ZCO01
Media in Daily Life
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สือในชีวต
ิ ประจําวัน

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษาความหมาย นิยาม องค์ประกอบ
ของการสือสาร ระดับของการสือสาร
กระบวนการสือสาร ประเด็นด้านการ
สือสาร เรียนรูด
้ ้านการรูเ้ ท่าทันสือใน
ชีวต
ิ ประจําวัน การประเมิน การวิเคราะห์
และวิพากษ์สอ
ื ความรูเ้ ท่าทันสือ
การวิเคราะห์ผรู้ บ
ั สารในมุมมองการรู ้
เท่าทันสือ จริยธรรมและกฎหมาย
ทีเกียวข้องกับงานสือสาร

รายละเอียดชุดวิชา
1.การสือสารในยุคดิจท
ิ ัล
2.การรูเ้ ท่าทันสือในชีวต
ิ
ประจําวัน (ล้วงลับจับจ้องสือ)

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1.สามารถอธิบายองค์ประกอบของการสือสาร
ระดับของการสือสาร กระบวนการสือสาร
2.สามารถสือสารประเด็นต่างๆ ต่อสังคมและนําเสนอ
ผ่านสือได้อย่างสร้างสรรค์
3.สามารถประเมิน วิเคราะห์ และวิพากษ์สอได้
ื

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
Art, Design, Entertainment, and Media

ZCO02
Cinema and Digital Media
ภาพยนตร์และสือดิจท
ิ ัล

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ความรูเ้ บืองต้นเกียวกับการสือสาร
กระบวนการสือสารและการพัฒนา
ความคิดสูก
่ ารสร้างสรรค์ผลงาน
กระบวนการผลิตสือ
องค์ประกอบของความคิดเชิงสร้างสรรค์
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
หลักการสร้างสรรค์ภาพยนตร์และสือดิจท
ิ ัล
การสือสารด้วยภาพแนวคิดและเทคนิคใน
การเล่าเรือง
ศิลปะการสือสาร ด้วยภาพและเสียง

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.ภาพยนตร์และการเล่าเรือง
2.การสร้างสือด้วยมือถือ

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายภาพยนตร์และการเล่าเรืองได้
2. สามารถสร้างสรรค์สอดิ
ื จท
ิ ัลด้วยอุ ปกรณ์โทรศัพท์
มือถือ
3. สามารถสร้างสือด้วยอุ ปกรณ์โทรศัพท์มอ
ื ถือ

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
Art, Design, Entertainment, and Media

ZCO03
Speak Like A Super Star
พู ดเด่นให้เปนดาว

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษาความหมาย ความรูพ
้ นฐาน
ื
ความเข้าใจ การฝกปฏิบต
ั ิ
การนําไปประยุกต์ใช้ในชีวต
ิ ประจําวัน
เกียวกับทักษะการสือสาร ทังการพู ด
การนําเสนองาน และการเจรจาต่อรอง
ในสถานการณ์ต่าง ๆ กลยุทธ์การ
สือสาร การตอบรับ การปฏิเสธ
การนําเสนออย่างมืออาชีพ สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปจจุบน
ั

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.การนําเสนอแบบมืออาชีพ
2.การเจรจาต่อรองแบบมือ
อาชีพ

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา

1. สามารถอธิบายทฤษฎี ความรู ้ หลักการ การพู ด การนําเสนอ และการเจราจาต่อรองใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
2. สามารถพู ด และเจรจาในประเด็นต่าง ๆ ต่อสังคม และนําเสนอผ่านสือได้อย่าง
สร้างสรรค์
3. สามารถประเมิน วิเคราะห์ และวิพากษ์การพู ด การเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

35 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
Art, Design, Entertainment, and Media

ZCO04
Personal Image
Development
การพัฒนาภาพลักษณ์สว
่ นบุคคล

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษาหลักการการพัฒนาภาพลักษณ์สว่ นบุคคล
ทังด้านการแต่งกายและการแต่งหน้าในชีวต
ิ
ประจําวัน พร้อมทําความเข้าใจวัสดุอุปกรณ์
การเลือกซือและการจัดหาการเพิมจุดเด่น
ลดจุดด้อย ผ่านแนวคิด ทฤษฎี
การฝกปฏิบต
ั ิการแต่งกายและแต่งหน้าในชีวต
ิ
ประจําวัน
การสร้างภาพลักษณ์ ด้านบุคลิกภาพส่วนบุคคล
การจัดการร่างกายและการแสดงเบืองต้น
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รายละเอียดชุดวิชา
1.เทรนด์การแต่งกายและ
การแต่งหน้า
2.การแสดงและการสร้าง
ภาพลักษณ์สว่ นบุคคล

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา

1. สามารถวิเคราะห์บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลได้
2. มีความรูพ
้ นฐานด้
ื
านการแต่งกายและการแต่งหน้าส่วนบุคคล
3. เข้าใจหลักการแสดงและนํามาประยุกต์กับชีวต
ิ ประจําวันได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
Art, Design, Entertainment, and Media

ZCO05
Digital Business Design

6

การออกแบบเพือธุรกิจดิจท
ิ ัล

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีการออกแบบ
การประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎี
การออกแบบเพือพัฒนางาน
การออกแบบและการนําเสนอให้ตรง
ตามความต้องการของกลุ่มเปาหมาย
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการ
ธุรกิจด้วยระบบดิจท
ิ ัลในมิติต่าง ๆ

รายละเอียดชุดวิชา
1.การออกแบบและการนําเสนอ
2.การจัดการธุรกิจดิจท
ิ ัล

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถเลือกใช้รูปแบบของงานออกแบบและนําเสนอสือ
ในยุคดิจท
ิ ัล ได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเปาหมาย
2. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด และหลักการจัดการธุรกิจ
ด้วยระบบดิจท
ิ ัลในมิติต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

55 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การขายและการตลาด (Sale, Advertising, Digital marketing)

ZCO06
Digital Business Concept
แนวคิดเพือธุรกิจดิจท
ิ ัล

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษา หลักการและกลยุทธ์
ทางการออกแบบ การประยุกต์ใช้
หลักการและกลยุทธ์ทางการออกแบบ
เพือพัฒนาผลงานการออกแบบ
แนวคิดและหลักการจัดการธุรกิจด้วย
ระบบดิจท
ิ ัลในมิติต่าง ๆ แนวคิด
และการคิดเชิงเทคโนโลยี การนําการ
คิดเชิงเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในมิติ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะในเชิงธุรกิจ
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รายละเอียดชุดวิชา
1.การสือสารธุรกิจดิจท
ิ ัล
2.การคิดเชิงเทคโนโลยี

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถเลือกใช้รูปแบบการติดต่อสือสารทางธุรกิจ
2. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด และหลักการจัดการธุรกิจ
ด้วยระบบดิจท
ิ ัลในมิติต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถนําการคิดเชิงเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ
ได้อย่างสร้างสรรค์

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
Art, Design, Entertainment, and Media

