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ชือ่ ภาษาอังกฤษ :
ชือ่ ย่อ :

โครงสร้า งหล กั สูต ร
วิชาโทบังคับ
วิชาโทเลือก

6
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

วิ ชาโทบังคับ 6 หน่ ว ยกิ ต
นวส111
INC111 -2
นวส152
INC152 -2

ทฤษฏีและพฤติกรรมการสือ่ สาร
THEORY AND COMMUNICAITON BEHAVIOR
การคิดสร้างสรรค์เพือ่ นวัตกรรมการสือ่ สาร
CREATIVE THINKING FOR COMMUNICATION INNOVATION

3(3 - 0)
3(2 - 2)

วิ ชาโทเลือ ก 9 หน่ ว ยกิ ต
นวส112
INC112 -2
นวส153
INC153 -2
นวส261
INC261 -2
นวส367
INC367 -2

การรูเ้ ท่าทันสือ่ ข่าวสารด้านการจัดการนวัตกรรม
MEDIA LITERACY IN INNOVATIVE MANAGEMENT CONTEXT
การผลิตสือ่ เบือ้ งต้น
INTRODUCTION TO MEDIA PRODUCTION
การวางแผนกลยุทธ์เพือ่ การประชาสัมพันธ์
STRATEGIC PLANNING FOR PUBLIC RELATION
การสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการเพือ่ การจัดการนวัตกรรม
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION FOR INNOVATIVE MANAGEMENT

3(3 - 0)
3(2 - 2)
3(2 - 2)
3(2 - 2)

วิชาโท การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
วิชาโทบังคับ กาหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต ดังนี้
นวส111
ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร
3(3-0-6)
INC111
Theory and Communication Behavior
ศึ ก ษาแนวคิ ด และวิ วั ฒ นาการของทฤษฏี ก ารสื่ อ สารตามแบบจ าลอ งการถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ข่ า วสาร
(Transmission Model) และแบบจาลองเชิงวัฒนธรรม (Cultural Model) อิทธิพลของสื่อต่อการพัฒนาในสังคมยุค
ทันสมัยและหลังยุคทันสมัยนิยม กระบวนการ องค์ประกอบ ปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ผลที่เกิดขึ้นของการสื่อสารในแต่ละประเภท และประโยชน์ของการสื่อสารต่อการพัฒนาประเทศ
นวส152
การคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
3(2-2-5)
INC152
Creative Thinking for Communication Innovation
ศึกษาและฝึ กปฏิ บั ติงานสร้างสรรค์เพื่อ สรรสร้างงานนวั ตกรรมสื่ อสารที่ ได้รับมอบหมาย องค์ป ระกอบทางการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม การหาข้อบกพร่อง การรวบรวมข้อมูล การมองปัญหาทุกด้าน การหาความคิดที่หลากหลาย
การเรียนรู้หลักการ แนวคิด กลยุทธ์ และเทคนิควิธีการคิดค้น พัฒนางานนวัตกรรมการสื่อสารในบริบทต่างๆ

วิชาโทเลือก ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
นวส112
การรู้เท่าทันสื่อด้านการจัดการนวัตกรรม
3(2-2-5)
INC112
Media Literacy in Innovation Management
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ องค์ประกอบของสื่อ ลักษณะความเป็นเจ้าของสื่ อ แหล่งทุน นโยบายและ
กระบวนการผลิต ผลกระทบของอุตสาหกรรมสื่อที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม ประยุกต์ ใช้แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อใน
บริบทของการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
นวส153
INC153

การผลิตสื่อเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Media Production
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานการผลิตสื่อ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา นวัตกรรม
และเทคโนโลยีด้านการผลิตสื่อ ฝึกปฏิบัติการใช้กล้อง DSLR และอุปกรณ์ในการบันทึกภาพ ศิลปะการถ่ายภาพ แสง
และการจัดแสง กระบวนการและเทคนิคเบื้องต้นในการผลิตสื่อ

นวส261

การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

3(2-2-5)

INC261
Strategic Planning for Public Relations
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กระบวนการใน
การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการสื่อสาร การพัฒนาองค์ประกอบทางการสื่อสาร การกากับติดตาม และการ
ประเมินแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ในงานตามที่ได้รับมอบหมาย
นวส367
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3(2-2-5)
INC367
Integrated Marketing Communication for Innovation Mnagement
ศึกษาแนวคิดเกี่ย วกับ การตลาดนวัตกรรม แนวคิดด้านการสื่ อสารการตลาด การดาเนินการและการจัด การ
เครื่อ งมือ ทางการสื่อ สารการตลาด การวิเคราะห์ก ลยุท ธ์ก ารสื่อ สารการตลาด ปัจ จัย ที่มีผ ลกระทบต่อ การ
ดาเนิน งานสื่อสารการตลาด กรณีศึกษาเรื่องการนาเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดมาบูรณาการใช้ในการ
สื่อสารนวัต กรรมยุคปัจ จุบัน ฝึกปฏิบัติการทางความคิดเกี่ยวกับรูป แบบการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับ
นวัตกรรมที่กาหนด

