Introduction to Public Relations 
             การประชาสมัพนัธ์เบ้ืองตน้          

3 (3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 

CA 2007 Introduction to New Media and  
            Broadcasting        

3 (2 – 2 – 5) CA 1024 Introduction to Digital Media Communication 
การส่ือสารผา่นส่ือดิจิทลัเบ้ืองตน้ 

3 (2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียนช่ือ
รายวชิาและเปล่ียนค าอธิบาย
รายวชิา 

CA 2015 Introduction to Performance  
            Communication        

3 (2 – 2 – 5) CA 1023 Introduction to Live Event Creation and Management 
การสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดงเบ้ืองตน้ 

3 (2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ช่ือวชิาและ 
  และเปล่ียนค าอธิบาย
รายวชิา 

MGT 1101 Introduction to Business 3 (3 – 0 – 6) MGT 1101 Introduction to Business 
ธุรกิจเบ้ืองตน้                                                                 

 ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

MGT 2900 Principles of Management 3 (3 – 0 – 6) MGT 2900 Principles of Management 
หลกัการจดัการ                                

 ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

MKT 2280 Principles of Marketing 3 (3 – 0 – 6) MKT 2280 Principles of Marketing 
หลกัการตลาด    

 ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

CA 2018 Consumer Insight 
            การเขา้ใจผูบ้ริโภคเชิงลึก 

3 (3-0-6)   ลดรายวชิา 

  CA 2003 Presentation Technique 
เทคนิคการน าเสนอ 

3 (2 – 2 – 5) ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอกบงัคบั 

  CA 2019 Communication Arts Research 
การวจิยัทางนิเทศศาสตร์             

3 (3 – 0 – 6) ยา้ยมาจากหมวดวชิาเอก
บงัคบั และเปล่ียนรหสัวชิา 

NM 3401 Production for Communication Tools 
การผลิตเคร่ืองมือการส่ือสาร 

- CA 1025 Computer Graphic Design  
การออกแบบงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  

3 (2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ช่ือวชิาและ 
  ค  าอธิบายรายวชิา 

5.2  Major Required Courses 39 Credits 5.2  Major Required Courses 45 Credits  



119 

หลกัสูตรเดมิ( 551xxxx เป็นต้นไป) หลกัสูตรปรับปรุง ( 601xxxx เป็นต้นไป) รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 

       กลุ่มวิชาเอกบงัคบั        กลุ่มวิชาเอกบงัคบั 

AD 3101 Principles of Marketing Communication 
            หลกัการส่ือสารการตลาด 

3 (3 – 0 – 6)   ลดรายวชิา 

CA 2003 Presentation Technique 
เทคนิคการน าเสนอ 

3 (2 – 2 – 5)   ยา้ยไปหมวดวชิาแกน 

CA 2013 Utilization of Multimedia Tools 
             การใชเ้คร่ืองมือมลัติมีเดีย 

3 (2 – 2 – 5)   ลดรายวชิา 

CA 3011 Communication Arts Research 
             การวจิยัทางนิเทศศาสตร์             

3 (3 – 0 – 6)    ยา้ยไปหมวดวชิาแกน 

PC 3305 Script Writing and Analysis 
             การเขียนและการวเิคราะห์บทละคร 

3 (2 – 2 – 5) LIVE 2101 Script Analysis and Creation for Live Events   
การวเิคราะห์และสร้างสรรคบ์ทส าหรับการแสดง  

3 (2 – 2 – 5) เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา
และค าอธิบายรายวชิา 

PC 3306 Marketing Management for  
             Performance Project 
         การจดัการการตลาดส าหรับโครงการงานแสดง   

3 (2 – 2 – 5) LIVE 3104 Marketing Communication for Live Events 
การส่ือสารการตลาดส าหรับงานแสดง   
 

3 (2 – 2 – 5) เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา
และค าอธิบายรายวชิา 

PC 3307 Visualization of Stage/Event 
             ทศันศิลป์ของเวที/ อีเวนท ์

3 (2 – 2 – 5) LIVE 3102 Art Direction for Live Events  
ก ากบัศิลป์ส าหรับงานแสดง  

3 (2 – 2 – 5) เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา
และค าอธิบายรายวชิา 

PC 3308 Performance/ Event Criticism 
             การวจิารณ์งานแสดง/อีเวนท ์      

3 (2 – 2 – 5)   ยา้ยไปกลุ่มวชิาเอกเลือก 

  LIVE 2104 Art and Literature Appreciation 
ศิลปะและวรรณคดีวจิกัษ ์ 

3(3-0-6) ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเลือก
และ 
เปล่ียนรหสัวชิา 

  LIVE 2102 Design for Live Event Creation and Management  
การออกแบบส าหรับการสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดง 

3 (2 – 2 – 5) ยา้ยจากหมวดวชิาเลือก 
เเปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา
และค าอธิบายรายวชิา 

  LIVE 2103 Acting for Live Events    3 (1 -4 – 4) ยา้ยจากหมวดวชิาเลือก 
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การแสดง  เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา
และค าอธิบายรายวชิา 

  LIVE 3103 Show Directing  
 การก ากบังานแสดง  

3 (1 -4 – 4) ยา้ยจากหมวดวชิาเลือก 
เเปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา
และค าอธิบายรายวชิา 

  LIVE 3101 Sound Creation and Production for Live Events    
การสร้างสรรคเ์สียงและงานผลิตเสียงในงานแสดง 

3 (1 -4 – 4) ยา้ยจากหมวดวชิาเลือก 
เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา
และค าอธิบายรายวชิา 

PC 4306 Stage/Event Management 
             การจดัการเวที/การแสดง 

3 (1 -4 – 4) LIVE 3105 Stage Management for Live Events                
การก ากบัเวที 

3 (1 -4 – 4) เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา
และค าอธิบายรายวชิา 

PC 4308 Live Event Creation and Management Workshop I  
ปฏิบติัการการส่ือสารการแสดง 1 

3 (1 -4 – 4) LIVE 4101 Live Event Creation and Management Workshop I 
การปฏิบติัการงานสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดง 1 

3 (1 -4 – 4) เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา
และค าอธิบายรายวชิา 

PC 4309 Live Event Creation and Management Workshop II 
ปฏิบติัการการส่ือสารการแสดง 2 

3 (1 -4 – 4) LIVE 4102 Live Event Creation and Management Workshop 
II  การปฏิบติัการงานสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดง 2 

6 (2-8-8) เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา
และค าอธิบายรายวชิาและ
ปรับจ านวนหน่วยกิต 

  LIVE 3110 Live Event Creation and Management Internship 
การฝึกงานในดา้นการสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดง  

3 (1 -4 – 4) เพ่ิมรายวชิา 

PC 4310 Seminar in Live Event Creation and Management  
สมัมนาการส่ือสารการแสดง 

3 (2 – 2 – 5)   ลดรายวชิา 

PC 4311 Production Management for Performance การจดัการ
การผลิตส าหรับงานแสดง 

3 (2 – 2 – 5)   ลดรายวชิา 

  LIVE 4103 Research Methodology for Live Events 
การท าวจิยัในงานแสดง  

3 (2 – 2 – 5) เพ่ิมรายวชิา 

  LIVE 4104 Project Management for Live Events 
การบริหารจดัการโครงการงานแสดง 

3 (1 -4 – 4) เพ่ิมรายวชิา 
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หลกัสูตรเดมิ( 551xxxx เป็นต้นไป) หลกัสูตรปรับปรุง ( 601xxxx เป็นต้นไป) รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 

Major Elective Courses 
กลุ่มวชิาเอกเลอืก 

18 Credits Major Elective Courses 
กลุ่มวชิาเอกเลอืก 

15 Credits  

PC 3301 Art and Literature Appreciation 
             ศิลปะและวรรณคดีวจิกัษ ์ 

3 (3 – 0 – 6)  
 

 ยา้ยไปกลุ่มวชิาเอกบงัคบั 
 

PC 3302 Principles of Performance Design 
             หลกัการออกแบบและสร้างสรรคง์านแสดง 

3 (2 – 2 – 5)   ยา้ยไปกลุ่มวชิาเอกบงัคบั 
 

  LIVE 4205 Approaches and Concept of Criticism in Live 
Events วธีิและหลกัการในการวจิารณ์งานแสดง   

3 (2 – 2 – 5) ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอกเลือก 
เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา
และค าอธิบายรายวชิา 

PC 3321 Script Writing in English 
            การเขียนและการดดัแปลงบทภาษาองักฤษ 
Prerequisite:  PC 3305 Script Writing and Analysis   

3 (2 – 2 – 5) LIVE 3201 Creative Writing and Script Adaptation  
การเขียนและการดดัแปลงบทส าหรับงานแสดง 
Prerequisite:  LIVE 2101 Script Analysis and Creation for 
Live 

3 (2 – 2 – 5) เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา
และค าอธิบายรายวชิา 

PC 3322 Acting for Personality/Social Interaction  
การแสดงเพื่อการพฒันาบุคลิกภาพ/ทกัษะทางสงัคม 

3 (2 – 2 – 5) LIVE 3204 Personality Development             
 การพฒันาบุคลิกภาพและทกัษะทางสงัคม 

3 (1 – 1 – 4) เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา
และค าอธิบายรายวชิา 

  LIVE 4203 Promotion and Strategy for Live Events  
งานส่งเสริมและปรับกลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับงานแสดง 

3 (2 – 2 – 5) เพ่ิมรายวชิา 

  LIVE 4201 Art and Culture in 21st Century 
ศิลปะและวฒันธรรมในศตวรรษท่ี 21 

3 (2 – 2 – 5) เพ่ิมรายวชิา 

  LIVE 4202 Cultural Events and Festival Management  
แนวโนม้ในงานแสดงและการจดัการงานเฟสติวลั   

   3 (1 – 1 – 4) เพ่ิมรายวชิา 

  LIVE 3203 Advanced Acting for Live Events 
การแสดงขั้นสูง 

3 (1 -4 – 4) เพ่ิมรายวชิา 

PC 3323 Fundamentals of Acting 
            การแสดงพ้ืนฐาน 

3 (2 – 2 – 5)   ยา้ยไปกลุ่มวชิาเอกบงัคบั 
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หลกัสูตรเดมิ( 551xxxx เป็นต้นไป) หลกัสูตรปรับปรุง ( 601xxxx เป็นต้นไป) รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 

PC 3324 Sound for Performance/ Event 
 การจดัการระบบเสียงส าหรับการแสดง/อีเวนท ์
Prerequisite: CA 2015 Introduction to PC 

3 (2 – 2 – 5)   ยา้ยไปกลุ่มวชิาเอกบงัคบั 
 

PC 4316 Directing การก ากบัการแสดง 
Prerequisite: PC 3307 Visualization of Stage/Event   PC 3323 
Fundamental of Acting 

3 (2 – 2 – 5)   ยา้ยไปกลุ่มวชิาเอกบงัคบั 

PC 4325 Costume and Make-up Selection 
             การคดัสรรเคร่ืองแต่งกายและการแต่งหนา้ 
Prerequisite: PC 3302 Principles of Performance  
  Design PC 3307 Visualization of Stage/Event 

3 (2 – 2 – 5) LIVE 3202 Costume and Make up 
เคร่ืองแต่งกายและการแต่งหนา้ 
 

3 (1 – 4 – 4) เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา
และค าอธิบายรายวชิา 

PC 4326 Scenery and Prop Creation 
             การสร้างสรรคฉ์ากและอุปกรณ์ประกอบฉาก 

3 (2 – 2 – 5) LIVE 3206 Property and Scene Design  
การสร้างสรรคฉ์ากและเคร่ืองประกอบฉาก 

3 (1 – 4 – 4) เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา
และค าอธิบายรายวชิา 

  LIVE 3205 Lighting and Multimedia Design for Live Events 
การออกแบบแสงและงานมลัติมีเดียในงานแสดง                                

3 (1 -4 – 4) เพ่ิมรายวชิา 

PC4327 Selected Topics in Performance  
            Communication 
            หวัขอ้คดัสรรดา้นการส่ือสารการแสดง 

3 (3 – 0 – 6) LIVE 4204 Selected Topic in Live Event Creation and 
Management            
 หวัขอ้คดัสรรดา้นการส่ือสารการแสดง 

3 (1 – 4 – 4) เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา
และค าอธิบายรายวชิา 

Free Elective Courses 
หมวดวชิาเลือกเสรี 

6 Credits Free Elective Courses 
หมวดวชิาเลือกเสรี 

6 Credits ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

2 Free Elective Courses 
 วชิาเลือกเสรี 2 วชิา 

6 (6 – 0–12) 2 Free Elective Courses 
 วชิาเลือกเสรี 2 วชิา 

6 (6 – 0–12)  
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Study Plan 
แผนการเรียน 

 
หลกัสูตรปรับปรุง ( 551xxxx เป็นต้นไป) หลกัสูตรปรับปรุง ( 601xxxx เป็นต้นไป) รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 

First Year, First Semester 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

First Year, First Semester 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

 

Course Code Course Title Credits Course Code Course Title Credits  
BG 1001 English I 

องักฤษ 1 
3 (3-3-7) BG 1001 English I 

องักฤษ 1 
3 (2-3-6) 

เปล่ียนรายละเอียดหน่วยกิต 

GE 1301 Environmental Science 
วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

3 (3-0-6)    ลดรายวชิา 

CA 1001 Introduction to Communication 
การส่ือสารเบ้ืองตน้ 

3 (3-0-6)    

CA 1012 Macro-environment, Media Effect and 
Media Literacy  
ส่ิงแวดลอ้มระดบัมหภาค ผลกระทบ
ของส่ือ และการรู้เท่าทนัส่ือ    

3 (3-0-6)     ลดรายวชิา 

CA 1017 Introduction to Creative 
Communication  Design  
การออกแบบส่ือสร้างสรรคเ์บ้ืองตน้                           

3 (3-0-6)     ลดรายวชิา 

   CA 1001 Introduction to Communication 3 (3-0-6)  
   CA 1002 Introduction to Photography and 

Cinematography 
3(2-2-5)  

   CA 1021 OR 
CA 1022  

Introduction to Advertising and Branding 
OR Introduction to Public Relations 

3 (3-0-6)  

   CA 1023  
OR 

Introduction to Live Event Creation and 
Management   OR Introduction to Digital 

3(2-2-5)  
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CA 1024 Media Communication 
MGT 1101 Introduction to Business 

ธุรกิจเบ้ืองตน้ 
3 (3-0-6) MGT 1101 Introduction to Business 

ธุรกิจเบ้ืองตน้ 
3 (3-0-6) ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

Total  18 (18-3-37) Total  18 (15-5-34)  
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หลกัสูตรปรับปรุง ( 551xxxx เป็นต้นไป) หลกัสูตรปรับปรุง ( 601xxxx เป็นต้นไป) รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 

First Year, Second Semester 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

First Year, Second Semester 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

 

Course Code Course Title Credits Course Code Course Title Credits  
CA 1006 Introduction to Journalism and Mass 

Communication วารสารศาสตร์และ
การส่ือสารมวลชน 

3 (3-0-6)    ลดรายวชิา 

   CA 1021 OR 
CA 1022 

Introduction to Advertising and Branding 
OR Introduction to Public Relations 

3 (3-0-6)  

   CA 1023  
OR 
CA 1024 

Introduction to Live Event Creation and 
Management   OR Introduction to Digital 
Media Communication 

3(2-2-5)  

   MGT 2900 Principles of Management 3 (3-0-6)  
CA 1002 Introduction to Photography and 

Cinematography 
ภาพน่ิงและภาพยนตร์เบ้ืองตน้ 

3 (2-2-5)    ยา้ยไปปีหน่ึงเทอมหน่ึง 

BG 1301 Fundamentals of Statistics 
สถิติพ้ืนฐาน 

3 (3-0-6)    ยา้ยไปปีสองเทอมหน่ึง 

BG 1002 English II  องักฤษ 2 3 (3-3-7) BG 1002 English II  องักฤษ 2 3 (2-3-6) เปล่ีลนรายละเอียดหน่วยกิต 
GE 1403 Communication in Thai 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
3 (3-0-6) GE 1403 Communication in Thai 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
3 (3-0-6)  

ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
เปล่ียนค าอธิบายรายวชิา GE 1102  

 
Introduction to Philosophy 
ปรัชญาเบ้ืองตน้ 

3 (3-0-6) GE 1102  
 

Introduction to Philosophy 
ปรัชญาเบ้ืองตน้ 

3 (3-0-6) 

Total 18 (17-5-36) Total 18 (17-5-36)  
 



126 

หลกัสูตรปรับปรุง ( 551xxxx เป็นต้นไป) หลกัสูตรปรับปรุง ( 601xxxx เป็นต้นไป) 
รายละเอยีดการ
เปลีย่นแปลง 

Second Year, First Semester 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

Second Year, First Semester 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

 

Course Code Course Title Credits Course Code Course Title Credits  
BG 2000 English III 

องักฤษ 3 
3 (3-3-7) BG 2000 English III 

องักฤษ 3 
3 (2-3-6) เปล่ียนรายละเอียดหน่วย

กิต 
CA 2003 Presentation Technique 

เทคนิคการน าเสนอ 
3 (2-2-5) CA 2003 Presentation Technique 

เทคนิคการน าเสนอ 
3 (2-2-5) 

ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

MKT 2280 Principles of Marketing 
หลกัการตลาด 

 MKT 2280 Principles of Marketing 
หลกัการตลาด 

3 (3-0-6) ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

CA 2005 Introduction to Public Relations 
การประชาสมัพนัธ์เบ้ืองตน้ 

3 (3-0-6)    ยา้ยไปปีหน่ึง 

CA 2015 Introduction to Live Event Creation 
and Management 
การส่ือสารการแสดงเบ้ืองตน้ 

3 (2-2-5)    ยา้ยไปปีหน่ึง 

   BG 1301 Fundamentals of Statistics สถิติพ้ืนฐาน 3 (3-0-6)  
   CA 1025 Computer Graphic Design ออกแบบงานกราฟฟิก 3 (2-2-5) เพ่ิมรายวชิา 
   GE 2101 World Civilization อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) เพ่ิมรายวชิา 
CA 2016 Psychology for Persuasive 

Communication 
จิตวทิยาการส่ือสารเพื่อการโนม้นา้ว
ใจ 

3 (3-0-6)    ลดรายวชิา 

  3 (3-0-6)    
Total 18 (16-7-35) Total 18 (16-7-35)  
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หลกัสูตรปรับปรุง ( 551xxxx เป็นต้นไป) หลกัสูตรปรับปรุง ( 601xxxx เป็นต้นไป) รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 

Second Year, Second Semester 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

Second Year, Second Semester 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

 

Course Code Course Title Credits Course Code Course Title Credits  
BG 2001 English IV องักฤษ 4 3 (3-3-7) BG 2001 English IV องักฤษ 4 3 (2-3-6) เปล่ียนรายละเอียดหน่วยกิต 

CA 2004 Introduction to Advertising 
การโฆษณาเบ้ืองตน้ 

3 (3-0-6)    ยา้ยไปปีหน่ึง 

CA 2007 Introduction to New Media and 
Broadcasting 
ส่ือใหม่และส่ือกระจายเสียงเบ้ืองตน้ 

3 (2-2-5)    ยา้ยไปปีหน่ึง 

CA 2013 Utilization of Multimedia Tools 
การใชเ้คร่ืองมือมลัติมีเดีย 

3 (2-2-5)    ลดรายวชิา 

CA 2018  Consumer Insight  
การเขา้ใจผูบ้ริโภคเชิงลึก 

3 (3-0-6)    ลดรายวชิา 

   LIVE 2101 Script Analysis and Creation for Live Events การ
วเิคราะห์และการสร้างสรรคบ์ทส าหรับการแสดง 

3 (2-2-5)  

   LIVE 2104 Art and Literature Appreciation  
ศิลปะและวรรณคดีวจิกัษ ์

3 (2-2-5)  

   CA 2019 Communication Arts Research  
การท าวจิยัส าหรับนิเทศศาสตร์ 

3 (3-0-6)  

   LIVE 2103 Acting for Live Events  การแสดง  3 (1-4-4)  
   LIVE 2102 Design for Live Event Creation and Management 

การออกแบบส าหรับการสร้างสรรคแ์ละการจดัการ
งานแสดง 

3 (2-2-5)  

Total 18 (16-7-35) Total 18 (16-7-35)  
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หลกัสูตรปรับปรุง ( 551xxxx เป็นต้นไป) หลกัสูตรปรับปรุง ( 601xxxx เป็นต้นไป) รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 

Third Year, First Semester 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 

Third Year, First Semester 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 

 

Course Code Course Title Credits Course Code Course Title Credits  
CA 3011 Communication Arts Research 

การวจิยัทางนิเทศศาสตร์              
3 ( 3-0-6 )     ยา้ยไปเรียนปีสอง 

NM 3401 Production for Communication Tools 
การผลิตเคร่ืองมือการส่ือสาร 

3 ( 2-2-5 )    ลดรายวชิา 

PC 3305 Script Writing and Analysis 
การเขียนและวเิคราะห์บทเบ้ืองตน้ 

3 ( 2-2-5 )    ยา้ยไปเรียนปีสองเทอมสอง 

   LIVE 3104 Marketing Communication for Live 
Events การส่ือสารการตลาดส าหรับงาน
แสดง  

3 (2-2-5)  

   LIVE 3102 Art Direction for Live Events  
ก ากบัศิลป์ส าหรับการแสดง  

3 (2-2-5)  

   LIVE 3101 Sound Creation and Production for Live 
Events การสร้างสรรคเ์สียงและงานผลิต
เสียงในงานแสดง  

3(1-4-4)  

   LIVE 3105 Stage Management for Live Events 
การก ากบัเวที 

3(1-4-4)  

    Major Elective  3 (3-0-6)  
    Major Elective  3 (3-0-6)  
Total 18 (15-6-33) Total 18 (15-6-33)  
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หลกัสูตรปรับปรุง ( 551xxxx เป็นต้นไป) หลกัสูตรปรับปรุง ( 601xxxx เป็นต้นไป) รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 

Third Year Second Semester 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

Third Year Second Semester 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

 

Course Code Course Title Credits Course Code Course Title Credits  
PC 3306 Marketing Management for 

Performance Project 
การจดัการการตลาดส าหรับ
โครงการงานแสดง 

3(2-2-5)    ยา้ยไปเรียนปีสามเทอมหน่ึง 

PC 3307 Visualization of Stage/ Event 
ทศันศิลป์ของเวที/ อีเวนท ์

3(2-2-5)    ยา้ยไปเรียนปีสามเทอมหน่ึง 

PC 4306 Stage/Event Management 
การจดัการเวที/การแสดง 

3(1-4-4)    ยา้ยไปเรียนปีสามเทอมหน่ึง 

  LIVE 3103 Show Directing การก ากบังานแสดง 3(1-4-4)  
  CA 4010 Law and Ethical Concerns for 

Communication 
3 (3-0-6)  

Major Elective or Minor Course  3(3-0-6) Major Elective  3(3-0-6) ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
Major Elective or Minor Course  3(3-0-6) Major Elective  3(3-0-6) 

  15 (11-8-26)  12 (10-4-22)  
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หลกัสูตรปรับปรุง ( 551xxxx เป็นต้นไป) หลกัสูตรปรับปรุง ( 601xxxx เป็นต้นไป) รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 

Fourth Year, First Semester 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 

Fourth Year, First Semester 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 

 

Course Code Course Title Credits Course Code Course Title Credits  
CA 4010 Law and Ethical Concern for  

Communication   
กฎหมายและจริยธรรมการส่ือสาร 

3(3-0-6)    ยา้ยไปปีสามเทอมสอง 

MGT 2900 Principles of Management 
หลกัการจดัการ 

3(3-0-6)    ยา้ยไปปีหน่ึงเทอมสอง 

   LIVE 3110 Live Event Creation and Management 
Internship การฝีกงานในดา้นการ
สร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดง  

3(1-4-4) ปีสามเทอมสาม  

PC 4308 Performance Communication 
Workshop I 
ปฏิบติัการการส่ือสารการแสดง 1 

3(1-4-4) LIVE 4101 Live Event Creation and Management 
Workshop I การปฏิบติัการงานสร้างสรรค์
และการจดัการงานแสดง 1  

3(1-4-4)  

PC4311 Production Management for 
Performance Communication 
การจดัการดา้นการผลิตส าหรับการ
แสดง 

3(2-2-5) LIVE 4103 Research Methodology for Live Events 
การท าวจิยัในการแสดง 

3(2-2-5) เพ่ิมรายวชิา 

Major Elective or Minor Course 3(3-0-6) Major Elective  3(3-0-6)  
Free Elective Course 3(3-0-6) Free Elective Course 3(3-0-6) 

 18(15-6-33)  15(15-6-33)  
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หลกัสูตรปรับปรุง ( 551xxxx เป็นต้นไป) หลกัสูตรปรับปรุง ( 601xxxx เป็นต้นไป) รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 

Fourth Year, Second Semester 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

Fourth Year, Second Semester 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

 

Course Code Course Title Credits Course Code Course Title Credits  
PC 4309 Performance Communication 

Workshop II 
ปฏิบติัการการส่ือสารการแสดง 2 

3(1-4-4) LIVE 4102 Live Event Creation and Management 
workshop II  การปฏิบติัการงานสร้างสรรค์
และการจดัการงานแสดง 2 

6(2-10-10)  

PC 4310 Seminar in Performance 
Communication 
สมัมนาการส่ือสารการแสดง 

3(2-2-5) LIVE 4104 Project Management for Live Events  
การบริหารจดัการโครงการงานแสดง 

3(1-4-4)  

Major Elective or Minor Course 3 (3-0-6) Major Elective  3 (3-0-6)  
Free Elective Course 3 (3-0-6) Free Elective Course 3 (3-0-6) 
Total 15 (12-6-27) Total 15 (9-14-28)  
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ตารางเปรียบเทยีบหลกัสูตรปัจจุบันและหลกัสูตรปรับปรุง 
หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการส่ือสารการแสดง 

 
หลกัสูตรเดมิ ( 551xxxx เป็นต้นไป) หลกัสูตรปรับปรุง ( 601xxxx เป็นต้นไป) รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 

4. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                                              36 หน่วยกติ 4. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                                        30 หน่วยกติ  

4.1 กลุ่มวชิาภาษา                                                 15 หน่วยกติ 4.1 กลุ่มวชิาภาษา                                                 15 หน่วยกติ  
GE 1403 Communication in Thai                                                                     3 (3-0-6)   
(Only for Thai students) 
Skills in Thai usage, listening, speaking, reading and writing, main ideas finding, and 
information search by state-of-the-art tools, effective public speaking. 
GE 1403 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                                                                    3 (3-0-6)  
ทกัษะในการใชภ้าษาไทย ไดแ้ก่ การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน การจบัใจความ
ส าคญั  การคน้ควา้สารสนเทศดว้ยเคร่ืองมือใหม่ ๆ และการพดูในท่ีชุมชนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

GE 1403 Communication in Thai                                                                       3 (3-0-6)  
(Only for Thai students) 
Skills in Thai usage, listening, speaking, reading and writing, main ideas finding, and 
information search by state-of-the-art tools, effective public speaking. 
GE 1403 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                                                                     3 (3-0-6)   
ทกัษะในการใชภ้าษาไทย ไดแ้ก่ การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน การจบัใจความ
ส าคญั  การคน้ควา้สารสนเทศดว้ยเคร่ืองมือใหม่ ๆ และการพดูในท่ีชุมชนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ไม่เปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 

GE 1404  Thai Culture and Traditions                                                            3 (3-0-6)  
(Required GE course for Communication Arts international students) 
Cultural and traditional patterns in Thailand, influence of Thai language on culture, 
role of traditional beliefs and values, festivals and local cultures in different parts of 
Thailand. 
GE 1404 วฒันธรรมและประเพณีไทย                                                           3 (3-0-6)  
แบบแผนวฒันธรรมและประเพณีในประเทศไทย อิทธิพลของภาษาท่ีมีต่อวฒันธรรม 
บทบาทของความเช่ือและค่านิยม เทศกาลและวฒันธรรมพ้ืนบา้นในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทย 

GE 1405 Thai Language and Culture                                                            3 (3–0–6) 
(Required course for non-Thai students) 
Thai language for basic communication, basic knowledge in listening, speaking, 
reading, and writing. Thai cultural and traditional patterns, ways of life, festivals and 
local culture in different parts of Thailand. 
GE 1405 ภาษาและวฒันธรรมไทย                                                                     3 (3–0–6) 
(วชิาบงัคบัส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ) 
ภาษาไทยส าหรับการส่ือสารเบ้ืองตน้ ความรู้เบ้ืองตน้ในการฟัง การพดู การอ่านและการ
เขียน วฒันธรรมและประเพณีไทย วถีิชีวติไทย เทศกาลและวฒันธรรมพ้ืนบา้นในภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศไทย 

เปล่ียนรายวชิาบงัคบัส าหรับ
นกัศึกษาต่างชาติของคณะ
นิเทศศาสตร์ซ่ึงเรียนแทน
วชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  

BG 1001 English I                                                                                       3 (3-3-7)   BG 1001 English I                                                                                             3 (2-3-6)  เปล่ียนรายละเอียดหน่วยกิต 
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หลกัสูตรเดมิ ( 551xxxx เป็นต้นไป) หลกัสูตรปรับปรุง ( 601xxxx เป็นต้นไป) รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 
Lower intermediate academic English, with activities to foster reading, writing, 
listening and speaking skills in English through communicative activities in a 
meaningful academic context. 
BG 1001 องักฤษ 1                                                                                        3 (3-3-7)     
ภาษาองักฤษวชิาการระดบัตน้ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการส่ือสารในบริบท
เชิงวชิาการ เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่าน เขียน ฟัง และพดู 

Lower intermediate academic English, with activities to foster reading, writing, 
listening and speaking skills in English through communicative activities in a 
meaningful academic context. 
BG 1001 องักฤษ 1                                                                                            3 (2-3-6)  
ภาษาองักฤษวชิาการระดบัตน้ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการส่ือสารในบริบทเชิง
วชิาการ เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่าน เขียน ฟัง และพดู 

 
 

BG 1002 English II                                                                                        3 (3-3-7)  
Prerequisite: BG 1001 English I 
Intermediate academic English, reinforcing fluency and grammar with task-driven oral 
and writing exercises, developing vocabulary and sentence writing skills with 
combined reading comprehension exercises and writing practice. 
BG 1002 องักฤษ 2                                                                                       3 (3-3-7)  
บุรพวิชา: BG 1001 อังกฤษ 1 
ภาษาองักฤษวชิาการระดบักลางท่ีเนน้พฒันาความคล่องแคล่วในการใชภ้าษาและ
ไวยากรณ์ดว้ยแบบฝึกหดัท่ีใชช้ิ้นงานเป็นฐานเพ่ือเสริมสร้างทกัษะดา้นการพดูและการ
เขียน การพฒันาฐานค าศพัทแ์ละทกัษะเพ่ือการแต่งประโยค โดยใชแ้บบฝึกหดัการอ่าน
เพ่ือความเขา้ใจและการเขียนควบคู่กนั 

BG 1002 English II                                                                                            3 (2-3-6)  
Prerequisite: BG 1001 English I 
Intermediate academic English, reinforcing fluency and grammar with task-driven oral 
and writing exercises, developing vocabulary and sentence writing skills with combined 
reading comprehension exercises and writing practice. 
BG 1002 องักฤษ 2                                                                                            3 (2-3-6) )  
บุรพวิชา: BG 1001 อังกฤษ 1 
ภาษาองักฤษวชิาการระดบักลางท่ีเนน้พฒันาความคล่องแคล่วในการใชภ้าษาและ
ไวยากรณ์ดว้ยแบบฝึกหดัท่ีใชช้ิ้นงานเป็นฐานเพ่ือเสริมสร้างทกัษะดา้นการพดูและการ
เขียน การพฒันาฐานค าศพัทแ์ละทกัษะเพ่ือการแต่งประโยค โดยใชแ้บบฝึกหดัการอ่าน
เพ่ือความเขา้ใจและการเขียนควบคู่กนั 

เปล่ียนรายละเอียดหน่วยกิต 
 

BG 2000 English III                                                       3 (3-3-7)   
Prerequisite: BG 1002 English II 
Advanced English for academic and career purposes, emphasizing organization of 
ideas and clarity of expression and understanding. 
BG 2000 องักฤษ 3                                                                                      3 (3-3-7)   
บุรพวิชา: BG 1002 อังกฤษ 2 
ภาษาองักฤษระดบัสูงเชิงวชิาการและเชิงวชิาชีพ เนน้การเรียบเรียงความคิดและความ
ชดัเจนในการแสดงความคิดและความเขา้ใจ 

BG 2000 English III                                                               3 (2-3-6)  
Prerequisite: BG 1002 English II 
Advanced English for academic and career purposes, emphasizing organization of ideas 
and clarity of expression and understanding. 
BG 2000 องักฤษ 3                                                                                             3 (2-3-6)  
บุรพวิชา: BG 1002 อังกฤษ 2 
ภาษาองักฤษระดบัสูงเชิงวชิาการและเชิงวชิาชีพ เนน้การเรียบเรียงความคิดและความ
ชดัเจนในการแสดงความคิดและความเขา้ใจ 
 

เปล่ียนรายละเอียดหน่วยกิต 
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BG 2001 English IV                                                                         3 (3-3-7)  
Prerequisite: BG 2000 English III              
Advanced English for academic and career purposes, emphasizing critical and 
analytical skills, and formulating logical and co23herent opinions. 
BG 2001 องักฤษ 4                                                                                          3 (3-3-7)  
บุรพวิชา: BG 2000 อังกฤษ 3 
ภาษาองักฤษระดบัสูงเชิงวชิาการและเชิงวชิาชีพ เนน้ทกัษะการวจิารณ์และวเิคราะห์ 
รวมถึงการประมวลความคิดท่ีสอดคลอ้ง และมีเหตผุล 

BG 2001 English IV                                                                           3 (2-3-6)  
Prerequisite: BG 2000 English III              
Advanced English for academic and career purposes, emphasizing critical and 
analytical skills, and formulating logical and co23herent opinions. 
BG 2001 องักฤษ 4                                                                                             3 (2-3-6)  
บุรพวิชา: BG 2000 อังกฤษ 3 
ภาษาองักฤษระดบัสูงเชิงวชิาการและเชิงวชิาชีพ เนน้ทกัษะการวจิารณ์และวเิคราะห์ 
รวมถึงการประมวลความคิดท่ีสอดคลอ้ง และมีเหตผุล 

เปล่ียนรายละเอียดหน่วยกิต 
 

4.2  กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์                                                 12  หน่วยกิต 4.2  กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์                                         6  หน่วยกิต  
GE 2202  Ethics                                                                                                 3 (3-0-6)  
Nature of man, society, and the world, self-discovery, self-love, self-respect, self-
actualization,  relationship between man and man, man and society, and man and the 
world, possible problems of living together in the society and their analysis, and ways 
to live a meaningful and happy life. 
GE 2202  จริยธรรม                                                                                         3 (3-0-6)     
ธรรมชาติของมนุษย ์สงัคม และ โลก การคน้หาตวัเอง ความรักตวัเอง ความเคารพใน
ตวัเอง การประสบความส าเร็จในการพฒันาตวัเอง  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง มนุษยก์บั
มนุษย ์ มนุษยก์บัสงัคม และ มนุษยก์บัโลก ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนของการมีชีวติอยูร่่วมกนั
ในสงัคมและการวเิคราะห์ปัญหาเหล่านั้น วธีิในการใชชี้วติอยา่งมีความหมาย และมี
ความสุข    

GE 2202  Ethics                                                                                                  3 (3-0-6)  
Nature of man, society, and the world, self-discovery, self-love, self-respect, self-
actualization,  relationship between man and man, man and society, and man and the 
world,  possible problems of living together in the society and their analysis, and ways 
to live a meaningful and happy life. 
GE 2202  จริยธรรม                                                                                             3 (3-0-6)   
ธรรมชาติของมนุษย ์สงัคม และ โลก การคน้หาตวัเอง ความรักตวัเอง ความเคารพใน
ตวัเอง การประสบความส าเร็จในการพฒันาตวัเอง  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง มนุษยก์บั
มนุษย ์ มนุษยก์บัสงัคม และ มนุษยก์บัโลก ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนของการมีชีวติอยูร่่วมกนั
ในสงัคมและการวเิคราะห์ปัญหาเหล่านั้น วธีิในการใชชี้วติอยา่งมีความหมาย และมี
ความสุข 

ไม่เปล่ียนแปลง 

CA 1012 Macro-environment, Media Effect and Media Literacy                3 (3-0-6) 
Elements and concepts of the macro-environment structure (political, economic, 
social, technological, legal, and environmental structures), its relationship to media 
and individuals, including the concepts of media literacy such as skills, tools, 
vocabularies to understand the important role media play in shaping, reflecting, and 
subverting the social realities, as well as skills of experiencing, interpreting, analyzing 

 ลดรายวชิา 
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and making media products. 
CA 1012 ส่ิงแวดลอ้มระดบัมหภาค ผลกระทบของส่ือ และการรู้เท่าทนัส่ือ   3 (3-0-6) 
องคป์ระกอบ และแนวคิดเก่ียวกบัโครงสร้างงแวดลอ้มระดบัมหภาค (การเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลย ีกฎหมาย และส่ิงแวดลอ้ม) ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
โครงสร้างส่ิงแวดลอ้มระดบัมหภาค ส่ือและปัจเจกบุคคล รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกบัความ
รู้เท่าทนัส่ือ เช่น ทกัษะเคร่ืองมือและค าศพัทท่ี์ท าใหเ้ขา้ใจความส าคญัของบทบาทของ
ส่ือในการสร้าง สะทอ้น หรือท าลายความเป็นจริงของสงัคม ทกัษะในการมี
ประสบการณ์ การตีความ การวเิคราะห์ และ การผลิตส่ือ เป็นตน้ 
 CA 4010 Law and Ethical Concerns for Communication                                 3(3-0-6)  

Freedom, rights, duties, responsibilities and ethical considerations of communication 
professionals, libel law, printing regulation, copyright law, advertising regulations and 
self-regulations, telecommunication and broadcasting regulations, internet regulations, 
rating and censorship of entertainment materials.   
CA 4010 กฎหมายและจริยธรรมการส่ือสาร                    3(3-0-6)  
กฎหมายทัว่ไปเก่ียวกบัเสรีภาพ สิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของส่ือมวลชน หลกั
จริยธรรม ส่ือสารมวลชน กฎหมายว่าด้วยการหม่ินประมาท พระราชบัญญติัการพิมพ ์
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ หลกักฎหมายและเบียบปฏิบติัในการก ากบัดูแลตนเองในอตุสา
หกรรมโฆษณาประชาสัมพนัธ์ กฎหมายเก่ียวกบักิจการวิทยโุทรทศัน์และโทรคมนาคม 
กฎระเบียบเก่ียวกบัอินเทอร์เนต การควบคุมและจดัระดบัเน้ือหาในอุตสาหกรรมบนัเทิง 

ไม่เปล่ียนแปลง 

4.3 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                                                  3 หน่วยกิต 4.3 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                                                     6 หน่วยกิต  
GE 1102  Introduction to Philosophy                                                            3(3-0-6)                                                     
Discussions on basic philosophical problem of western and eastern philosophies, such 
as reality of human existence and essence, human true happiness, value of life, human 
freedom, and Self and society, including important issues on metaphysics, 
epistemology, and moral philosophy from Empiricism, Rationalism, Determinism, 
Existentialism, and Confucianism. 

GE 1102  Introduction to Philosophy                                                              3(3-0-6)   
History of Western, Greek, modern, and contemporary philosophy, focusing on 
metaphysics, epistemology, life value and application. 
GE 1102  ปรัชญาเบ้ืองตน้                                                                              3  (3-0-6)  
ประวติัศาสตร์ปรัชญาตะวนัตก ปรัชญากรีก ปรัชญาสมยัใหม่ ปรัชญาร่วมสมยั โดยเนน้
อภิปรัชญา ญาณวทิยา คุณค่าชีวติ และการประยกุตใ์ช ้

ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
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GE 1102  ปรัชญาเบ้ืองตน้                                                                             3  (3-0-6)  
ขอ้ถกเถียงเก่ียวกบัปัญหาพ้ืนฐานของปรัชญาตะวนัตกและตะวนัออก เช่น ความจริง
ของอัตถิภาวะและสารัตถะของมนุษย์ ความสุขแท้จริงของมนุษย์ คุณค่าของชีวิต 
เสรีภาพของมนุษย ์และอตัตาและสงัคม รวมถึงหวัขอ้อภิปรัชญาส าคญัๆ  
ญาณปรัชญา และปรัชญาจริยะ จากลทัธิประสบการณ์นิยม เหตุผลนิยม เหตุวิสัย อตัถิ
ภาวะนิยม และลทัธิขงจ้ือ 

 

 GE 2101 World Civilization                                                                         3  (3-0-6)  
Development of human society, rise and fall of civilization, achievements and heritages 
of Western and Eastern Civilization since ancient times in order to understand their 
roots: globalization impacts on modern societies, cross-cultural society.  
GE 2101  อารยธรรมโลก                                                                                     3 (3-0-6)  
ววิฒันาการของสงัคมมนุษย ์การเกิดและการล่มสลายของอารยธรรม ความส าเร็จและ
มรดกของ     อารยธรรมตะวนัตกและอารยธรรมตะวนัออกตั้งแต่ยคุโบราณ เพ่ือเขา้ใจ
และประยกุตท่ี์มาและผลกระทบของโลกาภิวตัน์ต่อสงัคมในยคุปัจจุบนัและสงัคมแห่ง
ความต่างวฒันธรรม  

เพ่ิมรายวชิา 

4.4  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                   6 หน่วยกิต 4.4  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                   3 หน่วยกิต  
 BG 1301 Fundamentals of Statistics                                                              3 (3-0-6)  

Descriptive statistics, probably theory and  inferential statistics, summarizing of data in 
tables and graphs, computation of descriptive statistics, rules of probability, probability 
distributions, confidence interval estimate of population parameters, hypothesis testing 
and simple linear regression.  

BG 1301            สถิติพ้ืนฐาน                           3(3-0-6)  
สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติเชิงอนุมาน การน าเสนอขอ้มูลดว้ย
ตารางและกราฟ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะ
เป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน และ
สหสมัพนัธ์อยา่งง่าย 
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GE 1301  Environmental Science                   3 (3-0-6)  
General science, scientific approaches, understanding the interrelationships of the 
nature, identification and analysis of environmental problems, application and 
alternative solutions for preventing and solving the environmental problems. 
GE 1301  วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม                  3 (3-0-6)  
วทิยาศาสตร์ทัว่ไป กระบวนการคิดทางวทิยาศาสตร์ ความเขา้ใจความสมัพนัธ์ของ
ธรรมชาติ การแยกแยะและวเิคราะห์ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การประยกุตใ์ชแ้ละวธีิการ
แกปั้ญหาท่ีหลากหลายเพ่ือป้องกนัและแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 

 ลดรายวชิา 

2  หมวดวชิาเฉพาะ                                                  100 หน่วยกิต 2  หมวดวชิาเฉพาะ                                                          102 หน่วยกิต  
2.1      กลุ่มวชิาแกน                                                 42 หน่วยกิต 2.1      กลุ่มวชิาแกน                                                        36 หน่วยกิต  
CA 1017 Introduction to Creative Communication  Design                          3(3-0-6)  
Prerequisite:     CA 1001 Introduction to Communication 
Basic principles and artistic elements of creative communication and of the 
relationships between them, creative and structural elements of short stories, poetry, 
and film, Idea generation and organization across media platform for story-telling, 
story-telling forms and techniques, principles and applications of structures and forms 
of story-telling including applicability of these elements to other creative media. 
Students will be assigned to express their understanding of the course content in the 
creation and presentation of works in different media. 
CA 1017 การออกแบบส่ือสร้างสรรคเ์บ้ืองตน้                                             3(3-0-6)    
บุรพวิชา: CA1001 การส่ือสารเบือ้งต้น 
หลกัการพ้ีนฐานและองคป์ระกอบส่ือสร้างสรรค ์และความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบ 
โครงสร้างการเล่าเร่ืองสั้น บทกว ีและบทภาพยนตร์ การล าดบัและเรียบเรียงความคิด 
เพ่ือการถ่ายทอดเร่ืองราวในส่ือประเภทต่างๆ รูปแบบและวธีิการเล่าเร่ืองแบบต่างๆ 
หลกัการและการประยกุตใ์ชโ้ครงสร้าง และรูปแบบการถ่ายทอดเร่ืองราวเพ่ือน าไปใช้
ในส่ือต่างๆ รวมทั้งการประยกุตใ์ชอ้งคป์ระกอบเหล่าน้ีในส่ือสร้างสรรคอ่ื์นๆ นกัศึกษา

 ลดรายวชิา 
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จะไดรั้บมอบหมายใหผ้ลิต และน าเสนอผลงานในส่ือรูปแบบต่างๆ เพ่ือแสดงถึงความ
เขา้ใจ 
CA 2018 Consumer Insight                                                                          3(3-0-6)  
Prerequisite:   CA 2016 Psychology for Persuasive Communication     
Framework for customer insights, aspect of consumer decision-making and application 
of these insights into communication and marketing propositions, fundamentals of 
customer value management, research tools and techniques for developing customer 
knowledge, customer insights and for becoming more customer-focused in the context 
of all communication campaign such as advertising, public relations, Live Event 
Creation and Management as well as the New Media communication. 
CA 2018 การเขา้ใจผูบ้ริโภคเชิงลึก                                                              3(3-0-6)  
บุรพวิชา: CA 2016 จิตวิทยาการส่ือสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ  
กรอบแนวคิดเก่ียวกบัการเขา้ใจผูบ้ริโภค การตดัสินใจของผูบ้ริโภค และการประยกุตใ์ช้
ขอ้มูลน้ีในการส่ือสารและการตลาด พ้ืนฐานของการจดัการคุณค่าแก่ผูบ้ริโภค เคร่ืองมือ
และเทคนิคการวจิยัเพื่อศึกษาความรู้และความเขา้ใจในผูบ้ริโภค และเพื่อสร้างโครงการ
รณรงคก์ารส่ือสารต่างๆ ท่ีเนน้การใหค้วามส าคญักบัผูบ้ริโภค เช่น โฆษณา ประชา
สมัพนัธ การส่ือสารการแสดง และการส่ือสารผา่นส่ือใหม่ 

 ลดรายวชิา 

NM 3401 Production for Communication Tools                                      3(2-2-5)  
Prerequisite: CA 1002 Introduction to Photography and Cinematography 
Audio production, theory of sound, recording techniques, digital audio workflow, mix 
down theory and techniques, video production process, shooting board and 
vocabulary, cinematography, basic video editing. 
NM 3401 การผลิตเคร่ืองมือการส่ือสาร                                          3(2-2-5)   
บุรพวิชา: CA 1002 ภาพน่ิงและภาพยนตร์เบือ้งต้น 
การผลิตส่ือโสต ทฤษฎีเสียง เทคนิคการอดัเสียง ขั้นตอนการผลิตเสียงในระบบ  
ดิจิทลั ทฤษฎีและเทคนิคการมิกซ์เสียง กระบวนการผลิตส่ือภาพเคล่ือนไหว การ

 ลดรายวชิา 
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วางแผนการถ่ายท า การถ่ายท า วิธีการตดัต่อพ้ืนฐาน 

CA 1001 Introduction to Communication                                         3(3-0-6)  
Principles of communication, definition and types of communication, including 
principles of intrapersonal communication, interpersonal communication, small group 
communication, public communication and mass communication. 
CA 1001 การส่ือสารเบ้ืองตน้                                                                  3(3-0-6)  
หลกัการส่ือสาร ค าจ ากดัความ และรูปแบบการส่ือสารประเภทต่างๆ โดยครอบคลุมถึง
หลกัการของการส่ือสารภายในบุคคล การส่ือสารระหวา่งบุคคล การส่ือสารในกลุ่มยอ่ย 
การส่ือสารในท่ีสาธารณะและการส่ือสารมวลชน 
 

CA 1001 Introduction to Communication                                             3(3-0-6)  
Principles of communication, definition and types of communication, including 
principles of intrapersonal communication, interpersonal communication, small group 
communication, public communication and mass communication. 
CA 1001 การส่ือสารเบ้ืองตน้                                                                        3(3-0-6)  
หลกัการส่ือสาร ค าจ ากดัความ และรูปแบบการส่ือสารประเภทต่างๆ โดยครอบคลุมถึง
หลกัการของการส่ือสารภายในบุคคล การส่ือสารระหวา่งบุคคล การส่ือสารในกลุ่มยอ่ย 
การส่ือสารในท่ีสาธารณะและการส่ือสารมวลชน 
 

ไม่เปล่ียนแปลง 

CA 1002 Introduction to Photography and Cinematography                 3(2-2-5)  3(2-2-5) Credits 
Basic theories and practice of photography and cinematography, uses of  
equipment, composition, principles of setting, types of lens through the  
applications in digital photography. Students will be assigned to create photographs  
suitable for various types of communication. 
CA 1002  ภาพน่ิงและภาพยนตร์เบ้ืองตน้                                                      3(2-2-5)   
ทฤษฎีพ้ืนฐานและหลกัปฏิบติัของการถ่ายภาพและการภาพยนตร์  
การใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ องคป์ระกอบของภาพ หลกัการจดัวางวตัถุ  
และองคป์ระกอบของฉาก ประเภทของเลนส์ โดยการใชว้ธีิ 
ถ่ายภาพดิจิทลั นกัศึกษาจะตอ้งถ่ายภาพใหเ้หมาะสม 
ส าหรับการส่ือสารรูปแบบต่างๆ                            

 

CA 1002 Introduction to Photography and Cinematography               3(2-2-5)  3(2-2-5) Credits 
Basic theories and practice of photography and cinematography,  
uses of equipment, composition, principles of setting, types of lens  
through the applications in digital photography.  
Students will be assigned to create photographs suitable for various types of communication. 
CA 1002  ภาพน่ิงและภาพยนตร์เบ้ืองตน้                                                   3(2-2-5)   
ทฤษฎีพ้ืนฐานและหลกัปฏิบติัของการถ่ายภาพและการภาพยนตร์  
การใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ องคป์ระกอบของภาพ หลกัการจดัวางวตัถุ  
และองคป์ระกอบของฉาก ประเภทของเลนส์ โดยการใชว้ธีิ 
ถ่ายภาพดิจิทลั นกัศึกษาจะตอ้งถ่ายภาพใหเ้หมาะสม 
ส าหรับการส่ือสารรูปแบบต่างๆ                            

 

ไม่เปล่ียนแปลง 

CA 2004   Introduction to Advertising                                      3(3-0-6)                     3(3-0-6) Credits 
Theories in advertising and basic methods of advertising, role  
of advertising, products and services to consumers, analysis  
of products, markets and consumers, process of advertising,  
advertising planning, selection of media, judgment of advertising  

CA 1021 Introduction to Advertising and Branding                                        3(3-0-6)  
Theories in advertising and branding, basic principles of advertising and branding, role 
of advertising and branding, products and services to consumers, analysis, markets and 
consumers. The course also covers process of the media selection, judgment of 
executions for advertising and branding, function and services of advertising and 

เปล่ียนรหสัรายวชิา  เปล่ียนช่ือ
รายวชิาและเปล่ียนค าอธิบาย
รายวชิา 
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execution, creation of advertisements, function and services of  
advertising agency, ethics and responsibility in advertising. 
CA 2004  การโฆษณาเบ้ืองตน้                                                                    3(3-0-6)   
 ทฤษฎีและหลกัพ้ืนฐานของการโฆษณา บทบาทของการโฆษณา สินคา้และบริการท่ีมีต่อผูบ้ริโภค การ
วเิคราะห์สินคา้ ตลาดและผูบ้ริโภค กระบวนการโฆษณา การวางแผนงาน การเลือกใชส่ื้อ การประเมินผล
การโฆษณา การสร้างสรรคง์านโฆษณา หนา้ท่ีและบริการของบริษทัตวัแทนโฆษณา จรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบของผูป้ระกอบการโฆษณา 

 

branding agency, including ethics and responsibility in the professions. 
CA 1021      การโฆษณาเบ้ืองตน้                                                                 3(3-0-6)   
 ทฤษฎีและหลกัพ้ืนฐานของการโฆษณาและตรารสินคา้ บทบาทของการโฆษณาและ
ตรารสินคา้ สินคา้และบริการท่ีมีต่อผูบ้ริโภค การวเิคราะห์สินคา้ ตลาดและผูบ้ริโภค 
รวมถึงกระบวนการเลือกใชส่ื้อ การเลือกใชง้านส่ือเพื่อการโฆษณาและการสร้างตรา
สินคา้ หนา้ท่ีและบริการของบริษทัตวัแทนและบริษทัตราสินคา้ รวมทั้งจรรยาบรรณและ
ความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการโฆษณาและตราสินคา้ 

 

CA 2005  Introduction to Public Relations                                                 3(3-0-6)  
Basic principles of public relations, process of public relations, target group and 
equipment in public relations work, characteristics of public relations in organizations, 
such as business organizations, government departments and public charity 
organizations, including ethics for public relations.        
CA 2005  การประชาสมัพนัธ์เบ้ืองตน้                                                    3(3-0-6)  
หลกัการประชาสมัพนัธ์เบ้ืองตน้ กระบวนการประชาสมัพนัธ์ กลุ่มเป้าหมายและ
เคร่ืองมือประชาสมัพนัธ์ ลกัษณะงานประชาสมัพนัธ์ขององคก์รประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ 
องคก์รธุรกิจ รัฐบาล และองคก์ารสาธารณกศุล รวมทั้งจริยธรรมของนกัประชาสมัพนัธ์                                                                                                              

CA 1022  Introduction to Public Relations                                                     3(3-0-6)  
Basic principles of public relations, process of public relations, target group and 
equipment in public relations work, characteristics of public relations in organizations, 
such as business organizations, government departments and public charity 
organizations, including ethics for public relations. 
CA 1022  การประชาสมัพนัธ์เบ้ืองตน้                                                           3(3-0-6)  
หลกัการประชาสมัพนัธ์เบ้ืองตน้ กระบวนการประชาสมัพนัธ์ กลุ่มเป้าหมายและ
เคร่ืองมือประชาสมัพนัธ์ ลกัษณะงานประชาสมัพนัธ์ขององคก์รประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ 
องคก์รธุรกิจ รัฐบาล และองคก์ารสาธารณกศุล รวมทั้งจริยธรรมของนกัประชาสมัพนัธ์                                                           

เปล่ียนรหสัรายวชิา  3(3-0-6) Credits 

CA 2007 Introduction to New Media and Broadcasting                       3(2-2-5)  
Influential histories of communications media and technological development, 
focusing on the shift from analog to digital practices and cultures that began mid-
century and continues to the present, the development of radio, television and Digital 
Media, general program production, function and relationship between different 
personnel involved, including basic production of Digital Media projects. 
CA 2007 ส่ือใหม่และส่ือกระจายเสียงเบ้ืองตน้                                          3(2-2-5)  
อิทธิพลของประวติัศาสตร์ส่ือเพือ่การส่ือสารและการพฒันาเทคโนโลยโีดยเนน้เร่ืองการ
เปล่ียนแปลงทางการปฏิบติัการและวฒันธรรมจากแอนะลอ็กเป็นดิจิทลั ซ่ึงเร่ิมข้ึน
ในช่วงกลางศตวรรษ มาจนถึงปัจจุบนั พฒันาการของวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์

CA 1024  Introduction to Digital Media Communication                              3(2-2-5)  
The course addresses the influential histories of communications media and 
technological development, focusing on the shift from analog to digital practices and 
cultures that began mid-century and continues to the present, the development of 
motion picture, radio, television, and new media, general program production, function 
and relationship between different personnel involved, including basic production of 
digital media projects 
CA 1024  การส่ือสารผา่ยส่ือดิจิตอลเบ้ืองตน้                                                     3(2-2-5)  
วชิาวา่ดว้ยอิทธิพล ประวติัศาสตร์ และววิฒันาการทางเทคโนโลยขีองส่ือเพ่ือการส่ือสาร 
โดยมุ่งเนน้เร่ืองพฒันาการจากระบบแอนะลอ็กสู่ดิจิทลั ในส่ือภาพยนตร์ 

เปล่ียนรหสัรายวชิา  เปล่ียนช่ือ
รายวชิาและเปล่ียนค าอธิบาย
รายวชิา 

3(2-2-5) Credits 
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และส่ือใหม่ การผลิตรายการ หนา้ท่ี และความสมัพนัธ์ของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยรวม
ถึงการผลิตช้ินงานส าหรับส่ือใหม่                      

วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และส่ือใหม่ รวมถึงการผลิตผลงาน รายการ หนา้ท่ี และ
ความสมัพนัธ์ของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมส่ือ 

CA 2015 Introduction to Performance Communication                                3(2-2-5)  
Basic principles and the process of communication through performance, shows, 
events, etc. including work flow, personnel and job allocation needed in putting up a 
performance as well as considerations to be made for a stage and a broadcast. 

CA 2015 การส่ือสารการแสดงเบ้ืองตน้                                         3(2-2-5)  3(2-2-5) หน่วยกิต 
หลกัการพ้ืนฐานและกระบวนการส่ือสารผา่นงานแสดงและกิจกรรมต่างๆ และกระบวนการจดังานแสดง รวมทั้งขั้นตอนการท างาน 
บุคลากรและต าแหน่งหนา้ท่ีต่างๆ ในการจดังานแสดง และส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการจดังานแสดงบนเวที และงานแสดงผา่นส่ือกระจาย
เสียง 

 

CA 1023 Introduction to Live Event Creation and Management                         3(2-2-5)  
Basic principles and the process of communication through live shows, event and 
performance etc. including work flow, personnel and job allocation needed in putting 
up live events as well as considerations to be made for a stage and a broadcast. 

CA 1023 การสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดงเบ้ืองตน้   3(2-2-5)  3(2-2-5) หน่วยกิต 
หลกัการพ้ืนฐานและกระบวนการสร้างสรรคง์านการแสดงและกิจกรรมต่างๆ  
และกระบวนการจดัการงานแสดง รวมทั้งขั้นตอนการท างาน บุคลากรและต าแหน่ง 
หนา้ท่ีต่างๆ ในการจดังานแสดง และส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการจดังานแสดงสด 

 

เปล่ียนรหสัรายวชิา ช่ือรายวชิา
และค าอธิบายรายวชิา 

 CA 2003 Presentation Technique          3(2-2-5)  
Various techniques in presentation, public speaking and  
the use of audio-visual equipment in presentations to help  
students develop communication skills.  
CA 2003 เทคนิคการน าเสนอ                                                                       3(2-2-5)  
เทคนิควิ ธีการน า เสนอในรูปแบบต่ างๆ  การพูดในท่ี ชุมชน และการใช้
โสตทศันูปกรณ์เพื่อการน าเสนอ เพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสารของนกัศึกษา 

 

ยา้ยไปรายวชิาแกน 

 CA 2019 Communication Arts Research            3(3-0-6)  
Prerequisite: BG 1203  Fundamentals of  Statistics                 
Principles and methods of research process, framework, 
 and methodology, including application of methods in  
research for development of projects in communication campaign. 
CA 3011      การวจิยัทางนิเทศศาสตร์                                                      3(3-0-6)  
หลกัและกระบวนการวจิยั การสร้างกรอบความคิด และระเบียบวธีิวจิยั โดย
ครอบคลุมถึงการประยกุต ์ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัท่ีเหมาะสม เพื่อการวางแผนรณรงคก์าร
ส่ือสาร 

 

ยา้ยไปรายวชิาแกน 
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 CA 1025 Computer Graphic Design                                                         3(2-2-5)  

Strategies to use broadcast and multimedia applications for communication, multimedia 
tools and various computer applications for creation of communication materials. 
CA 1025 การออกแบบงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก                                    3(2-2-5)  
การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือใชใ้นการออกแบบ เน้ือหาจะคลอบคลุมถึงการ
ออกแบบทั้ง เชิงรูปภาพ, เชิงวตัถุ รวมถึงทฎษฎีสี และ เร่ืองการใชต้วัหนงัสือเพื่อให ้
นกัศึกษาเขา้ใจและพฒันา ทกัษะ ระบบการท างานของงานกราฟฟิก และ ส่ือส่ิงพิมพ ์เพื่อ
น าไปใชใ้นการส่ือสารต่อไป 

เพ่ิมรายวชิา 

 MGT 1101 Introduction to Business                                                      3 (3-0-6)  
General introduction to business, philosophy, objectives and responsibility of business 
enterprises, business vocabulary, business and its environment emphasizing 
fundamental principles of organization, legal forms of business ownership, business 
activities concerning personnel, accounting, marketing, production and finance.  
MGT 1101 ธุรกิจเบ้ืองตน้                                                                   3 (3-0-6)  
พ้ืนฐานทั่วไปทางธุรกิจ ปรัชญา จุดมุ่งหมาย และหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์กร
ธุรกิจ ค านิยาม  ต่างๆ ทางธุรกิจ ธุรกิจและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ หลกัการพ้ืนฐานใน
การจดัการองคก์ร รูปแบบทางกฎหมายของการเป็นเจา้ของธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบับุคลากร การบญัชี การตลาด การผลิตและการเงิน 

 

 MGT 2900 Principles of Management                                                 3 (3-0-6)  
Prerequisite: MGT 1101 Introduction to Business 
Principles of management: planning, organizing, leading and controlling, theory of 
management as applied to modern corporate structure, management policies, 
departmentalization, centralization, and decentralization, line and staff functions and 
human resources management.  

MGT 2900 หลกัการจดัการ                                                   3(3-0-6)  3(3-0-6) หน่วยกิต 
บุรพวิชา: MGT 1101 ธุรกิจเบือ้งต้น  

ไม่เปล่ียนแปลง 
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หลกัการจดัการประกอบไปดว้ยส่ีส่วน คือ การวางแผนการจดัการ การจดัระบบการจดัการ  การน าและการควบคุม  ทฤษฎีการจดัการ
องคก์ารท่ีน ามาใชใ้นโครงสร้างองคก์ารสมยัใหม่  นโยบายการจดัการองคก์าร  
ทฤษฎีการรวมอ านาจมาอยูส่่วนกลางและการกระจายอ านาจ โครงสร้างองคก์ร 
แบบสายงานหลกัและสายงานท่ีปรึกษา และพ้ืนฐานการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 

 MGT 2280 Principles of Marketing                                                           3 (3-0-6)  
Prerequisite: MGT 1101 Introduction to Business 
Principles and problems involved in transfer of goods and services from producer to 
consumer, consumer’s buying motives, basic product, price, promotion mix strategies, 
and improvement of marketing efficiency. 

MKT 2280 หลกัการตลาด                       3(3-0-6)  
บุรพวิชา: MGT 1101 ธุรกิจเบือ้งต้น  
หลกัการและปัญหาท่ีเก่ียวกบัการส่งสินคา้และบริการจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค 
แรงจูงใจในการซ้ือของผูบ้ริโภค สินคา้พ้ืนฐาน การกระจายสินคา้ ราคาสินคา้ กล
ยทุธ์การตลาด และการปรับปรุงประสิทธิผลของการตลาด 

 

ไม่เปล่ียนแปลง 

2.2 กลุ่มวชิาเอกบงัคบั                                                           39 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวชิาเอกบงัคบั                                                           45 หน่วยกิต  
PC 3305  Script Writing and Analysis                                                   3(2-2-5)  
Prerequisite:  CA 1001 Introduction to Communication 
  CA 2015 Introduction to Live Event Creation and Management 
Principles of storytelling for performance, elements of script and story-telling, creating 
theme, plot and story as well as creating characters, creating conflicts for continuity 
story, use of dramatic and character’s actions to tell the story, critical analysis of script 
structure, genre, theme, style, sub-text meaning, dramatic event, and point of view of 
the story-teller, actor, director, designer, and audience including critique writing. 
PC 3305 การเขียนและการวเิคราะห์บท                                                 3(2-2-5)  
บุรพวิชา: CA  1001  การส่ือสารเบือ้งต้น 
               CA 2015 การส่ือสารการแสดงเบือ้งต้น 

LIVE 2101 Script Analysis and Creation for Live Events                        3(2-2-5)   
Prerequisite:  CA 1023 Introduction to Live Event Creation and Management  
Critical analysis of script structure, genre, theme, style, sub-text meaning, dramatic 
event, semiotics and point of view of the story-teller . Principles of storytelling for live 
events and performance, elements of script and story-telling, creating theme, plot and 
story as well as creating characters, use of dramatic and character’s actions to tell the 
story. 
LIVE 2101 การวเิคราะห์และสร้างสรรคบ์ทส าหรับงานแสดง                3 (2-2-5)  
การวิเคราะห์บท โครงสร้างของบท ประเภทของเร่ืองราว การวิเคราะห์แก่นของเร่ือง 
ความหมายและสญัญะท่ีซ่อนไวใ้นงานแสดงสด มุมมองของผูเ้ล่าเร่ือง พ้ืนฐานการเล่าเร่ือง
ผา่นงานดา้นงานแสดงสด องคป์ระกอบของบทและการเล่าเร่ืองท่ีสร้างสรรคผ์่านแก่นเร่ือง 

เปล่ียนช่ือรหสั ช่ือรายวชิาและ
ค าอธิบายรายวชิา 
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หลกัการเบ้ืองตน้ของการเล่าเร่ืองส าหรับการแสดง องคป์ระกอบของบทและการเล่า
เร่ือง การสร้างแก่นเร่ือง โครงเร่ือง และตวัเร่ือง รวมทั้งการสร้างตวัละคร การสร้าง
ความขดัแยง้ส าหรับการด าเนินเร่ือง การใชศิ้ลปะการละครและการกระท าของตวัละคร
ในการเล่าเร่ือง การคิดวเิคราะห์ของตวัโครงสร้างบท แนวเร่ือง แก่น แนวทางการ
น าเสนอ ความหมายภายใตต้วับท เหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัละคร และมุมองของนกัเล่าเร่ือง 
นกัแสดง ผูก้  ากบั นกัออกแบบ และคนดู รวมถึงการเขียนบทวจิารณ์ 

โครงเร่ือง และการสร้างตวัละคร การใชเ้ร่ืองราวและตวัละครเพ่ือสร้างใหเ้กิดเร่ืองราว  
 

PC 3306  Marketing Management for Performance Project                         3(2-2-5)  
Prerequisite:  AD 3101 Principles of Marketing Communication 
Marketing for performance, principles of financial and budgeting management, writing 
a proposal, setting up marketing/ PR plan and developing communication plan for 
marketing and evaluation.  
PC 3306 การจดัการการตลาดส าหรับโครงการงานแสดง                            3(2-2-5)  
บุรพวิชา: AD 3101 หลกัการส่ือสารการตลาด 
การตลาดส าหรับการแสดง หลกัการจดัการดา้นการเงินและงบประมาณเบ้ืองตน้ การ
เขียนโครงงาน  การจดัตั้งแผนการตลาด/ การประชาสมัพนัธ์ และการพฒันาแผนการ
ส่ือสารทางดา้นการตลาด และการประเมินผล 

LIVE 3104 Marketing Communication for Live Events                                3(2-2-5)  
Prerequisite:  MKT 2280 Principles of Marketing 
Marketing for live events and performance, principles of financial and budgeting 
management, writing a proposal, setting up marketing/ PR plan and developing 
communication plan for marketing and evaluation.  
LIVE 3104   การส่ือสารการตลาดส าหรับงานแสดง                                        3(2-2-5)   
บุรพวิชา: MKT 2280 Principles of Marketing 
การตลาดส าหรับงานแสดง หลกัการจดัการดา้นการเงินและงบประมาณเบ้ืองตน้ การ
เขียนโครงงาน  การจดัตั้งแผนการตลาด/ การประชาสัมพนัธ์ และการพฒันาแผนการ
ส่ือสารทางดา้นการตลาด และการประเมินผล 

เปล่ียนช่ือรหสั ช่ือรายวชิาและ
ค าอธิบายรายวชิา 
 

PC3307  Visualization of Stage/ Event                                                      3(2-2-5)  
Prerequisite: CA 2015 Introduction to Live Event Creation and Management   PC 
3301 Art and Literature Appreciation 
Principles of visualization on stage/event, function, consistency of performance 
visualization elements, basic design concept of scenery, prop. costume and lighting, 
introduction to performance / event art direction, understanding in principles of design 
process , conceptualize and stage visualization interpretation 
PC3307 ทศันศิลป์ของเวที/ อีเวนท ์                                                      3(2-2-5)  
บุรพวิชา:  CA 2015 การส่ือสารการแสดงเบือ้งต้น PC 3301 ศิลปะและวรรณคดีวิจักษ์   
หลกัการเบ้ืองตน้ของทศันศิลป์ในเวที/ อีเวนท ์หนา้ท่ี ความสอดคลอ้งกนัของ

LIVE 3102 Art Direction for Live Events                                                     3(2-2-5)  
Prerequisite: LIVE 2102 Design for Live Event Creation and Management    
Art Direction for live events and performance. Function, consistency of performance art 
directing and visual elements, design concept of scenery, property, costume and 
lighting, and Multimedia in live events and performance. Understanding in principles of 
corporate design, interpretation and conceptualization for live events and performance.  
LIVE 3102 ก ากบัศิลป์ส าหรับงานแสดง                                              3(2-2-5)   
บุรพวิชา:  LIVE 2102 การออกแบบส าหรับการสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดง   
การก ากบัศิลป์ในงานแสดง หน้าท่ี ความสอดคลอ้งกนัขององค์ประกอบของการก ากบั
ศิลป์ แนวคิดในการออกแบบงานฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก เส้ือผา้ แสงและส่ือในงาน

เปล่ียนช่ือรหสั ช่ือรายวชิาและ
ค าอธิบายรายวชิา 
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องคป์ระกอบทศันศิลป์ต่างๆ แนวคิดในการออกแบบเบ้ืองตน้ของงานฉาก อุปกรณ์
ประกอบฉาก เส้ือผา้ และแสง แนวทางดา้นศิลปะเบ้ืองตน้ของการแสดง/อีเวนท ์ 
ความเขา้ใจในหลกักระบวนการออกแบบเบ้ืองตน้ การวางแนวคิด และการตีความดา้น
ทศันศิลป์บนเวที 

แสดง แนวทางดา้นการก ากบัศิลป์แบบองคร์วมในงานแสดง  การตีความดา้นการก ากบั
ศิลป์ ความเขา้ใจในหลกักระบวนการก ากบัศิลป์และการวางแนวคิดในงานก ากบัศิลป์
ส าหรับงานแสดง  

PC 4306   Stage/Event Management                                                    3(1-4-4)                               
Prerequisite: CA 2015 Introduction to Live Event Creation and Management 
Stage/event management conceptualization, fundamentals of stage management, 
process of stage management from pre-production to post-production, responsibility of 
stage management function, and internship in function of stage management in 
performance/event organization  
PC 4306  การจดัการเวที/การแสดง                                                     3(1-4-4)  
บุรพวิชา:  CA 2015 การส่ือสารการแสดงเบือ้งต้น 
             PC 3302 หลกัการออกแบบและสร้างสรรคง์านแสดง           
การสร้างกรอบแนวคิดทางดา้นการจดัการเวที/อีเวนทต์่างๆ หลกัการเบ้ืองตน้ของการ
ก ากบัเวที กระบวนการของการก ากบัเวทีตั้งแต่การเตรียมการผลิตจนกระทัง่ส้ินสุดการ
ผลิต ความรับผดิชอบของหนา้ท่ีการจดัการเวที และการฝึกงานในหนา้ท่ีก ากบัเวที/อี
เวนทใ์นองคก์รดา้นการแสดง/อีเวนท ์

LIVE 3105 Stage Management for Live Events                                         3 (1-4-4)   
Prerequisite: CA1023 Introduction to Live Event Creation and Management    
Stage/ management for live events, process of stage management from pre-production, 
production to post-production, responsibility of stage management function, and the 
preparation for internship in function of backstage in live events production.  
LIVE 3105 การก ากบัเวที                                                                           3 (1-4-4)  
บุรพวิชา:  CA1023 การสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดงเบ้ืองตน้  
การสร้างกรอบแนวคิดทางดา้นการก ากบัเวทีในงานแสดงต่างๆ หลกัการเบ้ืองตน้ของการ
ก ากบัเวที กระบวนการของการก ากบัเวทีตั้งแต่การเตรียมการผลิตจนกระทัง่ส้ินสุดการ
ผลิต ความรับผิดชอบของหนา้ท่ีการจดัการเวที และการเตรียมพร้อมส าหรับการฝึกงาน
ในส่วนงานเบ้ืองหลงัของงานโปรดกัชัน่ 
 

เปล่ียนช่ือรหสั ช่ือรายวชิาและ
ค าอธิบายรายวชิา 
 
 

 LIVE 2104  Art and Literature Appreciation                                             3(3-0-6)   
Prerequisite:  CA 1001 Introduction to Communication 
Aesthetic perspective, artistic styles, visual elements, performing arts, entertainment 
media, literature, fine arts, music and film.  
LIVE 2104  ศิลปะและวรรณคดีวจิกัษ ์                                                     3(3-0-6)  
บุรพวิชา: CA 1001 การส่ือสารเบือ้งต้น    
มุมมองดา้นสุนทรียศาสตร์ รูปแบบทางศิลปะ องคป์ระกอบศิลป์ ศิลปะการแสดง ส่ือ
บนัเทิง วรรณกรรม งานวจิิตรศิลป์ ดนตรี และภาพยนตร์ 

 

 LIVE 2102 Design for Live Event Creation and Management        3(2-2-5)  เปล่ียนช่ือรหสั ช่ือรายวชิาและ
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Basic elements of arts and design in live events and performance, 
 basic designing such as point, line, form, shape, space utilization,  
color, pattern, texture, balance, proportion, rhythm, emphasis, unity  
including the basic sketch design, conveying ideas, process of designer  
working in costume, scenic, lighting design as well as unity of visualization in live events. 
LIVE 2102 การออกแบบส าหรับการสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดง  3(2-2-5) 
องคป์ระกอบพ้ืนฐานของศิลปะและการออกแบบในงานแสดง การออกแบบขั้นพ้ืนฐาน 
เช่น จุด เส้น รูปแบบ รูปร่าง การใช้พ้ืนท่ี สี  แบบแผน พ้ืนผิว ความสมดุล สัดส่วน 
จงัหวะ การเน้น เอกภาพ รวมทั้ งภาพร่างการออกแบบเบ้ืองตน้ การถ่ายทอดความคิด 
ขั้นตอนการท างานของนกัออกแบบในดา้นเส้ือผา้ ฉาก การออกแบบแสงและความเป็น
เอกภาพของทศันศิลป์ในงานแสดงสด 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 LIVE 2103 Acting for Live Events                                       3 (1-4-4)   
Basic acting, understanding the relation between vocal and physical expression for 
performance purpose including communication, physical and vocal preparation, 
relaxation, concentration, body movement, space usage for performance, imagination, 
emotion, creating character, character interpretation, creative movement, awareness, 
objective of character for play, improvisation skill, scene interpretation, and integration 
of  vocal and physical skill for performance. 
LIVE 2103   การแสดง                                                                        3 (1-4-4)  
งานแสดงเบ้ืองตน้ ความสัมพนัธ์ระหว่างงานแสดงออกทางเสียงและร่างกายส าหรับ
วตัถุประสงค์ทางงานแสดงและการส่ือสาร การเตรียมพร้อมทางดา้นร่างกายและเสียง 
การผ่อนคลาย สมาธิ การเคล่ือนไหวร่างกาย การใชพ้ื้นท่ีส าหรับงานแสดง จินตนาการ 
อารมณ์ การสร้างสรรคต์วัละคร การตีความตวัละคร การสร้างสรรคด์า้นการเคล่ือนไหว 
การรับรู้ วตัถุประสงคข์องตวัละครส าหรับงานแสดงละคร ทกัษะงานแสดงท่ีไม่ไดมี้การ
เตรียมตวัมาก่อน การตีความเหตุการณ์ และการบูรณาการทกัษะการใชเ้สียง และร่างกาย
ส าหรับงานแสดง 

เปล่ียนช่ือรหสั ช่ือรายวชิาและ
ค าอธิบายรายวชิา 
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 LIVE 3101 Sound Creation and Production for Live Events                 3(2-2-5)   
Basic sound utilization and sound creation for performance/ live event. Principles of 
sound classification, sound acoustic, influence conditions of sound quality.  Sound 
selection, sound creation, dubbing, sound effects for live event and performance, basic 
recording, processes, and responsibility of sound function in live event and performance 
production 
LIVE 3101 การสร้างสรรคเ์สียงและงานผลิตเสียงในงานแสดง        3(2-2-5)   
พ้ืนฐานการใชเ้สียงและการจดัการดา้นเสียงส าหรับการผลิตงานแสดงต่างๆ  หลกัการ
ดา้นการแบ่งประเภทเสียง อะคูสติกเสียง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพเสียง อุปกรณ์ การ
คดัเลือกเสียง การสร้างสรรคง์านเสียง การพากษ ์ซาวน์เอฟเฟคส าหรับงานแสดงสดต่างๆ 
การบนัทึกเสียงเบ้ืองตน้และความรับผิดชอบฝ่ายเสียงในการผลิตงานแสดงต่างๆ  

เปล่ียนช่ือรหสั ช่ือรายวชิาและ
ค าอธิบายรายวชิา 
 

 LIVE 3103 Show Directing                                      3 (1-4-4)  
Prerequisite:   LIVE 2102 Design for Live Event Creation and Management      LIVE 
2103 Acting for Live Events.                                                      
Show directing process of directing in live events and performance, responsibility of 
directing function, script analysis, stage composition and blocking design, director’s 
design concept, rehearsal process, conveying theme, concept and idea with directing, 
and character analysis. 
LIVE 3103   การก ากบังานแสดง                                                           3 (1-4-4)   
บุรพวิชา:       LIVE 2102  การออกแบบส าหรับการสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดง  
LIVE 2103  การแสดง                                                      
การก ากบังานแสดง กระบวนการก ากับงานแสดง หน้าท่ีของฝ่ายก ากบังานแสดง การ
วิ เคราะห์บทละคร การจัดวางองค์ประกอบและการออกแบบต าแหน่งบนเวที 
แนวความคิดการออกแบบของผูก้  ากบังานแสดง กระบวนการซอ้ม การถ่ายทอดแก่นเร่ือง 
แนวความคิด และความคิดจากงานก ากบั และการวเิคราะห์ตวัละคร 

เปล่ียนช่ือรหสั ช่ือรายวชิาและ
ค าอธิบายรายวชิา 
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PC 4308   Live Event Creation and Management Workshop I                   3(1-4-4)  
Prerequisite:   PC 3306 Marketing Management  for Performance Project     
Pre-production process of performance production, production planning,            
budgeting /financial plan, script preparation, script interpretation, marketing and PR 
plan, directing preparation, audition process, and research in theatrical design in 
properties, scenic, costume, light and sound. 
PC 4308  ปฏิบติัการการส่ือสารการแสดง 1                                              3(1-4-4)  
บุรพวิชา: PC 4305 การจัดการการตลาดส าหรับงานแสดง 
ขั้นตอนจดัเตรียมการผลิตการแสดง การวางแผนการผลิต การวางแผนงบประมาณ/
การเงิน การเตรียมบท การตีความบท แผนการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ การ
เตรียมการดา้นการก ากบัการแสดง กระบวนการคดัเลือกนกัแสดง และการท าวจิยัในการ
ออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัละคร ในดา้นอุปกรณ์ประกอบฉาก  ฉาก เส้ือผา้ แสง และเสียง 

LIVE 4101 Live Event Creation and Management Workshop I             3 (1-4-4)  
Prerequisite:   LIVE 3105 Stage Management for Live Events                                                
LIVE 3110 Live Event Creation and Management Internship   
Pre-production process of performance production, production planning, budgeting 
/financial plan, script preparation, script interpretation, marketing and PR plan, 
directing preparation, audition process, and research in theatrical design in properties, 
scenic, costume, light and sound. 
LIVE 4101 การปฏิบติัการงานสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดง 1            3 (1-4-4)  
บุรพวิชา:  LIVE 3105 การก ากบัเวที    
LIVE 3110 การฝึกงานในดา้นการสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดง        
ขั้นตอนจัดเตรียมการผลิตงานแสดง การวางแผนการผลิต การวางแผนงบประมาณ/
การเงิน การเตรียมบท การตีความบท แผนการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ การ
เตรียมการดา้นการก ากบังานแสดง กระบวนการคดัเลือกนกัแสดง และการท าวิจยัในการ
ออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานแสดง ในดา้นอุปกรณ์ประกอบฉาก  ฉาก เส้ือผา้ แสง และ
เสียง 

เปล่ียนช่ือรหสั ช่ือรายวชิาและ
ค าอธิบายรายวชิา 
 

PC 4309  Live Event Creation and Management Workshop II                       3(1-4-4) 
Prerequisite:   PC 4306  Stage/Event Management     
  PC 4308  Live Event Creation and Management Workshop I   
Production process of performance production,  financial/ budgeting control, 
marketing/ PR activities, script development, directing, rehearsal process, operating in 
lighting and sound creation, creating scenic, properties, costume and make-up, theatre 
management, technical run-through, dress rehearsal, opening show, working in post-
production and evaluation process. 
PC 4309  ปฏิบติัการการส่ือสารการแสดง 2                                              3(1-4-4)  
บุรพวิชา: PC 4306 การจดัการเวที/การแสดง 
               PC 4308 ปฏิบติัการการส่ือสารการแสดง1 

LIVE 4102 Live Event Creation and Management Workshop II                    3 (1-4-4) 
 Prerequisite:   LIVE 3104 Marketing Communication for Live Events 
Pre-production process of performance production, production planning, budgeting 
/financial plan, script preparation, script interpretation, marketing and PR plan, 
directing preparation, audition process, and research in theatrical design in properties, 
scenic, costume, light and sound. 
 
LIVE 4102 การปฏิบติัการงานสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดง 2             3  (1-4-4)  
บุรพวิชา:  LIVE 3104   การส่ือสารการตลาดส าหรับงานแสดง                     
ขั้นตอนจัดเตรียมการผลิตงานแสดง การวางแผนการผลิต การวางแผนงบประมาณ/
การเงิน การเตรียมบท การตีความบท แผนการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ การ

เปล่ียนช่ือรหสั ช่ือรายวชิาและ
ค าอธิบายรายวชิา 
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ขั้นตอนการผลิตการแสดง การควบคุมดา้นการเงิน/ งบประมาณ อีเวนทด์า้นการตลาด
และการประชาสมัพนัธ์ การพฒันาบท การก ากบัการแสดง กระบวนการซอ้ม การ
ปฏิบติัการในดา้นแสดงและการสร้างสรรคเ์สียง การสร้างสรรคง์านดา้นฉาก อุปกรณ์
ประกอบฉาก เส้ือผา้ และการแต่งหนา้ การจดัการโรงละคร การซอ้มดา้นเทคนิค การ
ซอ้มใหญ่ การเปิดการแสดง การท างานภายหลงัการผลิตเสร็จส้ิน และกระบวนการ
ประเมินผลงาน 

เตรียมการดา้นการก ากบังานแสดง กระบวนการคดัเลือกนกัแสดง และการท าวิจยัในการ
ออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานแสดง ในดา้นอุปกรณ์ประกอบฉาก  ฉาก เส้ือผา้ แสง และ
เสียง 
 

PC 4310 Seminar in Live Event Creation and Management                      3(2-2-5)   
Prerequisite:   PC 4305 Marketing Management for Performance     
Live Event Creation and Management in varieties of different styles, problems in 
cultural and social context, relation between art and therapy, Live Event Creation and 
Management role and society, performance role for propaganda, Live Event Creation 
and Management and collective community, theatre management in commercial 
production, seminar management and presentation. 
PC 4310 สมัมนาการส่ือสารการแสดง                                                       3(3-2-5)   
บุรพวิชา: PC 4305 การจัดการการตลาดส าหรับงานแสดง 
การส่ือสารการแสดงในรูปแบบท่ีหลากหลาย ปัญหาในดา้นวฒันธรรมและบริบททาง
สงัคม ความสมัพนัธ์ระหวา่งศิลปะและการบ าบดั บทบาทการส่ือสารการแสดงและ
สงัคม บทบาทการแสดงส าหรับการโฆษณาชวนเช่ือ การส่ือสารและการมีส่วนร่วมทาง
สงัคม การจดัการละครในการผลิตเพื่อการคา้ การจดัสมัมนาและการน าเสนอ 

LIVE 4103 Research Methodology for Live Events                    3(2-2-5)  
Research methodology and interdisciplinary approach to solve research problems.  
Topics include asking the ‘right’ questions, procedures in conducting research, basic 
principles of research, random sampling, questionaire design, experimental research 
design, and content and research data analysis.    
LIVE 4103 การท าวจิยัในงานแสดง                                    3(2-2-5)  
การท าวิจัยในงานแสดง วิธีการค้นหาขอ้สรุปในงานวิจัย การตั้งค  าถามวิจัยท่ีถูกตอ้ง 
กระบวนการท าวิจยั หลกัการท าวิจยั การสุ่มเลือกลุ่มตวัอย่าง การออกแบบค าถาม การ
ออกแบบงานวจิยั และการวเิคราะห์ขอ้มูลในงานวจิยั 
 
 

เปล่ียนช่ือรหสั ช่ือรายวชิาและ
ค าอธิบายรายวชิา 
 

PC4311 Production Management for Performance                                  3(2-2-5)  
Prerequisite: PC 3306  Marketing Management for Performance Project         
Managing performance/event production, type of performing arts organizations, 
production planning, organization chart, managing man power and duty,  financial and 
accounting, administrative function, managing the production process, producer role/ 
responsibilities, producing for commercial performance, legal and ethical concern for 
production management 

 LIVE 4104 Project Management for Live Events                             3 (1-4-4)  
Integration of knowledge, skills, and techniques acquired throughout the course in order 
to conduct research project proposal, managing, handling and planning for approval live 
event projects, live event campaigns, and academic research projects. 
LIVE 4104 การบริหารจดัการโครงการงานแสดง                                 3 (1-4-4)  
การบูรณาการความรู้ ทกัษะ และวิธีการเพื่อน ามาท าวิจยั เพื่อเสนอโครงการ จัดการและ
วางแผนโครงงานแสดง การส่ือสารรณรงคแ์ละการวจิยัในการเรียน  

เปล่ียนช่ือรหสั ช่ือรายวชิาและ
ค าอธิบายรายวชิา 
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PC 4311 การจดัการดา้นการผลิตส าหรับการแสดง                              3(2-2-5)  
บุรพวิชา: PC3306 การจัดการการตลาดส าหรับโครงการแสดง 
การจดัการการผลิตงานแสดง/ กิจรรม ประเภทขององคก์รศิลปะการแสดง การวางแผน
การผลิต ผงัโครงสร้างการท างาน การจดัการก าลงัคนและหนา้ท่ี การเงินและการบญัชี 
ฝ่ายบริหารจดัการ การจดัการขั้นตอนการผลิต บทบาทและหนา้ท่ีของโปรดิวเซอร์ การ
ผลิตส าหรับการแสดงเชิงพาณิชย ์กฏหมายและจริยธรรมส าหรับการบริหารการผลิต  

 

2.3 กลุ่มวชิาเอกเลอืก                                                                    18  หน่วยกติ 2.3 กลุ่มวชิาเอกเลอืก                                          18  หน่วยกติ  
PC 3321  Script Writing and Adaptation  in English                         3(2-2-5)  
Prerequisite: PC 3305  Script Writing and Analysis           
Script writing in advanced, selecting story for script adaptation, dimensions and 
perspectives for adaptation, script adaptation for various purpose, revising script in 
English for theatre, film and TV 
PC3321 การเขียนและการดดัแปลงบทภาษาองักฤษ                               3(2-2-5)  
บุรพวิชา: PC3305 การเขียนและการวิเคราะห์บท 
การเขียนบทขั้นสูง การคดัสรรเน้ือเร่ืองส าหรับการดดัแปลงบท มิติและมุมมองท่ี
หลากหลายส าหรับการดดัแปลงบท การดดัแปลงบทเพื่อวตัถุประสงคท่ี์หลากหลาย การ
ปรับบทในภาษาองักฤษส าหรับละคร ภาพยนตร์ และโทรทศัน์ 

LIVE 3201 Script Writing and Adaptation for Live Events                             3(2-2-5)  
Prerequisite: LIVE 2101 Script Analysis and Creation for Live Events            
Script writing and creation. selecting story for script adaptation, dimensions and 
perspectives for adaptation, script adaptation for various purpose, revising script in Thai 
for theatre, film TV and other forms of live events. 
LIVE 3201  การเขียนและการดดัแปลงบทส าหรับงานแสดง                         3(2-2-5)   
บุรพวิชา: LIVE 2101 การวเิคราะห์และสร้างสรรคบ์ทส าหรับงานแสดง                              
การเขียนและสร้างสรรคบ์ทขั้นสูง การคดัสรรเน้ือเร่ืองส าหรับการดดัแปลงบท มิติและ
มุมมองท่ีหลากหลายส าหรับการดดัแปลงบท การดดัแปลงบทเพื่อวตัถุประสงคท่ี์
หลากหลาย การปรับบทส าหรับงานแสดง ภาพยนตร์ โทรทศัน์และส่ืองานแสดงสดแบบ
ต่างๆ 

เปล่ียนช่ือรหสั ช่ือรายวชิาและ
ค าอธิบายรายวชิา 
 
 

PC3322 Acting for Personality/ Social Interaction                                     3(2-2-5)  
Prerequisite: CA 1001 Introduction to Communication 
Acting Adaptation for personality development, mental and physical preparation, self-
acknowledgement, SWOT analysis, human nature, human perception, law of 
attraction, self –esteem, self-confidence, gesture, facial expression, vocal training, 
public speaking, wardrobe and make-up for different occasions. 
PC3322     การแสดงเพื่อการพฒันาบุคลิกภาพ/ทกัษะทางสงัคม               3(2-2-5)  
บุรพวิชา: CA 1001 การส่ือสารเบือ้งต้น    

LIVE 3204 Personality Development                                                3 (1-4-4)  
Personality development, mental and physical preparation, self-acknowledgement, 
SWOT analysis, human nature, human perception, law of attraction, self –esteem, self-
confidence, gesture, facial expression, vocal training, public speaking, wardrobe and 
make-up for different occasions. 
LIVE 3204 การพฒันาบุคลิกภาพและทกัษะทางสงัคม                                3 (1-4-4)  
การพฒันาบุคลิกภาพ การเตรียมความพร้อมดา้นจิตใจและร่างกาย การรับรู้ตนเอง การ
วเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อน ธรรมชาติของมนุษย ์การรับรู้ของมนุษย ์กฏการดึงดูดความ

เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียนช่ือวชิา 
และค าอธิบายรายวชิา 
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หลกัสูตรเดมิ ( 551xxxx เป็นต้นไป) หลกัสูตรปรับปรุง ( 601xxxx เป็นต้นไป) รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 
การประยกุตใ์ชก้ารแสดงเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ การเตรียมความพร้อมดา้นจิตใจและ
ร่างกาย การรับรู้ตนเอง การวเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อน ธรรมชาติของมนุษย ์การรับรู้
ของมนุษย ์กฏการดึงดูดความสนใจ การตระหนกัรู้คุณค่าในตนเอง ความมัน่ใจใน
ตนเอง การแสดงท่าทาง การแสดงออกทางสีหนา้ การฝึกฝนการใชเ้สียงการพดูในท่ี
ชุมชน การแต่งกาย และแต่งหนา้ส าหรับโอกาสต่างๆ 

สนใจ การตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง ความมั่นใจในตนเอง งานแสดงท่าทาง งาน
แสดงออกทางสีหนา้ การฝึกฝนการใชเ้สียงการพูดในท่ีชุมชน การแต่งกาย และแต่งหนา้
ส าหรับโอกาสต่างๆ 
 

PC 3324  Sound for Performance/ Event                                                   3(2-2-5)   
Prerequisite: CA 2015 Introduction to Live Event Creation and Management 
Basic sound utilization and sound management for performance/ event production, 
principles of  sound classification, sound acoustic, influence conditions of sound 
quality, sound equipment, microphone allocation technique (Miking), sound selection, 
sound creation, dubbing, sound effect for live performance/ event, basic recording, 
mixing down processes, and responsibility of sound function in performance/ event 
production 
PC 3324 การจดัการระบบเสียงส าหรับการแสดง/ อีเวนท ์                     3(2-2-5)   
บุรพวิชา: CA 2015 การส่ือสารการแสดงเบือ้งต้น    
พ้ืนฐานการใชเ้สียงและการจดัการดา้นเสียงส าหรับการผลิตการแสดงและอีเวนทต์่างๆ 
หลกัการดา้นการแบ่งประเภทเสียง อะคูสติกเสียง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพเสียง 
อุปกรณ์ เทคนิคการจดัวางไมโครโฟน (Miking) การคดัเลือกเสียง การสร้างสรรคง์าน
เสียงซาวน์เอฟเฟคส าหรับการแสดงสด/อีเวนทต์่างๆการบนัทึกเสียงเบ้ืองตน้ 
กระบวนการมิกซ์ดาวน์และความรับผิดชอบฝ่ายเสียงในการผลิตการแสดง/อีเวนทต์่างๆ                                            

  เปล่ียนเป็นบุรพวชิา  

PC 4315  Fundamentals of Lighting                                                       3(2-2-5)  
Prerequisite: CA 2015 Introduction to Live Event Creation and Management 
History of stage lighting , production process of lighting function, lighting instrument 
and equipment, lighting practice, electricity for lighting, lighting plan, lighting cue, 
script analysis for lighting design, lighting research, design concept, lighting sketch, 
critical stage lighting, rhythm and emotion creativity with lighting. 

LIVE 3205 Lighting and Multimedia Design for Live Events              3 (1-4-4) 
Prerequisite: LIVE 2102 Design for Live Event Creation and Management                                      
Stage lighting and multimedia design, production process of lighting function, lighting 
instrument and equipment, lighting and multimedia practice, electricity for lighting, 
lighting and multimedia plan, lighting and multimedia cue, script analysis for lighting 
design, lighting research, design concept, lighting sketch, critical stage lighting, rhythm 

เปล่ียนค าอธิบายรายวชิา 
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หลกัสูตรเดมิ ( 551xxxx เป็นต้นไป) หลกัสูตรปรับปรุง ( 601xxxx เป็นต้นไป) รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 
PC 4315 การออกแบบแสงพ้ืนฐาน                                                    3(2-2-5)   
บุรพวิชา: CA 2015 การส่ือสารการแสดงเบือ้งต้น 
ประวติัดา้นแสงละคร กระบวนการผลิตของหนา้ท่ีการจดัแสง เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ดา้นแสง  วธีิปฏิบติัดา้นแสง ก าลงัไฟฟ้าส าหรับการจดัแสง การวางแผนการจดัแสง คิว
แสง การวเิคราะห์บทส าหรับการออกแบบแสง การวจิยัดา้นแสง แนวคิดการออกแบบ  
การวาดแบบร่างการจดัแสง การวจิารณ์งานดา้นแสง การสร้างสรรคง์านท่ีสร้างจงัหวะ
และอารมณ์ดว้ยการจดัแสง 

and emotion creativity with lighting. 
LIVE 3205 การออกแบบแสงและงานมลัติมีเดียในงานแสดง                      3 (1-4-4)   
บุรพวิชา: LIVE 2102 การออกแบบส าหรับการสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดง                                      
การออกแบบแสงและมลัติมีเดียส าหรับงานแสดง กระบวนการผลิตของหนา้ท่ีการจดัแสง 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ด้านแสง  วิธีปฏิบติังานด้านแสงและงานมลัติมีเดีย ก าลงัไฟฟ้า
ส าหรับการจดัแสง การวางแผนการจดัแสงและจดัการมลัติมีเดีย คิวแสงและมลัติดมีเดีย 
การวิเคราะห์บทส าหรับการออกแบบแสง การวิจยัดา้นแสง แนวคิดการออกแบบ  การ
วาดแบบร่างการจดัแสง การวิจารณ์งานดา้นแสง การสร้างสรรคง์านท่ีสร้างจงัหวะและ
อารมณ์ดว้ยการจดัแสง 

PC 4316  Directing                                                                                 3(2-2-5)  
Prerequisite:   PC3307  Visualization of Stage/ Event 
                       PC 3323  Fundamentals of Acting 
Basic directing, process of directing in performance, responsibility of directing 
function, script analysis, stage composition and blocking design, director’s design 
concept, rehearsal process, conveying theme, concept and idea with directing, and 
character analysis.  
PC 4316 การก ากบัการแสดง                                                                 3(2-2-5)  
บุรพวิชา:        PC3307 ทัศนศิลป์ของเวที/ อีเวนท์   PC 3322 การแสดงเบือ้งต้น        
การก ากบัการแสดงเบ้ืองตน้ กระบวนการก ากบัในการแสดง หนา้ท่ีของฝ่ายก ากบัการ
แสดง การวเิคราะห์บทละคร การจดัวางองคป์ระกอบและการออกแบบต าแหน่งบนเวที 
แนวความคิดการออกแบบของผูก้  ากบัการแสดง กระบวนการซอ้ม การถ่ายทอดแก่น
เร่ือง แนวความคิด และความคิดดว้ยการก ากบัการแสดง และการวเิคราะห์ตวัละคร  

  เปล่ียนบุรพวชิา เปล่ียนรหสัวชิา 
เปล่ียนช่ือวชิา และค าอธิบาย
รายวชิา 
 

PC 4325  Costume and Make-up Selection                                              3(2-2-5)   
Prerequisite:  PC3302 Principles of Performance Design 
                      PC3307 Visualization of Stage/ Event 
Selecting costume and make up for performance, usage of costume, concept of 

LIVE 3202 Costume and Make up                                         3 (1-4-4)  
Prerequisite:  LIVE 2102 Design for Live Event Creation and Management      
                        LIVE 3102 Art Direction for Live Events 
Selecting costume and make up for performance, usage of costume, concept of costume 

เปล่ียนบุรพวชิา เปล่ียนรหสัวชิา 
เปล่ียนช่ือวชิา และค าอธิบาย
รายวชิา 
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costume and make up selection for performance, time and space for appropriate 
selection, history of costumes, definition of costume, types of costume, costume and 
fashion, process of costume design and selection, and straight make-up and fancy 
make-up workshop. 
PC 4314 การคดัสรรเคร่ืองแตง่กายและการแต่งหนา้                                      3(2-2-5)     
บุรพวิชา:   PC3302  หลกัการออกแบบและสร้างสรรค์งานแสดง 
              PC3307 ทัศนศิลป์ของเวที/ อีเวนท์ 
การคดัสรรเคร่ืองแต่งกาย และการแต่งหนา้ส าหรับการแสดง การใชเ้คร่ืองแตง่กาย 
แนวคิดของการคดัสรรเคร่ืองแต่งกายและการแต่งหนา้ส าหรับการแสดง  การคดัสรร
อยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ  ประวติัเคร่ืองแตง่กาย  นิยามของเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองแต่ง
กายกบัแฟชัน่ กระบวนการของการออกแบบและคดัสรรเคร่ืองแตง่กายและการฝึก
ปฏิบติัการแต่งหนา้ธรรมชาติและแฟนซี 

and make up selection for performance, time and space for appropriate selection, 
history of costumes, definition of costume, types of costume, costume and fashion, 
process of costume design and selection, and straight make-up and fancy make-up 
workshop. 
LIVE 3202 เคร่ืองแต่งกายและการแต่งหนา้                                                      3 (1-4-4) 3 (1-4-4) หน่วยกิต 
บุรพวิชา:   LIVE 2102  การออกแบบส าหรับการสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดง  
LIVE 3102  ก ากับศิลป์ส าหรับงานแสดง 
การคดัสรรเคร่ืองแต่งกาย และการแต่งหน้าส าหรับงานแสดง การใช้เคร่ืองแต่งกาย 
แนวคิดของการคดัสรรเคร่ืองแต่งกายและการแต่งหน้าส าหรับงานแสดง  การคดัสรร
อยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ  ประวติัเคร่ืองแต่งกาย  นิยามของเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองแต่ง
กายกับแฟชั่น กระบวนการของการออกแบบและคัดสรรเคร่ืองแต่งกายและการฝึก
ปฏิบติัการแต่งหนา้ธรรมชาติและแฟนซี 

PC4326 Scenery and Prop Creation                                                                3(2-2-5)  
Prerequisite:  PC3302 Principles of Performance Design 
                  PC3307 Visualization of Stage/ Event 
Creating scenery and property in performance/ event, space utilization, scenery and 
prop design process including design document, concept of scenery and prop, form 
and style of scenery, idea and design concept, basic stage craft, materials and tools for 
scene and prop creation and basic scene craft workshop. 
PC4326 การสร้างสรรคฉ์ากและอุปกรณ์ประกอบฉาก                                3(2-2-5)  
บุรพวิชา:   PC3302  หลกัการออกแบบและสร้างสรรค์งานแสดง 
              PC3307 ทัศนศิลป์ของเวที/ อีเวนท์ 
การสร้างสรรคฉ์ากและอุปกรณ์ประกอบฉากในการแสดง/ อีเวนท ์การใชพ้ื้นท่ี 
กระบวนการออกแบบฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก รวมทั้งเอกสารดา้นการออกแบบ 
แนวคิดของฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก รูปแบบและแนวทางการน าเสนอของฉาก 
แนวคิดในการออกแบบ การท าฉากเบ้ืองตน้ อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการสร้างสรรค์

LIVE 3206 Property and Scene Design for Live Events                                3 (1-4-4)  
Prerequisite:  LIVE 2102 Design form Live Event Creation and Management                                      
                       LIVE 3102  Art Direction for Live Events  
Creating scenery and property in live events and performance space. Utilization of 
scenery and property design process including design document, concept of scenery and 
props, form and style of scenery, idea and design concept, fundamental stage craft, 
materials and tools for scene and prop creation. 
LIVE 3206 การสร้างสรรคฉ์ากและอุปกรณ์ประกอบฉากในงานแสดง          3 (1-4-4)  
Prerequisite:  LIVE 2102 การออกแบบส าหรับการสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดง                                      

      LIVE 3102 ก ากบัศิลป์ส าหรับงานแสดง 
การสร้างสรรค์ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากในงานแสดง การใช้พ้ืนท่ี กระบวนการ
ออกแบบฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก รวมทั้งเอกสารด้านการออกแบบ แนวคิดของ
ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก รูปแบบและแนวทางการน าเสนอของฉาก แนวคิดในการ
ออกแบบ การท าฉากเบ้ืองตน้ อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการสร้างสรรคฉ์ากและอุปกรณ์

เพ่ิมรายวชิา 



154 

หลกัสูตรเดมิ ( 551xxxx เป็นต้นไป) หลกัสูตรปรับปรุง ( 601xxxx เป็นต้นไป) รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 
ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก และการฝึกปฏิบติัดา้นการท าฉากเบ้ืองตน้ ประกอบฉาก และการฝึกปฏิบติัดา้นการท าฉากเบ้ืองตน้ 
 LIVE 3203 Advanced Acting for Live Events                                             3 (1-4-4)  

Prerequisite:  LIVE 2103 Acting for Live Events 
Advanced acting to interpret and analyze script the use of imagination, emotion, 
creating character, character interpretation, creative movement, awareness, objective of 
character for play, improvisation skill, scene interpretation, and integration of vocal and 
physical skill for live events and performance. 
LIVE 3203 การแสดงขั้นสูง                            3 (1-4-4)   
Prerequisite:  LIVE 2103 การแสดง 
งานแสดงขั้นสูง การตีความบท การใชพ้ื้นท่ีส าหรับงานแสดง จินตนาการ อารมณ์ การ
สร้างสรรค์ตวัละคร การตีความตวัละคร การสร้างสรรค์ดา้นการเคล่ือนไหว การรับรู้ 
วตัถุประสงคข์องตวัละครส าหรับงานแสดงละคร การตีความเหตุการณ์ และการบูรณา
การทกัษะการใชเ้สียง และร่างกายส าหรับงานแสดง 

 

 LIVE 4201 Art and Culture in 21st Century                                                  3(3-0-6)  
Cultivating art and culture in 21st Century and Learning cross-cultural theory in terms of 
its physical, geographical, psychological, linguistic and ethonological frameworks to 
enhance ability to recreate stories in live events and performance for its audiences.  
LIVE 4201 ศิลปะและวฒันธรรมในศตวรรษท่ี 21                                     3(3-0-6)  
เรียนรู้ศิลปะและงานวฒันธรรมในศตวรรษท่ี 21 ศึกษาทฤษฎีขา้มวฒันธรรมในส่วนของ
กายภาพ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา ภาษาศาสตร์และชาติพนัธ์ุ เพื่อให้งสามารถสร้างสรรค์
เร่ืองราวในการแสดงใหก้ลุ่มมผูเ้สพยง์านศิลปะและวฒันธรรมได ้

เพ่ิมรายวชิา 

 LIVE 4202 Cultural Events and Festival Management                            3(2-2-5)  
A wide range of cultural events and the management of cultural events and festivals 
around the globe to gain a deeper understanding of festival and cultural event cores and 
structures from the transformation of the media industries by political economy, culture 
and technological changes, and trends include international media policies, and how 

เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียนช่ือวชิา 
และค าอธิบายรายวชิา 
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such transformation creates an impact on content across media platforms in live events 
and performance.  
LIVE 4202 งานแสดงทางวฒันธรรมและการจดัการงานเฟสติวลั                    3(2-2-5)  
งานแสดงทางวฒันธรรมและการจดัการงานแสดงและงานเฟสติวลัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก
เพ่ือใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นโครงสร้างและแก่นของการท างานดา้นเฟสติวลั ซ่ึงรวมไปถึง
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากอุตสาหกรรมส่ือโดยปัจจยัในส่วนของเศรษฐกิจการเมือง 
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีแนวโนม้ต่างๆ น้ีรวมไปถึงนโยบายส่ือระหวา่งประเทศ 
และการเปล่ียนแปลงท่ีจะสร้างและก่อให้เกิดผลกระทบต่อการผลิดเน้ือหาในส่ือรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในงานแสดงสด  

 LIVE 4203 Promotion and Strategy for Live Events                                         3(2-2-5)  
Promotion and strategies of live event and performance marketing as a theoretical 
framework  within the entertainment industry that ranges from live performances, live 
events and media-related performance located as the core concern. The application of 
promotion and strategy of marketing concepts relevant to various kinds of entertainment 
industries, budgeting considerations and propositions, identifying and analysing target 
markets and audiences, and selling and presenting live events and entertainment 
products  
LIVE 4203 งานส่งเสริมและปรับกลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับงานแสดง      3(2-2-5)  
งานส่งเสริมและปรับกลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับงานแสดงในฐานะท่ีเป็นโครงสร้างใน
แวดวงบนัเทิงท่ีเก่ียวกบังานแสดงสด กิจกรรมท่ีมีส่ือมาเก่ียวขอ้งเป็นหลกั การเสนองาน
ส่งเสริมและกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบนัเทิงและงานแสดงสดทุกรูปแบบ 
การวางแผนงบประมาณ การเสนอโครงการ การตั้งและหาเป้าหมายและกลุ่มผูช้ม การ
ขาย การน าเสนอสินคา้ในรูปแบบงานแสดง  

เพ่ิมรายวชิา เปล่ียนรหสัวชิา 
เปล่ียนช่ือวชิา และค าอธิบาย
รายวชิา 
 

 LIVE 4205 Approaches and Concept of Criticism in Live Events               3(3-0-6)  
A survey of significant approaches and concepts of criticism to live events and 
performance to employ interdisciplinary methodology and begin with an introduction to 

เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียนช่ือวชิา 
และค าอธิบายรายวชิา 
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formalism, realism, the concept of authorship in live events and performance. The 
structuralism, post-structuralism, and specific strains of critical thinking and criticism. 
Performance theories together with the important theorist figures in the field will also 
be examined. 
LIVE 4205 วธีิและหลกัการในการวจิารณ์งานแสดง                                3(3-0-6)   
วิธีและหลกัการในการวิจารณ์งานแสดงเพื่อใชรู้ปแบบและวิธีของโครงสร้างนิยม สัจจ
นิยมมาผนวกกบัอ านาจของผูส้ร้างงานแสดง โครงสร้างนิยม หลงัโครงสร้างนิยม และ
กลุ่มคิดและวิพากษว์ิจารณ์อยา่งมีหลกัการ ทฤษฎีการแสดงท่ีผนวกรวมศึกษาไปกบันัก
ทฤษฎีท่ีจะลงรายละเอียดเร่ืองการวจิารณ์ 

PC 4327  Selected Topics in Live Event Creation and Management             3(3-0-6)  
Prerequisite: CA 2015 Introduction to Live Event Creation and Management 
Live Event Creation and Management development in social context, Live Event 
Creation and Management effect or phenomenon of Live Event Creation and 
Management in society, culture and people. 
PC 4320  หวัขอ้คดัสรรดา้นการส่ือสารการแสดง                                           3(3-0-6)  
บุรพวิชา: CA 2015 การส่ือสารการแสดงเบือ้งต้น 
การพฒันาการส่ือสารการแสดงในบริบทของสงัคม ผลกระทบของการส่ือสารการแสดง 
หรือปรากฏการณ์ของการส่ือสารการแสดงในสงัคม วฒันธรรม และผูค้น 

LIVE 4204 Selected Topics in Live Event Creation and Management 3(3-0-6)   
Prerequisite: CA 1023 Introduction to Live, event and Performing Arts Management   
Live Event Creation and Management development in social context, Live Event 
Creation and Management effect or phenomenon of Live Event Creation and 
Management in society, culture and people. 
LIVE 4204  หวัขอ้คดัสรรดา้นการสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดง           3(3-0-6)   
บุรพวิชา: CA 1023  การสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดงเบือ้งต้น  
การพัฒนางานด้านการสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดง  ในบริบทของสังคม  
ผลกระทบของงานดา้นการสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสดง หรือปรากฏการณ์ของ
งานดา้นการสร้างสรรคแ์ละการจดัการงานแสด  ในสงัคม วฒันธรรม และผูค้น 

เปล่ียนบุรพวชิา เปล่ียนรหสัวชิา 
เปล่ียนช่ือวชิา และค าอธิบาย
รายวชิา 
 

 


