คูมือ
กลุมวิชาโทคณะนิเทศศาสตร
พ.ศ. 2547

คํานํา
คณะนิเทศศาสตรไดจัดใหบริการในรายวิชาตางๆ แกนสิ ิตนอกคณะนิเทศศาสตรมาเปนเวลานานแลว แต
ยังไมไดมีการจัดการใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสม ดังนั้นเมื่อสํานักบริหารวิชาการไดจัดทําโครงการพัฒนา
หลักสูตรขามสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีขึ้น ทางคณะนิเทศศาสตรโดยความเห็นชอบจากทุกภาควิชาจึง
ไดรวมกันประชุมปรึกษาหารือ ทบทวนดําเนินการและเสนอเปนรายวิชาเฉพาะเพื่อจัดสําหรับไวเปนกลุม
วิชาโทนิเทศศาสตรเพื่อใหบริการแกนิสิตทีไ่ มไดเรียนทางดานนิเทศศาสตร
วัตถุประสงคหลักของการจัดกลุมวิชาโทในครั้งนี้ ก็เพือ่ ใหนิสิตนอกคณะนิเทศศาสตรที่สนใจไดมี
ความรูความเขาใจในศาสตรตางๆ ทางดานนิเทศศาสตร ( Communication Arts) และสามารถนําความรู
ไปใชในการสือ่ สารทั่วไปและการสื่อสารเฉพาะไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามศักยภาพและ
ความสนใจของตนเอง โดยจะเริ่มเปดใชกลุมวิชาโทตัง้ แตภาคการศึกษา ปการศึกษา 2547 เปนตนไป
โดยคูมือกลุมวิชาโทคณะนิเทศศาสตรนี้ไดรวบรวมรายวิชาโททั้งหมด 18 หนวยกิต พรอมทั้ง
เนื้อหารายวิชาทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพือ่ เผยแพรแกนสิ ิตและคณาจารยคณะตาง ๆ ใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ฝายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร
เมษายน 2547

ตารางวิชาโทของคณะนิเทศศาสตร
ลําดับ
ที่

สาขาวิชา

1.

นิเทศศาสตร

จํานวน
หนวยกิต
รวม

จํานวนหนวยกิต
วิชา
วิชาบังเลือก วิชา
บังคับ
เลือก

เปดสอนใหนิสิต
ในคณะ
นอก
คณะฯ
/

หมายเหตุ

กลุมวิชาโทนิเทศศาสตร
จํานวนหนวยกิตรวม
18 หนวยกิต
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจในศาสตรตางๆ ทางดานนิเทศศาสตร และสามารถนําความรูไปใช
ในการสื่อสารและสื่อสารเฉพาะไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอกําหนดการศึกษา
1. กลุมวิชาโททีก่ าํ หนดไวนนั้ จะเปดใหบริการแกนิสิตนอกคณะนิเทศศาสตรเทานัน้
2. นิสิตที่ประสงคจะศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรเปนวิชาโทจะตองศึกษารายวิชาตามที่กําหนด
จํานวน 18 หนวยกิต ดังนี้
2800310 การรูเทาทันขาวและสารสนเทศ
3(3-0-6)
News and Information Literacy
2800311 สื่อสารมวลชนศึกษา
3(3-0-6)
Mass Media Study
2800313 หลักและปรัชญาการสื่อสารของมนุษย
3(3-0-6)
Principle and Philosophy of Human Communication
2800411 โฆษณาในโลกสมัยใหม
3(3-0-6)
Advertising in Modern World
2800413 โลกภาพยนตร
3(3-0-6)
Movie World

คําอธิบายรายวิชา
2800310

การรูเทาทันขาวและสารสนเทศ
3(3-0-6)
มุมมองทางเศรษฐศาสตร การเมือง สังคม และเทคโนโลยีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและ
การเผยแพรขา วและสารสนเทศรวมทั้งการนําเสนอภาพสังคม การประเมินคุณคาขาวและ
สารสนเทศ อิทธิพลระดับตางๆ ของขาวและสารสนเทศที่มีตอการรับรูทัศนคติ และ
พฤติกรรมของผูรับสาร
News and Information Literacy
NEWS INFO LITERACY
Economic, political, social and technological perspectives of news and
information production and dissemination, including their presentation of the
social world; evaluation of news and information; different levels of influence of
news and information on audience’s perception, attitude and behavior.

2800311

สื่อมวลชนศึกษา
3(3-0-6)
หลักการพืน้ ฐาน แนวคิด และทฤษฏีทางการสื่อสารมวลชน
กระบวนการผลิตงาน
สื่อมวลชน การวิเคราะหรูปแบบและพัฒนาการของงานสื่อมวลชน ทั้งในเชิงความรู
ขาวสาร และบันเทิง
Mass Media Study
MASS MEDIA STUDY
Basic principles, concept and theory of mass communication, mass media
program production process, analysis of program format and development:
educational, news and entertainment programs.

2800313

หลักและปรัชญาการสื่อสารของมนุษย
3(3-0-6)
หลักพื้นฐานและปรัชญาการสื่อสารที่สัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม กระบวนทัศนของ
การสื่อสารของมนุษย ระดับและบริบททางการสื่อสารตั้งแตระดับบุคคลไปจนถึงระดับ
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจําแนกการสื่อสารตามแกนสาระเชิง
สารัตถะ และเชิงสุนทรียะ การประยุกตหลักการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงคตางๆ
Principle and Philosophy of Human Communication
PRIN PHIL HMN COMM

Basic principles and philosophy of communication in relation to socio-culture,
paradigms of human communication, levels and contexts of communication,
ranging from interpersonal to mass communication and information technology,
categorization of communication into informative and aesthetic themes,
application of communication principles to achieve various objectives.
2800410

การประชาสัมพันธรว มสมัย
3(3-0-6)
แนวคิด หลักการ บทบาท หนาที่ และกระบวนการประชาสัมพันธ วิธกี ารดําเนินการ
ประชาสัมพันธเพื่อการปองกันและแกไขปญหาในกรณีตางๆ ทางการประชาสัมพันธ สื่อ
เพื่อการประชาสัมพันธ ความรับผิดชอบขององคการ/หนวยงานตอสังคมจรรยาบรรณของ
นักประชาสัมพันธ
Contemporary Public Relations
CONTEM PUB REL
Concepts, principles, role, functions and process of public relations, methods of
public relations to prevent and solve problems concerning public relations;
public relations media; social responsibilities of organizations, ethics of public
relations practitioners.

2800411

โฆษณาในโลกสมัยใหม
3(3-0-6)
บทบาทของการโฆษณาในโลกปจจุบัน ทฤษฎีของการโฆษณา พฤติกรรมผูบริโภคการ
วิเคราะหตลาดและการวิเคราะหผลิตภัณฑ แรงจูงใจในการโฆษณา การบริหารจัดการงาน
ของบริษัทตัวโฆษณา การวางแผน การบริหารและการกําหนดงบประมาณในการรณรงค
ทางการโฆษณา จรรยาบรรณโฆษณาและกฎหมายขอบังคับที่เกีย่ วของ กรณีศึกษา
ทางการโฆษณา
Advertising in Modern World
AD MOD WORLD
Role of advertising in modern world; theories of advertising; consumer behavior;
market analysis and product analysis; motivation in advertising; advertising
agency management; advertising campaign planning, management and
budgeting; ethics of advertising an related laws and regulations; case studies in
advertising.

2800413

โลกภาพยนตร
3(3-0-6)
ประวัติ
พัฒนาการ
และประเภทของภาพยนตร
กระบวนการผลิตภาพยนตร
ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่มีผลตอการผลิตภาพยนตร
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ภาพยนตรหลักการวิจารณและสุนทรีศาสตรดานภาพยนตร
กฎหมายและจริยธรรม
เกี่ยวกับภาพยนตรรวมถึงผลกระทบของภาพยนตรที่มตี อสังคม
Movie World
MOVIE WORLD
History, development and genres of films; the process of film production,
technological progress that affects filmmaking; management of film business:
principles of film criticism and film aesthetics: laws and ethics of film, including
the impact of films upon society.

