
หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทศัน์มลัติแพลตฟอรม์ 

ค าอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาชีพ 
กลุ่มวิชาชีพ 54 หน่วยกิต 

ก. วิชาชีพ-บงัคบั   39 หน่วยกิต 
MRT 111  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัวิทยุและโทรทศัน์มลัติแพลตฟอรม์   3(3-0-6) 

(Introduction to Multi-Platform Radio and Television) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัวทิยุและโทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์มในเชิงประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม 

สงัคม เทคโนโลยคีวามคดิสรา้งสรรค ์จรยิธรรม จรรยาบรรณและวสิยัทศัน์เชงิวชิาชพีในอุตสาหกรรมสือ่ 
Basic knowledge of radio and television multi-platform in the history, culture, 

society, technology, creativity, ethics professional ethics and vision in the media industry. 
 

MRT 221  การสร้างสรรคเ์สียงในงานส่ือ       3(1-4-4) 
(Sound Design for Media) 
หลักการเขียนบทและการสร้างสรรค์เสียงเพื่อใช้ในงานสื่อประเภทต่ าง ๆ การวางแผน

เตรยีมการผลติ และการฝึกฝนทกัษะการผสมเสยีง เพื่อให้เกดิงานศลิปะของการสื่อความหมายในรายการ
ประเภทต่าง ๆ ทางวทิยุและโทรทศัน์มลัตแิพลตฟอร์ม กรณีศึกษาเกี่ยวกบัการสร้างสรรค์เสยีงในงานสื่อ
วทิยุและโทรทศัน์มลัตแิพลตฟอรม์ 

Concept and principles in producing news, information and entertainment in 
multiplatform radio and television programs, important of sound, the creation and use of sound and 
media: design, programming, production and evaluation of multi-platform radio and television 
contents, case studies sound design for media. 
 
MRT 222  การสร้างสรรคบ์ทรายการโทรทศัน์มลัติแพลตฟอรม์    3(1-4-4) 

(Scriptwriting for Multi-Platform Television Program) 
หลกัเบื้องต้นในการสรา้งสรรคร์ายการ และแนวคดิในการเขยีนบทเพื่อรายการประเภทต่าง 

ๆ ทางโทรทศัน์มลัตแิพลตฟอรม์ เช่น ข่าว สารคด ีปกณิกะ ละคร และ มวิสคิวดีโิอ ฝึกหดัการเขยีนวจิารณ์ 
วเิคราะหแ์ละสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน์  

Basic principles and concepts in order to write scripts for different television 
programs for multi-platform television: news, features, variety, plays, music video; practice of 
writing, criticism, analysis of good and high standard television scripts. 
 



MRT 322  การผลิตรายการโทรทศัน์มลัติแพลตฟอรม์     3(1-4-4) 
(Program Production for Multi-Platform Television)  
หลกัการผลิตรายการโทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์ม การสร้างแนวคดิเพื่อพฒันาเป็นรายการ 

การวางแผน การเตรยีมการผลติ การออกแบบสรา้งสรรคร์ปูแบบรายการ การตดัต่อรายการ การประเมนิผล
รายการ ฝึกทกัษะการใช้อุปกรณ์เพื่อการผลติรายการประเภทต่าง ๆ ทัง้ในการผลติในสตูดโิอและการผลติ
ภาคสนาม 

Principles of television production, design of concept ideas for program 
development, planning and pre- production, program creation, editing and evaluation, practice 
using of equipment for various program production both in studio and field production. 
 
MRT 323  กลยุทธก์ารจดัและส่งเสริมรายการวิทยุและโทรทศัน์มลัติแพลตฟอรม์ 3(3-0-6) 

(Programing and Promotion Strategies for Radio and Television Multi-Platform) 
หลกัการและกลยุทธ์การจดัโปรแกรมรายการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ การวเิคราะห์

ผู้ชม การตลาดและเทคนิคการส่งเสรมิรายการ การประเมินรายการ การท าแผนการจดัและการส่งเสรมิ
รายการทางวทิยุโทรทศัน์ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์สือ่ในยุคดจิทิลั 

Principles and strategies of radio and television programming, audience analysis, 
program marketing and promotion, program evaluation and creation of programming and promotion 
plan for television programs in digital era. 
 
MRT 370  ศิลปะเพื่อการออกแบบฉากและการจดัแสง     3(1-4-4) 

(Art for Set Design and Lighting) 
ศิลปะการออกแบบฉากและการจัดแสง องค์ประกอบศิลป์ การสร้างสรรค์ฉากส าหรับ

รายการประเภทต่าง ๆ โปรแกรมการออกแบบฉาก เทคนิคการสรา้งฉาก อุปกรณ์และเทคนิคในการจัดแสง
ทัง้การถ่ายท าในสตูดโิอโทรทศัน์และนอกสถานที ่ส าหรบังานวทิยุและโทรทศัน์งานมลัตแิพลตฟอรม์  

Art for set design and lighting, art direction, creating set for different types of 
programs, application for set design, technic for creating set, lighting equipment lighting technic for 
tv studio and outdoor production for multi-platform radio and television. 
 
MRT 381  เทคนิคการแสดงทางวิทยุและโทรทศัน์     3(1-4-4) 

(Acting Technique for Radio and Television) 
ฝึกฝนการจดัระเบยีบความคดิภายใน เพือ่การแสดงหลากระดบัตัง้แต่การสมัภาษณ์ ด าเนิน

รายการ จนถงึเป็นตวัละคร พรอ้มยอ้นมองตนผ่านทฤษฎกีารแสดง 



Practice organizing inner thoughts for various levels of acting, from interviews, 
programs, to characters while looking back at one's self through acting theory. 
 
MRT 390  การตดัต่อเพื่องานวิทยุและโทรทศัน์มลัติแพลตฟอรม์   3(1-4-4) 

(Post Production for Multi-Platform Radio and Television) 
ฝึกฝนทักษะการตัดต่อและการสร้างสรรค์กราฟิกในรายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติ

แพลตฟอร์มด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ต่าง ๆ เช่น การตดัต่อล าดบัรายการ การตกแต่งภาพ การตดัต่อ
เสยีง การสรา้งภาพพเิศษ การท าไตเติล้และโลโกร้ายการ 

Practice of editing and graphic design skills in multi-platform radio and television with 
computer programs: editing, sound and photo editing, special visualization, making titles and logos. 
 
MRT 420  ข่าววิทยุและโทรทศัน์มลัติแพลตฟอรม์     3(1-4-4) 

(Multi-Platform Radio and Television News) 
ความหมาย ความส าคญั และคุณค่าของข่าวกระจายเสยีงและข่าวบนสื่อมลัตแิพลตฟอร์ม 

ศกึษาและปฏบิตักิารสื่อข่าว การเขยีนข่าว การรายงานข่าว การผลติข่าวและการบรรณาธกิารข่าวเบื้องต้น 
การปรบัจากข่าววทิยุโทรทศัน์ไปสู่มลัตแิพลตฟอรม์ในรูปแบบต่าง ๆ  รวมถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณใน
การผลติและการน าเสนอขา่วกระจายเสยีงในยุคดจิทิลั 

Meaning, significance and values of broadcast and multi-platform news, study and 
practice of basic news reporting, news writing, news editing, transformation to various types of 
digital news and ethical guideline for broadcast news in multi-platform era. 
 
MRT 422  หลกัการวิจารณ์รายการทางวิทยุและโทรทศัน์มลัติแพลตฟอรม์  3(3-0-6) 

(Principles of Multi-Platform Radio and Television Program Criticism) 
ทฤษฎีการวจิารณ์ของนักวจิารณ์ที่ส าคญั ศกึษาวธิกีารพจิารณา วเิคราะห์รายการรวมทัง้

การแสดงทางวทิยุและโทรทศัน์มลัตแิพลตฟอรม์ คุณสมบตัขิองนักวจิารณ์ทีด่ ีฝึกฝนการวจิารณ์เพือ่ประเมนิ
และพฒันาคุณภาพรายการและสามารถน าเสนอทางสื่อมวลชนหรอืการอภปิราย กรณีศกึษาเกี่ยวกบัการ
วจิารณ์รายการทางวทิยุและโทรทศัน์มลัตแิพลตฟอรม์ 

Theories and criticism from important critics both within and outside country, 
evaluation of methods and analysis of different plays in television program and digital media, 
qualifications of good critics, practice of criticism in order to present in mass media, case studies 
multi-platform radio and television program criticism. 
 



MRT 489  การฝึกงานวิชาชีพ                1(0-40-20) 
(Internship) 
รายวิชาบงัคบัก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
หรือโดยเหน็ชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา 
เมื่อนักศกึษาได้ศกึษารายวชิาต่าง ๆ จ านวนหนึ่งแล้ว นักศกึษาจะต้องออกไปฝึกงานตาม

สถาบันหรอืหน่วยงานวชิาชีพต่าง ๆ ตามความสนใจและสอดคล้องกับสาขาวชิาที่ศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 
สปัดาห ์โดยอยู่ในความควบคุมและประเมนิผลของสาขา 

After completing the required courses. The students will acquire apprenticeship 
experiences from various news media agencies to enhance their mastery for me less than 8 
weeks. 
 
MRT 491  สมัมนาวิทยุและโทรทศัน์มลัติแพลตฟอรม์     3(3-0-6) 

(Seminar in Multi-Platform Radio and Television) 
วิชาบงัคบัก่อน : นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุและโทรทศัน์ชัน้ปี ท่ี 3 
วเิคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับศิลปะการสื่อสารทางวทิยุและโทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์ม

โดยเฉพาะจากผูป้ระกอบอาชพีในดา้นน้ี เพือ่เพิม่พนูความรู ้ความคดิและขยายประสบการณ์ 
Analyses of various problems of communication arts in the field of multi-platform 

radio and television especially from professionals for enhancing knowledge, concepts and 
experiences. 
 
MRT 492  ปริญญานิพนธ ์                 5(0-10-5) 

(Senior Project) 
วิชาบงัคบัก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
หรือโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา 
เขยีนหรอืผลติโครงการปรญิญานิพนธ์ ในหวัขอ้ทีต่นสนใจและสอดคลอ้งกบัสาขาวชิาทีไ่ด้

ศึกษามาโดยอยู่ในความดูแลและประเมินผลของคณะกรรมการสาขาวิชา  ทัง้นี้ก่อนการเขียนหรือผลิต
โครงการฯ นกัศกึษาจะตอ้งผ่านการฝึกงานวชิาชพีไม่น้อยกว่า 8 สปัดาห ์

Before graduate, each student writes or produces proposal on the related topic 
which he/she has studied. In addition, the student also has to pass at the minimum limits of 8 
weeks internship before he/she will start writing the proposal. 
 



MRT 493  สหกิจศึกษา                 6(0-40-20) 
(Cooperative Education) 
วิชาบงัคบัก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
หรือโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา 
ปฏิบัติงานจรงิในสถานประกอบการทางวชิาชีพ  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์ และ

น าเสนอผลงานพรอ้มเอกสารประกอบโดยความเหน็ชอบของสถานประกอบการร่วมกบัสาขาวชิา 
Internship for at least 16 weeks and present projects with related papers under 

supervision of supervisers at the workplace and department advisors. 
 
 

ข. วิชาชีพ-เลือก   15 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรยีน 5 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกศึกษารายวชิา                

อื่น ๆ ที่เป็นรายวชิาชีพเลอืกที่เปิดสอนในมหาวทิยาลยัรงัสติ ทัง้นี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สาขาฯ 
 
MRT 224  การรู้เท่าทนัข่าวปลอมบนส่ือวิทยุโทรทศัน์มลัติแพลตฟอรม์  3(3-0-6) 

(Fake News Literacy on Radio and Television Multi-Platform) 
ความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของข่าวปลอมบนสื่อวิทยุโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 

วเิคราะห์ที่มาและแรงจูงใจ วธิีการสบืค้นและตรวจสอบข้อมูล หลกักฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางการ
ป้องกนัตนเอง กรณีศกึษาการรูเ้ท่าทนัขา่วปลอมบนสือ่วทิยุโทรทศัน์มลัตแิพลตฟอรม์  

Meaning, features, types of fake news on radio, television, multi-platform media, 
analyze origin and motivation, techniques to search and verify information, principles of relevant laws 
and guidelines for self-protection, case studies of fake news on radio, television, multi-platform media. 
 
MRT 225  อตุสาหกรรมบนัเทิงกบัส่ือวิทยุโทรทศัน์มลัติแพลตฟอรม์  3(3-0-6) 

(Entertainment Industry and Television Multi-Platform) 
แนวคิดเรื่องอุตสาหกรรมบันเทิงของสื่อวิทยุโทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์มเกี่ยวกับกลยุทธ ์

ระบบการผลติ การสรา้งสรรค ์การจดัการ การจดัจ าหน่าย การสรา้งรายได ้และความสมัพนัธ์กบัระบบสงัคม
และเศรษกจิสรา้งสรรค ์ 

Concept of the entertainment industry of television, multi-platform production system, 
industry strategies, distribution, management and relationships with society and creative economy. 
 



MRT 226  การสร้างไอดอล **       3(3-0-6) 
(Idol Creation) 
หลกัการและแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างตวัตนบนสื่อวทิยุและโทรทศัน์มลัตแิพลตฟอร์ม 

แนวคิดและวธิีการสื่อสาร การสร้างแรงบันดาลใจแบบอย่างของผู้สร้างแรงบันดาลใจ ทกัษะการบรหิาร
จดัการตนเองและทีมเพื่อการพฒันาต่อยอดบนหลากหลายแพลตฟอร์ม กรณีศึกษาการสื่อสารเพื่อสร้าง
ตวัตนบนสือ่วทิยุและโทรทศัน์มลัตแิพลตฟอรม์ 

Principles and directions of identity communication on radio and television 
multiplatform, concept and how to apply inspiring communication methods, experiences of 
successsful idols, management skills for themselves and teamwork for advance development on 
various platforms, case studies of identity communication on radio and television multiplatform. 
 
MRT 321  การสร้างสรรคร์ายการพอดแคสต์และรายการสด   3(3-0-6) 

(Podcast and Live Production) 
เทคนิคและการสรา้งสรรคร์ายการพอดแคสตแ์ละรายการสด ฝึกปฏบิตักิารวางแผนและการ

ผลติรายการ การควบคุมการผลติรายการทีเ่หมาะสม เพื่อประโยชน์สาธารณะต่อผูร้บัสารและสงัคมโดยรวม 
กรณีศกึษาการสรา้งสรรคร์ายการพอดแคสตแ์ละรายการสด 

Techniques and creation of podcasts and live production, practice in planning and 
producing programs, appropriate control of program production for the public benefit to the 
recipients and the society, case studies creation of podcasts and live production. 
 
MRT 429  รายการเกมโชวแ์ละเรียลลิต้ีโชว ์     3(1-4-4) 

(Game Show and Reality Show) 
แนวคดิทฤษฎ ีประวตั ิคุณลกัษณะในการผลติรายการเกมโชวแ์ละเรยีลลติี้โชว ์ เริม่ต้นจาก

กระบวนการคดิ  การวางแผน หลกัเกณฑใ์นการผลติ ขอ้จ ากดั ตลอดจนคุณค่าของรายการ  
Concepts, theories, history, characteristics of game show production and reality 

show thinking process, production planning, limitations, and program retention. 
 
 
 
 
 
 



MRT 484  ละครโทรทศัน์เชิงสร้างสรรคแ์ละพฒันาสงัคม    3(3-0-6) 
(Creative TV Drama Series for the Development of the Thai Society) 
ค านิยามและประเภทของละครชุดโทรทัศ น์ เชิงสร้างสรรค์  เช่น  ส่งเสริมความรู้

ศลิปวฒันธรรม เสรมิสรา้งความมัน่คงของชาต ิสง่เสรมิและสวสัดกิารเดก็และสตรแีละครอบครวั สง่เสรมิการ
กฬีา ความเท่าเทยีมกนัในสงัคม อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ความสามารถในการแข่งขนั การพฒันาศกัยภาพคน
ด้านต่าง ๆ แนวคิดและวิธีจ าแนกประเภท  เกณฑ์ในการแยกประเภท กลยุทธ์การสร้างสรรค์ละครชุด
โทรทศัน์แต่ละประเภท กระบวนเขยีนบทใหส้อดคลอ้งกบัช่องทางทีน่ าเสนอ หลกัและวธิกีารในการผลติโดย
ยดึประเภทของงานสรา้งสรรค ์เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ในการผลติละครชุด หลกัและวธิกีารประเมนิคุณค่า 

Definition and genre of creative television series; promoting arts and culture, 
strengthen national security, development promotion and wellfare of child; youth and family, 
promote sports, equality in society, save environment, competitive development of human potential, 
ideas and classification criteria for classification, strategy for the creation of television series of 
each type, the scriptwriting process, principles and methods of production based on the type of 
creative work. Technology and equipment in television production, principles and methods of 
valuation. 
 
MRT 494 หวัข้อเฉพาะทางวิทยุและโทรทศัน์มลัติแพลตฟอรม์   3(3-0-6) 

(Selected Topic of Multi-Platform Radio and Television) 
ประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสื่อวทิยุและสื่อโทรทศัน์มลัตแิพลตฟอรม์ทีก่ าลงัอยู่ในความสนใจใน

สงัคม ซึง่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนทีต่อ้งท าความเขา้ใจ 
Identification and exploration of multi-platform radio and television issues of 

paramount importance in contemporary society. 
 
MRT 495  การเล่าเร่ืองในงานโทรทศัน์มลัติแพลตฟอรม์    3(3-0-6) 

(Narration in Multi-Platform Television Program) 
ความหมายและความส าคญัของเรื่องเล่าที่มตี่อสงัคม ชนิดของเรื่องเล่า และองค์ประกอบ

พื้นฐานของเรื่องเล่า ตลอดจนโครงสร้างการเล่าเรื่อง และศิลปะการเล่าเรื่องในรายการโทรทัศน์มัลติ
แพลตฟอรม์ 

Definition and the importance of narrative in society, types of narrative, basics 
elements of narrative, narrative structure and narrative techniques in multi-platform radio and 
television program. 
 



MRT 496  สุนทรียภาพทางส่ือวิทยุและโทรทศัน์      3(3-0-6) 
(Aesthetics in Radio and Television) 
ทฤษฎีและค านิยามของสุนทรยีภาพ ประวตัแิละพฒันาการทางสุนทรยีภาพ การใช้ภาษา

และรหสัแห่งสุนทรยีภาพในสื่อวทิยุและโทรทศัน์ทัง้ทีผ่่านมาและในสงัคมร่วมสมยั  ชวีติวฒันธรรมที่ปรากฏ
ทางสื่อวทิยุและโทรทศัน์ เช่น แฟนประจ า การรบัฟังรบัชมโดยไดร้บัคุณค่าทางด้านจติใจของผูช้มของผูช้ม
แต่ละกลุ่มและการรูเ้ท่าทนัสือ่ 

Aesthetical theory and definition, history and development of aesthetical, languages 
and codes in radio and television from the past to present; daily life culture in radio and television 
culture of smart audiences, active audiences and media leteracy. 
 
MRT 498  การผลิตรายการบนยูทูปและส่ือสตรีมม่ิง    3(3-0-6) 

(Production on YouTube and Streaming Media) 
แนวคดิ หลกัการ เทคโนโลย ีขัน้ตอนและวธิกีารผลติรายการบนยูทูปและสื่อสตรมีมิง่   เช่น 

เฟซบุ๊กไลฟ์  ไลน์ทีวี และสื่อโซเชียลต่าง ๆ ฝึกทกัษะในการด าเนินงานการผลิต  การเผยแพร่ได้อย่าง
เหมาะสม  และสามารถน าไปประยุกตใ์ช ้

Concepts, principles, technology, procedures and methods of production on 
YouTube and streaming media programs, such as Facebook live, Line TV and social media etc, 
including skills training in production operations, application to the real situation. 


