คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิทยำกำรสื่ อสำร
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์
วิชำพื้นฐำนคณะ
872-100
3(3-0-6)
วิทยำกำรสื่ อสำร
(Communication Sciences)
แนวคิ ด การสื่ อ สารและการสื่ อ สารเชิ ง บู ร ณาการ ภู มิ ทั ศ น์
การสื่ อสารและเทคโนโลยีการสื่ อสารสมัยใหม่ ความสาคัญ
ของข้อ มู ลข่ าวสารและสารสนเทศประเภทและรู ป แบบการ
สื่ อ สาร ความคิ ดสร้ างสรรค์ในงานสื่ อสารที่ สัมพัน ธ์กับ การ
เปลี่ ย น แป ลงท างเศรษฐกิ จและสั ง คม ผลกระทบ ของ
การสื่ อสารต่อบุ คคลและสังคม การฝึ กทักษะการสื่ อสารเชิ ง
บูรณาการ
Concepts of communication and integrated communication;
landscape of communication and new communication
technologies; importance of news and information; types and
forms of communication; creativity in communication related
to economic and social changes; impacts of communication
on individuals and society; integrated communication skills
training
872-200
3(3-0-6)
กำรจัดกำรควำมรู้ และทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์
(Knowledge Management and Critical Thinking Skills)
ห ลั ก การ กระบ วน การและกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การความรู ้
การแลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละชุ ม ชนนั ก ปฏิ บัติ กระบวนการ
สื่ อสารในที่สาธารณะ หลักการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์
แนวทางการพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์ กระบวนการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ และสังคม เครื่ องมื อและเทคโนโลยีเพื่อการ
สื่ อสารและการจัดการความรู ้
Principles, processes and strategies of knowledge
management; knowledge sharing and communities of
practice; public communication process; principles and
processes of critical thinking; guideline for developing critical
thinking; scientific and social problem solving processes;

tools and technologies for communication and knowledge
management
870-102
3(3-0-6)
หลักนิเทศศำสตร์
(Principles of Communication Arts)
แนวคิ ด เกี่ ยวกับ การสื่ อสารและประเภทของการสื่ อ สาร
วัตถุ ป ระสงค์ของการสื่ อ สาร องค์ป ระกอบการสื่ อ สาร
และกระบวนการสื่ อ สาร ปั จ จัย ต่ า ง ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลของการสื่ อสาร ปั ญหาและ
แน วทางแก้ ไ ข ศึ กษาประเด็ น การสื่ อสารระหว่ า ง
วัฒนธรรม เพศสภาพและความขัดแย้ง
Concept and types of communication; objectives and
components of communication; factors affecting effective
communication; problems in communication and
strategies for resolving; study in specific issues such as
intercultural communication, gender and conflict
870-103
3(3-0-6)
วำทนิเทศ
(Speech Communication)
หลักการ ความสาคัญ องค์ประกอบและประเภทของการ
พูด ฝึ กปฏิ บัติการพูดในที่ สาธารณะรู ปแบบต่าง ๆ ได้แก่
การพู ด เล่ าเรื่ อ ง การเป็ นพิ ธี ก ร การด าเนิ น รายการ การ
สัม ภาษณ์ การประชุ ม การอภิ ป ราย และการโต้วาที ฝึ ก
วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินผลการพูด
Principles, importance, components and types of speech
communication; practice of public speaking in various
forms including narrative speaking, master of ceremonies
and moderating skills, interview, meeting, discussion and
debate; practice of analysis, critique and evaluation of
speech

870-104
3(3-0-6)
กำรใช้ เหตุผลและกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริงในกำรสื่ อสำร
(Reasoning and Evidence in Communication)
ลักษณะและองค์ประกอบของการอ้างเหตุผล หลักการแสดง
เหตุ ผ ลแบบอุ ป นัย และนิ ร นัย ข้อ บกพร่ อ งในการใช้เหตุ ผ ล
ทักษะการคิดวิเคราะห์และการประเมินเหตุผล การอ้างเหตุผล
รู ป แบบต่ า ง ๆ ในงานสื่ อ สาร จริ ย ธรรมในการใช้เหตุ ผ ล
พัฒนาการของแสวงหาข้อเท็จจริ งเชิ งประจักษ์และการกาเนิ ด
ของแนวคิดวัตถุวสิ ัย วิธีการทางวารสารศาสตร์ในการรวบรวม
ตรวจสอบ พิสูจน์ และวิเคราะห์ขอ้ มูล
Characteristic and components of reasoning, inductive and
deductive reasoning, fallacy; analytic thinking and evaluation;
forms of reasoning in communication and ethics; history of
empirical fact finding and concept of objectivity; journalistic
process in collecting, testing, proving and analysis of
information
870-200

ไม่ นับหน่ วยกิต
(2 คำบ/สัปดำห์ )

ภำษำอังกฤษหรรษำ 1
English for Fun I
คาศัพท์พ้ืนฐาน และฝึ กการสนทนาในชีวิตประจาวัน เช่น การ
ซื้ อของ อาหาร กีฬา และบันเทิง ฝึ กอ่านข้อความสั้น เช่น ป้ าย
ประกาศ ฉลากสิ น ค้า โฆษณา ฝึ กฟั งจากสื่ อ ต่าง ๆ ฝึ กเขี ย น
แนะนาตัวและแสดงความคิดเห็นอย่างง่าย
Basic vocabulary, everyday expression on various topics such
as shopping, food, sport and entertainment; reading of short
messages such as signs, announcements, product labels,
advertisements; listening; writing self-introduction and
comments
870-201
3(3-0-6)
กำรเล่ ำเรื่ องข้ ำมสื่ ออย่ ำงสร้ ำงสรรค์
(Creative Transmedia Storytelling)
ความหมาย แนวคิ ด และความส าคั ญ ของการเล่ า เรื่ อง
สื่ อยุคหลอมรวม องค์ประกอบโครงสร้าง และรู ปแบบของการ
เล่าเรื่ องข้ามสื่ อ การพัฒนาเรื่ อง และการนาเสนอ การวิเคราะห์
ช่ องทางและผูร้ ั บสาร การสร้ างสรรค์และการประยุกต์ใช้ใน
งานสื่ อสารการตลาดและงานสื่ อสารดิจิทลั

Definition, concept and importance of storytelling; media
convergence; components, structure and styles of
transmedia storytelling; story development and
presentation; platform and audience analysis; creation
and application of transmedia storytelling in marketing
communication and digital communication
870-202
3(2-2-5)
กำรถ่ ำยภำพดิจทิ ลั เพื่อกำรสื่ อสำร
(Digital Photography for Communication)
หลักการและเทคนิ คการถ่ายภาพพื้นฐาน การทางานของ
กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ ต่าง ๆ วิธีการถ่ายภาพ การวัด
แสง การจัดองค์ประกอบภาพถ่าย การสื่ อสารภาพถ่ายตาม
วัตถุประสงค์ การตกแต่งและจัดการไฟล์ภาพถ่ายดิจิทลั
Basic principles and techniques of photography;
functions of camera and equipments; procedures of
photography; lighting techniques; photography
composition; photo communication on purpose; image
processing and filing in digital format
870-203
3(3-0-6)
ภูมทิ ศั น์ กำรสื่ อสำรและกำรหลอมรวมสื่ อ
(Communication Landscape and Media Convergence)
พัฒนาการเทคโนโลยีการสื่ อสาร แนวคิด คุณลักษณะ และ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องของการสื่ อสารยุคดิจิทลั คุณลักษณะของ
การหลอมรวมสื่ อ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีการ
สื่ อสารและข้อมูล สื่ อใหม่และอิทธิ พลต่อสังคม การเป็ น
เจ้าของและการควบคุ มสื่ อ การวิเคราะห์ สถานการณ์ การ
สื่ อสารในยุคดิ จิทัลและปรากฏการณ์ การหลอมรวมสื่ อที่
เชื่ อ มโยง และสร้ า งผลกระทบต่ อ บุ ค คล สั ง คม และ
วัฒนธรรม
Development of information technology; concept,
attributes and related elements of communication in
digital society; attributes of media convergence;
technology and information infrastructure; new media
and effects on society; media ownership and control;
analysis of communication landscape in digital society
and media convergence that is relevant and has effect on
individual, social and culture

870-204
3(3-0-6)
จริยธรรมกำรสื่ อสำร
(Communication Ethics)
แนวคิด ปรัชญา และกระบวนทัศน์ในการศึ กษาจริ ยธรรมการ
สื่ อสาร การประยุกต์จริ ยธรรมการสื่ อสารในระดับต่าง ๆ ทั้ง
การสื่ อสารระหว่างบุคคล การสื่ อสารมวลชน และการสื่ อสาร
สาธารณะประเภทต่าง ๆ องค์กรและกลไกเกี่ ยวกับจริ ยธรรม
การสื่ อสาร กระบวนการควบคุ มทางจริ ยธรรมการสื่ อสารใน
ประเทศไทย
Concept, philosophy and paradigm in communication ethics
studies; apply of communication ethics in interpersonal
communication, mass communication and other kinds of
public communication; organization and mechanism related to
communication ethics; ethical control process in Thailand
870-205
3(3-0-6)
กฎหมำยกำรสื่ อสำร
(Law of Communication)
แนวคิ ด และความส าคัญ ของกฎหมายเกี่ ย วกับ การสื่ อ สาร
รัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่เกี่ยวกับ
การสื่ อสาร กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Concept and significance of law on communication;
constitution; criminal law, civil and commercial code related
to communication, and relevant laws
870-206
3(2-2-5)
กำรออกแบบและคอมพิวเตอร์ กรำฟิ กเพื่อกำรสื่ อสำร
(Computer Graphics and Design for Communication)
แนวคิดพื้นฐาน หลักการ และองค์ประกอบของการออกแบบ
กราฟิ กเพื่ อ การสื่ อสารผ่ า น สื่ อต่ า งๆ การใช้ โ ปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ การออกแบบกราฟิ ก การใช้ ต ัว อัก ษร สี
องค์ป ระกอบศิ ล ป์ และสารสนเทศกราฟิ ก การจัด วางและ
รู ป แบบ layout การออกแบบตราสั ญ ลัก ษณ์ แ ละตัว อัก ษร
ส าหรั บ สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ สื่ อมั ล ติ มี เดี ย และสื่ อ
สมัยใหม่
Basic concept, principles and elements of graphic design in
media; computer software for graphic design; font, color, art
composition and information graphics; layout format and

design; typography and logo design in printed media,
visual media, multimedia and new media
870-207
3(3-0-6)
สังคมวิทยำสื่ อสำรมวลชน
(Media Sociology)
แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี สั ง ค ม วิ ท ยาสื่ อ ส าร ม ว ล ช น
ความสัม พัน ธ์ ระหว่างสื่ อ มวลชนและสื่ อ ใหม่ กับ สัง คม
ระบ บ สื่ อสารมวลชน และอุ ต ส าห กรรมสื่ อทั้ งใน
ระดับ ประเทศและสากล เศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ งของ
สื่ อมวลชน ทฤษฎี ผลกระทบของสื่ อและเทคโนโลยีการ
สื่ อสารต่อปั จเจกบุ คคลและกลุ่มคน ค่านิ ยม บรรทัดฐาน
วัฒ นธรรม การเมื อ ง และสถาบั น ทางสั ง คมต่ า ง ๆ ที่
ก าหนดบทบาทและสถานะของสื่ อ สนามของสื่ อ และ
ระบบความหมายที่ ถูกผลิ ต นาเสนอและท้าทายในบริ บท
สังคมร่ วมสมัย
Concepts and theories of media sociology; relations
between media and new media and society; mass media
systems and media industries in regional and international
contexts; political-economy of mass media; theory of
media effects on individual and groups; status and roles
of media effected by social values, norms, culture,
politics and social institutions; concept of journalistic
field; production, presentation of meanings challenging in
contemporary social context
870-208
3(3-0-6)
ควำมรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับกำรเป็ นผู้ประกอบกำร
(Introduction to Entrepreneurship)
ห ลั ก การพื้ น ฐ าน ส าห รั บ การเป็ น ผู ้ ป ระกอ บ การ
คุณลักษณะของการเป็ นผูป้ ระกอบการ บทบาทหน้าที่ของ
ผูป้ ระกอบการ การวางแผน การจัดระเบียบองค์การ การจัด
คนเข้าทางาน การควบคุมการทางาน ความรับ ผิดชอบต่อ
สั ง คม ตลอดจนแนวคิ ด การเป็ นผู ้ป ระกอบการที่ มี
จริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Basic principles for entrepreneurial; feature of the
entrepreneurial; role of enterprises, planning, organizing,
staffing, controlling, corporate social responsibility;
concept of ethical entrepreneurship and relevant laws

870-209

ไม่ นับหน่ วยกิต
(2 คำบ/สัปดำห์ )

ภำษำอังกฤษหรรษำ 2
(English for Fun II)
คาศัพท์ สานวน คาสแลง และฝึ กการสนทนาในสถานการณ์
ต่าง ๆ เช่น การนาเสนอข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการ
สัมภาษณ์ ฝึ กอ่านและเขียนข้อความและเรื่ องเพื่อการสื่ อสาร
Vocabulary, idiom, slang and conversation in different
situation such as presentation, opinion expression and
interview; reading and writing messages for communication
870-211
3(3-0-6)
กำรเขียนข่ ำวและกำรเขียนเชิงวำรสำรศำสตร์
(News Writing and Journalistic Writing)
แนวคิด กระบวนการสื่ อข่าว หลักการเขียนข่าวและงานเขียนที่
เกี่ยวข้องกับข่าว เช่น รายงานพิเศษ บทสัมภาษณ์และสารคดี
ฝึ กปฏิบตั ิการเขียน จริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Concepts, news reporting process; principles of news writing
and journalistic writing such as scoop, interview, feature and
documentary; practice of new writing; journalistic ethics and
laws
870-212
3(3-0-6)
หลักกำรประชำสัมพันธ์ และกำรโฆษณำ
(Principles of Public Relations and Advertising)
ความหมาย ความสาคัญ บทบาทและกระบวนการของการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้ าหมาย การเลือกใช้
เครื่ องมือ และการเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
กฎหมายและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Definition, significance, role and process of advertising and
public relations; target groups; tool selection and writing for
advertising and public relations; laws and ethics in public
relations and advertising

870-213
3(3-0-6)
วำรสำรศำสตร์ ดจิ ทิ ลั
(Digital Journalism)
แนวคิด หลักการ และความเป็ นมาของวารสารศาสตร์
ดิจิทลั เทคโนโลยีการสื่ อสารเพื่องานวารสารศาสตร์ดิจิทลั
การประยุกต์ใช้ขอ้ มูล การออกแบบภาพถ่ายและกราฟิ ก
การเขียนเพื่องานวารสารศาสตร์ดิจิทลั การฝึ กปฏิบตั ิ
Concepts, principles and history of digital journalism;
communication technology for digital journalism;
application of information; visualization and graphic
design; writing for digital journalism; practice of digital
journalism
870-214
3(2-2-5)
กำรผลิตสื่ อดิจทิ ลั
(Digital Media Production)
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพและเสี ยง กระบวนการผลิต
สื่ อ ดิ จิ ทัล เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ เพื่ อ การผลิ ต สื่ อ ดิ จิ ทัล
การสร้างสรรค์เนื้ อหา การออกแบบ การวางองค์ประกอบ
สี แสง เสี ย ง เทคนิ ค และศิ ล ปะในการน าเสนอเนื้ อ หา
ภาพและเสี ยง โปรแกรมตัดต่อเสี ยง ภาพวีดิโอ และภาพ
กราฟฟิ กเคลื่อนไหว ฝึ กปฏิบตั ิการผลิตสื่ อดิจิทลั
Concept of audio-visual technology; process of digital
media production; tools and equipments in digital media
production; content creation; media design; color,
lighting, sound and composition; art and techniques of
audio-visual media presentation; computer programs for
editing sound, video and motion graphics; practice of
digital media production
870-215
3(3-0-6)
กำรเขียนเพื่อกำรสื่ อสำรกำรตลำด
(Writing for Marketing Communication)
หลักการ กลวิธี และประเภทของงานเขียนเพื่อการสื่ อสาร
การตลาด การฝึ กป ฏิ บั ติ การเขี ยน จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณในงานเขียนเพื่อการสื่ อสารการตลาด
Principles, techniques and types of writing for marketing
communication; writing practice; ethics of writing for
marketing communication

870-216
3(3-0-6)
หลักกำรสื่ อสำรกำรตลำด
(Principles of Marketing Communication)
แนวคิ ด หลัก การของการสื่ อ สารการตลาด การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อ ม เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาด การวางแผน
การก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อสาร การประยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อและ
เครื่ องมือในงานสื่ อสารการตลาด คุณลักษณะและจริ ยธรรม
ของนักสื่ อสารการตลาด องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
Concept, principles of marketing communication; situation
analysis; tools of marketing communication; strategic
communication and planning; application of media and tools
of marketing communication; characteristics and ethics of
marketing communicators; related professional organizations
870-220
3(3-0-6)
ทักษะกำรนำเสนอ
(Presentation Skills)
แนวคิด ความสาคัญ และรู ปแบบของการนาเสนอ ขั้นตอนและ
การวางแผนการนาเสนอ การวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย ทักษะการ
แก้ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ าส าหรั บ การน าเสนอ เครื่ อ งมื อ การ
สื่ อสารที่ เหมาะสมสาหรับการนาเสนอ เทคนิ คการน าเสนอ
รู ปแบบ ให ม่ ฝึ กปฏิ บั ติ การน าเสน อใน รู ปแบ บและ
สถานการณ์ต่าง ๆ การประเมินผลการนาเสนอ
Concept, importance and types of presentation; process and
planning of presentation, analysis of target audience; problem
solving skills for presentations; communication tools which
appropriate for the presentation; techniques of new
presentation model; practice presented in the various forms
and situations; evaluation of presentation
870-221
3(3-0-6)
หลักกำรตลำด
(Principles of Marketing)
แนวคิด หลักการ และความสาคัญของการตลาด ส่ วนผสมทาง
การตลาด การบริ หารต้นทุนและงบประมาณ บัญชีและงบดุล
เบื้องต้น กฎหมายและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concept, principle and importance of marketing; marketing
mix; cost and budget managements; accounting and balance
sheet basics; related law and ethics

870-222
3(3-0-6)
วำรสำรศำสตร์ ภำคพลเมืองและกำรเคลื่อนไหวทำงสังคม
(Citizen Journalism and Social Movement)
แนวคิ ดและความเป็ นมาของวารสารศาสตร์ ภาคพลเมือง
ความส าคัญ ของวารสารศาสตร์ ภ าคพลเมื อ งในสั ง คม
ประชาธิ ปไตย กรณี ศึกษาของวารสารศาสตร์ ภาคพลเมือง
ในประเทศต่ าง ๆ เทคโนโลยีก ารสื่ อ สารยุค ดิ จิ ทัล และ
ปรากฏการณ์ ก ารหลอมรวมสื่ อ กับ การพัฒ นาวารสาร
ศาสตร์ ภาคพลเมือง บทบาทและผลกระทบต่อสังคมของ
วารสารศาสตร์ภาคพลเมือง จริ ยธรรมและการกากับดูแล
Concepts and background of citizen journalism,
importance of citizen journalism in democratic society;
case studies of citizen journalism in various countries’
communications, digital communications technology and
media convergence phenomenon with development of
citizen journalism; role and impact on society of citizen
journalism; ethics and governance
870-223
3(3-0-6)
กำรตลำดดิจทิ ลั
(Digital Marketing)
ความหมาย แนวคิดของการตลาดดิจิทลั ส่ วนประสมทาง
การตลาดดิจิทลั กลยุทธ์การตลาดดิจิทลั การสร้างและสื่ อ
สารตราสิ น ค้าแบบดิ จิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลในงานด้าน
การตลาด เครื่ อ งมื อ และช่ อ งทางการตลาด กฎหมาย
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
Digital marketing’s concepts; digital marketing mix;
digital marketing strategy and creating brand; digital
technology in marketing; tools and marketing channels;
related laws, ethics and professional ethics
870-224
3(3-0-6)
กำรสื่ อสำรเพื่อโน้ มน้ ำวใจ
(Persuasive Communication)
ทฤษฎีการสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
โน้มน้าวใจ บทบาทและอิ ท ธิ พ ลของการสื่ อสารในการ
สร้ างและการเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ แ ละพฤติ กรรมของ
บุคคล จิตวิทยาการสื่ อสาร และการวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย
กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจ การวิเคราะห์และการ

ออกแบบสารเพื่ อ การโน้มน้าวใจ กรณี ศึกษาการสื่ อสารเพื่ อ
โน้มน้าวใจในสถานการณ์เฉพาะ
Theories of persuasive communication; factor influencing in
persuasion; role and influence of communication in formation
and changes of attitude and behavior; psychology of
communication and analysis of target groups; persuasive
communication strategy; analysis and message design for
persuasion; case studies of persuasive communication in
specific situations
870-225
3(1-4-4)
กำรสื่ อสำรกำรแสดง
(Performance Communication)
แนวคิ ด ประเภท และลักษณะของการสื่ อ สารการแสดง ฝึ ก
ทักษะการแสดงและการตี บท การเขี ยนบทและการออกแบบ
การแสดง การคัด เลื อกนักแสดง การกาหนดพื้ น ที่ ก ารแสดง
การส ร้ า งส รรค์ ฉ ากและอุ ป กรณ์ ป ระกอ บ การแส ด ง
การจัด แสง การแต่ ง หน้ า และเครื่ อ งแต่ ง กาย การฝึ กปฏิ บัติ
การแสดง
Concept, types and characteristics of performance
communication; development of acting skills and script
analysis; script writing and performance design; casting;
scenery and properties; stage lighting design; makeup and
costume design; practice of performance communication
870-226
3(2-2-5)
สุ นทรียะในภำพถ่ ำย
(Aesthetics of Photography)
หลักสุ นทรี ยศาสตร์ องค์ประกอบศิ ลป์ ความรู ้สึกและอารมณ์
การจัด องค์ป ระกอบของภาพถ่ า ย การวิจ ารณ์ แ ละประเมิ น
คุณค่าในภาพถ่าย การสื่ อความหมายตามวัตถุประสงค์ของการ
ถ่ายภาพ
Aesthetics; art composition, feeling and mood in art;
photography composition; photography evaluation and
critique; photographic presentation techniques

870-301

ไม่ นับหน่ วยกิต
(2 คำบ/สัปดำห์ )

เตรียมสหกิจศึกษำ 1
(Preparation for Cooperative Education I)
แนวคิด ความสาคัญและรู ปแบบสหกิ จศึ กษา หลักเกณฑ์
และขั้นตอนการปฏิ บัติงานสหกิ จศึ กษา การเตรี ยมความ
พร้อมก่อนปฏิบตั ิงาน ได้แก่ การเลือกสถานประกอบการ
การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การพัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพและทัก ษะการสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความรู ้พ้ืนฐานและทักษะการ
ทางานในองค์การ
Concept, importance and forms of cooperative education;
rules and process of cooperative education; preparation
for working such as selection of a suitable workplace,
application letter and résumé writing, job interview
techniques, personality development and effective
communication in Thai and English, basic knowledge and
competency for organization
870-302
3(3-0-6)
กำรสื่ อสำรพหุวฒ
ั นธรรม
(Multicultural Communication)
ภู มิ ห ลัง ทางสั ง คม วัฒ นธรรม และอัต ลัก ษณ์ ใ นสั ง คม
พหุ วฒั นธรรม โดยเฉพาะสังคมจังหวัด ชายแดนภาคใต้
การสื่ อสารและการแลกเปลี่ ยนทางวัฒ นธรรม การสร้ าง
ความสั ม พัน ธ์ แ ละความเข้า ใจอัน ดี ร ะหว่างบุ ค คลและ
สั ง คมต่ า งวัฒ นธรรม การวิ เคราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลง
ผลกระทบ และการปรั บ ตัว ทางวัฒ นธรรมที่ เกิ ด จาก
สื่ อมวลชน
Social background, culture and identity in a multicultural
society especially in southern border provinces;
communication and cultural exchange; building of
relationship and understanding among people from
different cultures and societies; analysis of change,
impact and cultural adjustment influenced by media

870-303
3(3-0-6)
กำรสื่ อสำรแบรนด์
(Brand Communication)
ห ลั ก การ แ น วคิ ด และอ งค์ ป ระกอ บ ข องการสื่ อส าร
ตราสิ นค้า การกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิ ยมหลัก ตาแหน่ ง คุณค่า
และภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า กรณี ศึกษาการสื่ อสารตราสิ นค้า
สมัย ใหม่ ฝึ กปฏิ บัติก ารสื่ อสารตราสิ น ค้าโดยบู รณาการการ
เรี ย นรู ้ กับ สถานประกอบการจริ ง กฎหมายและจริ ย ธรรมที่
เกี่ยวข้อง
Principle concepts and elements of brand communication;
vision, core value, position and image of brand; case study of
modern brand communication; practice of brand
communication; integrated learning with enterprises; related
laws and ethics
870-304
3(3-0-6)
ภำษำอังกฤษสำหรับนักนิเทศศำสตร์
English for Communication Arts
รู ปแบบ ลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษและคาศั พท์ที่ใช้ใน
งานนิ เทศศาสตร์ ฝึ กการฟัง การอ่านจับประเด็นและการเขียน
เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานด้านนิเทศศาสตร์
Patterns, characteristic of English language and technical
terms in a field of communication arts; practice of listening,
intensive reading and writing in operational aspects of
communication
870-305
3(3-0-6)
กำรวิจยั กำรสื่ อสำร
(Communication Research)
แ น วคิ ด ห ลั ก ก าร แ ล ะ ป ระ เภ ท ก าร วิ จั ย ก ารสื่ อ ส าร
กระบวนการวิจัย การออกแบบโครงร่ างวิจัย ระเบี ยบวิธีวิจัย
การปฏิบตั ิการวิจยั การเขียนและนาเสนอสู่สาธารณะ จริ ยธรรม
การวิจยั
Concept, principles and approaches of communications
research; research process; research design; methodology;
operation of research; research report writing and
presentation; research ethics

870-306
3(3-0-6)
กำรสื่ อสำรเพื่อสันติภำพและคลีค่ ลำยควำมขัดแย้ ง
(Peace and Conflict Resolution Communication)
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสันติภาพ ความขัดแย้ง สันติวิธี
และความรุ นแรง หลักการวิเคราะห์ความขัดแย้ง บทบาท
และความสาคัญของการสื่ อสารในระดับและประเภทต่าง
ๆ ในการสร้ างสั น ติ ภ าพและคลี่ ค ลายความขัด แย้ง การ
เลื อ กรั บ ผลิ ต และสื่ อ สารข้อ มู ล ข่ าวสารเพื่ อ สั น ติ ภ าพ
หลักการ วิธีป ฏิ บัติ และจริ ยธรรมสาหรั บ สื่ อมวลชนใน
สถานการณ์ความขัดแย้ง
Concepts and theories of peace, conflict, peaceful means
and violence; roles and significance of communication in
different levels and types in peace building and conflict
resolution; selective of exposure, produce and
disseminate information for peace; principle, practices
and ethics of journalism in conflict-related situations
870-311
3(3-0-6)
กำรบริหำรจัดกำรองค์ กรสื่ อสำร
(Management of Media Organization)
คุณลักษณะเฉพาะขององค์กรสื่ อและองค์กรการสื่ อสาร
บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ก รการสื่ อสารต่ อ
สาธารณะ การบริ หารและการจัดโครงสร้างองค์กรสื่ อแบบ
ดั้งเดิ มและองค์กรสื่ อสมัยใหม่ การกาหนดนโยบายและ
แผนงาน การจั ด การทรั พ ยากรบุ คคล การเงิ น และ
งบประมาณ การผลิตและการจัดจาหน่ าย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จัดการฝึ กงานระยะสั้นกับองค์กรสื่ อ
Characteristics of media organization and corporate
communication; roles and social responsibility of media
organization; management and organizational structure of
traditional media and modern media organizations;
policies and planning; human resources management;
financial management and budgeting; manufacturing and
distribution; related laws; short-term training in media
organization

870-312
3(3-0-6)
กำรผลิตรำยกำรวิทยุโทรทัศน์ สมัยใหม่
(Modern Broadcasting Production)
หลัก การผลิ ต รายการวิ ท ยุก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุโ ทรทั ศ น์
การใช้เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ประเภทและรู ป แบบรายการ
เทคนิ คการบั น ทึ กภาพและเสี ยง การเขี ย น บท รายการ
วิท ยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศ น์ การเป็ นผูป้ ระกาศและ
ผู ้ด าเนิ นรายการ เทคนิ คการผลิ ต และการตั ด ต่ อ รายการ
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์สมัยใหม่
Principles of broadcasting production; application of
broadcasting tools and equipments; types of broadcasting
programs; video and audio recording techniques; script
writing; announcer and moderator; production techniques and
computer program editing for modern broadcasting
870-313
3(3-0-6)
กำรวิเครำะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
(Analysis of Consumer Behavior)
แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยาทางการสื่ อสารและ
พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค ประเภทของผู ้บ ริ โภค การวิ เคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ปั จจัยและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พล
ต่อผูบ้ ริ โภค กลยุทธ์การสื่ อสารที่ทาให้เกิดพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ที่ตอ้ งการ
Concepts and theories of communication psychology and
consumer behavior; types of consumer; analysis of consumer
behavior; factors and circumstances influencing consumer,
communication strategy contributing to the desired consumer
behavior
870-314
3(2-2-5)
กำรประกอบกำรทำงสังคม
(Social Entrepreneurship)
แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการของการประกอบการทางสังคม
บทบาทและคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการทางสังคม รู ปแบบ
และทั ก ษะการจั ด การ องค์ ก รป ระกอบการท างสั ง คม
การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้และผลกระทบทางสังคม ระบบ
การเงินระดับจุลภาค กรณี ศึกษาของการประกอบการทางสังคม
Concept, theories and development of social entrepreneurship;
role and characteristics of social entrepreneur; models of

management and management skills; social
entrepreneurial organizations; feasibility study and social
impact assessment; microfinance; case study of social
entrepreneurship
870-315
3(2-2-5)
กำรถ่ ำยภำพเชิงวำรสำรศำสตร์
(Photojournalism)
การผลิตภาพถ่ายเชิ งวารสารศาสตร์ หลักการถ่ายภาพข่าว
และเหตุการณ์ การคัดเลือกภาพถ่ายเพื่อนาเสนอประเด็น
ทางสังคม การเขียนคาบรรยายประกอบภาพ การถ่ายภาพ
บุ ค คลประกอบบทสั ม ภาษณ์ การถ่ า ยภาพเล่ าเรื่ อ งและ
ภาพถ่ายสารคดี การจัดการภาพถ่ายและจัดทาแฟ้ มสะสม
งาน เพื่อเผยแพร่ ผ่านสื่ อมวลชนและสื่ อออนไลน์ บทบาท
หน้าที่ จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Production of photojournalism; principles of news and
events photography; selection of photos illustrating social
issues; photo captions writing; portrait and interviewing
photography; photo essays and documentary
photography; image processing files and portfolio
distribution through mass media and online media; roles,
ethics and related laws
870-316
3(3-0-6)
กำรวิเครำะห์ สถำนกำรณ์ ปัจจุบัน
(Analysis of Current Situation)
หลั ก การและกระบวนการคิ ด เชิ ง วิ เคราะห์ แนวทาง
การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สถานการณ์ ปั จ จุ บัน ในระดับ ท้อ งถิ่ น
ระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิ จ และ
สังคม บทบาทของนักสื่ อสารในการวิเคราะห์สถานการณ์
ปั จจุบนั หลักการและวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ในฐานะ
นักสื่ อสาร ฝึ กปฏิ บัติการเขี ยนและนาเสนอบทวิเคราะห์
สถานการณ์
Principle and process of analytical thinking; study
approach of current situations related to political,
economic and social issue in different level of local,
national and international; role of communication
professional in analysis of current situation; principle and
technique of current situation analysis as a role of

communication professional; practice of writing and
presenting situation analysis article
870-317
3(2-2-5)
กำรผลิตสื่ อเพื่อกำรสื่ อสำรกำรตลำด
(Media Production for Marketing Communication)
กระบวนการออกแบบและผลิ ตสื่ อ เพื่ อการสื่ อ สารการตลาด
การใช้ตวั อักษร สี องค์ประกอบศิ ลป์ และสารสนเทศกราฟิ ก
การสร้ า งสรรค์ ภ าพถ่ า ย ผลทางจิ ต วิ ท ยาที่ มี ต่ อ ผู ้รั บ สาร
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และเนื้ อหา หลักการ
เขียนบท กฎหมายและจริ ยธรรม
Process of media design and production for marketing
communication; use of typography, color, art composition and
information graphics; photography creation; psychological
effects on audience; relations between creativity and
messages; principles of script writing for public relations and
advertising; laws and ethics
870-318
3(3-0-6)
กำรวำงแผนและกำรบริหำรกำรสื่ อสำรกำรตลำด
(Planning and Management of Marketing Communication
หลักการวางแผนและบริ ห ารงานการสื่ อ สารการตลาด การ
กาหนดเป้ าหมาย การวิเคราะห์ และการประเมิ นสถานการณ์
การวิเคราะห์ ผูบ้ ริ โภค สิ น ค้า และตลาด การกาหนดกลยุท ธ์
การเลือกใช้สื่อและการสร้างสรรค์กิจกรรม การประเมินผลการ
ดาเนินงาน ฝึ กปฏิบตั ิการวางแผน นาเสนอ และประเมินผล
Principle of planning and management of marketing
communication; targeting; situation analysis and assessment;
analysis of consumers, products, and markets; strategy
formulation; selection of media and activities; evaluation of
performance action plan; practice of planning, presentation
and evaluation
870-321
3(3-0-6)
กำรสื่ อสำรกับกำรเมือง
(Communication and Politics)
แนวคิ ดการสื่ อสารทางการเมื อง ระบบการเมื องและอิ ทธิ พ ล
ทางการเมืองที่มีต่อสื่ อมวลชน อิทธิ พลของสื่ อมวลชนและสื่ อ
ใหม่ที่มีต่อทัศนคติ ความเชื่ อ ปฏิ สัมพันธ์ทางสังคม และการมี

ส่ วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน พื้นที่ สาธารณะและ
สิ ท ธิ พ ลเมื อ งในการสื่ อ สารทางการเมื อง วาทกรรมทาง
การเมื องในสื่ อ มวลชน การสื่ อ สารทางการเมื อ งต่อ การ
เปลี่ ย นแปลงสั ง คม และการจั ด วาระทางสั ง คมเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะ
Concept of political communication; political system and
influence of politics on mass media; influence of mass
media and new media on attitudes, beliefs, social
interaction, and public participation in politics; public
sphere and civil rights in political communication;
political discourse in media; political communication and
social change; agenda setting for public interests
870-322
3(3-0-6)
ทุนทำงสังคมเพื่อธุรกิจและวิสำหกิจชุมชน
Social Capital to Business and Community Enterprise
แนวคิด ประเภท และ โครงสร้างของทุนทางสังคม ปั จจัย
ที่ มีอิทธิ พลต่อระบบทุนทางสังคม การบริ หารจัดการทุ น
ทางสังคมเพื่ อ ธุ รกิ จและวิส าหกิ จชุ ม ชน ภาคี ก ารพัฒ นา
และการสร้างเครื อข่ายทุนทางสังคม
Concept, types and structure of social capital; factors
influencing the system of social capital; social capital
management for business and community; partnership in
social development and social capital network building
870-323
3(3-0-6)
หลักกำรจัดกำรและกำรประกอบกำรด้ ำนกำรสื่ อสำร
(Principles of Management and Entrepreneurial
Communication)
แน วคิ ดและห ลั ก การเกี่ ยวกั บ การจั ด การและการ
ประกอบการด้านการสื่ อสาร รู ปแบบและประเภทของการ
ประกอบการด้านการสื่ อสาร ปั จจัยแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่ มีอิทธิ พลต่อการประกอบการด้านการสื่ อสาร
การจัด ท าแผนการประกอบการ การจัด การทรั พ ยากร
มนุษย์ การจัดหาและจัดการงบประมาณ การประเมินผล
Concepts and principles of management and
entrepreneurial communication; forms and types of
entrepreneurial communication; internal and external
factors affecting entrepreneurial communication;

planning; human resource management; procurement and
budget management; evaluation
870-324
3(3-0-6)
กำรบริหำรงำนลูกค้ ำสัมพันธ์
(Customer Relationship Management)
แนวคิ ด และความส าคัญ ของการบริ ห ารงานลู ก ค้าสั ม พัน ธ์
รู ป แบบการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ กับ ลู ก ค้า การวางแผนและ
กระบวนการบริ ห ารงานลูกค้าสัมพัน ธ์ เครื่ องมื อการสื่ อสาร
การตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ฐานข้อมูลลูกค้า การ
ประเมินผลการดาเนินงานลูกค้าสัมพันธ์
Concept and importance of customer relationship
management; approaches of customer relationship building;
planning and management process of customer relationship;
marketing communication tools for customer relationship
building; database of customer; evaluation of customer
relationship management
870-325
3(2-2-5)
กำรผลิตภำพยนตร์ ส้ันและสำรคดี
(Short film and Documentary)
ประเภทและโครงสร้างของภาพยนตร์ส้ นั และสารคดี การเขียน
บท การถ่ายภาพและมุมกล้อง การถ่ายทา การตัดต่อและการ
ลาดับภาพ ศัพท์เทคนิ คที่ เกี่ ยวข้อง การผลิตภาพยนตร์ ส้ ันและ
สารคดี
Forms and structure of short film and documentary; script
writing; photography and camera movement techniques;
filming; editing; technical terms related production; short film
and documentary production
870-326
3(3-0-6)
กำรสื่ อสำรกำรตลำดระหว่ ำงประเทศ
(International Marketing Communication)
การวางแผนการสื่ อสารการตลาดระหว่างประเทศ การศึ กษา
และวิเคราะห์ความต้องการและวัฒนธรรมของผูบ้ ริ โภค ปั จจัย
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตลาดและการสื่ อ สารการตลาดระหว่า ง
ประเทศ เช่ น เศรษฐกิ จ การเมื อ ง กฎหมาย และข้อ ตกลง
เกี่ยวกับการค้า เทคโนโลยีการสื่ อสารและสื่ อใหม่ในยุคดิจิทลั ที่
มีผลต่อการสื่ อสารระหว่างประเทศ

Planning of international marketing communication;
study and analysis of needs and culture of consumer;
influencing factors on international marketing and
marketing communication such as economics, politics,
laws and trade agreements; communication technology
and new media in the digital age affecting international
marketing communication
870-327
3(2-2-5)
สื่ อจินตคดีและบันเทิงคดีศึกษำ
(Imaginative Media and Entertainment
Communication Studies)
แนวคิ ด ทฤษฎี สื่ อจิ น ตคดี แ ละบั น เทิ งคดี ความคิ ด
สร้างสรรค์และจินตนาการในสื่ อของไทยและต่างประเทศ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อจิตวิทยา
ผูร้ ับสาร แนวโน้มอุตสาหกรรมสื่ อจิ นตคดีและบันเทิงคดี
ในอนาคต ฝึ กปฏิบตั ิผลิตสื่ อ
จินตคดีและบันเทิงคดี
Concepts and theories of imaginative media and
entertainment communication; creativity and imagination
in Thai and international media; socio-economic and
cultural factors affecting psychology of audience; trends
of imaginative and entertainment media industry; practice
of imaginative and entertainment media production
870-328
3(3-0-6)
กำรสื่ อสำรสุ ขภำพ
(Health Communication)
แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารสื่ อสารสุ ข ภาพ การวิ เคราะห์
สถานการณ์ดา้ นสุ ขภาพ อิทธิ พลของความเชื่ อ วัฒนธรรม
ความเป็ นอยู่ที่มีต่อประเด็นด้านสุ ขภาพ ความสาคัญและ
บทบาทของนั ก สื่ อ สารสุ ข ภาพ การวางแผนและการ
ออกแบบกระบวนการสื่ อสารสุขภาพ
Concepts and theories of health communication; health
situation analysis; influences of belief, culture and
lifestyle on health; importance and role of health
communicator; health communication planning and
practice

870-329
3(3-0-6)
กำรบริหำรจัดกำรสื่ อกระจำยเสียงและภำพสมัยใหม่
(Modern Broadcasting Administration)
โ ค ร ง ส ร้ าง แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เฉ พ าะ ข อ ง อ ง ค์ ก ร สื่ อ
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์สมัยใหม่ หลักการบริ หาร
จัดการ การกาหนดนโยบายและแผนงาน การจัดการทรัพยากร
บุ คคล การเงิ นและงบประมาณ การวางผัง การผลิ ตและการ
เผยแพร่ บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สาธารณะ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Structure and characteristics of modern broadcasting
organization; principle of administration; policy and plan;
human resources management; finance and budgets; program
schedule; program production and broadcasting; media roles
and social responsibility; related laws
870-401

ไม่ นบั หน่ วยกิต
(2 คำบ/สัปดำห์ )

เตรียมสหกิจศึกษำ 2
(Preparation for Cooperative Education II)
การเตรี ยมความพร้อมทั้งในด้านความรู ้และทักษะทางวิชาชี พ
ในสายงานด้านนิ เทศศาสตร์ จรรยาบรรณทางวิชาชี พ แนว
ทางการจั ด ท าและน าเสนอโครงงาน การรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
Preparation of knowledge and professional skills in
communication; professional ethics; project proposal and
performance report; job performance evaluation
870-402
6(0-36-0)
สหกิจศึกษำ
(Cooperative Education)
การปฏิบตั ิงานจริ งทางด้านนิ เทศศาสตร์ ณ สถานประกอบการ
ภายใต้การดู แลและแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิ จศึ กษา
และที่ปรึ กษาจากสถานประกอบการ การรายงาน/การนาเสนอ
ผลสาเร็ จโครงงานสหกิจศึกษา
ทั้งนี้ นักศึ กษาจะต้องผ่านการเรี ยนวิชาเตรี ยมสหกิ จศึ กษา 1
และ 2 *** ต้องผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่ หลักสู ตรกาหนด
และต้องมีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม ณ ชั้นปี ที่ 3 ภาคการเรี ยนที่ 2
ไม่ต่ากว่า 2.00

Practice work experience in communication arts, under
supervision of cooperative education advisor, job
supervisor, mentor or employer; job report, project report
and presentation
870-403
3(3-0-6)
กำรสื่ อสำรเพื่อกำรเปลีย่ นแปลงทำงสังคม
(Communication for Social Change)
แนวคิ ดและทฤษฎี การสื่ อสารกับการเปลี่ ยนแปลงสังคม
ความสัมพันธ์ของการสื่ อสาร ระบบสังคม พฤติกรรมทาง
สั ง คมและมวลชน ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลง
บทบาทของการสื่ อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
เปลี่ ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดการตลาด
เพื่อสังคม ฝึ กปฏิบัติโครงการเกี่ ยวกับการสื่ อสารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
Concepts and theories of communication for social
change; relations of communication, social system, social
and mass behaviors; effect of change, roles of
communication and technology for social and cultural
change; concepts of social marketing; project practice
related to communication for social change
870-411
3(3-0-6)
สัมมนำกำรสื่ อสำร
Seminar in Communication
การวิเคราะห์ ป ระเด็ น ที่ เกี่ ยวข้องกับ การสื่ อ สารมวลชน
ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม การจัดสัมมนา และการนาเสนอ
ข้ อ มู ล สู่ สาธารณ ะ วิ ธี การสื่ อสารเพื่ อแสวงหาการ
สนับสนุ นและการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการแก้ไข
ปั ญหาสังคม
Analysis of issues in mass communication and their
social effects; organizing a seminar and presentation of
information to the public; means of communication to
encourage public participation in social solutions

870-412
3(1-4-4)
ฝึ กปฏิบัตกิ ำรวำรสำรศำสตร์ ดจิ ทิ ลั
(Practice of Digital Journalism)
การสร้ า งสรรค์ และผลิ ต งานด้ า นวารสารศาสตร์ ดิ จิ ทั ล
การนาเสนอสู่สาธารณะ
Practice of creation and production for digital journalism;
presentation to the public
870-413
3(3-0-6)
สัมมนำกำรสื่ อสำรกำรตลำด
(Seminar in Marketing Communication)
การวิเคราะห์ ป ระเด็ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การสื่ อ สารการตลาดที่
ส่ งผลกระทบต่อธุ รกิ จในชุ มชน สังคม การอภิ ปรายเกี่ ยวกับ
ประเด็ น การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี ที่ ส่งต่อการดาเนิ น งานด้านการสื่ อสารการตลาด
การจัดสัมมนา การนาเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ
Analysis of issues in marketing communication, business
community and their social effects; discussion on issues
related to social changes; technology changes forwarding
marketing communication operations; organizing a seminar;
presentation of information to public
870-414
3(1-4-4)
ฝึ กปฏิบัตกิ ำรสื่ อสำรกำรตลำด
(Practice of Marketing Communication)
การฝึ กปฏิบตั ิการด้านการสื่ อสารการตลาดประเภทต่าง ๆ
Practice of marketing communications in various forms
870-420
3(3-0-6)
สื่ อกับควำมรุนแรง
(Media and Violence)
นิ ยามและประเภทของความรุ น แรง ความขัด แย้งและความ
รุ น แรง ความสัม พัน ธ์ ระหว่างความรุ น แรง สื่ อ มวลชนและ
สังคมประชาธิ ปไตย บทบาทของสื่ อในการสร้างและกาหนด
กรอบความเข้า ใจของสาธารณะเกี่ ย วกับ ความรุ น แรง การ
น าเสนอภาพตัว แทนของความรุ น แรงและการก่ อ การร้ า ย
ผลกระทบของความรุ นแรงในสื่ อมวลชนต่อปั จเจกบุคคล กลุ่ม
คนและสังคม ความรุ นแรงกับความกลัว ตรรกะและข้อจากัด
ของสื่ อมวลชนในการนาเสนอสารในบริ บทความรุ นแรง

Definition and type of violence; conflict and violence;
relations among violence, media and democratic society;
roles of media in setting and framing public
understanding in terms of violence; media representation
of violence and terrorism; effects of violence portrayed in
media on individual, group and society; violence and
fear; logic and constraints of media in the context of
violence
870-421
3(2-2-5)
กำรสื่ อข่ ำวประเด็นเฉพำะ
(Specialized News Reporting)
แนวคิดและความสาคัญของการรายงานข่าวประเด็นเฉพาะ
ในสื่ อมวลชน หลักและเทคนิ คเฉพาะของการรายงานข่าว
ประเด็ น ฝึ กปฏิ บัติ ก ารรายงานประเด็ น เฉพาะ เช่ น ข่ าว
สิ่ งแวดล้อม ข่าวสาธารณสุข ข่าวภัยพิบตั ิ ข่าวกระบวนการ
ยุติธรรม
Concept and importance of reporting on specific issues in
media; principles and specific techniques in various
issues; practicing on specific report such as
environmental news, health news, disasters, justice news
870-422
3(2-2-5)
นวัตกรรมกำรสื่ อสำรกำรตลำด
(Innovative Marketing Communication)
แนวคิด หลักการ และประเภทของนวัตกรรม กระบวนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม กลยุทธ์การบริ หารและการจัดการ
นวัตกรรม การประยุกต์ใช้นวัตกรรมมาใช้ในการสื่ อสาร
การต ล าด ใน ด้ า น ต่ าง ๆ ได้ แ ก่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ล าด
กระบวนการ กลยุทธ์ และพฤติกรรม การประเมินผลการ
สร้ า งสรรค์ แ ละการใช้ น วัต กรรม กรณี ศึ ก ษา การฝึ ก
ปฏิบตั ิการสร้างสรรค์และการใช้นวัตกรรม
Concept and principles of innovation; innovation process;
strategic and innovation management; innovative
applications in marketing communication approaches
such as products, market, process, strategies and
behavior; evaluation of creativity and innovation in
marketing communication; case studies; creative and
innovative exercises

870-423
3(2-2-5)
กำรรำยงำนข่ ำวสื บสวนสอบสวน
(Investigative Reporting)
แนวคิ ด และหลัก ปฏิ บัติ ก ารรายงานข่ า วสื บ สวนสอบสวน
คุ ณ ลัก ษณะของผูส้ ื่ อ ข่ าวสื บ สวนสอบสวน การค้น พบและ
สร้ า งสรรค์ ป ระเด็ น การสั ม ภาษณ์ การวิ จั ย เพื่ อ งานข่ า ว
แหล่ ง ข้อ มู ล และสารสนเทศเพื่ อ การรายงานข่ า วสื บ สวน
สอบสวนการฝึ กปฏิ บัติ ก ารรายงานข่ า วสื บ สวนสอบสวน
กฎหมายและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts and practices of investigative reporting;
characteristic of investigative reporter; finding and creative
issues; interview; research for investigative reporting;
resources and information for reporting investigative; practice
of investigative reporting; related law and ethics

