
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รำยวิชำบังคับ 

 
2800500  สถิติประยุกตเ์พื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ์ 3(3-0-9) 

  APPLIED STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCE RESEARCH 
  APP STAT SS RES 
  เง่ือนไข : - 

   วิธีการทางสถิติที่น ามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยเน้นท้ังสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน การ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การหาค่าสหสมัพนัธ์ และความถดถอย   
   Statistical methods applied to social science research with an emphasis on both descriptive and 
inferential statistics; hypothesis testing; analysis of variance, correlation, and regression.   
 
2800501  การสื่อสารร่วมสมัย  3(3-0-9) 

  CONTEMPORARY COMMUNICATION 
  CONT COMM 
  เง่ือนไข : - 

   บทบาทของการสื่อสารในสังคมร่วมสมัย ความส าคัญของสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ การสื่อสารสาธารณะ การ
สื่อสารระหวา่งบุคคล การสื่อสารในองค์กร การสื่อสารการตลาด /การสื่อสารแบบบรูณาการ เพื่อสร้างและส่งเสริมการระดมสรรพก าลัง
ทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงในสังคม   
   The role of communication in contemporary society; the importance of mass media, public 
communication, interpersonal communication, organizational communication, and marketing/integrated 
communication in creating and promoting social mobilization and change.   
 
2800510  วิธีวิทยาการวิจัยทางการสื่อสาร 3(3-0-9) 

  COMMUNICATION RESEARCH METHODOLOGY 
  COMM RES METH 
  เง่ือนไข : - 

   ระเบียบวิธีวิจยัการสื่อสาร การตั้งปัญหาน าวิจัย การสร้างสมมติฐาน การวัดค่าตัวแปรงานวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การ
สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย การจัดระบบข้อมูล กากรประมวลผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การฝึกปฏิบัตเิขียนโครงร่างการวิจยั ข้อ
แตกต่างระหว่างการวิจัยประเภทต่างๆ 
   Communication research procedures in order to plan and supervise research projects. It covers 
research development identification, hypotheses set up, variable measurements, research design sampling, 
research tools development and data analysis as well as practicum in research project writing for different types of 
research 

 
 
 
 



 
2800511  ทฤษฎีการสื่อสาร  3(3-0-9) 

  COMMUNICATION THEORY 
  COMM THEO 
  เง่ือนไข : - 

   หลักการและสภาพปัจจบุันของทฤษฎีนิเทศศาสตร์ เน้นทฤษฎีและแบบจ าลองต่างๆ ท่ีจะสามารถน ามาอธิบาย
พฤติกรรมการสื่อสารในสังคมไทยในระดับต่างๆ ทั้งระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลและมวลชน องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร การ
สื่อสารเพื่อโน้มน้าวในบทบาทและอิทธิพลของสื่อมวลชนต่อสังคม ลกัษณะและพฤติกรรมของผู้รบัสารประเภทต่างๆ การใช้การสื่อสารใน
การพัฒนาประเทศ 
   The principles of communication theory with an emphasis on current theories and models 
explaining communication behavior in society at interpersonal, group and mass levels. Elements of the 
communication process, communication for persuasion, the roles and influence of mass media, characteristics and 
behaviors of different types of audiences and the use of communication in national development will be covered. 
 
2800530  หลักการเกี่ยวกับการจดัการการสือ่สาร 3(3-0-9) 

  PRINCIPLES OF COMMUNICATION MANAGEMENT 
  PRINC COMM MGT 
  เง่ือนไข : - 

   บทบาทของการจัดการการสื่อสารในบริษัทเอกชนและองค์กรภาครัฐ การปรับตัวและการตอบสนองต่อปัจจัยและ
เงื่อนไขแวดล้อม ทฤษฎีการจัดการ ระบบการให้รางวัล ผลกระทบของการจัดการและลักษณะการจดัการแบบต่างๆ หลักปฏิบตัิของการ
สื่อสารภยในและภายนอกองค์กรและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
   The role of communication management in private companies and public organizations; 
adjustment and response to environmental factors and conditions; current management theories, reward systems 
and the impact of management and management styles; internal and external communication principles and 
change management. 
 
2800575  การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินผลเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการ 3(3-0-9) 

   STRATEGIC PLANNING AND EVALUATION FOR INTEGRATED COMMUNICATIONS 
  STG PLAN EVAL IC 
  เง่ือนไข : - 

   ทฤษฎี กลยุทธ์ และเทคนิคต่างๆ น ามาใช้ในการก าหนดนโยบายและวางแผนในการสื่อสารแบบผสมผสาน การ
วิเคราะหป์ัญหาและอุปสรรคก่อนการวางแผน เทตคนิคการก าหนดนโยบายและแผนการวิเคราะห์ระบบ การศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของต้นทุน และประสิทธิภาพของต้นทุน การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์นโยบาย การส ารวจภาวะของธุรกิจ แนวทางและวิธีการ
ประเมินผลในการสื่อสารในระดับต่างๆ 
   Theories, strategies and techniques used in policy making and integrated communications planning. 
Included are problem analysis, system analysis, cost effective analysis, SWOT analysis, policy analysis, feasibility 
study, business scanning, approaches and evaluation at various communication levels, and writing techniques. 
 
 



 
2800531  การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต 3(3-0-9) 

  CRISIS COMMUNICATION MANAGEMENT 
  CRISIS COMM MGT 
  เง่ือนไข : - 

   ลักษณะของความขดัแย้งและวิกฤตการณ์ในองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ เน้นการจดัการการสื่อสารแบบผสมผสาน 
ทฤษฎีและเทคนิคในการป้องกันความขัดแย้งและวิกฤตการณ์ การวเิคราะห์ประเด็นปญัหาและแนวทางการแก้ปัญหา โดยการจัดท า
ประชาพิจารณ์ การจดัตั้งกรรมการที่ปรึกษา การประสานงานกับบรษิัทที่ปรึกษา การประสานงานกับนักกิจกรรม การวางแผนการรณรงค์
เพื่อจัดการปญัหาและฟ้ืนฟูภาพลกัษณ์ขององค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่มีความเสี่ยงสูง 
   The nature of conflict and crisis in government and business organizations, with emphasis on 
integrated communication management; theories and techniques to prevent conflict and crisis, including issue 
analysis and problem solving through public hearing; cooperation with conflict consultants, dealing with activists, 
crisis management campaign planning and image restoration, particularly for organizations with high risk. 
 
2800532  การจัดการแบรนด์ระดับโลกเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-9) 
   STRATEGIC GLOBAL BRAND MANAGEMENT 

  STG GLOB BRAND MGT 
  เง่ือนไข : - 

   แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการแบรนด์และภาพลักษณ์ระดับโลก เน้นการสื่อสารแบบผสมผสาน การ
วิเคราะห์แนวทางและปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การวัดและประเมินแบรนด์ การใช้เครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างและจัดการ 
แบรนด์ระดับโลก 
   Concepts and theories of global brand and image management with an emphasis on integrated 
communications; analysis of relevant guidelines and situational factors as well as brand measurement and 
evaluation; use of communication tools to create, build, and manage global brand equity. 
 
2800533  การจัดการสื่อดจิิทัล  3(3-0-9) 
   DIGITAL MEDIA MANAGEMENT 

  DIGIT MED MGT 
  เง่ือนไข : - 

   ธรรมชาติและพัฒนาการการจดัการสื่อดจิิทัล ผลกระทบของสื่อดิจทิัล การมสี่วนร่วม การควบคุม การกรอง การ
ประเมินผลการสื่อสาร ประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นสว่นตัว จริยธรรม และความมั่นคง 
   Nature and development of digital media management, impact of digital media, participation, 
control, filtering, communication evaluation, intellectual property issue, privacy, ethics, and security. 
 
 
 
 
 
 



 
2800534  การจัดการการสื่อสารการตลาดระดับโลก 3(3-0-9) 
   GLOBAL MARKETING COMMUNICATIONS MANAGEMENT 

  GLOB MKT COMM MGT 
  เง่ือนไข : - 

   ประเภทขององค์กรการสื่อสารการตลาดระดับโลก การวางแผนและบริหาร การขยายและการด ารงไว้ซึ่งธุรกิจการ
สื่อสารการตลาดระดับโลก การจดัหาและการพัฒนาบุคลากร พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารทางการตลาดระดับโลก 
   Types of global marketing communications organizations; planning and administration of global 
marketing communications organizations; expansion and maintenance of global marketing communications 
business; personnel recruiting and development; global marketing communications organization development and 
change. 
 
2800574*  ผู้บริโภคและจิตวิทยาการสื่อสารแบบบูรณาการ 3(3-0-9) 
   CONSUMER AND PSYCHOLOGY OF INTEGRATED COMMUNICATIONS 

  CONSU PSYCH IC 
  เง่ือนไข : - 

   แนวคิดและทฤษฎีทางดา้นจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบบบรูณาการ การส ารวจและการ
น าทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งผลของการวิจัยมาประยุกต์ในการศึกษาผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงปัจจัยภายในของผู้บริโภค ได้แก่ การรับรู้ ความจ า และ
บุคลิกภาพ ตลอดจนปัจจัยภายนอก ได้แก่สภาพแวดล้อมทางสังคม ค่านิยม ครอบครัว และกลุ่มอ้างอิง กระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค   
    Psychology and behavioral science concepts and theories related to integrated communications; 
survey and applications of various theories and research in studying consumers including consumer’s internal 
factors: perception, memory, personality and social environmental factors: values, family, reference groups; 
consumer’s decision-making process.   
 
2800599  การวางแผนสื่อเชิงกลยุทธ์  3(3-0-9) 
   STRATEGIC MEDIA PLANNING 

  STG MED PLAN 
  เง่ือนไข : - 

   กลยุทธ์และเทคนิคการวางแผนสือ่ท่ีใช้ในการจัดการการสื่อสารแบบผสมผสาน การวัดและแนวคดิตา่งๆ ในการ
วางแผนสื่อเชิงกลยุทธ์ ธรรมชาติของสื่อแต่ละชนิด กระบวนการในการซื้อสื่อตา่งๆ การวางแผน การตรวจสอบ การควบคุม และการ
ประเมินผลแผนสื่อในลักษณะผสมผสาน 
   Media planning strategies and techniques applied in integrated communications plan. The nature of 
different media is examined before concentrating on planning, monitoring, controlling, and evaluating media plans. 
The buying processes for both domestic and international media are also covered. 
 
 
 
 



  
2800606  เรื่องคัดเฉพาะทางการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ 1 3(3-0-9) 
   SELECTED TOPICS IN INTEGRATED COMMUNICATIONS MANAGEMENT I 

  SEL TOP ICMGT I 
  เง่ือนไข : - 

   การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นปัญหา และกระบวนการในการจดัการการสื่อสารในโลกปัจจุบัน ประเด็นทางสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ ที่น่าสนใจและส าคญัในปัจจุบัน โดยเน้นศึกษาอิทธิพลของสื่อและการสื่อสาร เชน่ การจัดการภาพลักษณ์ การจดัการ
เรื่องความสมัพันธ์กับลูกค้า การตลาดเพื่อสังคมและปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 
   Issues of current interest in communication management. Topics will change according to social 
political and economic issues that are in the news and grabbing attention, focusing on the influence of and on 
media and communication, Example : image management, CSR, CRM, social marketing, word conflicts. 
 
2800787  สัมมนาเรื่องการจดัการการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 3(3-0-9) 
   SEMINAR IN INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS MANAGEMENT 

  SEM IMC MGT 
  เง่ือนไข : - 

   ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อารการตลาดแบบบุณาการซึ่งเป็น “ประเด็นร้อน” ในระดับท้องถิ่น ระดบัชาติ และระดับ
นานาชาติ เน้นการมสี่วนร่วมของนิสิตในการอภปิรายและน าเสนอประเด็นต่างๆ เหล่านั้น 
    IMC-related topics that are presently “hot issues” internationally and domestically, with emphasis 
on student participation in discussions and presentations based on these various topics. 
 
2800796  เอกัตศึกษา   3(3-0-9) 
   INDIVIDUAL STUDY 

  INDIVIDUAL STUDY 
  เง่ือนไข : - 

   การศึกษาหัวข้อเฉพาะหรือประเดน็ท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์เป็นรายบุคคลโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้
ค าแนะน า 
    Specific topics or issues of interest related to communication arts to be carried out by each 
individual student under supervision of the advisor of the student’s choice. 
 
2800811  วิทยานิพนธ ์  12 หน่วยกิต 
   THESIS 

  THESIS 
 
2800896  การสอบประมวลความรู ้    0 หน่วยกิต 
   COMPREHENSIVE EXAMINATION 

  COMPREHENSIVE EXAM 
 
 



 
2800790  โครงการวิชาชีพ 1  3(3-0-9) 
   PROFESSIONAL PROJECT I 

  PROF PROJ I 
  เง่ือนไข : - 

   รายงานหรือโครงการเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ที่นิสติเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงการวิชาชีพเพื่อสร้างเป็นผลงานใน
โครงการวิชาชีพ 1 
    Professional report and/or proposal related to communication arts to be produced in full scale 
and submitted by the student to a professional project review committee. 
 
2800791  โครงการวิชาชีพ 2  3(3-0-9) 
   PROFESSIONAL PROJECT II 

  PROF PROJ II 
   เง่ือนไข : โครงกำรวิชำชีพ 1 (Professional Project I) 
   เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาที่ต้องสอบผ่านคือโครงการวิชาชีพ 1 หรือได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
   รายงานทางวิชาชีพหรือโครงงานสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากกรณีศึกษาในหลักสตูร 
   Professional report or creative projects applying knowledge obtained from the program to be 
produced in full scale and submitted by the student to a professional project review committee. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


