หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
คําอธิบายรายวิชา
01352111** หลักนิเทศศาสตร (Principles of Communication Arts)
3(3-0)
หลักการและทฤษฎีในการสื่อสาร บทบาท และผลกระทบของการสื่อสารที่มี
ตอบุคคลและสังคม รูปแบบการสื่อสารมวลชน ตลอดจนอิทธิพลและความรับผิดชอบ
ตอสังคม
Principles and theories of communication. Roles and related effects
of communication toward individuals and society. Forms of mass
communication. Influences and responsibilities of mass communication
toward society.
01352141 การหนังสือพิมพเบื้องตน (Introduction to Journalism)
3(3-0)
บทบาท หนาที่ และวิวัฒนาการของหนังสือพิมพ ความหมาย ประเภทและ
องคประกอบของหนังสือพิมพ อิทธิพลของระบบสังคมที่แตกตางกัน ซึ่งมีผลกระทบ
ตอหนังสือพิมพ สิทธิและเสรีภาพ และความรับผิดชอบของหนังสือพิมพ
Roles, functions and evolution of the newspaper. Definition, types and
components of the newspaper. Different social influences affecting the
newspaper. Newspaper’s rights, freedom and responsibilities.
01352212 วาทนิเทศเบือ้ งตน (Introduction to Speech Communication)
3(2-3)
ความรูและทักษะขั้นพื้นฐานสําหรับการพูด และการฟงใหสัมฤทธิผ์ ล การ
เตรียมการพูดและวิธีการพูดตามจุดมุงหมาย ประเภทตาง ๆ ของการพูด หลักการฟง
ที่ถูกตอง การพูดในที่สาธารณะ การอภิปรายกลุม การสัมภาษณ ปาฐกถา และ
โตวาที
Basic knowledge and skills for effective speaking and listening. Speech
preparation and presentation for various purposes. Types of speech. Principles
of meaningful listening. Public speaking, group discussions, interviews, lectures
and debates.

**วิชาปรับปรุง
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01352213

การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ (Persuasive Communication)
3(3-0)
ทฤษฎีและวิธกี ารโนมนาวใจในการสื่อสารมวลชนและการติดตอระหวางบุคคล
องคประกอบที่สําคัญทางดานจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่มีผลตอการโนมนาวใจ แนว
ทางการจัดเรียบเรียงสารโนมนาวใจ
Theories and methods of persuasion for mass communication and
interpersonal communication. Psychological and sociological components
affecting persuasion. Approaches of persuasive message treatment.
01352214 คอมพิวเตอรเพื่องานสื่อสารมวลชน (Computer for Communication Arts) 3(2-3)
การประยุกตคอมพิวเตอรเพื่องานสื่อสารมวลชน งานสิ่งพิมพ หนังสือพิมพ
นิตยสาร เอกสารเผยแพร การผลิตงานประเภทกราฟฟกส มัลติมีเดีย วีดิทัศน สไลด
ภาพ ตัวอักษร และการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
Computer applications for mass communication : print, newspapers,
magazines and other publications. Production of graphics, multimedia, videos,
slides, pictures, characters. Using some software programs for the mass media.
01352221** หลักการประชาสัมพันธ (Principles of Public Relations)
3(3-0)
ความหมาย ประวัติ วิวัฒนาการและความสําคัญของการประชาสัมพันธ
ตลอดจนบทบาทวัตถุประสงค อิทธิพลและความรับผิดชอบของการประชาสัมพันธที่มี
ตอสังคมและกลุมเปาหมาย กระบวนการในการดําเนินงานประชาสัมพันธ และ
จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ
Definition, history, evolution and importance of public relations. Roles,
objectives, influences and responsibilities of public relations toward society and target
audiences. Process of public relations. Codes of ethics for public relation practitioners.
01352231** หลักการโฆษณา (Principles of Advertising)
3(3-0)
แนวคิดการโฆษณาเบื้องตน ความสัมพันธระหวางการโฆษณากับศาสตรตางๆ ที่
เกี่ยวของ องคประกอบและทฤษฎีการสือ่ สารการโฆษณา องคกรทางการโฆษณา กระบวนการ
โฆษณา กลุมเปาหมายการโฆษณา งบประมาณการโฆษณา สื่อโฆษณา การสรางสรรคงาน
โฆษณา การประเมินผลการโฆษณา กฎหมายและจรรยาบรรณในการโฆษณา
Basic concepts of advertising. Relationships between advertising and
related sciences. Elements and advertising communication theories. Advertising
organizations. Advertising process. Target groups in advertising. Advertising
budget. Advertising media. Creating advertisements. Advertising evaluation.
Laws and codes of ethics in advertising.
**วิชาปรับปรุง
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01352241

การสื่อขาวและการเขียนขาว (Reporting and News Writing)
3(2-3)
พื้นฐาน : 01352141
หลักการสําคัญขั้นพื้นฐานในการหาขาว การประเมินคุณคาขาว รูปแบบการ
เขียนขาวประเภทตาง ๆ การวิเคราะห วิจารณขาว ความรับผิดชอบและจริยธรรม
ของนักขาว มีการศึกษานอกสถานที่
Basic principles in gathering and evaluating news value. Formats of
different kinds of news writing. Analysis and criticism of news, responsibilities
and ethics for reporters. Field trips required.
01352242 การถายภาพเพื่อวารสารศาสตร (Photojournalism)
3(2-2)
ความรูพื้นฐานในการถายภาพขาว อุปกรณ และเครื่องมือในการถายภาพ
เสนอภาพที่เหมาะสมทางสื่อสารมวลชน มีการศึกษานอกสถานที่
Basic principles of press photography and camera equipment. Processes
of developing, printing, enlarging, selecting and presenting photographs through
mass communnication. Field trips required.
01352243 ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับการพิมพ (Typography)
3(3-0)
หลักการและกระบวนการพิมพ การออกแบบ และจัดทําสิ่งพิมพ เครื่องมือ
เครื่องใชในการพิมพ ความสําคัญและบทบาทในการพิมพที่มีตอปจเจกบุคคลและสังคม
Principles and processes of typography. Design and production of
publications. Typographical tools. Importance and roles of typography on
individuals and society.
01352251** การกระจายเสียงและภาพเบื้องตน(Introduction to Broadcasting)
3(3-0)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการกระจายเสียงทั้งวิทยุและโทรทัศน ศึกษาประวัติ
และวิวัฒนาการดานการกระจายเสียงในประเทศและตางประเทศ บทบาทและอิทธิพล
ของการกระจายเสียง หนาที่และความรับผิดชอบของสื่อการกระจายเสียงตอสังคม
เทคนิคและวิธกี ารผลิตรายการเบื้องตน
Basic knowledge of radio and television broadcasting systems.
Historical background and evolution both inside and outside the country.
Roles and influences, functions and responsibilities of broadcasting in
society. Techniques and methods of program production.
01352261 การภาพยนตรเบื้องตน (Introduction to Films)
3(3-0)
ประวัติและวิวฒ
ั นาการของภาพยนตร หลักพื้นฐานทีเ่ กี่ยวกับกระบวนการผลิต
ภาพยนตร การวางแผนการใชเครื่องมืออุปกรณและกระบวนการถายทํา ศิลปะการจัด
แสดง เสียง จิตวิทยา และศัพทวิชาการดานภาพยนตร ตลอดจนการเขียนบทและ
การตัดตอภาพยนตรเบื้องตน
**วิชาปรับปรุง
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History and evolution of motion pictures. Basic principles of the film
production process. Planning the use of film production equipment and
techniques in setting up lights and sound. Film psychology and technical terms.
Film script writing and film editing.
01352311** กฎหมายและจริยธรรมสือ่ มวลชน (Mass Media Laws and Ethics )
3(3-0)
พื้นฐาน : 01352111
แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนในสังคม
ประชาธิปไตย จริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชน ประเด็นและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการทํางานของสื่อมวลชน
Concepts of rights and liberty of citizens and mass media in democratic
society. Ethics and responsibilities of the mass media. Issues and laws
regarding performances of the mass media.
01352312 ศิลปะเพื่อการสื่อสารมวลชน (Art for Mass Communication)
3(2-2)
พื้นฐาน : 01352111
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกีย่ วกับความรูในเรื่องของศิลปะเพื่อการสื่อสารมวลชน
ในการที่จะใชสื่อความหมายได เพื่อกอใหเกิดประสิทธิผลทางการสือ่ สาร
Theories and practices on art for mass communication to
communicate the meanings effectively to the target audience.
01352313 การสื่อสารในองคการ (Organizational Communication)
3(3-0)
บทบาทและความสําคัญของการสื่อสารในองคการ ทฤษฎีและโครงสรางของ
องคการ หนาที่และประเภทของการสื่อสารภายในองคการ การปรับปรุงประสิทธิผล
ของการสื่อสารเพื่อความกาวหนาของขององคการ
Roles and importance of organizational communication. Theories and
structure of organizations. Function and various types of organizational
communication. Improving effectiveness of communication for the advancement
of organizations.
01352314 การสื่อสารและมติมหาชน (Communication and Public Opinion)
3(3-0)
ความหมาย วิวัฒนาการ และลักษณะการกอตัวของมติมหาชน บทบาทของ
การสื่อสารและสื่อมวลชนในการกอตัวและเปลี่ยนแปลงมติมหาชน การสํารวจมติ
มหาชน เทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อ การปฏิรูปความคิดและปฏิบัตกิ ารสงคราม
จิตวิทยา

**วิชาปรับปรุง
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Definition, evolution and characteristics of the formation of public
opinion. Roles of communication and mass media in forming and changing
public opinion. Public opinion surveys. Propaganda techniques. Thought
reforms and psychological warfare.
01352315** ทฤษฎีสื่อสารมวลชน (Theories of Mass Communication)
3(3-0)
ทฤษฎีและแนวคิดรวมสมัยเกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และอิทธิพลของการ
สื่อสารมวลชนที่มีตอสังคมและปจเจกบุคคล การศึกษาความหมายและแบบจําลองของ
ทฤษฎีปทัสถานและการปฏิบัติหนาทีข่ องสื่อตามบรรทัดฐานของสังคม การนําทฤษฎีมา
ใชอธิบายผลกระทบจากสือ่ สารมวลชนตอสังคม
Contemporary theories and concepts of roles, duties, and influences
of mass communication on society and individuals. Studying the meaning and
models of normative theories. Functions of media according to norms of society.
Using theories to explain the impact of mass communication on society.
01352316** การวิเคราะหผูรับสารสื่อสารมวลชน
3(3-0)
(Target Audience Analysis in Mass Communication)
พื้นฐาน : 01352111
การวิเคราะหผูรับสารตามโครงสรางทางจิตวิทยา ลักษณะทางประชากรทาง
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ทฤษฎีสอื่ สารมวลชนในการวิเคราะหผูรับสาร กลยุทธ
การเลือกผูรับสารเปาหมาย การวิจัยผูรับสาร การศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
จากสื่อมวลชน กลยุทธการใชสื่อใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย
Target audience analysis according to the psychological, demographic,
social, political, and cultural structure. Mass communication theories in target
audience analysis. Strategies of selecting target audiences. Audience research.
Study of behavior in mass media exposure. Strategies of using media
according to target audiences.
01352317 พฤติกรรมการสื่อสาร (Communication Behavior)
3(3-0)
แนวคิดเบื้องตนดานพฤติกรรมการสื่อสาร ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสื่อสาร
ผลของพฤติกรรมการสื่อสารในเชิงจิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรม ประเภทของ
พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย การสื่อสารเชิงกลยุทธ ความสัมพันธระหวาง
สื่อมวลชนกับพฤติกรรมการสื่อสาร
Basic concepts of communication behavior. Factors affecting
communication behavior. Effects of communication behavior on psychological,
social, and cultural aspects. Types of human communication behavior. Strategic
communication. Relations between mass media and communication behavior.
**วิชาปรับปรุง
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01352318

การรูเทาทันสื่อ (Media Literacy)
3(3-0)
องคประกอบ ลักษณะและความหมายของสารในสื่อ หลักและเทคนิคในการ
วิเคราะหและประเมินคุณคาของสาร การเลือกรับสาร ผลกระทบของอุตสาหกรรมสื่อ
ตอสังคมและวัฒนธรรม การนําการรูเทาทันสื่อไปบูรณาการกับศาสตรที่เกี่ยวของ
Elements, characteristics, and meanings of messages in the media.
Principles and techniques of analysing and evaluating message values.
Message selection. Social and cultural impact of the media industries.
Integrating media literacy with related sciences.
01352319* เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับสังคม
3(3-0)
(Information and Communication Technology on Society)
พื้นฐาน : 01352111
แนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บทบาทและผลกระทบที่มีตอ
การเปลี่ยนแปลงสังคมในยุคสังคมสารสนเทศ รูปแบบ วิธีการสื่อสาร และการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเปนเครื่องมือเพื่อการพัฒนาสังคม
Concepts of information and communication technology. Roles and
impact on social changes in the information society age. Formats, ways of
communication, and implementing information and communication technology
as a tool to develop society.
01352321** การประชาสัมพันธขั้นสูง (Advanced Public Relations)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01352221
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงานรัฐบาล หนวยงานธุรกิจ และ
หนวยงานที่ไมหวังผลกําไร บทบาทและหนาที่ของการประชาสัมพันธที่มีตอหนวยงาน
และตอสังคม การสรางภาพพจนที่ดีตอกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ การสราง
ความสัมพันธระหวางหนวยงาน ปญหาและแนวโนมของการประชาสัมพันธ
Public relations process in government organizations, private
organizations, and non profit organizations. Roles and functions of public
relations to their own organizations and society. Creating good image to
relevant target audiences. Relation building among organizations. Problems
and trends of public relations.

*วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง
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01352322

01352323

01352331

01352332

01352333

การใชสื่อเพือ่ การประชาสัมพันธ (Public Relations Techniques)
3(3-0)
สื่อและเครื่องมือเพื่อการประชาสัมพันธทกุ ประเภท ขอดีและขอจํากัดของสื่อ
แตละประเภท วิธีการสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน การใชและการประเมินผล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อในการประชาสัมพันธ
All types of media and tools for public relations. Advantages and
limitation of each type of the media. Methods of media relations. Using and
Evaluating efficiency and effectiveness of the media in public relations.
การเขียนเพือ่ การประชาสัมพันธ (Writing for Public Relations)
3(2-2)
พื้นฐาน : 01352221
ทฤษฎีการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ การรวบรวมขอมูลเรื่องราว ขาวสาร
การเขียนขาวแจก การเขียนสคริพท การเขียนบทความ การเขียนสุนทรพจน
Theories of public relations writing. Gathering information for public
Relations writing. Writing scripts, articles and speech.
ศิลปะและการออกแบบโฆษณา (Art and Advertising design)
3(2-2)
พื้นฐาน : 01352231
หลักการเบื้องตนของพาณิชยศิลป การออกแบบที่มีผลสัมฤทธิใ์ นการดึงดูด
ความสนใจและมีผลตอการโนมนาวใจ กลุมชนที่เปนเปาหมายของการโฆษณา
Basic principles of commercial art. Accomplished designs in
attracting Interests and convincing the target audience of the advertisement.
การสรางงานโฆษณา (Advertising Creativity and Production)
3(2-2)
พื้นฐาน : 01352331
ขั้นตอนของกระบวนการสรางสรรค เพื่อใหไดภาพและขอความตาง ๆ ที่จะ
สรางขอความสื่อสารในชิ้นโฆษณา ตลอดจนศึกษาหลักการและเทคนิคพิเศษตาง ๆ ใน
การสรางภาพยนตรโฆษณา การจัดทําโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และการทําโฆษณา
ในสื่อสิ่งพิมพแบบตาง ๆ
Steps of creativity process to create pictures and content in advertising.
Principles and special techniques in advertising in film production, radio,
television and printed media.
การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
3(3-0)
หลักการสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พฤติกรรม
ผูบริโภค การสื่อสารดวยผลิตภัณฑ การวางแผนการสือ่ สารการตลาด และเครื่องมือ
การสื่อสารการตลาด
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01352352

01352353

Principles of marketing communication. Integrated marketing
communication. Consumer behavior. Communication through products.
Marketing communication planning, and marketing communication tools.
การเขียนบทบรรณาธิการและบทวิจารณ (Editorial and Critical Writing)3(3-0)
พื้นฐาน : 01352241
ทฤษฎีและหลักการเขียน การวิเคราะหและวิจารณบทบรรณาธิการ คอลัมน บท
วิเคราะห บทวิจารณ สารคดี บทบรรณาธิการ ที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพและนิตยสาร
Theories and principles of writing, anlysing and criticizing for
editorials, column, analytic commentaries, and features on newspapers and
magazines.
การผลิตรายการวิทยุ I (Radio Program Production I)
3(2-2)
พื้นฐาน : 01352251
องคประกอบและกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หนาที่และความ
รับผิดชอบของฝายตาง ๆ การใชและระวังรักษาอุปกรณ การเตรียมบทวิทยุและฝก
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
Components and process in radio program production. Duties and
responsibilities of the personnel involved. Using and caring of equipment.
Preparing radio scripts. Practice producing radio programs.
การเสนอขาววิทยุโทรทัศน (Radio and Television News Reporting) 3(2-2)
พื้นฐาน : 01352241
การเขียนขาววิทยุและโทรทัศน ขอแตกตางระหวางขาววิทยุ ขาวโทรทัศน
และขาวหนังสือพิมพ การเรียบเรียงและการตัดตอขาววิทยุและโทรทัศนจากตนฉบับ
ฝกการเสนอรายการขาวทางวิทยุและโทรทัศน
Writing radio and television news. Differences among radio, television
and newspaper news. Rewriting and editing radio and television news from the
manuscript. Practice presenting the news programs on radio and television.
การเขียนบทวิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร
3(2-2)
(Scriptwriting for Radio, Television and Films)
พื้นฐาน : 01352251 และ 01352261
รูปแบบและแนวการเขียนบทวิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร บทละคร บทโฆษณา
วิเคราะหและวิจารณบทวิทยุ โทรทัศน และภาพยนตรในปจจุบัน
Formats and guidelines for writing radio, television, film, drama and
advertising script. Analyzing and criticizing current radio, television and film scripts.
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01352354

การผลิตรายการโทรทัศน I (Television Program Production I)
3(2-2)
พื้นฐาน : 01352251
ระบบกอกําเนิดและการสงสัญญาณโทรทัศน กระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศน หนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรฝายตาง ๆ ในกระบวนการผลิต
รายการ องคประกอบและปจจัยที่มีความสัมพันธกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน
การสื่อความหมายดวยภาพและเสียง การทํางาน วิธีใช การระวังรักษาเครื่องมือ
อุปกรณตาง ๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน การใชอุปกรณการผลิตรายการโทรทัศน
ทั้งในสตูดิโอและนอกสตูดิโอ ตลอดจนผลิตรายการโทรทัศนสั้น ๆ
Systems by which radio and television signals originated and
transmitted. Duties and responsibilities of the personnel involved in program
production. Components of, and factors related to, production.
Communication of meaning through images and sounds. Using and caring of
equipment. Using television equipment in the studio and field production.
Short television program production.
01352390* การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Cooperative Education Preparation)1(1-0)
หลักการ แนวคิด และกระบวนของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การ
สื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน
Principles, concepts and processes of cooperative education. Related
rules and regulations. Basic knowledge and techniques in job application. Basic
knowledge and techniques in working, communication and human relations.
Personality development. Quality management systems in the workplace.
Presentation techniques. Report writing.
01352411 สื่อสารพัฒนาการ (Development Communication)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01352111
บทบาทหนาที่ของสื่อประเภทตาง ๆ ทีม่ ีตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
Roles and functions of mass communication media in social and
national development.

*วิชาเปดใหม
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01352413

การวางแผนและประเมินผลสื่อมวลชน
3(3-0)
(Communication Planning and Evaluation )
พื้นฐาน : 01352111 และ 01352141 และ 01352251
การวางแผนและการประเมินผล การจัดการงานสื่อสารมวลชน การสราง
โครงการสื่อสาร หลักเศรษฐศาสตรในการวางแผนและการจัดการ การกําหนดรูปแบบ
และแผนปฏิบตั ิการ การประเมินผลโครงการ การเขียนโครงการและการเขียนรายงาน
Mass communication planning, evaluating and managing. Creating
mass communication project. Principles of economies in planning and
management. Determining formats and operational plans. Project evaluation.
Writing for project proposals and reports.
01352421 การวางแผนงานประชาสัมพันธ (Public Relations Planning)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01352321
แนวคิด หลักการ และกระบวนการในการวางแผนงาน งานประชาสัมพันธให
สอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายของหนวยงาน ประเภทของการวางแผนงาน
ประชาสัมพันธ ตลอดจนการวัดการประเมินผลแผนงานประชาสัมพันธ
Concepts, fundamentals and processes of planning for public relations
in connection with objectives and policis of organizations. Types of public
relations planning. Evaluation of public relations plans.
01352431** การวางแผนรณรงคทางการโฆษณา (Advertising Campaign Planning) 3(3-0)
พื้นฐาน : 01352231 หรือ 01134331
กระบวนการวางแผนรณรงคทางการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขาย การ
ประยุกตใชหลักการและทฤษฎีดานการโฆษณาในกระบวนการวางแผนรณรงคทางการ
โฆษณา
Process of planning on advertising campaigns for sale promotion.
Applying principles and theories of advertising for planning process of
advertising campaigns.
01352434 การเขียนบทโฆษณา (Advertising Writing)
3(2-2)
พื้นฐาน : 01352231
ฝกเขียนบทโฆษณาสําหรับหนังสือพิมพและสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ ปาย
โฆษณา บทวิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร
Practice writing advertisements for newspapers and other printed
materials; advertisement posters, radio, television and film scripts.
**วิชาปรับปรุง
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01352435** การบริหารการโฆษณา (Advertising Administration)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01352231 หรือ 01134331
หลักการบริหารการโฆษณา การบริหารสํานักงานตัวแทน การจัดการองคกร และ
บุคลากร การจัดสรรงบประมาณ การจัดการดานสื่อ การวิจัยและประเมินผล สภาพปจจุบัน
และปญหาของการบริหารการโฆษณา แนวโนมธุรกิจโฆษณาในประเทศไทย
Principles of advertising administration. Agency administration. Personnel
and organizational management. Budget allocation. Media management. search
and evaluation. Current conditions and problems of advertising administration.
Trends of advertising business in Thailand.
01352436** การจัดการงานบริการลูกคาในงานโฆษณา
3(3-0)
(Client Service Management in Advertising)
พื้นฐาน : 01352231 หรือ 01134331
ความรูเบื้องตนทางการตลาดสําหรับผูประสานงานลูกคา บทบาทและความ
รับผิดชอบของฝายบริการลูกคา การรวบรวมขอมูลทางการโฆษณาจากลูกคา การ
ประสานงานของฝายบริการลูกคากับหนวยงานภายในและภายนอก กลยุทธในการสราง
ความสัมพันธอันดีกับลูกคา การนําเสนองานโฆษณา ปญหาและแนวทางการแกไขของ
การจัดการงานบริการลูกคาในงานโฆษณา
Basic knowledge on marketing for account executives. Roles and
responsibilities of client service departments. Collecting advertising information
from clients. Coordinating of client service department with internal and external
organizations. Strategies in creating good relationships with clients. Advertising
presentation. Problems and solutions of client service management in
advertising.
01352441 การบรรณาธิกรณนิตยสาร (Magazine Editing)
3(2-3)
พื้นฐาน : 01352241
หลักการจัดทํานิตยสาร การวางแผนเพือ่ จัดทํานิตยสารประเทตาง ๆ การ
คัดเลือกเนื้อหา เตรียมตนฉบับ ตรวจแก เขียนเรื่อง การใชตัวอักษร การเลือกภาพ
การวาดรูป การเขาหนา รวมถึงความรูเ บื้องตนทางการผลิตและจําหนาย
Principles of magazine production. Planning the production of
various Types of magazines publication formats. Selection of content,
proofreading, article writing, typographing, illustrating, layout and copy filling.
Basic knowledge on distribution methods.
**วิชาปรับปรุง
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01352442

01352451
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01352454

การจัดการระบบหนังสือพิมพ (Newspaper Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01352141
ระบบรายงานและเทคนิคการจัดการกิจการหนังสือพิมพ นโยบายการตลาด
การเงิน และการจัดจําหนายหนังสือพิมพในปจจุบัน
Systems and techniques in managing newspaper publications.
Policies in marketing, finance and distribution of the newspapers at the
present time.
การผลิตรายการวิทยุ II (Radio Program Production II)
3(1-4)
พื้นฐาน : 01352351
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง การวางแผน การผลิตรายการ
การประเมินผลรายการวิทยุ ปญหาและการแกปญหาในการผลิตรายการ ตลอดจน
การฝกปฏิบตั กิ ารผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
Radio program production process. Planning, producing and
evaluating radio programs. Problems and problem solving in production.
Practice producing radio programs.
การจัดการระบบงานวิทยุและโทรทัศน(Radio and Television Management) 3(3-0)
พื้นฐาน : 01352251
ระบบงานและเทคนิคการจัดการสถานีวทิ ยุและโทรทัศน การประชาสัมพันธ
บุคลากร การจัดรายการ การจัดการจําหนาย การโฆษณาและนโยบายทัว่ ไป
Systems and techniques in managing radio and television
broadcasting stations, public relations, personnel, programming, distribution,
advertisements and general policies.
การผลิตรายการโทรทัศน II (Television Program Production II) 3(1-4)
พื้นฐาน : 01352354
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน วิเคราะหกลุมเปาหมาย การวางแผนการ
ผลิตรายการ การประเมินผลรายการ ปญหาและการแกไขปญหาในการผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน และการฝกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน
Processes of television production. Target group analysis, production
planning, program evaluation, Solving problems in radio and television
production. Practice producing television programs.
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01352490* สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
6
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to an assigned
project including report writing and presentations.
01352491** ระะเบียบวิธวี ิจัยพื้นฐานทางสื่อสารมวลชน
3(3-0)
(Basic Research Methodology in Mass Communication)
พื้นฐาน : 01352111
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางสื่อสารมวลชน การกําหนดปญหา การวางรูป
การวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสราง
แบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียน
รายงานและการเสนอผลการวิจัย
Principles and research methods in mass communication, identification
of research problems, formulation of research objectives and hypotheses,
collection of data, construction of questionnaire, data analysis and interpretation,
application of statistics for research, report writing and presentation.
01352497 สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางสื่อสารมวลชนในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in mass
communication at the bachelor’s degree level.
01352499** ฝกงาน (Practicum)
3
การฝกงานเฉพาะดานสื่อสารมวลชน
Specific Practicum in mass communication.

** วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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