
รายการเอกสารตําราเรียนและชองทางการติดตออาจารยผูสอน คณะส่ือสารมวลชน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารยผูสอน ตําราเรียน/เอกสารประกอบการเรียน ชองทางการติดตออาจารยผูสอน 

MCS1150 MCS1100 การสื่อสารมวลชนเบ้ืองตน  
อ.ดร.กิรติ คเชนทวา 

อ.บัณฑิต สัตยเพริศพราย 
ตําราวิชา MCS1150  (ซื้อไดท่ีศูนยหนังสือรามคําแหง) 

E-mail: kirati.ka@rumail.ru.ac.th 

E-mail: bundit@rumail.ru.ac.th 

MCS1151 MCS1101 ทฤษฎีการสื่อสาร รศ.ศุภรัศมิ ์ ฐิติกุลเจริญ  ตําราวิชา MC111 (ซื้อไดท่ีศูนยหนังสือรามคําแหง) E-mail: supathithi@gmail.com 

MCS1250 MCS2200 วารสารศาสตรเบ้ืองตน 

 

อ.อนุรักษ จันทรดํา 

อ.อภิสิทธ์ิ ศุภกิจเจริญ 

 

> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ีคณะสื่อสารมวลชน            

อาคารสโุขทัย ช้ัน 2 

> ดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซต  

www.mac.ru.ac.th/category/เอกสารประกอบ           

การเรยีน 

E-mail: anurak.macru@gmail.com 

E-mail: apisit.supa@gmail.com 

MCS1350 MCS1300 วาทวิทยา อ.พรศักดิ ์ ธนพัฒนพงศ 

> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 

>  ตํารา MC130  (ซื้อไดท่ีศูนยหนังสือรามคําแหง) 

E-mail: phornsak2011@hotmail.co.th 

MCS1450 MCS1400 
การกระจายเสียงและการแพรภาพ

เบ้ืองตน 
ผศ.วันด ี ชวดนุช 

> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 
E-mail: wandee.chuadnuch@gmail.com 

MCS1460 - ภาพยนตรเบ้ืองตน อ.บัณฑิต สัตยเพริศพราย 

> ดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซต  

www.mac.ru.ac.th/category/เอกสารประกอบ              

การเรยีน 

E-mail: bundit@rumail.ru.ac.th 

MCS2150 MCS2100 การประชาสัมพันธเบ้ืองตน 

อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ 

อ.ดร.ภาณุฤทธ์ิ สารสมบัต ิ

อ.อาล ีปรียากร 

ตําราวิชา MC311  (ซื้อไดท่ีศูนยหนังสือรามคําแหง) 

E-mail: aj.jaruwan04@gmail.com 

E-mail: panurit@rumail.ru.ac.th 

E-mail: ali.p@rumail.ru.ac.th 

MCS2151 MCS2109 สื่อมวลชนสมัพันธ อ.ดร.ภาณุฤทธ์ิ สารสมบัต ิ
> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 
E-mail: panurit@rumail.ru.ac.th 

MCS2160 MCS2106 ภาษาเพ่ือการสื่อสารมวลชน 
อ.อนุรักษ จันทรดํา 

อ.อาล ีปรียากร 

> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 

E-mail: anurak.macru@gmail.com 

E-mail: ali.p@rumail.ru.ac.th 

mailto:kirati.ka@rumail.ru.ac.th
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รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารยผูรับผิดชอบวิชา ตําราเรียน/เอกสารประกอบการเรียน ชองทางการติดตออาจารยผูสอน 

MCS2161 MCS2602 การสื่อสารในองคการ รศ.ฐาปะนะ วงษสาธิตศาสตร 

> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 

> ดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซต  

www.mac.ru.ac.th/category/เอกสารประกอบ              

การเรยีน 

E-mail: t_vongsatitsart@ru.ac.th 

MCS2162 MCS2603 สื่อมวลชนเพ่ือการโฆษณา อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ ตําราวิชา MC113 (ซื้อไดท่ีศูนยหนังสือรามคําแหง)  

E-mail: aj.jaruwan04@gmail.com 

 

MCS2170 MCS4602 การรูเทาทันสื่อ อ.ดร.กิรต ิคเชนทวา ตําราวิชา MCS2170 (ซื้อไดท่ีศูนยหนังสือรามคําแหง) E-mail: kirati.ka@rumail.ru.ac.th 

MCS2250 MCS2101 
ศิลปะเพ่ือการสื่อสารใน              

งานวารสารศาสตร 
อ.สุดารตัน สอนบัว 

> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 
- 

MCS2260 MCS2201 การรายงานขาว รศ.วาริศา พลายบัว   
> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 
E-mail: warisa.p@rumail.ru.ac.th 

MCS2390 MCS2108 
สื่อใหมและเทคโนโลยี             

การสื่อสารมวลชน 
ผศ.ชุติมา  ผิวเรืองนนท ตําราวิชา MCS2390  (ซื้อไดท่ีศูนยหนังสือรามคําแหง) E-mail: chuti87@hotmail.com 

MCS2450 MCS2401 ขาววิทยุกระจายเสียง รศ.ศุภรัศมิ ์ ฐิติกุลเจริญ ตําราวิชา MC241  (ซื้อไดท่ีศูนยหนังสือรามคําแหง) E-mail: supathithi@gmail.com 

MCS2451 MCS2402 ขาววิทยุโทรทัศน รศ.ศุภรัศมิ ์ ฐิติกุลเจริญ 
> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

รานถายเอกสาร คณะมนุษยศาสตร 
E-mail: supathithi@gmail.com 

MCS2460 MCS3400 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง อ.อภิสิทธ์ิ ศุภกิจเจริญ ตําราวิชา MCS2460 (ซื้อไดท่ีศูนยหนังสือรามคําแหง) E-mail: apisit.supa@gmail.com 

MCS2461 MCS3401 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน อ.อนุรักษ จันทรดํา ตําราวิชา MCS2461 (ซื้อไดท่ีศูนยหนังสือรามคําแหง) E-mail: anurak.macru@gmail.com 

MCS2462 - การเขียนบทภาพยนตร อ.เอกลักษณ อนันตสมบูรณ  เขาหองเรียน ตดิตออาจารยผูสอน   E-mail: jeng.anantas1980@gmail.com 

แอดไลนกลุมวิชา MCS2162 

http://www.mac.ru.ac.th/category/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A
mailto:anurak.macru@gmail.com


รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารยผูรับผิดชอบวิชา ตําราเรียน/เอกสารประกอบการเรียน ชองทางการติดตออาจารยผูสอน 

MCS2463 - ทฤษฏีและการวิจารณภาพยนตร อ.ประวิทย แตงอักษร เขาหองเรียน ติดตออาจารยผูสอน   
FB: https://www.facebook.com/prawit.taeng 

E-mail: pwttas@hotmail.com 

MCS2471 - 
การบันทึกเสียงและการตัดตอทาง

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
อ.อาล ีปรียากร เขาหองเรียน และตดิตออาจารยผูสอน  E-mail:  ali.p@rumail.ru.ac.th 

MCS3151 MCS3100 การสื่อสารเพ่ือมนุษยสัมพันธ 
อ.ดร.ภาณุฤทธ์ิ สารสมบัต ิ

อ.วิชชุตา มังคะล ี

> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 

E-mail: panurit@rumail.ru.ac.th 

E-mail: vitchuta.m@rumail.ru.ac.th 

MCS3181 MCS3300 การพูดสําหรับการเปนผูนํา อ.วิชชุตา มังคะล ี ตําราวิชา MC330 (ซื้อไดท่ีศูนยหนังสือรามคําแหง) E-mail: vitchuta.m@rumail.ru.ac.th 

MCS3182 MCS3305 การพูดในงานสื่อมวลชน ผศ.วันด ี ชวดนุช ตําราวิชา MCS3182 (ซื้อไดท่ีศูนยหนังสือรามคําแหง) E-mail: wandee.chuadnuch@gmail.com 

MCS3183 MCS3301 
วาทศาสตรเพ่ือการสื่อสาร                  

ทางธุรกิจ 
รศ.ฐาปะนะ วงษสาธิตศาสตร ตําราวิชา MC331 (ซื้อไดท่ีศูนยหนังสือรามคําแหง) E-mail: t_vongsatitsart@ru.ac.th 

MCS3184 MCS3306 วาทนิเทศเพ่ือการขาย รศ.ฐาปะนะ วงษสาธิตศาสตร ตําราวิชา MCS3184 (ซื้อไดท่ีศูนยหนังสือรามคําแหง) E-mail: t_vongsatitsart@ru.ac.th 

MCS3185 MCS3605 การสื่อสารทางอินเตอรเน็ต ผศ.ดร.พัน  ฉัตรไชยยันต 
> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 

E-mail: pan@ru.ac.th 

 

 

MCS3190 MCS4603 จริยธรรมสื่อสารมวลชน รศ.ดร.สรุะชัย ชูผกา ตําราวิชา MCS3190 (ซื้อไดท่ีศูนยหนังสือรามคําแหง) E-mail: ssursc@gmail.com 

MCS3250 MCS2203 
ภาพถายวารสารศาสตร               

สื่อประสม 
อ.บัณฑิต สัตยเพริศพราย 

> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 

> ดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซต  

www.mac.ru.ac.th/category/เอกสารประกอบ              

การเรยีน 

E-mail: bundit@rumail.ru.ac.th 

MCS3251 - 
เทคโนโลยีสื่อประสมเพ่ือ                   

งานวารสารศาสตร 
อ.อนุรักษ  จันทรดํา เขาหองเรียน ติดตออาจารยผูสอน   E-mail: anurak.macru@gmail.com 

แอดไลนกลุมวิชา MCS3185 

mailto:E-mail:%20panurit@rumail.ru.ac.th
mailto:E-mail:%20vitchuta.m@rumail.ru.ac.th
mailto:vitchuta.m@rumail.ru.ac.th
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รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารยผูรับผิดชอบวิชา ตําราเรียน/เอกสารประกอบการเรียน ชองทางการติดตออาจารยผูสอน 

MCS3261 - การเขียนเชิงวารสารศาสตรข้ันสูง ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท 
> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

รานถายเอกสาร คณะมนุษยศาสตร 
E-mail: chuti87@hotmail.com 

MCS3271 - การรายงานขาวผานสื่อใหม อ.อภิสิทธ์ิ ศุภกิจเจริญ  เขาหองเรียนและ ตดิตออาจารยผูสอน   

E-mail: apisit.supa@gmail.com 

 

MCS3280 MCS3203 การเขียนบทความ รศ.วาริศา  พลายบัว 
> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 
E-mail: warisa.p@rumail.ru.ac.th 

MCS3282 MCS3208 การเรยีบเรยีงขอมูลเพ่ือสื่อมวลชน ผศ.ชุติมา  ผิวเรืองนนท 
> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

รานถายเอกสาร คณะมนุษยศาสตร  
E-mail: chuti87@hotmail.com 

MCS3292 - เทคโนโลยีการออกแบบสิ่งพิมพ อ.สุดารตัน สอนบัว เขาหองเรียนและ ตดิตออาจารยผูสอน   - 

MCS3350 - การถายทอดความคิด อ.พรศักดิ ์ ธนพัฒนพงศ 
> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

รานถายเอกสาร คณะมนุษยศาสตร 
E-mail: phornsak2011@hotmail.co.th 

MCS3354 - 
การสื่อสารการตลาด                                                

แบบบูรณาการ 
อ.ดร.ภาณุฤทธ์ิ สารสมบัต ิ

> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 
Email: panurit@rumail.ru.ac.th 

MCS3380 - สื่อสังคมออนไลน ผศ.ดร.พัน ฉัตรไชยยันต 
> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 

E-mail: pan@ru.ac.th 

MCS3451 - การผลิตรายการวิทยโุทรทัศน อ.อนุรักษ จันทรดํา เขาหองเรียน และตดิตออาจารยผูสอน   E-mail: anurak.cha@rumail.ru.ac.th 

MCS3460 MCS3403 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง อ.ดร.โสภัทร นาสวัสดิ ์ เขาหองเรียน และตดิตออาจารยผูสอน   E-mail: popnaja@hotmail.com 

แอดไลนกลุมวิชา MCS3271 

 

แอดไลนกลุมวิชา MCS3380 

 

mailto:apisit.supa@gmail.com
mailto:panurit@rumail.ru.ac.th
mailto:pan@ru.ac.th


รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารยผูรับผิดชอบวิชา ตําราเรียน/เอกสารประกอบการเรียน ชองทางการติดตออาจารยผูสอน 

MCS3461 MCS3404 การจัดรายการวิทยโุทรทัศน อ.อาล ีปรียากร 
>  ตําราวิชา MC344  (ซื้อไดท่ีศูนยหนังสือรามคําแหง)  

>  เขาหองเรียน และติดตออาจารยผูสอน   
E-mail:  ali.p@rumail.ru.ac.th 

MCS3470 - การผลิตภาพยนตรสั้น อ.เอกลักษณ อนันตสมบูรณ เขาหองเรียน มเีรียนและสอบปฏบัิติ E-mail: jeng.anantas1980@gmail.com 

MCS3471 - การแสดงและกํากับภาพยนตร  อ.เอกลักษณ อนันตสมบูรณ เขาหองเรียน มเีรียนและสอบปฏบัิติ E-mail: jeng.anantas1980@gmail.com 

MCS4150 MCS4103 การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา ผศ.ชุติมา  ผิวเรืองนนท 
> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 

E-mail: chuti87@hotmail.com  

 

MCS4151 - การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ 
> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 

E-mail: aj.jaruwan04@gmail.com 

 

MCS4160 MCS4601 การสื่อสารและประชามต ิ รศ.ดร.สรุะชัย ชูผกา ตํารา MCS4601 (ซื้อไดท่ี ศูนยหนังสือรามคําแหง) E-mail: ssursc@gmail.com 

MCS4170 MCS4106 การวิจัยสื่อสารมวลชนเบ้ืองตน รศ.ฐาปะนะ วงษสาธิตศาสตร 

> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 

> ดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซต  

www.mac.ru.ac.th/category/เอกสารประกอบ              

การเรยีน 

E-mail: t_vongsatitsart@ru.ac.th 

MCS4190 - 
สื่อมวลชนอาเซยีนและ                 

สื่อมวลชนโลก 
อ.อภิสิทธ ศุภกิจเจริญ 

> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 

E-mail: apisit.supa@gmail.com 

 

MCS4350 - ตรรกะวิธีทางการสื่อสาร อ.พรศักดิ ์ ธนพัฒนพงศ เขาหองเรียน ติดตออาจารยผูสอน E-mail: phornsak2011@hotmail.co.th 

แอดไลนกลุมวิชา MCS4150 

 

แอดไลนกลุมวิชา MCS4151 

 

แอดไลนกลุมวิชา MCS4190 

 

mailto:ali.p@rumail.ru.ac.th
http://www.mac.ru.ac.th/category/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A
mailto:apisit.supa@gmail.com


รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารยผูรับผิดชอบวิชา ตําราเรียน/เอกสารประกอบการเรียน ชองทางการติดตออาจารยผูสอน 

MCS4360 - การสื่อสารเพ่ือการรณรงค รศ.ดร.สรุะชัย  ชูผกา 
> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 
E-mail: ssursc@gmail.com 

MCS4362 - การสื่อสารในภาวะวิกฤต อ.พรศักดิ ์ ธนพัฒนพงศ เขาหองเรียน ติดตออาจารยผูสอน E-mail: phornsak2011@hotmail.co.th 

MCS4450 - การวิจารณการกระจายเสียง             

และการแพรภาพ 
ผศ.วันด ี ชวดนุช 

> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

รานถายเอกสาร คณะมนุษยศาสตร 
E-mail: wandee.chuadnuch@gmail.com 

MCS4461 - ธุรกิจสื่อสารมวลชน อ.วิชชุตา มังคะล ี
> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 
E-mail:  vitchuta.m@rumail.ru.ac.th 

MCS4470 - การวิจัยทางวิทยุกระจายเสียง   

และวิทยุโทรทัศน 
อ.ดร.กิรต ิ คเชนทวา 

> ขอถายสําเนาเอกสารประกอบไดท่ี                              

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 
E-mail: kirati.ka@rumail.ru.ac.th 

 

** หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถเขาดูขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี www.mac.ru.ac.th/category/เอกสารประกอบการเรียน 

 

จัดทําโดย งานบริการการศึกษา คณะสื่อสารมวลชน 

ประกาศ ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2564 

 

 

mailto:vitchuta.m@rumail.ru.ac.th
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