เอกสำร 1-4

คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิทยำกำรสื่ อสำร
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์
870-102
3(3-0-6)
นิเทศศำสตร์ เบือ้ งต้ น
(Introduction to Communication Arts)
แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น ข อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร
สื่ อสารมวลชน วัตถุประสงค์และประเภทของการสื่ อสาร
กระบวนการและองค์ประกอบการสื่ อสาร ปั จจัยทางสังคมที่
มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบการสื่ อสาร เทคโนโลยีการสื่ อสาร
อิทธิพลของสื่ อต่อผูร้ ับสาร
Fundamental concepts of communication and
mass communication; communication purposes and forms,
communication process and components; social factors
affecting communication components; communication
technology and media effects on audiences
870-103
3(3-0-6)
วำทนิเทศ
(Speech Communication)
หลักการ ความสาคัญ องค์ประกอบและประเภท
ของการพูด การเตรี ยมการพูด การพูดในที่สาธารณะรู ปแบบ
ต่ า งๆ ได้ แ ก่ การพู ด เล่ า เรื่ อง การพู ด โน้ ม น้ า วใจ การ
สัมภาษณ์ การประชุม การอภิปราย และการโต้วาที การฝึ ก
วิเคราะห์ วิจารณ์และการประเมินผล
Principles significance, components and forms of
speech communication; speech preparation; public speaking
of different forms: storytelling, persuasion, interview,
meeting, discussion and debate; practice of analysis,
critique and evaluation

870-200
ไม่ นับหน่ วยกิต (2 คำบ)
ภำษำอังกฤษหรรษำ 1
(English for Fun I)
ค าศั พ ท์ พ้ื น ฐาน บทสนทนาเรื่ องต่ า ง ๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน เช่น การซื้ อของ อาหาร กีฬา และบันเทิง การ
อ่านข้อความสั้น เช่น ป้ าย ประกาศ ฉลากสิ นค้า
Basic vocabulary; everyday dialogues on various
topics: shopping, food, sports, and entertainment; reading of
short messages: signs, announcements, product labels
No credits earned, 80% attendance required. Performance
appraisal using S and U
870-201
3(3-0-6)
ทฤษฎีกำรสื่อสำร
(Communication Theory)
การก่อตัว บริ บทสังคมและพัฒนาการของทฤษฎี
การสื่ อสาร แนวคิดและ แนวทางการศึกษาของสานักคิดต่าง
ๆ ทฤษฎี การน าทฤษฎี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการอธิ บาย
ปรากฏการณ์ทางสังคม
Formation, social context and development of
communication theories; concepts and approaches of
Schools of Thought; theories; theory application to social
phenomena
870-202
3(3-0-6)
สื่อมวลชนกับสังคม
(Mass Media and Society)
ความสั ม พัน ธ์ ข องสื่ อ มวลชนกับ สั ง คม บทบาท
อิทธิ พลและผลกระทบของสังคมและสื่ อมวลชน ที่ มีผลต่อ
บุคคล กลุ่ม สถาบันทางสังคม และสังคม หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของสื่ อมวลชน การวิเคราะห์ปัจจัยและเงื่ อนไข

ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมต่อการทางาน
ของสื่ อมวลชน การควบคุมสื่ อมวลชน
Relationship between mass media and society;
roles, influences and impacts of society and mass media on
individuals, groups, social institutions and society; mass
media functions and responsibility; analysis of factors and
conditions of socio - economics, politics and culture on
mass media professional practice; media regulations
870-203
3(3-0-6)
กำรประชำสัมพันธ์ และกำรโฆษณำเบือ้ งต้น
(Introduction to Public Relations and Advertising)
ความหมาย ความส าคัญ และบทบาทของการ
ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา กระบวนการประชาสัมพันธ์
และการโฆษณา กลุ่มเป้ าหมาย การเลือกใช้เครื่ องมือเพื่อการ
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการโฆษณา การเขี ยนเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา จรรยาบรรณวิชาชีพ
Definition, significance and roles of public
relations and advertising; public relations and advertising
process; target groups; tool selection for public relations
and advertising; public relations and copy writing; code of
conduct and ethics
870-204
3(3-0-6)
ภำษำอังกฤษสำหรับกำรสื่อสำรมวลชน 1
(English for Mass Communication I)
ทักษะการฟั งและการพูด การฟั งเพื่อ จับใจความ
สาคัญและรายละเอียดจากสื่ อมวลชนประเภทต่างๆ เช่น ข่าว
บทสนทนา และข้อความโฆษณา การพูด เพื่อ แสดงความ
คิดเห็น คาศัพท์สาหรับการสื่ อสารมวลชน
Listening and speaking skills; listening for main
ideas and details in mass media: news, conversations, and
advertising messages; speaking to express opinions;
vocabulary in mass communication

870-205
3(3-0-6)
กำรเขียนข่ ำวและรำยงำนข่ ำวเบือ้ งต้ น
(Introduction to News Writing and Reporting)
หลักการเขี ยนและการรายงานข่าวประเภทต่างๆ
การประเมิ นคุ ณค่าข่าว กระบวนการสื่ อข่าว การวิเคราะห์
วิจ ารณ์ ข่ า ว เทคนิ ค การหาข่ า ว การสั ม ภาษณ์ การเข้า ถึ ง
แหล่ ง ข่ า ว ความสั ม พัน ธ์ ข องข่ า วและภาพข่ า ว การฝึ ก
ปฏิ บัติการเขี ยนและรายงานข่าวบนพื้นฐานจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
Principles of news writing and reporting of
different forms; news value assessment; news reporting
process; news analysis and critique; news finding
techniques; interviews; access to news sources; relation
between news stories and photographs; practice of news
writing and reporting under code of conduct and ethics
870-210
3(2-2-5)
กำรถ่ ำยภำพเพือ่ กำรสื่อสำรมวลชน
(Photography for Mass Communication)
หลักการและเทคนิ คการถ่ายภาพ การทางานของ
กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ ต่าง ๆ วิธีการถ่ายภาพ การผลิ ต
ภาพเพื่ อ งานสื่ อ สารมวลชนประเภทต่ า ง ๆ การประเมิ น
คุณค่าภาพเพื่อสื่ อความหมายในงานสื่ อมวลชน จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
Photographic principles and techniques; functions
of single lens reflex camera and equipment; photographic
methodology: applications in mass communication
purposes; photographic assessment; code of conduct and
ethics
870-211
3(2-2-5)
กำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงเบือ้ งต้ น
(Introduction to Radio Program Production)
หลัก การผลิ ต รายการวิ ท ยุก ระจายเสี ย งทั้ง แบบ
สากลและแบบท้องถิ่ น หลักการประกาศ เทคนิ คการเป็ นผู ้
ประกาศ และผูด้ าเนิ นรายการ รู ปแบบและองค์ประกอบของ
บทวิทยุกระจายเสี ยง การผลิตรายการประเภทต่างๆ เช่น ข่าว
สารคดี นิตยสารทางอากาศ สัมภาษณ์ สนทนา เพลง และการ
ผลิตสปอต

Principles of radio program production and
broadcasting in universal and folk forms; techniques of
announcer and moderator; forms and components of radio
scripts; production of different radio programs: news,
documentary, magazine, talk, music and spots
870-212
3(3-0-6)
กำรเขียนเชิงวำรสำรศำสตร์
(Journalistic Writing)
หลักการและกลวิธีการเขียนเชิงวารสารศาสตร์ การ
ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนประเภทต่าง ๆ เช่น รายงานพิเศษเชิงข่าว
สารคดี บทสัมภาษณ์ และบทความ การวิเคราะห์และวิจารณ์
งานเขียนเชิงวารสารศาสตร์ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ
Principles and techniques of journalistic writing;
practice of writing in different forms: news scoop,
documentary, interview and article; analysis and critique of
journalistic writing; code of conduct and ethics
870-213
3(3-0-6)
หลักกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร
(Principles of Integrated Marketing Communication)
แนวคิ ด หลักการ และความสาคัญ ของหลักการ
ตลาด และการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ส่ วนของตลาด
ส่ ว นผสมทางการตลาด พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค กลยุท ธ์ ท าง
การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกาหนด กลยุทธ์
การขาย เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาด เช่ น การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การขายตรง และ
การขายโดยบุ ค คล เครื อ ข่ า ยสื่ อ มวลชนและชุ ม ชน การ
ประยุกต์หลักการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับสังคม
Concepts, principles and significance of
marketing and integrated marketing communication;
market segment; marketing mix; consumer behaviors,
marketing strategies; situation analysis; strategic planning;
tools of integrated marketing communication: advertising,
public relations, sales promotion, and direct marketing;
mass media and community network; integrated marketing
communication application to society

870-214
3(3-0-6)
กำรตลำดเพือ่ สังคม
(Social Marketing)
แนวคิ ด หลักการ และความสาคัญของการตลาด
เพื่อสังคม การวิเคราะห์สถานการณ์สังคมเพื่อการวางแผน
กลยุทธ์และเครื่ องมือทางการตลาดเพื่อสังคม บทบาทและ
ความรับผิดชอบของธุ รกิ จต่อสังคม ลักษณะและพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคที่มีจิตสานึกทางสังคม
Concepts, principles and significance of social
marketing; analysis of social situations for planning; social
marketing strategy and tools; roles of business and social
responsibility; characteristics and behaviors of consumers
with social consciousness
870-215
3(3-0-6)
จิตวิทยำกำรสื่อสำรและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Communication Psychology and Consumer Behavior)
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับจิตวิทยาการสื่ อสารและ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ปั จจัยที่
มีอิทธิพลต่อการบริ โภค กลยุทธ์การสื่ อสารและการโน้มน้าว
ใจผูบ้ ริ โภค
Concepts and theories of communication
psychology and consumer behavior; analysis of consumer
behavior; factors affecting consumption; strategies for
communication and consumer persuasion
870-220
3(2-2-5)
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่ กำรสื่อสำร
(Information Technology for Communication)
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
คอมพิ ว เตอร์ เบื้ องต้ น การออกแบบและการจั ด การ
สารสนเทศ การใช้โปรแกรมประยุกต์ และการสื่ อสารบน
อินเทอร์เน็ต
Information technology; computer and basic
computer networks; information system design and
management; use of applied programs; Internet
communication

870-221
3(3-0-6)
ควำมตระหนักรู้ ทำงวิทยำศำสตร์
(Public Awareness of Science)
ความรู ้ ทัศนคติ และปั จจัยที่มีผลต่อการสร้างความ
ตระหนักรู ้ ท างวิท ยาศาสตร์ การรั บ รู ้ แ ละการแลกเปลี่ ย น
มุมมองเรื่ องวิทยาศาสตร์ในสังคม บทบาทของสื่ อมวลชนใน
การสร้ า งประเด็ น และการสื่ อ สารทางวิ ท ยาศาสตร์ การ
วิเคราะห์ สถานการณ์ และการสื่ อสารข้อมูลความเสี่ ยงด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมที่ ส่งผลต่อชุมชน
และสังคมภายใต้หลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชี
Knowledge, attitudes and factors affecting public
awareness of science; perceptions and exchange of
scientific views in social context; mass media roles in
agenda setting and science communication; situation
analysis and dissemination of information on science,
technology and environment affecting public and society
under code of conduct and ethics

Principles and techniques of writing in science
and technology; practice of writing in science and
technology in different forms: article, scoop, documentary,
interview, analysis and critique; code of conduct and ethics
870-224
3(3-0-6)
กำรสื่อสำรเพือ่ โน้ มน้ ำวใจ
(Persuasive Communication)
ทฤษฎี ก ารสื่ อ สารเพื่ อ โน้ม น้า วใจ บทบาทและ
อิทธิ พลของการสื่ อสารในการสร้างและการเปลี่ยนทัศนคติ
และพฤติ ก รรมของบุ คคล การวิเคราะห์ กลุ่ มเป้ าหมาย กล
ยุทธ์การสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
Theories of persuasive communication; roles and
influences of communication in formation and change of
attitudes and behaviors; analysis of target groups;
persuasive communication strategy

870-222
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ กรำฟิ กเพือ่ กำรสื่อสำร
(Computer Graphics for Communication)
หลักการและเทคนิ ค การออกแบบคอมพิ ว เตอร์
กราฟิ กเพื่อการผลิตสื่ อ เทคนิ คการใช้ภาพ สี องค์ประกอบ
ศิลป์ และตัวอักษร การออกแบบและการใช้แสง
Principles and techniques of computer graphic
design for media production; use of techniques for image,
color, composition and typography; lighting design and
application

870-225
3(3-0-6)
กำรบริหำรภำพลักษณ์
(Image Management)
แนวคิดและความสาคัญของภาพลักษณ์ ปั จจัยที่ มี
ผลต่อการเกิดภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ การพัฒนาบุคลิกภาพ
การใช้ภ าษากาย กลยุท ธ์ การสื่ อ สารเพื่ อ สร้ างภาพลักษณ์
กระบวนการและทักษะการสื่ อสารเพื่อนาเสนอภาพลักษณ์
Concepts and significance of images; factors
affecting desirable images; personality development; use of
body language; communicative strategy for image building;
communication process and skills for image presentation

870-223
3(3-0-6)
กำรเขียนเชิงวิทยำศำสตร์
(Scientific Writing)
หลักการและเทคนิ คการเขียนเชิง วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี การฝึ กปฏิ บัติ ก ารเขี ย นเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น บทความ รายงานพิเศษ สาร
คดี บทสัม ภาษณ์ บทวิเ คราะห์ และวิจ ารณ์ จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

870-226
3(2-2-5)
สุ นทรียะในภำพถ่ ำย
(Aesthetics of Photography)
ความงาม องค์ ป ระกอบศิ ล ป์ การจั ด วางและ
รู ปแบบ การใช้สีและจิ ตวิทยาสี ความรู ้สึกและอารมณ์ การ
จัดองค์ประกอบของภาพถ่าย การวิจารณ์ แ ละการบรรยาย
เทคนิคการนาเสนอ การสื่ อความหมายตามวัตถุประสงค์ของ
การถ่ายภาพ

Aesthetics; elements of art: composition and
form; color application and psychology; feelings and
moods; photographic composition; analysis and critique;
presentation techniques; photographic intention and
objectives

Everyday expressions and slang; practice of
listening to mass media in different forms: advertising,
films and songs; journal and short message writing
No credits earned, 80% attendance required. Performance
appraisal using S and U

870-227
3(2-2-5)
วำรสำรศำสตร์ ออนไลน์
(Online Journalism)
แนวคิดการสื่ อสารสาธารณะผ่านสื่ อออนไลน์ การ
จัดการข้อมูล การบรรณาธิ กรณ์ออนไลน์ กระบวนการผลิต
การฝึ กปฏิบตั ิ กฎหมายและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts of public communication through online
media; information management; news online editing;
production process; practice of online journalism; related
laws and ethics

870-301
3(3-0-6)
กฎหมำยและจริยธรรมสื่อสำรมวลชน
(Laws and Ethics of Mass Communication)
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ เ สรี ภาพ ความรั บ ผิ ด ชอบ
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณของการสื่ อสารมวลชน กฎหมาย
ที่เกี่ ยวข้องกับสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การละเมิด
สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ และกฎหมายคุ ้ม ครอง
ผูบ้ ริ โภค
Concepts of rights, freedom, responsibility,
morals and ethics of mass communication; laws related to
print and electronic media; invasion of privacy; copyright
and consumer protection laws

870-228
3(1-4-4)
กำรสื่อสำรกำรแสดง
(Performance Communication)
แนวคิดการสื่ อสารการแสดง รู ปแบบการแสดงทั้ง
สากลและพื้ น บ้า นการเขี ย นบท การก าหนดตัว ละคร การ
สร้างสรรค์ฉากและอุปกรณ์ การแต่งหน้าและเครื่ องแต่งกาย
พื้นที่การแสดง การฝึ กฝนและปฏิบตั ิการแสดง
Concepts of performance communication;
performance in universal and folk forms; script writing;
casting; props and stage design; make-up and costume;
performance space; rehearsal and practice
870-300
ไม่ นับหน่ วยกิต (2 คำบ)
ภำษำอังกฤษหรรษำ 2
(English for Fun II)
สานวนและคาสแลงในชี วิตประจาวัน การฝึ กการ
ฟั งจากสื่ อมวลชนประเภทต่า ง ๆ เช่ น โฆษณา ภาพยนตร์
เพลง การเขียนบันทึกและข้อความสั้น

870-302
3(3-0-6)
กำรวิจยั กำรสื่อสำรเบือ้ งต้ น
(Introduction to Communication Research)
แนวคิดและหลักการวิจยั ด้านการสื่ อสาร ประเภท
และเป้ าหมายของการวิจัยการสื่ อสารแบบต่าง ๆ เช่ น การ
วิจยั เพื่อการผลิต การวิจยั ผูร้ ับสาร การวิจยั รายการ ระเบี ยบ
วิ ธี วิ จั ย การออกแบบโครงร่ างวิ จั ย กระบวนการวิ จั ย
จริ ยธรรมในการวิจยั
Concepts and principles of communication
research; research types for different purposes: media
production, audience, programs; research methodology,
proposal design and process; ethics
870-303
3(3-0-6)
ภำษำอังกฤษสำหรับกำรสื่อสำรมวลชน 2
(English for Mass Communication II)
ทักษะการอ่านและการเขียนประเภทต่างๆ เช่น ข่าว
จดหมาย บทความ และบทโฆษณา เทคนิคการแปลงานเขียน
จากภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็ น
ภาษาอังกฤษ

Reading and writing skills for different types of
texts: news, letters, articles and advertising messages;
translation techniques for texts from English into Thai and
vice versa
870-304
3(3-0-6)
กำรสื่อสำรพหุวฒ
ั นธรรม
(Multicultural Communication)
ภู มิ ห ลัง ทางสัง คม วัฒ นธรรม และอัต ลัก ษณ์ ใ น
สังคมพหุวฒั นธรรม โดยเฉพาะสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้
การสื่ อ สารและการแลกเปลี่ ย นทางวัฒ นธรรม การสร้ า ง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลและสังคม
ต่า งวัฒนธรรม การวิเ คราะห์ การเปลี่ ยนแปลง ผลกระทบ
และการปรับตัวทางวัฒนธรรมที่เกิดจากสื่ อมวลชน
Socio-cultural background and identity of multicultural society, Thailand's southern border provinces in
particular; communication and cultural exchange; relation
building and understanding individuals with cultural
diversity; analysis of cultural changes, impacts and
adjustment introduced by mass media
870-305
3(3-0-6)
กำรสื่อสำรมวลชนในกลุ่มประเทศอำเซียน
(Mass Communication in ASEAN)
การเปรี ยบเที ยบระบบการสื่ อสารมวลชน
เทคโนโลยีก ารสื่ อสาร รู ป แบบองค์กรสื่ อ มวลชนในกลุ่ ม
ประเทศอาเซี ย น พลวัต รทางประวัติ ศ าสตร์ การเมื อ ง
เศรษฐกิ จ สัง คม และวัฒ นธรรมในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่ อมวลชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
Comparative
mass
media
systems;
communication technology, forms of mass media
organization in ASEAN; dynamics of historical, political,
economic, socio-cultural systems in ASEAN; relations
between mass media in ASEAN

870-310
3(2-2-5)
กำรผลิตรำยกำรวิทยุโทรทัศน์ เบือ้ งต้ น
(Introduction to Television Program Production)
องค์ประกอบ กระบวนการ และเทคนิ คการผลิ ต
รายการโทรทัศน์เบื้องต้นแบบสากลและแบบท้องถิ่น การใช้
กล้อ งวี ดิ ทัศ น์ เ พื่ อ สื่ อ ความหมาย การใช้ เ ครื่ องมื อ และ
อุปกรณ์วิทยุโทรทัศน์ ประเภทและรู ปแบบรายการ เทคนิ ค
การผลิตและตัดต่อรายการ หลักการประกาศ การฝึ กปฏิ บตั ิ
หน้าที่ต่างๆ ในกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
Elements, process and techniques of basic
production of television programs in universal and folk
forms; use of video camera as communicating agent; use of
tools and equipment; types and formats; production and
editing techniques; principles of broadcasting; practice of
different job positions
870-311
3(3-0-6)
กำรคิดสร้ ำงสรรค์ ในงำนสื่อสำร
(Creative Thinking in Communication)
หลักการพื้นฐานของการคิดเชิงสร้างสรรค์ในงาน
สื่ อสาร การพัฒนาแนวความคิดริ เริ่ มและจิ นตนาการในเชิ ง
สร้างสรรค์ การออกแบบการสื่ อสารให้มีความโดดเด่น การ
ฝึ กปฏิบตั ิการคิดเชิงสร้างสรรค์ในงานสื่ อสาร
Basic principles of creative thinking in
communication; development of innovative and imaginative
concepts; design for outstanding and unique
communication; practice of creative thinking
870-312
3(2-2-5)
กำรผลิตสื่อดิจทิ ลั
(Digital Media Production)
แนวคิ ด และกระบวนการการผลิ ต สื่ อดิ จิ ทัล การ
บัน ทึ ก สร้ า งและแก้ไ ขแฟ้ มเสี ย งที่ ใ ช้ใ นงานการผลิ ต สื่ อ
ดิจิทลั อุปกรณ์สาหรับการบันทึกและตัดต่อสื่ อดิจิทลั
Concepts and process of digital media production;
recording; sound creating and editing; equipment for
recording and editing digital files

870-313
3(3-0-6)
กำรบริหำรจัดกำรองค์ กรสื่อ
(Management of Media Organization)
โครงสร้ า งองค์ก รสื่ อ การก าหนดนโยบายและ
แผนงาน การบริ ห ารและการจัด การบุ ค ลากร การจัด การ
งบประมาณ การบัญ ชี สาหรั บผูป้ ระกอบการด้านสื่ อ การ
บริ หารการผลิตและจาหน่าย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Structure of media organization; policies and
planning; personnel administration; budget management;
managerial accounting for media entrepreneur; production
and distribution management; related laws
870-314
3(3-0-6)
ทุนทำงสังคมเพือ่ ธุรกิจและวิสำหกิจชุมชน
(Social Capital for Business and Community Enterprise)
ความหมาย แนวคิ ด ความส าคัญ ประเภท และ
โครงสร้างของทุนทางสังคม ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อระบบทุน
ทางสังคม การบริ ห ารจัด การทุ น ทางสัง คมเพื่ อ ธุ รกิ จ และ
วิสาหกิ จชุ มชน ภาคี การพัฒนา และการสร้ างเครื อข่ายทุ น
ทางสังคม
Definition, concepts, significance, types and
structure of social capital; factors affecting social capital
system; management of social capital for business and
community enterprise; consortium for development and
networking
870-315
3(2-2-5)
กำรออกแบบและผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ และสื่อโฆษณำ
(Media Design and Production for Public Relations and
Advertising)
กระบวนการออกแบบและผลิ ต สื่ อเพื่ อ การ
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการโฆษณา การใช้ ต ั ว อั ก ษร สี
องค์ประกอบศิลป์ และสารสนเทศกราฟิ ก ผลทางจิตวิทยาที่
มีต่อผูร้ ับสาร ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และ
เนื้อหา หลักการเขียนบท กฎหมายและจริ ยธรรม

Process of media design and production for public
relations and advertising; use of typography, color, art
composition, and information graphics; psychological
effects on audience; relationship between creativity and
messages; principles of script writing for public relations
and advertising; laws and ethics
870-316
3(3-0-6)
กำรวิเครำะห์ ผ้รู ับสำร
(Audience Analysis)
แนวคิดเกี่ยวกับผูร้ ับสาร การวิเคราะห์ผรู ้ ับสารใน
มุมมองต่าง ๆ เช่น ผูบ้ ริ โภค ผูผ้ ลิต ผูท้ ี่ ตอ้ งได้รับการศึ กษา
ผู ้ใ ช้สื่ อ ใหม่ ตัว แปรที่ ใ ช้ ใ นวิ เ คราะห์ แนวทาง ในการ
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ับสาร ตัวสื่ อ และบริ บท
ของการเปิ ดรับสื่ อ
Concepts of audience; analysis of audience as
consumers, producers, un-educated, new media users;
variables in audience analysis; approaches of audience
analysis; relationship between audience, media and context
of media exposure
870-317
3(3-0-6)
กำรวำงแผนและกำรบริหำรกำรสื่อสำรกำรตลำด
(Planning and Management for Integrated Marketing
Communication)
การกาหนดเป้ าหมาย การวิเคราะห์และการประเมิน
สถานการณ์ การวิเ คราะห์ สินค้า ตลาดและผูบ้ ริ โ ภค การ
วางแผนและบริ หารงาน การเลือกใช้สื่อและการสร้างสรรค์
กิจกรรม การประเมินผลการดาเนินงาน
Objective setting; situation analysis and
assessment; analysis of products, markets and consumers;
planning and management; selection of media and
activities; performance appraisal

870-320
3(3-0-6)
กำรเขียนข่ ำวและรำยงำนข่ ำวขั้นสู ง
(Advanced News Writing and Reporting)
รายวิ ช าบัง คับ ก่ อ น 870-205 การเขี ย นข่ า วและ
รายงานข่าวเบื้องต้น
เทคนิ คการรายงานข่าวขั้นสู ง การรวบรวมข้อมูล
ข่ า ว การวางแผน การวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น การประเมิ น
สถานการณ์ การเขี ย นข่ า วต่ อ เนื่ อ ง การรายงานข่ า วแบบ
สื บสวนสอบสวน การรายงานข่าว แบบตีความ การรายงาน
ข่า วเชิ งวิจัย การรายงานข่ า วเฉพาะด้า น จริ ย ธรรมในการ
รายงานข่าว
Prerequisite : 870-205 Introduction to News
Writing and Reporting
Techniques of advanced news reporting; news
gathering; planning; news angle analysis and evaluation;
different forms of news reporting: follow-up; investigative,
interpretative, research-oriented and specific; code of
conduct and ethics
870-321
3(3-0-6)
กำรสื่อสำรกับกำรเมือง
(Communication and Politics)
แนวคิ ด การสื่ อ สารทางการเมื อ ง อิ ท ธิ พ ลทาง
การเมื อ งที่ มีต่ อ สื่ อมวลชน อิ ทธิ พ ลของสื่ อมวลชนที่ มี ต่ อ
ทัศ นคติ ความเชื่ อ และการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของ
ประชาชน สิ ท ธิ พ ลเมื อ งในการสื่ อ สารทางการเมื อ ง การ
สื่ อสารทางการเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม และการจัด
วาระทางสังคมเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
Concepts of political communication; influence of
politics on mass media; influence of mass media on
attitudes, beliefs and public participation in politics; civil
rights in political communication; political communication
and social change; agenda setting for political interests
870-322
3(1-4-4)
กำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงขั้นสู ง
(Advanced Radio Program Production)
รายวิ ช าบั ง คับ ก่ อ น 870-211 การผลิ ต รายการ
วิทยุกระจายเสี ยงเบื้องต้น

การบริ หารจั ด การสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ยง
กระบวนการผลิต การวิเคราะห์ผรู ้ ับสารและตลาด การพัฒนา
รายการที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์
การประเมินผลรายการ
Prerequisite : 870-211 Introduction to Radio
Program Production
Administration of radio station; production
process; analysis of target groups and markets;
improvement of quality radio programs; program
assessment
870-323
3(3-0-6)
ภำษำอังกฤษสำหรับกำรสื่อสำรทำงวิทยำศำสตร์
(English for Science Communication)
ทักษะการพูด ฟั ง อ่าน และเขียนทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ค าศัพ ท์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ หลัก การและ
เทคนิ คการแปลข่าว บทความ สารคดี จากภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
Speaking, listening, reading and writing skills in
science and technology; scientific terminology; translation
principles and techniques for scientific news, articles,
documentaries from English into Thai and vice versa
870-324
3(3-0-6)
กำรบริหำรงำนลูกค้ ำสัมพันธ์
(Customer Relations Management)
แนวคิ ด หลั ก การและความส าคั ญ ของก าร
บริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ รู ปแบบการสร้างความสัมพันธ์
กับลูก ค้า การวางแผนและกระบวนการบริ หารงานลูกค้า
สัมพันธ์ เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดเพื่อสร้ างความสัมพันธ์
กับ ลู ก ค้า การพัฒ นาฐานข้อ มู ล ลู ก ค้า การประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานลูกค้าสัมพันธ์
Concepts, principles and significance of customer
relations management; forms of customer relationship
building; customer relations planning and management
process; marketing communication tools for customer
relationship building; customer database development;
evaluation of customer relations operation

870-325
3(1-4-4)
กำรผลิตรำยกำรวิทยุโทรทัศน์ ข้นั สู ง
(Advanced Television Program Production)
รายวิชาบังคับก่อน 870-310 การผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์เบื้องต้น
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ส ถ า นี วิ ท ยุ โ ท ร ทั ศ น์
กระบวนการผลิต การวิเคราะห์ผู ้รับสารและตลาด การผลิต
รายการทั้ งในและนอกสถานที่ การพัฒ นารายการที่
สร้างสรรค์และมีประโยชน์ การประเมินผลรายการ
Prerequisite : 870-310 Introduction to Television
Program Production
Administration of television station; production
process; analysis of target groups and markets, in-studio
and on-location production, improvement of quality
television programs; program assessment
870-326
3(3-0-6)
กำรสื่อสำรกำรตลำดระหว่ ำงประเทศ
(International Marketing Communication)
การวิเคราะห์การตลาดระหว่างประเทศ พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค การกาหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันระหว่างประเทศ
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตลาดและการสื่ อ สารการตลาด
ระหว่า งประเทศ ข้อ ตกลงเกี่ ย วกับ การค้า และการสื่ อ สาร
การตลาดระหว่า งประเทศ สารสนเทศและช่ อ งทางการ
สื่ อสารการตลาดระหว่างประเทศ การวางแผนการสื่ อสาร
การตลาดระหว่างประเทศ
International marketing analysis; consumer
behaviors; strategic planning for international competition;
factors affecting marketing and international marketing
communication; regulations on trades and international
marketing communication; information and channel;
planning for international marketing communication
870-327
สื่อจินตคดีและบันเทิงคดีศึกษำ
(Imaginative Media and Entertainment
Communication Studies)

3(3-0-6)

แนวคิด ทฤษฎี การทาความเข้าใจ การสร้างสรรค์
งานทางจินตคดีและบันเทิงคดีของไทยและต่างประเทศผ่าน
สื่ อมวลชนต่างๆ แนวโน้มและทิศทางของสื่ อ
จินตคดีและบันเทิงคดีในอนาคต
Concepts, theories, understanding, creation of
imaginative media and entertainment communication in
national and international media; future trends and direction
870-328
3(3-0-6)
กำรสื่อสำรสุ ขภำพ
(Health Communication )
แนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสารสุขภาพ การวิเคราะห์
สถานการณ์ ด้า นสุ ข ภาพ การวางแผนและการออกแบบ
กระบวนการสื่ อสารสุขภาพ ความสาคัญและบทบาทของนัก
สื่ อสารสุขภาพ
Concepts and theories of health communication;
health situation analysis; planning and design for health
communication process; importance and roles of health
communicator
870-329
3(2-2-5)
กำรผลิตรำยกำรข่ ำวทำงวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์
(Production of Radio and Television News Program)
การวางแผนการผลิต กระบวนการผลิต การดาเนิ น
รายการ บทบาทหน้าที่ของบุคลากร การประเมินผลการผลิต
รายการ จรรยาบรรณวิชาชีพ
Planning; process; broadcasting; roles of studio
personnel; program evaluation; code of conduct and ethics
870-400
ไม่ นับหน่ วยกิต (2 คำบ)
ภำษำอังกฤษหรรษำ 3
(English for Fun III)
การเน้ น ทั ก ษะการพู ด และการเขี ย น ค าศั พ ท์
สานวน และการจาลองสถานการณ์ในการทางาน เช่น การ
นาเสนอข้อมูล การแสดงความคิ ดเห็ น การสัมภาษณ์ การ
กรอกใบสมัค รงาน การเขี ย นและโต้ต อบจดหมายและ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Emphasis on speaking and writing skills;
vocabulary, expressions and role playing in working
context: data presentation, opinion expression, interview,
application form filling-out; letter and electronic mail
correspondence
No credits earned, 80% attendance required.
Performance appraisal using S and U
870-401
3(3-0-6)
กำรสื่อสำรเพือ่ กำรพัฒนำชุมชน
(Communication for Community Development)
แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารสื่ อสารเพื่ อ การพัฒ นา
บทบาทและอิทธิ พลการสื่ อสารที่ มีต่อการพัฒนาชุมชนพหุ
วัฒ นธรรมในพื้ น ที่ จั ง หวัด ชายแดนใต้ การวิ เ คราะห์
โครงสร้างและปั ญหาชุมชน แนวทางการแก้ไขปั ญหาชุมชน
ด้วยกระบวนการสื่ อสารและการสื่ อสารทางเลื อกเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
Concepts and theories of communication for
development; roles and influences of communication on
development of Thailand’s southern multi-cultural
community; analysis of community structure and issues;
communication process and community alternative
communication aiming to solve community problems
870-402
ไม่ นับหน่ วยกิต
กำรฝึ กประสบกำรณ์ วชิ ำชีพ
(Internship)
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพกับองค์กรสื่ อมวลชนหรื อ
องค์ก รที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การสื่ อ สารมวลชนเป็ นเวลา 1 ภาค
การศึกษา และนาเสนอผลการฝึ กประสบการณ์ตามรู ปแบบที่
สาขาวิชากาหนด พร้ อมส่ งรายงาน การวัดและประเมิ นผล
โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ G P และ F
Professional training in mass media or related
organization for a full semester; internship experience to be
presented in a form approved by course advisors together
with a written report; performance appraisal using G P
and F

870-411
3(1-4-4)
กำรฝึ กปฏิบัตกิ ำรสื่อสำรมวลชน
(Practice of Mass Communication )
ทักษะการสื่ อสารภายในและภายนอกองค์กร การ
ฝึ กปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสื่ อสารมวลชน การผลิ ต และ
สร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมทางการสื่ อสาร
Internal and external organizational
communication skills; practice of mass communication;
production of creative media and activities
870-412
3(1-4-4)
กำรฝึ กปฏิบัตกิ ำรสื่อสำรกำรตลำด
(Practice of Integrated Marketing Communication)
ทักษะการสื่ อสารภายในและภายนอกองค์กร การ
บริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ การวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย การฝึ ก
ปฏิ บตั ิการด้านการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ การผลิ ต
และสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมทางการสื่ อสารการตลาด
Internal and external organizational
communication skills; customer relations management;
practice of integrated marketing communication;
production of creative media and activities
870-420
3(3-0-6)
เศรษฐศำสตร์ สื่อมวลชน
(Mass Media Economics)
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร์ แ ละ
เศรษฐศาสตร์ การเมื อ งสื่ อ สารมวลชน อิ ทธิ พ ลของระบบ
เศรษฐกิ จ และบริ บ ททางสัง คมที่ ส่ ง ผลต่ อ โครงสร้ า งทาง
เศรษฐกิจการเมืองขององค์กรสื่ อมวลชน ผลกระทบต่อสิ ทธิ
และเสรี ภาพในการแสดงออก การผลิ ตเนื้ อหาของสถาบัน
สื่ อมวลชน การกระจาย การบริ โภคผลผลิตสื่ อมวลชน
Concepts and theories of economics and political
economy of mass media; influence of economic system and
social context on socio – economic structure of mass media
organizations; impacts on rights and freedom of expression,
production, distribution and consumption of mass media
content

870-421
3(3-0-6)
สัมมนำกำรสื่อสำรมวลชน
(Seminar in Mass Communication)
กา ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ เ ด็ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
สื่ อสารมวลชนที่ส่งผลกระทบต่อสังคม การจัดสัมมนา การ
นาเสนอข้อมูลสู่สาธารณะเพื่อสร้างความตระหนัก
การสนับสนุนและการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการแก้ไข
ปั ญหาสังคม
Analysis of issues related to mass communication
and social effects; seminar organization; information
presentation for public awareness, support and participation
in social solutions
870-422
3(3-0-6)
เทคนิคกำรวิเครำะห์ สื่อ
(Media Analysis Techniques)
หลักการและความสาคัญในการวิเคราะห์สื่อ การ
วิเคราะห์สื่อโดยใช้ทฤษฎีเป็ นเครื่ องมือ การวิเคราะห์สื่อโดย
ใช้ป ระเด็ น เป็ นเกณฑ์ การวิเ คราะห์ เ นื้ อ หา องค์ก รผูผ้ ลิ ต
รายการและผูร้ ับสาร
Concepts and significance of media analysis;
media analysis using different tools: theories, genres,
contents, media institution, programs and audience
870-423
3(3-0-6)
กำรสื่อสำรนโยบำยสำธำรณะ
(Communication and Public Policy)
แนวคิ ด นโยบายสาธารณะ หลั ก การสื่ อสาร
นโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
พัฒ นาที่ มีผ ลกระทบต่ อ ชุ ม ชน การวิเ คราะห์ และวางแผน
เปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการสื่ อสารสาธารณะ การสร้างความ
ร่ วมมือทางสังคมโดยใช้การสื่ อสารเชิงรุ ก
Concepts of public policy; principles of public
policy communication; public policies on development
projects affecting community; analysis and planning for
social change through public communication; social
collaboration with assertive communication

870-424
3(3-0-6)
กำรสื่อสำรเพือ่ กำรจัดกำรภำวะวิกฤต
(Communication for Crisis Management)
การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ใ นภาวะวิ ก ฤต การ
วางแผนและการดาเนินการสื่ อสารเพื่อการจัดการภาวะวิกฤติ
อย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกับบริ บทสังคม
Analysis of crisis situations; communication
planning and implementation for systematic crisis
management in accordance with social contexts
870-425
3(1-4-4)
กำรผลิตรำยกำรปกิณกะบันเทิงทำงวิทยุกระจำยเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์
(Variety Program Production for Radio and Television)
เทคนิ ค การเขี ย นบท กระบวนการผลิ ต รายการ
ปกิณกะบันเทิงทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
Techniques of script writing; production process
of variety radio and television programs
870-426
3(1-4-4)
กำรฝึ กปฏิบัตกิ ำรหนังสือพิมพ์
(Practice of Newspaper Production)
การบริ หารจัดการกองบรรณาธิการ กระบวนการ
สื่ อข่าว การจัดเตรี ยมต้นฉบับ การออกแบบจัดหน้า การจัด
จาหน่าย และการส่งเสริ มการขาย
Editorial management; news reporting process;
draft preparation; design and layout; sales and promotion
870-427
3(3-0-6)
กำรสื่อข่ ำวเพือ่ สันติภำพเพือ่ คลีค่ ลำยควำมขัดแย้ ง
(Peace and Conflict Resolution Journalism)
แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและความขัดแย้ง บทบาท
และความสาคัญของสื่ อและข่าวสารในการสร้ างสันติ ภาพ
และคลี่คลายความขัดแย้ง การวางแผน
การสื่ อสารและการผลิตเนื้อหาข่าวเพื่อสันติภาพและคลี่คลาย
ความขัดแย้ง

Concepts of peace and conflict; roles and
significance of news and media in peace building and
conflict resolution; communication planning and production
of news content for peace and conflict resolution
870-428
6(0-36-0)
สหกิจศึกษำ
(Cooperative Education)
การปฏิ บตั ิงานจริ งในลักษณะพนักงานชัว่ คราวใน
องค์กรสื่ อมวลชนหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารเป็ น
เวลา 1 ภาคการศึ กษา นาเสนอผลการฝึ กประสบการณ์ตาม
รู ปแบบที่สาขาวิชากาหนด พร้อมส่ งรายงาน การประเมินผล
การท างานโดยอาจารย์ป ระจ าสาขาและผูร้ ั บ ผิ ด ชอบจาก
สถานประกอบการ
Working as a temporary employee in mass media
or related organization for a full semester; cooperative
education experience to be presented in a form approved by
course advisors together with a written report; performance
appraisal by an advisor together with a supervisor
designated by organization

