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วิชาโทบังคับ
วิชาโทเลือก
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หน่วยกิต
หน่วยกิต

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

วิ ชาโทบังคับ 6 หน่ ว ยกิ ต
นวส281
INC281 -1
นวส282
INC282 -1

การพูดเพือ่ การสือ่ สารสังคม
SPEECH FOR SOCIAL COMMUNICATION
การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ การสือ่ สารสังคม
PERSONALITY DEVELOPMENT FOR SOCIAL COMMUNICATION

3(2 - 2)
3(1 - 4)

วิ ชาโทเลือ ก 9 หน่ ว ยกิ ต
นวส381
INC381 -1
นวส382
INC382 -1
นวส383
INC383 -1
นวส481
INC481 -1
นวส482
INC482 -1

การสือ่ สารสังคมและการวิจารณ์
SOCIAL COMMUNICATION AND CRITICISM
เทคนิคการพัฒนาการออกเสียงเพือ่ การสือ่ สารสังคม
VOCAL TECHNIQUES AND DEVELOPMENT FOR SOCIAL COMMUNICATION
การเขียนเพือ่ การสือ่ สารสังคม
WRITING FOR SOCIAL COMMUNICATION
การสือ่ สารเพือ่ ธุรกิจและการเจรจาต่อรอง
COMMUNICATION FOR BUSINESS AND NEGOTIATION
การนําเสนอเพือ่ การสือ่ สารสังคม
PRESENTATION FOR SOCIAL COMMUNICATION

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

วิชาโท การสื่อสารสังคม
วิชาโทบังคับ กาหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต ดังนี้
นวส281
INC281

การพูดเพื่อการสื่อสารสังคม
3(2-2-5)
Speech for Social Communication
ศึก ษาหลั ก การสื่ อ สาร การสื่ อสารโดยใช้ วัจ จะและอวัจ จะนะภาษาและพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ฝึ ก
ปฏิบัติการพูดในรูปแบบต่างๆ ในงานด้านสื่อสารมวลชน พิธีกร ผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการวิทยุ ผู้ดาเนินรายการ
โทรทัศน์
นวส282
INC282

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารสังคม
3(1-4-4)
Personality Development for Social Communication
ศึกษาหลักการ และกระบวนการและฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาคุณลักษณะและทักษะ กิริยา
ท่ าทาง การแต่ งกาย การแต่ งหน้ า มารยาททางสั งคม การใช้ ภ าษาทั้ งภาษาพู ด และภาษากาย การเคลื่ อ นไหว
จิตวิทยาในการสื่อสารสังคม

วิชาโทเลือก ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
นวส381
INC381

การสื่อสารสังคมและการวิจารณ์
3(2-2-5)
Social Communication and Criticism
หลักการ รูปแบบของการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินผลคุณค่า การสื่อสารกับสังคมในรูปแบบ
และสถานการณ์ต่างๆ การให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นสาหรับการสื่อสารกับสังคมอย่างสร้างสรรค์
นวส382
เทคนิคการพัฒนาการออกเสียงเพื่อการสื่อสารสังคม
3(2-2-5)
INC382
Vocal Techniques and Development for Social Communication
ศึกษาหลั กการ และผึกปฏิบั ติเทคนิ คการออกเสี ยง การปรับรูปปาก การเปล่ งเสียงให้ ถูกตามหลักภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ การหายใจให้ถูกตามหลักสาหรับการพูด
นวส383
INC383

การเขียนเพื่อการสื่อสารสังคม
3(2-2-5)
Writing for Social Communication
หลักการเขียนเพื่อพัฒนาไปใช้ในการสื่อสารในงานประเภทต่างๆ การเขียนบทพูด การเขียนสคริปต์
รายการ การเขียนข่าว การเขียนเพื่อการจัดการอีเว้นท์ การเขียนเพื่อการเสนองานต่างๆ

นวส481
INC481

การสื่อสารเพื่อธุรกิจและการเจรจาต่อรอง
3(2-2-5)
Communication for Business and Negotiation
ศึกษากระบวนการ หลักการในการพูดและฝึกปฏิบัติเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การกาหนดประเด็น
การเจรจาต่อรอง การนัดหมาย การตอบรับ การปฏิเสธ การนาเสนอข้อมูลทางธุรกิจ มารยาททางธุรกิจที่จาเป็นต่อ
การสื่อสาร
นวส482
INC482

การนาเสนอเพื่อการสื่อสารสังคม
3(2-2-5)
Presentation for Social Communication
ศิลปะ รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการสื่อสาร การเตรียมข้อมูลสาหรับการนาเสนอ พัฒนารูปแบบ
การนาเสนอในรูปแบบต่างๆ กลยุทธ์ จิตวิทยา สาหรับการสื่อสารและการนาเสนอ การใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการ
นาเสนอ

