คำอธิบำยรำยวิชำกลุม่ วิชำพื้นฐำนวิชำชีพ
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หน่วยกิต

COM 111

หลักและทฤษฎีกำรสื่อสำร
3(3-0-6)
(Principles and Theories of Communication)
แนวคิดและแบบจำลองกำรสื่อสำรและกำรสื่อสำรมวลชน ลักษณะกำรสื่อสำรมวลชน ทฤษฎีสื่อ
ใหม่ องค์กรสื่อและกำรเป็นเจ้ำของ เนื้อหำของสื่อ ทฤษฎีผู้รับสำร ผลกระทบของสื่อ และกำรสื่อสำรมวลชนโลก
Concepts and models of communication and mass communication,
characteristics of mass media, new media theories, media organizations and ownership, media
content, audience theories, media effects and global mass communication.
COM 116

ภำษำในงำนนิเทศศำสตร์
3(2-2-5)
(Language in Communication Arts)
ทักษะกำรอ่ำน ทักษะกำรเขียน กำรใช้ภำษำในงำนนิเทศศำสตร์ ฝึกกำรใช้ภำษำให้เหมำะสมกับ
รูปแบบของแพลตฟอร์ม ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ ทั้งสื่อออนไลน์ออฟไลน์ และใช้ภำษำให้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย
Reading skills, writing skills, use of language in mass communication arts work,
practice using appropriate language with various platforms, communication channels both
online and offline, and use the language to match the target group.
COM 117

วำทศิลป์และกำรพัฒนำบุคลิกภำพ
3(2-2-5)
(Speech and Personality Development)
หลั กกำรพูดตำมแนวทำงวำทศำสตร์และกำรพัฒ นำบุคลิกภำพขั้นพื้นฐำน กำรวิเครำะห์ผู้ ฟัง
กำรเลือกประเด็นเนื้อหำ กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรพูดสำหรับงำนนิเทศศำสตร์และกำรนำเสนอในรูปแบบ
ต่ำง ๆ รวมทั้งศิลปะกำรเจรจำต่อรอง และกำรประเมินกำรพูด
Principles of speech and basic personality, audience analysis, topic selection,
preparation speech for communication arts, presentation, and arts of negotiation and speech
evaluation.

COM 211

จริยธรรมและกฎหมำยกำรสื่อสำร
3(3-0-6)
(Communication Ethics and Law)
หลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของสื่อมวลชน จรรยำบรรณวิชำชีพกำรสื่อสำร สิทธิ
และเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นของมนุษย์ กฎหมำยว่ำด้วยควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท ดูหมิ่น กำรละเมิดต่อ
ชื่ อ เสี ย ง กฎหมำยลิ ข สิ ท ธิ์ กฎหมำยเฉพำะด้ ำนที่ เกี่ ย วกั บ กิ จ กำรสื่ อ มวลชน พระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองเด็ ก
พระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมำยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Basic principles and concepts of mass communication ethics, rights and freedom
of human expression, laws related to defamation offense, violation of reputation, copyright acts,
mass communication laws, child protection act, Alcoholic Beverage Control Act, and computer
crime laws.
COM 217

จิตวิทยำกำรสื่อสำร
3(3-0-6)
(Psychology of Communication)
กำรสื่ อ สำรของมนุ ษ ย์ ควำมส ำคั ญ ของกำรรับ รู้ กำรเรีย นรู้ท ำงกำรสื่ อ สำร พฤติ ก รรมและ
บุ ค ลิ ก ภำพของผู้ รั บ สำร แนวคิ ด และทฤษฎี จิ ต วิท ยำที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ กำรสื่ อ สำร กำรใช้ ภ ำษำเพื่ อ กำรสื่ อ สำร
ตลอดจนกำรประยุกต์ใช้เพื่อกำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
Human communication, perception, receiver learning, behavior and personality.
concept and theories of communication psychology toward communication, language for
communication and application of communication in various situations.
COM 223

กำรถ่ำยภำพดิจิทัลเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อกำรสื่อสำร
3(2-2-5)
(Creative Digital Photography for Communication)
แนวคิดเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อกำรถ่ำยภำพ หลักกำรถ่ำยภำพดิจิทัล กำรจัดแสงและกำรควบคุมแสง
เพื่อประกอบกำรถ่ำยภำพ กำรเลือกใช้เลนส์ประเภทต่ำง ๆ กำรจัดองค์ประกอบภำพ
กำรถ่ำยภำพ
ประเภทต่ำง ๆ และเทคนิคกำรตกแต่งภำพเพื่อเน้นกำรสื่อควำมหมำย
Concept of creative photography, principles of taking digital photography,
measuring light and setting f-stop to balance with speed shutter, process of using lens, picture
composition, various types of taking pictures and editing pictures, developing ideas and themes
for creative thinking of pictures and taking pictures for communicative purposes.

COM 227

กำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Intercultural Communication)
ควำมหมำย ควำมส ำคั ญ และบทบำทของกำรสื่ อ สำรระหว่ ำ งวั ฒ นธรรม อิ ท ธิ พ ลและ
องค์ประกอบทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชำคมโลก กระบวนกำรเข้ำสู่วัฒนธรรม
ใหม่และกำรปรับตัว อุปสรรคและประสิทธิภำพของกำรสื่อสำรต่ำงวัฒนธรรม
Meaning, importance and roles of intercultural communication, economic
influence and elements, politics, societies, culture and ways of lifestyle in global community,
integration and adjustment to new culture, obstacles and efficiency of intercultural
communication.
COM 228

กำรวิเครำะห์ผู้รับสำรในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Audience Analysis in Digital Era)
แนวคิดและหลักกำรเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้รับสำร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้รับสำร กำร
วิเครำะห์ลักษณะเบื้องต้นและวิเครำะห์แนวโน้มพฤติกรรมผู้รับสำร กำรใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยให้รับรู้เรื่องรำว
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้รับสำรจำกโลกออนไลน์ และกำรประยุกต์ควำมรู้ด้ำนพฤติกรรมผู้รับสำรมำใช้ประโยชน์ใน
งำนนิเทศศำสตร์
Concepts and principles of audience behavior, factors affecting behavior of
audience, basic audience analysis and analysis of audience behavior tendencies, using
technology to understand audience behaviors in online world, and applying knowledge in
communication work.
COM 230

กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์เพื่องำนนิเทศศำสตร์
3(2-2-5)
(Creative Thinking for Communication Arts)
หลักกำร แนวคิด และทฤษฎีด้ำนกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ กระบวนกำร เทคนิค กลวิธีกำรคิดเชิง
สร้ำงสรรค์ กำรกำหนดโจทย์กำรสร้ำงสรรค์ กำรออกแบบควำมคิด กำรนำเสนอแนวคิดกำรสร้ำงสรรค์ รวมถึง
ศึกษำจำกกรณีศึกษำเกี่ยวกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ในงำนนิเทศศำสตร์
Principles, concepts, and theories of creative thinking, process, technique,
creative thinking strategies, defining creative thinking, design thinking, creative concept
presentation, including creativity-based case studies in communication arts.

COM 231

กำรสร้ำงสรรค์เนื้อหำเพื่อสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Creation of Contents for Digital Media)
พฤติกรรมกำรสื่อสำรในยุคดิจิทัล กำรสืบค้นและรวบรวมสำรสนเทศ วิเครำะห์และสังเครำะห์
สำรสนเทศ กำรออกแบบและผลิตเนื้ อหำ เทคนิคกำรนำเสนอและเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรดิจิทัลที่
เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย
Communication behavior in digital era, searching and collecting information,
analysis and synthesis of information, design and production of content, presentation technique
and distribute through digital channels that appropriate for target audience.
COM 317

กำรวิจัยเบื้องต้นทำงนิเทศศำสตร์
3(3-0-6)
(Introduction to Research for Communication Arts)
หลักกำรเบื้องต้นในกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้และข้อมูลอย่ำงเป็นระบบเชื่อถือได้ ด้วยเทคนิ ค
และวิธีวิทยำกำรวิจัยแบบต่ำง ๆ กำรนำเสนอผลงำนวิจัย กำรอ่ำนและสรุปประเด็นจำกรำยงำนกำรวิจัย และกำร
นำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่องำนนิเทศศำสตร์
Basic principles in the process of acquiring knowledge and information
systematically and reliably, techniques and research methods for communication arts, research
presentation, reading and concluding issues from research report and applying research results for
communication arts work.
COM 349

ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรสื่อสำร
3(3-0-6)
(Communication Entrepreneurs)
หลั ก กำร แนวคิ ด กำรจั ด กำรส ำหรั บ ผู้ ป ระกอบกำรในธุ รกิ จ สื่ อ ประเภทต่ ำ ง ๆ กำรจั ด กำร
นวัตกรรมกำรสื่อสำร กำรบริหำรโครงกำรและธุรกิจด้ำนกำรสื่อสำร ลักษณะของกำรเป็นผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
สื่อสำร กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและโอกำสทำงธุรกิจ กำรเตรียมกำรสำหรับกำรจัดตั้งธุรกิจด้ำนกำรสื่อสำร
จริยธรรมของผู้ประกอบกำร
Principle management concepts for entrepreneurship in various media businesses
: innovative communication management, project management and communication business,
characteristics of entrepreneurship in communication, environment analysis and business
opportunity, preparation for business establishment and ethics of entrepreneurs.

