หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยุและโทรทัศน์ มลั ติ แพลตฟอร์ม
คาอธิ บายรายวิ ชากลุ่มวิ ชาชีพ
กลุ่มวิ ชาชีพ 54
หน่ วยกิ ต
ก. วิ ชาชีพ-บังคับ
39
หน่ วยกิ ต
MRT 111
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับวิ ทยุและโทรทัศน์ มลั ติ แพลตฟอร์ม
3(3-0-6)
(Introduction to Multi-Platform Radio and Television)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ มลั ติแพลตฟอร์มในเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
สังคม เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ จริยธรรม จรรยาบรรณและวิสยั ทัศน์เชิงวิชาชีพในอุตสาหกรรมสือ่
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

การสร้างสรรค์เสียงในงานสื่อ
3(1-4-4)
(Sound Design for Media)
หลัก การเขียนบทและการสร้างสรรค์เสียงเพื่อ ใช้ในงานสื่อ ประเภทต่ าง ๆ การวางแผน
เตรียมการผลิต และการฝึกฝนทักษะการผสมเสียง เพื่อให้เกิดงานศิลปะของการสื่อความหมายในรายการ
ประเภทต่าง ๆ ทางวิทยุและโทรทัศน์ มลั ติแพลตฟอร์ม กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เสียงในงานสื่อ
วิทยุและโทรทัศน์มลั ติแพลตฟอร์ม
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

การสร้างสรรค์บทรายการโทรทัศน์ มลั ติ แพลตฟอร์ม
3(1-4-4)
(Scriptwriting for Multi-Platform Television Program)
หลักเบื้องต้นในการสร้างสรรค์รายการ และแนวคิดในการเขียนบทเพื่อรายการประเภทต่าง
ๆ ทางโทรทัศน์มลั ติแพลตฟอร์ม เช่น ข่าว สารคดี ปกิณกะ ละคร และ มิวสิควีดโิ อ ฝึกหัดการเขียนวิจารณ์
วิเคราะห์และสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
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

การผลิ ตรายการโทรทัศน์ มลั ติ แพลตฟอร์ม
3(1-4-4)
(Program Production for Multi-Platform Television)
หลักการผลิตรายการโทรทัศน์ มลั ติแพลตฟอร์ม การสร้างแนวคิดเพื่อพัฒนาเป็ นรายการ
การวางแผน การเตรียมการผลิต การออกแบบสร้างสรรค์รปู แบบรายการ การตัดต่อรายการ การประเมินผล
รายการ ฝึ กทักษะการใช้อุปกรณ์เพื่อการผลิตรายการประเภทต่าง ๆ ทัง้ ในการผลิตในสตูดโิ อและการผลิต
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

กลยุทธ์การจัดและส่งเสริ มรายการวิ ทยุและโทรทัศน์ มลั ติ แพลตฟอร์ม 3(3-0-6)
(Programing and Promotion Strategies for Radio and Television Multi-Platform)
หลักการและกลยุทธ์การจัดโปรแกรมรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ การวิเคราะห์
ผู้ชม การตลาดและเทคนิคการส่งเสริมรายการ การประเมินรายการ การทาแผนการจัดและการส่งเสริม
รายการทางวิทยุโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สอ่ื ในยุคดิจทิ ลั
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

ศิ ลปะเพื่อการออกแบบฉากและการจัดแสง
3(1-4-4)
(Art for Set Design and Lighting)
ศิล ปะการออกแบบฉากและการจัด แสง องค์ป ระกอบศิล ป์ การสร้างสรรค์ฉ ากส าหรับ
รายการประเภทต่าง ๆ โปรแกรมการออกแบบฉาก เทคนิคการสร้างฉาก อุปกรณ์และเทคนิคในการจัดแสง
ทัง้ การถ่ายทาในสตูดโิ อโทรทัศน์และนอกสถานที่ สาหรับงานวิทยุและโทรทัศน์งานมัลติแพลตฟอร์ม
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

เทคนิ คการแสดงทางวิ ทยุและโทรทัศน์
3(1-4-4)
(Acting Technique for Radio and Television)
ฝึกฝนการจัดระเบียบความคิดภายใน เพือ่ การแสดงหลากระดับตัง้ แต่การสัมภาษณ์ ดาเนิน
รายการ จนถึงเป็ นตัวละคร พร้อมย้อนมองตนผ่านทฤษฎีการแสดง

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

การตัดต่อเพื่องานวิ ทยุและโทรทัศน์ มลั ติ แพลตฟอร์ม
3(1-4-4)
(Post Production for Multi-Platform Radio and Television)
ฝึ ก ฝนทัก ษะการตัด ต่ อ และการสร้า งสรรค์ ก ราฟิ กในรายการวิท ยุ แ ละโทรทัศ น์ ม ัล ติ
แพลตฟอร์มด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น การตัดต่อลาดับรายการ การตกแต่งภาพ การตัดต่อ
เสียง การสร้างภาพพิเศษ การทาไตเติล้ และโลโก้รายการ
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

ข่าววิ ทยุและโทรทัศน์ มลั ติ แพลตฟอร์ม
3(1-4-4)
(Multi-Platform Radio and Television News)
ความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของข่าวกระจายเสียงและข่าวบนสื่อมัลติแพลตฟอร์ม
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารสื่อข่าว การเขียนข่าว การรายงานข่าว การผลิตข่าวและการบรรณาธิการข่าวเบื้องต้น
การปรับจากข่าววิทยุโทรทัศน์ไปสู่มลั ติแพลตฟอร์มในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การผลิตและการนาเสนอข่าวกระจายเสียงในยุคดิจทิ ลั
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

หลักการวิ จารณ์รายการทางวิ ทยุและโทรทัศน์ มลั ติ แพลตฟอร์ม
3(3-0-6)
(Principles of Multi-Platform Radio and Television Program Criticism)
ทฤษฎีการวิจารณ์ของนักวิจารณ์ท่สี าคัญ ศึกษาวิธกี ารพิจารณา วิเคราะห์รายการรวมทัง้
การแสดงทางวิทยุและโทรทัศน์มลั ติแพลตฟอร์ม คุณสมบัตขิ องนักวิจารณ์ทด่ี ี ฝึกฝนการวิจารณ์เพือ่ ประเมิน
และพัฒนาคุณภาพรายการและสามารถนาเสนอทางสื่อมวลชนหรือการอภิปราย กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการ
วิจารณ์รายการทางวิทยุและโทรทัศน์มลั ติแพลตฟอร์ม
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

การฝึ กงานวิ ชาชีพ
1(0-40-20)
(Internship)
รายวิ ชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิ ชาชีพไม่น้อยกว่า 30 หน่ วยกิ ต
หรือโดยเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิ ชา
เมื่อนักศึกษาได้ศกึ ษารายวิชาต่าง ๆ จานวนหนึ่งแล้ว นักศึกษาจะต้องออกไปฝึ กงานตาม
สถาบันหรือ หน่ ว ยงานวิชาชีพ ต่าง ๆ ตามความสนใจและสอดคล้อ งกับสาขาวิชาที่ศึกษา ไม่น้อ ยกว่า 8
สัปดาห์ โดยอยู่ในความควบคุมและประเมินผลของสาขา
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

สัมมนาวิ ทยุและโทรทัศน์ มลั ติ แพลตฟอร์ม
3(3-0-6)
(Seminar in Multi-Platform Radio and Television)
วิ ชาบังคับก่อน : นักศึกษาสาขาวิ ชาวิ ทยุและโทรทัศน์ ชนั ้ ปี ที่ 3
วิเคราะห์ปัญ หาต่าง ๆ เกี่ยวกับศิลปะการสื่อสารทางวิทยุและโทรทัศน์ มลั ติแพลตฟอร์ม
โดยเฉพาะจากผูป้ ระกอบอาชีพในด้านนี้ เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ความคิดและขยายประสบการณ์
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

ปริ ญญานิ พนธ์
5(0-10-5)
(Senior Project)
วิ ชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิ ชาชีพไม่น้อยกว่า 30 หน่ วยกิ ต
หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิ ชา
เขียนหรือผลิตโครงการปริญญานิพนธ์ ในหัวข้อทีต่ นสนใจและสอดคล้องกับสาขาวิชาทีไ่ ด้
ศึก ษามาโดยอยู่ในความดูแ ลและประเมิน ผลของคณะกรรมการสาขาวิชา ทัง้ นี้ ก่อ นการเขียนหรือ ผลิต
โครงการฯ นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกงานวิชาชีพไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
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

สหกิ จศึกษา
6(0-40-20)
(Cooperative Education)
วิ ชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิ ชาชีพไม่น้อยกว่า 30 หน่ วยกิ ต
หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิ ชา
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางวิช าชีพ เป็ นเวลาไม่น้ อ ยกว่า 16 สัป ดาห์ และ
นาเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบโดยความเห็นชอบของสถานประกอบการร่วมกับสาขาวิชา
Internship for at least 16 weeks and present projects with related papers under
supervision of supervisers at the workplace and department advisors.

ข.

วิ ชาชีพ-เลือก
15
หน่ วยกิ ต
ให้นัก ศึก ษาเลือ กเรียน 5 รายวิชาจากรายวิชาต่อ ไปนี้ หรือเลือ กศึกษารายวิช า
อื่น ๆ ที่เป็ นรายวิชาชีพเลือกที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต ทัง้ นี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สาขาฯ
MRT 224

การรู้เท่าทันข่าวปลอมบนสื่อวิ ทยุโทรทัศน์ มลั ติ แพลตฟอร์ม
3(3-0-6)
(Fake News Literacy on Radio and Television Multi-Platform)
ความหมาย คุ ณ ลัก ษณะ ประเภทของข่ าวปลอมบนสื่อ วิท ยุ โทรทัศ น์ ม ัล ติแพลตฟอร์ม
วิเคราะห์ท่มี าและแรงจูงใจ วิธีการสืบค้นและตรวจสอบข้อมูล หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางการ
ป้ องกันตนเอง กรณีศกึ ษาการรูเ้ ท่าทันข่าวปลอมบนสือ่ วิทยุโทรทัศน์มลั ติแพลตฟอร์ม
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

อุตสาหกรรมบันเทิ งกับสื่อวิ ทยุโทรทัศน์ มลั ติ แพลตฟอร์ม
3(3-0-6)
(Entertainment Industry and Television Multi-Platform)
แนวคิดเรื่องอุต สาหกรรมบันเทิงของสื่อวิทยุโทรทัศ น์ มลั ติแพลตฟอร์มเกี่ยวกับกลยุท ธ์
ระบบการผลิต การสร้างสรรค์ การจัดการ การจัดจาหน่าย การสร้างรายได้ และความสัมพันธ์กบั ระบบสังคม
และเศรษกิจสร้างสรรค์
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)
หลักการและแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างตัวตนบนสื่อวิทยุและโทรทัศน์มลั ติแพลตฟอร์ม
แนวคิดและวิธีก ารสื่อ สาร การสร้างแรงบันดาลใจแบบอย่างของผู้ส ร้างแรงบันดาลใจ ทักษะการบริห าร
จัดการตนเองและทีมเพื่อการพัฒนาต่อยอดบนหลากหลายแพลตฟอร์ม กรณี ศึกษาการสื่อสารเพื่อสร้าง
ตัวตนบนสือ่ วิทยุและโทรทัศน์มลั ติแพลตฟอร์ม
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

การสร้างสรรค์รายการพอดแคสต์และรายการสด
3(3-0-6)
(Podcast and Live Production)
เทคนิคและการสร้างสรรค์รายการพอดแคสต์และรายการสด ฝึกปฏิบตั กิ ารวางแผนและการ
ผลิตรายการ การควบคุมการผลิตรายการทีเ่ หมาะสม เพื่อประโยชน์สาธารณะต่อผูร้ บั สารและสังคมโดยรวม
กรณีศกึ ษาการสร้างสรรค์รายการพอดแคสต์และรายการสด
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

รายการเกมโชว์และเรียลลิ ตี้โชว์
3(1-4-4)
(Game Show and Reality Show)
แนวคิดทฤษฎี ประวัติ คุณลักษณะในการผลิตรายการเกมโชว์และเรียลลิต้โี ชว์ เริม่ ต้นจาก
กระบวนการคิด การวางแผน หลักเกณฑ์ในการผลิต ข้อจากัด ตลอดจนคุณค่าของรายการ
Concepts, theories, history, characteristics of game show production and reality
show thinking process, production planning, limitations, and program retention.

MRT 484

ละครโทรทัศน์ เชิ งสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Creative TV Drama Series for the Development of the Thai Society)
ค านิ ย ามและประเภทของละครชุ ด โทรทั ศ น์ เ ชิ ง สร้ า งสรรค์ เช่ น ส่ ง เสริม ความรู้
ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างความมันคงของชาติ
่
ส่งเสริมและสวัสดิการเด็กและสตรีและครอบครัว ส่งเสริมการ
กีฬา ความเท่าเทียมกันในสังคม อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาศักยภาพคน
ด้านต่ าง ๆ แนวคิดและวิธีจาแนกประเภท เกณฑ์ในการแยกประเภท กลยุ ท ธ์ก ารสร้างสรรค์ล ะครชุ ด
โทรทัศน์แต่ละประเภท กระบวนเขียนบทให้สอดคล้องกับช่องทางทีน่ าเสนอ หลักและวิธกี ารในการผลิตโดย
ยึดประเภทของงานสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการผลิตละครชุด หลักและวิธกี ารประเมินคุณค่า
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

หัวข้อเฉพาะทางวิ ทยุและโทรทัศน์ มลั ติ แพลตฟอร์ม
3(3-0-6)
(Selected Topic of Multi-Platform Radio and Television)
ประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์มลั ติแพลตฟอร์มทีก่ าลังอยู่ในความสนใจใน
สังคม ซึง่ มีความจาเป็ นเร่งด่วนทีต่ อ้ งทาความเข้าใจ
Identification and exploration of multi-platform radio and television issues of
paramount importance in contemporary society.
MRT 495

การเล่าเรื่องในงานโทรทัศน์ มลั ติ แพลตฟอร์ม
3(3-0-6)
(Narration in Multi-Platform Television Program)
ความหมายและความสาคัญของเรื่องเล่าที่มตี ่อสังคม ชนิดของเรื่องเล่า และองค์ประกอบ
พื้น ฐานของเรื่อ งเล่ า ตลอดจนโครงสร้า งการเล่ า เรื่อ ง และศิล ปะการเล่ าเรื่อ งในรายการโทรทัศ น์ ม ัล ติ
แพลตฟอร์ม
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

สุนทรียภาพทางสื่อวิ ทยุและโทรทัศน์
3(3-0-6)
(Aesthetics in Radio and Television)
ทฤษฎีและคานิยามของสุนทรียภาพ ประวัตแิ ละพัฒนาการทางสุนทรียภาพ การใช้ภาษา
และรหัสแห่งสุนทรียภาพในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ทงั ้ ทีผ่ ่านมาและในสังคมร่วมสมัย ชีวติ วัฒนธรรมที่ปรากฏ
ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เช่น แฟนประจา การรับฟั งรับชมโดยได้รบั คุณค่าทางด้านจิตใจของผูช้ มของผูช้ ม
แต่ละกลุ่มและการรูเ้ ท่าทันสือ่
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.
การผลิ ตรายการบนยูทูปและสื่อสตรีมมิ่ ง
3(3-0-6)
(Production on YouTube and Streaming Media)
แนวคิด หลักการ เทคโนโลยี ขัน้ ตอนและวิธกี ารผลิตรายการบนยูทูปและสื่อสตรีมมิง่ เช่น
เฟซบุ๊กไลฟ์ ไลน์ ทีว ี และสื่อโซเชีย ลต่าง ๆ ฝึ กทักษะในการดาเนินงานการผลิต การเผยแพร่ได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
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.
MRT 498

