รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อมวลชนศึกษา (หลักสู ตรภาคภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts Program in Journalism (Mass Media Studies) (English Program)
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
****************
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต / คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่ อหลักสู ตร

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา (หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts Program in Journalism (Mass Media Studies) (English
Program)

2. ชื่ อปริญญา

วารสารศาสตรบัณฑิต (สื่อมวลชนศึกษา)
ว.บ. (สื่อมวลชนศึกษา)
Bachelor of Arts in Journalism (Mass Media Studies)
B.A. (Mass Media Studies)

3. วิชาเอก
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
เป็ นหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี
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5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556 ปรับปรุ งจากหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชน
ศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) พ.ศ. 2549
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 18/2555
เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2556
เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ต รมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติในปี การศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวารสารศาสตร์ (ผูส้ ื่อข่าว , นักเขียน , นักวิจารณ์ , นักวิเคราะห์)
8.2 งานบรรณาธิการข่าว การบริ หารงานพิมพ์
8.3 ผูผ้ ลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
8.4 นักการสื่ อสารที่สามารถทางานให้องค์กรต่างๆ เช่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกเชน NGO และ
องค์กรระหว่างประเทศ
2

9. ชื่ อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
เลขประจาตัว
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
ปี การศึกษาที่จบ
1 3100201521XXX อาจารย์ ดร. นิธิดา แสงสิงแก้ว
- Ph.D. (Media Studies)
University of Surrey,
UK (พ.ศ.2554)
- M.A. (Communication)
Michigan State
University, USA
(พ.ศ.2542)
- ว.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(พ.ศ.2538)
2 3102002584XXX อาจารย์
ประไพพิศ มุทิตาเจริ ญ - M.A. (Public Relations),
Ball State University,
USA (พ.ศ. 2541)
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(พ.ศ.2537)
3 3100901029XXX อาจารย์
ศรรวริ ศา เมฆไพบูลย์
- M.A. (Magazine),
Syracuse University,
USA (พ.ศ. 2541)
- B.A. (English) with
Second Class Honours,
Chulalongkorn
University (พ.ศ. 2537)
4 3101800003XXX อาจารย์
เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา - M.A. (Master of
Journalism) ,
University of North
Texas, USA (พ.ศ.2540)
3

ลาดับ
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เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

3309901412XXX อาจารย์

ชื่อ - สกุล

กรรณิกา รุ่ งเจริ ญพงษ์

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปี การศึกษาที่จบ
- ว.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(พ.ศ.2537)
- M.A. Master of Arts with
Distinction (Enterprise
and Management for
Creative arts),
University of the Arts
London, UK (พ.ศ.2550)
- ว.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(พ.ศ.2546)

ลาดับที่ 1-3 เป็ นอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
10.

สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

11.

สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
งานด้านการสื่อสารมวลชนมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงสร้างของเศรษฐกิจ
และสังคมไทย ด้วยคุณลักษณะเฉพาะของสื่อสารมวลชนบวกกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ขยายพรมแดน
ที่เอื้อต่อการการเรี ยนรู ้และสร้างการมีส่วนร่ วมภาคประชาชน ประกอบกับการรวมโครงสร้างของการ
บริ หารจัดการสื่ อที่ส่งเสริ มให้เกิดการแข่งขันเสรี ทางการค้าและกิจการโทรคมนาคม การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวน าไปสู่ การพัฒนาประเทศในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒ นาด้านเศรษฐกิ จ สังคม
การเมื อ ง และวัฒ นธรรม ภาพการเปลี่ ย นแปลงนี้ น ามาสู่ ค วามจ าเป็ นในการปรั บ ตัว ด้านวิชาการ
สื่ อสารมวลชนที่จะต้องแสวงหาองค์ความรู ้ใหม่ๆ เผยแพร่ ความเข้าใจและปรับตัวให้เท่าทันต่อความ
ซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงด้านสื่ อสารมวลชน ความรู ้ ความเข้าใจทั้งในระดับโครงสร้างและการ
ปฏิบตั ิการอย่างถ่องแท้ จึงเป็ นปัจจัยสาคัญยิง่ ต่อการผลิตบุคลากรด้านสื่ อสารมวลชนที่มีคุณภาพเพื่อเข้า
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สู่ ก ระบวนการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ย นแปลงที่ กล่าวมาทั้งในระดับชาติ
ภูมิภาคและระดับอาเซียนต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ประเทศไทยกาลังจะเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งใน
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558
11.2

สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากสภาพแวดล้อมในด้านสื่ อมวลชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วจึงเกิด การ
ปรากฏตัว ของสื่ อ ใหม่ที่ มี ค วามหลากหลายทางด้า นเทคโนโลยีม ากขึ้ น อาทิ เฟซบุ๊ ค (Facebook),
ทวิ ต เตอร์ (Twitter), www. และความพร้ อ มในด้า นระบบพื้ น ฐานสารสนเทศของประเทศ (IT
infrastructure) เช่น ระบบ 3G ฯลฯ การก่อตั้งของสื่ อดั้งเดิมและสื่ อใหม่ที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนางานสื่อสารมวลชนอย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซ่ึงผลกระทบต่อโครงสร้างเชิงสังคม
และวัฒนธรรม ดังนั้นเพื่อสนองตอบความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและต่อตลาดงานสื่อสารมวลชน
เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ จึงจาเป็ นต้องมีการปรับการเรี ยนการสอนในวิชาการด้านนี้ เพื่อรองรับ
ความเปลี่ ยนแปลงดังกล่ า ว เพื่ อ ผลิ ต ตลอดจนพัฒนานัก สื่ อ สารมวลชนที่ มี ศกั ยภาพและคุ ณ ภาพ
เพื่อเข้าสู่งานด้านสื่อสารมวลชนในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากความเจริ ญก้าวหน้าในวิชาชีพด้านสื่ อสารมวลชนซึ่ งมีการขยายตัวประกอบกับ
นวัตกรรมการสื่อสารใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในวิชาชีพด้านนี้ อย่างต่อเนื่ องได้นาสังคมมาสู่ยคุ สังคมความรู ้ และ
การหลอมรวมสื่อ (Synergy) การสื่อสารแบบโครงข่ายที่ไร้ขีดจากัดในเรื่ องเวลา พื้นที่ และสถานที่ การ
พัฒ นาหลัก สู ต รการสอนจึ งมีค วามจ าเป็ นอย่างยิ่ง ที่ จ ะต้องปรั บให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สื่ อ ที่
เปลี่ยนแปลงเพื่อสนองตอบความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในสื่ อสารมวลชนและให้เข้ากับบริ บท
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ตอ้ งปรับตัวเพื่อสอดรับกับการเป็ นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยหลักสูตร
นี้ จะเน้นการพัฒนาทักษะศักยภาพ ความสามารถ ระบบคิดของนักศึกษาในการวิพากษ์ ตลอดจนเน้น
คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนในแต่ละรายวิชา
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
คณะวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชน มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็ นสถาบัน
การศึกษาที่มีชื่อเสียงในสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หลักสูตรได้พฒั นา
และปรับให้สอดคล้อง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกอยูเ่ สมอ โดยยึดมัน่ ในหลักการต่อการ
ทาหน้าที่เป็ นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสื่ อสารมวลชนในแขนงต่างๆ ที่มีความ
พร้อมเพื่อรองรับต่อการขยายตัวขององค์กรสื่อมวลชนทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก
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13.

ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
- มธ. 100 พลเมืองและการรับผิดชอบต่อสังคม
- มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
- มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
- มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- มธ. 151 คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไประดับมหาวิทยาลัย
- มธ. 152 หลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
- มธ. 153 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- มธ. 154 รากฐานคณิ ตศาสตร์
- มธ. 155 สถิติพ้นื ฐาน
- มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- ท. 160 ภาษาไทยเบื้องต้น
- ท. 161 การใช้ภาษาไทย
- สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
- สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
- ศ. 210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
- ร. 211 ความรู ้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
- ปร. 201 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
- ปร. 211 จริ ยศาสตร์
- จ. 211 จิตวิทยาทัว่ ไป
- อศ. 442 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
กรณี ที่ นัก ศึ ก ษาในหลัก สู ต รภาษาอัง กฤษอื่ น ๆ ประสงค์แ ละสนใจศึ ก ษาวิ ช าใน
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ สามารถจดทะเบียนเรี ยนได้
ตามความสนใจ กรณี วิชาที่กาหนดโควตาและจานวนรับ จะพิจารณาตามเหตุผลและความจาเป็ นของ
นัก ศึก ษา โดยอาจารย์ผูส้ อนและคณบดีเ ป็ นผูพ้ ิจารณาอนุ มตั ิ นอกจากนี้ ยังได้จดั ทารายละเอียดของ
รายวิชา อธิ บายเนื้ อหาสาระ การจัด ตารางเวลาเรี ย นและสอบ เพื่อเป็ นมาตรฐานในการติด ตามและ
ประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอน
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ในกรณี ที่นกั ศึกษาในโครงการฯ ประสงค์และสนใจศึกษาวิชาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ
อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถจดทะเบี ยนเรี ยนได้ โดยเป็ นไปตามข้อก าหนดและข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1.

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งสร้างความเป็ นเลิศทางวิชาการ งานวิจยั และวิชาชีพในระดับมาตรฐานนานาชาติ ผลิตนักการ
สื่ อสารที่มีทกั ษะการบูรณาการด้านวารสารศาสตร์ สื่ อสารมวลชนและสื่ อศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่ อสาร มีจริ ยธรรมต่อวิชาชีพและมีสานึกความรับผิดชอบต่อ
สังคม สามารถนาความรู ้มาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ ให้สอดคล้องกับภาพประชาคม
ที่ ก าลัง จะเกิ ด ขึ้ น ทั้งในด้านเศรษฐกิ จ ประชาคมการเมื องและความมั่น คง ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม
1.2 ความสาคัญ
สื บ เนื่ อ งจากบริ บทแวดล้อ มในงานสื่ อ มวลชนมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่า งมาก การแบ่ ง
สื่อมวลชนออกเป็ นแขนงต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เช่นในอดีตกลายเป็ น
ข้อจ ากัด ต่ อการพัฒ นาศักยภาพของนักสื่ อสารมวลชนในปั จจุ บันที่ ตอ้ งการทักษะที่ หลากหลายเพื่อ
บูรณาการความรู ้ ใช้เทคโนโลยีทางการสื่ อสารที่ทนั สมัย ตลอดจนสามารถผสมผสานคุณสมบัติข องสื่ อ
เดิมไปควบคู่กนั ดังนั้นหลักสู ตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ
จึ ง เกิ ด ขึ้ นเพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ จ ะเข้า ไปสู่ ว งการสื่ อ มวลชนในยุค ใหม่ ที่ เ ป็ นยุค ของสัง คมข่ า วสาร
และเทคโนโลยีการสื่อสารให้เป็ นบัณฑิตที่มีทกั ษะความรู ้ ความสามารถ ในศาสตร์ทางการสื่อสาร เป็ น
ผูน้ าในวงการสื่ อสารมวลชนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม มีวิสัยทัศน์ และมีความรู ้ ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการเรี ยนการสอนที่เน้น
ถึงแนวความคิด ทฤษฎีและการฝึ กภาคปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการที่ทนั สมัยด้วยระบบดิจิ ทลั บัณฑิตจะ
สามารถวิ เคราะห์และประมวลความรู ้ ดา้ นต่างๆ เพื่อน าไปใช้ให้เกิ ด ประโยชน์ สูงสุ ด ต่ อสังคมและ
ประเทศชาติ ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์ที่เทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารเป็ นหัวใจหลักของการพัฒนา
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เพื่อให้บณ
ั ฑิตที่สาเร็ จการศึกษาในหลักสูตรมีลกั ษณะ ดังนี้
1) มีความสามารถในการบูรณาการความรู ้ความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพสู่สงั คม
2) มีองค์ความรู ้รอบด้านและสามารถนาไปประยุกต์และแก้ไขปั ญหาในวิชาชีพด้าน
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ความรู ้เพื่อประโยชน์
ของสังคมและสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล
4) เป็ นนัก วารสารศาสตร์ และสื่ อ สารมวลชนที่ มีจิ ต สานึ ก ความรั บผิด ชอบและ
จริ ยธรรมอย่างเคร่ งครัด
2.

แผนพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จครบถ้ วน ภายใน 5 ปี
การพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. การพัฒนาปรับปรุ งหลักสูตร - จัดอบรม/สัมมนาอาจารย์และ - มีการจัดทารายละเอียดของ
ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกรอบ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
มาตรฐานคุณวุฒิตามแบบ
อุดมศึกษา
มคอ.2
- มีอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ปรับปรุ งหลักสูตรให้
- เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ - จัดสัมมนาความคิดเห็น
สอดคล้องกับความต้องการของ เอกชนมามีส่วนร่ วมในการ
เกี่ยวกับหลักสูตรจาก
ตลาดแรงงาน
พัฒนาปรับปรุ งหลักสูตร
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่าง - จัดสัมมนา/กิจกรรมเพื่อพัฒนา - ผลการจัดสัมมนา/กิจกรรม
ต่อเนื่องในด้านสังคมอาจมี
หลักสูตรและการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ
ผลกระทบต่อหลักสูตรและ
รวมถึงการประกันคุณภาพ
เรี ยนการสอนและผลการ
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
หลักสูตร
ประเมินคุณภาพหลักสูตร
4. การติดตามผลการนา
หลักสูตรไปใช้

- สารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั้นปี สุดท้าย (บัณฑิต
ใหม่) ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
วารสารศาสตรบัณฑิต
- ประเมินความต้องการและ
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อนักศึกษา / บัณฑิต
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- ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปี สุดท้าย/(บัณฑิต
ใหม่) ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
-ทราบความต้องการของ
นายจ้าง และมีระดับความพึง
พอใจของนายจ้างไม่นอ้ ยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1.

ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลา
การศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
1.2

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2.
การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – เมษายน
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิสมัครเข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ.2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สาเร็ จการศึกษาหรื อศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า (เช่น GCE, GCSE, IGCSE, IB
และ GED) ในระดับ 2.5 ขึ้นไป หรื อเทียบเท่าโดยที่
1) ผูส้ มัครที่ใช้ผลการสอบ GCE, GCSE หรื อ IGCSE ต้องสอบผ่านอย่างต่า 5 รายวิชา
ไม่ซ้ ากัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ากว่า C
2) ผูส้ มัครที่ใช้ผลการสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างต่า 5 รายวิชาไม่ซ้ ากัน แต่ละวิชาได้
เกรดไม่ต่ากว่า 4
3) ผูส้ มัครที่ใช้ผลการสอบ GED ต้องสอบผ่านอย่างต่า 5 รายวิชาไม่ซ้ ากัน แต่ละวิชา
ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 50 คะแนน
4) ผูส้ มัครซึ่งสถานศึกษาในระดับมัธยมปลายไม่ได้คานวณผลการเรี ยนเฉลี่ยไว้ ต้องนา
ใบรายงานผลการศึกษาและบันทึกผลการเรี ยนและหลักฐานการศึกษาอื่นๆ ที่แสดง
ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผูส้ มัครมายืน่ ให้โครงการฯ
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3. มีคะแนนสอบความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอายุ
ไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ยนื่ ใบสมัคร
1) ผลการสอบ IELTS (Academic) ระดับ 5.5 ขึ้นไป หรื อ
2) ผลการสอบ TOEFL แบบ CBT (computer-based test) 173 คะแนนขึ้นไป หรื อแบบ
PBT (paper-based test) 500 คะแนนขึ้นไป หรื อ แบบ internet-based test 61 คะแนน
ขึ้นไป หรื อ
3) ผลการสอบ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรื อ
4) ผลสอบ SAT (3 PARTS: Math, Critical Reading และ Writing) 1,100 คะแนนขึ้น
ไป
กรณี เป็ นนักศึกษาที่ศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สาเร็ จการศึกษาหรื อศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า (เช่น GCE, GCSE, IGCSE, IB
และ GED) ในระดับ 2.5 ขึ้นไปหรื อเทียบเท่าโดยที่
1) ผูส้ มัครที่ใช้ผลการสอบ GCE, GCSE หรื อ IGCSE ต้องสอบผ่านอย่างต่า 5 รายวิชาไม่ซ้ า
กัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ากว่า C
2) ผูส้ มัครที่ใช้ผลการสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างต่า 5 รายวิชาไม่ซ้ ากัน แต่ละวิชาได้เกรด
ไม่ต่ากว่า 4
3) ผูส้ มัครที่ใช้ผลการสอบ GED ต้องสอบผ่านอย่างต่า 5 รายวิชาไม่ซ้ ากัน แต่ละวิชาได้
คะแนนไม่ต่ากว่า 50 คะแนน
4) ผูส้ มัครซึ่งสถานศึกษาในระดับมัธยมปลายไม่ได้คานวณผลการเรี ยนเฉลี่ยไว้ ต้องนาใบ
รายงานผลการศึ ก ษาและบัน ทึ ก ผลการเรี ยนและหลัก ฐานการศึ ก ษาอื่ น ๆ ที่ แ สดง
ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผูส้ มัครมายืน่ ให้โครงการฯ
3. มีคะแนนสอบความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่
เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ยนื่ ใบสมัคร
1) ผลการสอบ IELTS (Academic) ระดับ 5.5 ขึ้นไป หรื อ
2) ผลการสอบ TOEFL แบบ CBT (computer-based test) 173 คะแนนขึ้ น ไป หรื อแบบ
PBT (paper-based test) 500 คะแนนขึ้ นไป หรื อ แบบ IBT (internet-based test) 61
คะแนนขึ้นไป หรื อ
3) ผลการสอบ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรื อ
4) ผลสอบ SAT (3 PARTS : Math, Critical Reading และ Writing) 1,100 คะแนนขึ้นไป
4. มีจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ผสู ้ มัครสาเร็ จการศึกษา จานวน 2 ฉบับ
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การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติต ามข้อ 2.2 จะต้องเข้าสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู ้ด ้านสื่ อสารมวลชน
เหตุการณ์ปัจจุบนั เป็ นภาษาอังกฤษ ที่โครงการฯ เป็ นผูจ้ ดั สอบ และเข้าสอบสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษ
2.3

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ปั ญหาเรื่ องทักษะการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และทักษะการนาเสนองาน

หน้าชั้นเรี ยน
2.4

กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
- เน้นวิธีการเรี ยนการสอน โดยมีการฝึ กภาคปฏิบตั ิเพื่อเพิ่มทักษะดังกล่าว อาทิ กิจกรรม
สัมมนารายวิชา การนาเสนองาน เป็ นต้น
- จัด ระบบอาจารย์ที่ปรึ ก ษาควบคู่ ก ับระบบการให้ค าปรึ ก ษาโดยนักวิชาการศึกษา
เพื่อให้คาแนะนาด้านต่างๆ แก่นกั ศึกษาตลอด 4 ปี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ในแต่ละปี การศึกษาจะรับนักศึกษาปี ละ 80 คน
ปี การศึกษา
จานวนนักศึกษา
2556
2557
2558

2559

2560

ชั้นปี ที่ 1

80

80

80

80

80

ชั้นปี ที่ 2

-

80

80

80

80

ชั้นปี ที่ 3

-

-

80

80

80

ชั้นปี ที่ 4

-

-

-

80

80

รวม

80

160

240

320

320

คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

-

-

-

-

80

11

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณ ดังนี้
งบบุคลากร
1,620,000 บาท
หมวดเงินเดือน
1,620,000
บาท
งบดาเนินการ
17,376,810 บาท
หมวดค่าตอบแทน
5,262,580
บาท
หมวดค่าใช้สอย
3,486,870
บาท
หมวดค่าวัสดุ
300,000
บาท
หมวดค่าใช้จ่ายอื่น
100,000
บาท
หมวดค่าธรรมเนียมนาส่ง มธ.
8,227,360
บาท
รวมทั้งสิ้น
18,996,810 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาไทย 109,395 บาทต่อปี นักศึกษาต่างชาติ 128,495 บาทต่อปี โดยมี
การบริ หารจัดการเป็ นโครงการบริ การการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา (โครงการพิเศษ)
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
1) การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิม่ เติม)
ข้อ 10.10 และ ข้อ 15
2) หลัก เกณฑ์ก ารลงทะเบี ยนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลั ย
ธรรมศาสตร์ เรื่ อง หลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการจดทะเบี ย นศึ ก ษารายวิ ช าข้า มโครงการและการ
จดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
3. หลักสู ตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
132 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
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นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่นอ้ ยกว่า 132 หน่ วยกิต โดย
ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกาหนดของหลักสูตร ดังนี้
1. วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ
96
หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ
84
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับในคณะ 75
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาบังคับนอกคณะ 9
หน่วยกิต
2.2 วิชาบังคับเลือก
12
หน่วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย
ดังนี้
1. อักษรย่อ JM หมายถึง อักษรย่อของรายวิชาที่จดั สอนโดยโครงการ
วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน
2. ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
หลักหน่ วย
หมายถึง
วิชาบังคับและวิชาเลือก
เลข 0-9
หมายถึง
วิชาบังคับและวิชาเลือกภายในคณะ
หลักสิบ
หมายถึง
กลุ่มวิชา
เลข 0
หมายถึง
กลุ่มวิชาบริ หารการสื่อสาร
เลข 1
หมายถึง
กลุ่มวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
เลข 3
หมายถึง
กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์
เลข 5
หมายถึง
กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์
เลข 6
หมายถึง
กลุ่มวิชาโฆษณา
เลข 7
หมายถึง
กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย
เลข 9
หมายถึง
วิชาบังคับภาคสุ ดท้ายและกลุ่มวิชา
อื่นๆ

หลักร้ อย

หมายถึง
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ระดับวิชา

เลข 2
เลข 3
เลข 4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิชาพื้นฐาน
วิชาระดับสูง
วิชาระดับพิเศษ

3.1.3.2 ข้ อกาหนดของหลักสู ตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
นัก ศึ ก ษาจะต้อ งศึ ก ษารายวิ ช าในหลัก สู ต รวิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไป รวมแล้ว ไม่
น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่งแบ่งเป็ น
2 ส่วนคือ
ส่ วนที่ 1 : เป็ นหลักสู ตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้นักศึกษาทุ ก คน
ต้องเรี ยนจานวน 21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
หมวดมนุษยศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร์ บังคับ 2 วิชา 5 หน่วยกิต
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
TU 100 Civic Education
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU 130 Integrated Sciences and Technology
คณิ ตศาสตร์หรื อคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
มธ. 151 คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU 151 General College Mathematics
มธ. 152 หลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 152 Fundamental Mathematics
มธ. 153 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
TU 153 General Concept of Computer
มธ. 154 รากฐานคณิ ตศาสตร์
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3 (3-0-6)

TU 154 Foundation of Mathematics
มธ. 155 สถิติพ้นื ฐาน
TU 155 Elementary Statistics
มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
TU 156 Introduction to Computers and Programming
หมวดภาษา 12 หน่วยกิต
สาหรับนักศึกษาไทยจะต้องศึกษารายวิชาดังนี้
ท. 161 การใช้ภาษาไทย
TH 161 Thai Usage
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
EL 171 English Course 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
EL 172 English Course 3
สาหรับนักศึกษาต่างชาติจะต้องศึกษารายวิชาดังนี้
ท. 160 ภาษาไทยเบื้องต้น
TH 160 Basic Thai
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
EL 171 English Course 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
EL 172 English Course 3
ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่คณะกาหนดไว้รวม
9 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้
ศ. 210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
EC 210 Introduction to Economics
จ. 211 จิตวิทยาทัว่ ไป
PY 211 General Psychology
ร. 211 ความรู ้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
PO 211 Introduction to Political Science

2. วิชาเฉพาะ

96
15

หน่วยกิต

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2.1 วิชาบังคับ 84
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับในคณะ
75
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับในคณะ 25 วิชา รวม 75 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้ และต้องสอบไล่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า C ในวิชา JM 200 JM 201 JM 210 JM 211 และ
JM 300
- JM 200 ความรู ้เบื้องต้นทางการสื่อสาร
3 (3-0-6)
JM 200 Introduction to Communication
- JM 201 กฎหมายและจริ ยธรรมสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
JM 201 Mass Communication law and ethics
- JM 202 สื่อใหม่ศึกษา
3 (3-0-6)
JM 202 New Media Studies
- JM 204 สื่อมวลชนและสังคม
3 (3-0-6)
JM 204 Mass Media and Society
- JM 206 วาทวิทยา
3 (3-0-6)
JM 206 Introduction to Speech Communication
- JM 210 วารสารศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
JM 210 Introduction to Journalism
- JM 211 หลักการรายงานข่าว
3 (3-0-6)
JM 211 Basic News Reporting
- JM 230 ความรู ้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์
3 (3-0-6)
JM 230 Introduction to Broadcasting
- JM 231 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์
3 (3-0-6)
JM 231 Writing for Broadcasting
- JM 270 ภาพยนตร์ศึกษา
3 (2-2-5)
JM 270 Film Studies
- JM 300 ทฤษฎีการสื่อสาร
3 (3-0-6)
JM 300 Communication Theory
- JM 301 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
JM 301 Art for Communication
- JM 302 การวิจยั ทางการสื่อสาร
3 (3-0-6)
JM 302 Communication Research
- JM 306 อุตสาหกรรมสื่อนานาชาติ
3 (3-0-6)
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2.1.2

JM 306 Global Media Industries
JM 310 การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ
3 (3-0-6)
JM 310 Editorial and Article Writitng
JM 318 การเขียนสารคดี
3 (3-0-6)
JM 318 Feature Writing
JM 319 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั
3 (3-0-6)
JM 319 Current Affairs
JM 330 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
3 (2-2-5)
JM 330 Radio and Television Production
JM 364 หลักการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
JM 364 Principles of Marketing Communication
JM 367 การวิเคราะห์ผรู ้ ับสาร
3 (3-0-6)
JM 367 Audience Analysis
JM 372 การถ่ายภาพในงานสื่อสาร
3 (2-2-5)
JM 372 Photography for Communication
JM 402 การสื่อสารพหุวฒั นธรรม
3 (3-0-6)
JM 402 Multicultural Communication
JM 421 การบริ หารงานสื่อ
3 (3-0-6)
JM 421 Media Business Management
JM 451 การสื่อสารองค์กร
3 (3-0-6)
JM 451 Corporate Communication
JM 490 การฝึ กงานภายนอก หรื อ
3 (0-6-3)
JM 490 Internship
JM 491 การศึกษาเฉพาะเรื่ อง
3 (0-6-3)
JM 491 Special Project
วิชาบังคับนอกคณะ จานวน 9 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับนอกคณะ 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิต จากรายวิชา

ต่อไปนี้
- ปร. 201 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
PH 201 Introduction to Logic

3 (3-0-6)

- ปร. 221 จริ ยศาสตร์

3 (3-0-6)
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PH 221 Ethics
- อศ.442 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการตลาดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
3 (3-0-6)
SE 442 Corporate Social Business Responsibilities and Marketing in
Southeast Asia
2.2 วิชาบังคับเลือก
12
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาบังคับเลือก 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
- JM 212 การรายงานข่าวขั้นสูง
3 (3-0-6)
JM 212 Advanced News Reporting
- JM 311 การบรรณาธิกรณ์ข่าว
3 (3-0-6)
JM 311 News Editing
- JM 339 การประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์
3 (2-2-5)
JM 339 Announcing in Broadcasting
- JM 356 การสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
JM 356 Creativity for Strategic Communication
- JM 412 วารสารศาสตร์สื่อผสม
3 (2-2-5)
JM 412 Multimedia Journalism
- JM 427 สัมมนาวารสารศาสตร์กบั การเปลี่ยนแปลงของสังคม
3 (3-0-6)
JM 427 Seminar in Journalism and Social Change
- JM 456 การสื่อสารตราสินค้าเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
JM 456 Strategic Brand Communication
- JM 457 การบริ หารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
3 (3-0-6)
JM 457 Issue Management and Crisis Communication
2.3 วิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
นั ก ศึ ก ษาอาจเลื อ กศึ ก ษารายวิ ช าใดก็ ไ ด้ ข องหลัก สู ตรอื่ น ๆที่ เ ปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดภาษาต่ างประเทศด้ว ย หรื ออาจเลือกรายวิชาในหลัก สู ต รวารสารศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชา
สื่อมวลชนศึกษา (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) เป็ นวิชาเลือกเสรี จากรายวิชาดังต่อไปนี้
- JM 308 การสื่อสารทางการเมือง
18

3 (3-0-6)

JM 308 Political Communication
- JM 357 สื่อกับเด็ก
JM 357 Media and Children
- JM 375 ภาพยนตร์นานาชาติ
JM 375 International Film
- JM 476 การผลิตหนังสั้นและสารคดี
JM 476 Short Film and Documentary Film Production

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

นักศึกษาจะนาวิชาเหล่านี้มานับเป็ นวิชาเลือกเสรี ไม่ได้
1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในวิชาศึกษาทัว่ ไปส่วนที่ 2)
2. วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปทั้งส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ทุก
วิชา
3. วิชา ท. 162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และท. 163 การเขียนเพื่อการสื่ อสารใน
องค์กร

3.1.5 แสดงแผนการศึกษา
19

หมวดมนุษยศาสตร์
หมวดสังคมศาสตร์

หมวดวิทยาศาสตร์

วิชาศึกษาทัว่ ไปที่
คณะกาหนด
หมวดภาษา

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU 110 Integrated Humanities
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
TU 100 Civic Education
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU 120 Integrated Social Sciences
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
TU 130 Integrated Sciences and Technology
มธ. 153 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
TU 153 General Concept of Computer
จ. 211 จิตวิทยาทัว่ ไป
PY 211 General Psychology
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 หรื อ
EL 171 English Course 2 or
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
EL 172 English Course 3

รวม

2
3
2
2
3
3
3
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วิชาศึกษาทัว่ ไปที่
คณะกาหนด

หมวดภาษา

วิชาบังคับในคณะ

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ศ. 210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
EC 210 Introduction to Economics
ร. 211 ความรู ้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
PO 211 Introduction to Political Science
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
EL 172 English Course 3
ท. 161 การใช้ภาษาไทย
TH 161 Thai Usage
JM 200 ความรู ้เบื้องต้นทางการสื่อสาร
JM 200 Introduction to Communication
JM 210 วารสารศาสตร์เบื้องต้น
JM 210 Introduction to Journalism

รวม

วิชาบังคับในคณะ

วิชาบังคับนอกคณะ

3
3
3
3
3
3
18

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
JM 201 กฎหมายและจริ ยธรรมสื่อสารมวลชน
JM 201 Mass Communication law and ethics
JM 202 สื่อใหม่ศึกษา
JM 202 New Media Studies
JM 211 หลักการรายงานข่าว
JM 211 Basic News Reporting
JM 230 ความรู ้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์
JM 230 Introduction to Broadcasting
JM 270 ภาพยนตร์ศึกษา
JM 270 Film Studies
ปร 221 จริ ยศาสตร์
PH 221 Ethics
รวม

21

3
3
3
3
3
3
18

วิชาบังคับในคณะ

วิชาบังคับนอกคณะ

วิชาบังคับในคณะ

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
JM 204 สื่อมวลชนและสังคม
JM 204 Mass Media and Society
JM 206 วาทวิทยา
JM 206 Introduction to Speech Communication
JM 231 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์
JM 231 Writing for Broadcasting
JM 300 ทฤษฎีการสื่อสาร
JM 300 Communication Theory
ปร 201 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
PH 201 Introduction to Logic
อศ.442 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการตลาดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
SE 442 Corporate Social Business Responsibilities and
Marketing in Southeast Asia
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
JM 301 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร
JM 301 Art for Communication
JM 302 การวิจยั ทางการสื่อสาร
JM 302 Communication Research
JM 310 การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ
JM 310 Editorial and Article Writing
JM 319 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั
JM 319 Current Affairs
JM 330 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
JM 330 Radio and Television Production
JM 364 หลักการสื่อสารการตลาด
JM 364 Principles of Marketing Communication
รวม
22

3
3
3
3
3
3

18

3
3
3
3
3
3
18

วิชาบังคับในคณะ

วิชาบังคับเลือก

วิชาบังคับในคณะ

วิชาเลือกเสรี
วิชาบังคับเลือก

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
JM 306 อุตสาหกรรมสื่อนานาชาติ
JM 306 Global Media Industries
JM 318 การเขียนสารคดี
JM 318 Feature Writing
JM 367 การวิเคราะห์ผรู ้ ับสาร
JM 367 Audience Analysis
JM 372 การถ่ายภาพในงานสื่อสาร
JM 372 Photography for Communication
xxxx
xxxx
รวม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
JM 402 การสื่อสารพหุวฒั นธรรม
JM 402 Multicultural Communication
JM 421 การบริ หารงานสื่อ
JM 421 Media Business Management
JM 451 การสื่อสารองค์กร
JM 451 Corporate Communication
xxxx
xxxx
xxxx

รวม
วิชาบังคับในคณะ

วิชาเลือกเสรี
รวม

3
3
3
3
3
3
18
3
3
3
3
3
3
18

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
JM 490 ฝึ กงานภายนอก หรื อ
JM 490 Internship
or
JM 491 การศึกษาเฉพาะเรื่ อง
JM 491 Special Project
xxxx
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3

3
6

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
วิชาศึกษาทั่วไป
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 110 Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุ ษ ย์ในยุค ต่ างๆ ที่ ได้สะท้อนความเชื่ อ ความคิ ด การพัฒนาทาง
สติ ปั ญ ญาสร้ า งสรรค์ข องมนุ ษ ย์ ตลอดจนให้รู้จ ัก มีวิ ธี ก ารคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละมองปั ญ หาต่ าง ๆ ที่
มนุ ษยชาติกาลังเผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี ปั ญหาความรุ นแรง สงคราม
และวิก ฤตต่าง ๆ ของโลกเพื่อที่ เราจะสามารถด าเนิ นชี วิตต่ อไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ท่ ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของโลกนี้
หมวดสังคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
TU 100 Civic Education
การเรี ยนรู ้หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครอง
โดยกฎหมาย (The Rule of Law) เข้าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึ กฝนให้
นักศึกษาได้พฒั นาตนเองให้เป็ น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยใช้วิธีการเรี ยนรู ้โดยลงมือปฏิบตั ิ (Learning by doing)
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 120 Integrated Social Sciences
วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุ ษย์
โดยศึกษากาเนิดของสังคมศาสตร์กบั โลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์
การรับเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของวิทยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษา
ถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สาคัญ ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยชี้ให้เห็นถึง
จุดแข็งและจุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมร่ วมสมัยแบบต่าง ๆ โดยใช้ความรู ้และ
มุมมองทางสังคมศาสตร์เป็ นหลักเพื่อให้เข้าใจและมองเป็ นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับ
กลุ่ม ระดับมหภาคทางสังคม ระดับสังคม ที่เป็ นรัฐชาติและระดับสังคมที่รวมเป็ นระบบโลก
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หมวดวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU 130 Integrated Sciences and Technology
แนวคิ ด ทฤษฎี ป รั ช ญาพื้ น ฐาน และกฎเกณฑ์ท างวิ ท ยาศาสตร์ วิ ว ัฒ นาการของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสาคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดาเนินชีวติ ในปัจจุบนั ผลกระทบ
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกบั เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม และศึกษาประเด็นการถกเถียงที่
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั รวมถึงจริ ยธรรม คุณธรรมของความเป็ นมนุษย์
คณิตศาสตร์
มธ.151 คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU151 General College Mathematics
(ไม่นบั หน่วยกิตให้กบั นักศึกษาที่มีรหัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17)
เซต ระบบจ านวนจริ ง ความสัมพัน ธ์ ฟั งก์ชัน และการประยุก ต์ ความรู ้ เบื้ องต้น ของ
กาหนดการเชิงเส้น ตรรกวิทยา การคานวณดอกเบี้ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา
เลขดัชนี ความน่าจะเป็ นเบื้องต้น แนวคิดสถิติเชิงอนุมานเบื้องต้น โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 152 Fundamental Mathematics
(วิชานี้สาหรับนักศึกษาที่เคยเรี ยนคณิ ตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ากว่า 16 หน่วยกิตหรื อ
เป็ นวิชาที่คณะ/สาขาวิชาบังคับให้เรี ยน)
หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่าง ๆ การอ้างเหตุผล
การอุปนัยเชิ งคณิ ต ศาสตร์ การพิสูจ น์ ในทฤษฎี เกี่ ยวกับอสมการและค่ าสัมบู รณ์ การแก้อสมการ
ฟังก์ชนั ฟังก์ชนั ชนิ ดต่างๆ โจทย์ประยุกต์ของฟังก์ชนั การเขียนกราฟของฟังก์ชนั การแยกเศษส่ ว น
ออกเป็ นเศษส่วนย่อย การแก้ระบบสมการเชิงเส้นอย่างง่าย
มธ.153 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
TU 153 General Concepts of Computer
องค์ป ระกอบที่ ส าคัญของระบบคอมพิว เตอร์ ฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์แ วร์ ข้อ มู ล และการ
ประมวลผลพื้นฐานการสื่ อสารข้อมูล ระบบเครื อข่าย อินเตอร์ เน็ต หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ สาเร็ จรู ป ความปลอดภัย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
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มธ.154 รากฐานคณิ ตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 154 Foundation of Mathematics
หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ ตัวบ่งปริ มาณ การ
อ้างเหตุผลและอุปนัยเชิงคณิ ตศาสตร์ โครงสร้างของระบบจานวนจริ ง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบท
อเนกนาม การเลื่อนแกน การหมุนแกน และการร่ างกราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ชนั เพิ่ม
ฟังก์ชนั ลด การแยกเศษส่วนออกเป็ นเศษส่วนย่อย ทฤษฎีจานวนเบื้องต้น
มธ.155 สถิติพ้นื ฐาน
3 (3-0-6)
TU 155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่มและการแจก
แจงของตัว แปรสุ่ มทวินาม ปั ว ซง และปกติ เทคนิ ค การชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การ
ประมาณค่า และการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์
ความแปรปรวนจาแนกทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไค
กาลังสอง
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
TU 156 Introduction to Computers and Programming
หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิ กส์
ซอฟต์แวร์ ระบบและซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ขั้นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดับสูง
หมวดภาษา
ภาษาไทย
ท.160 ภาษาไทยเบื้องต้น
TH 160 Basic Thai
(สาหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ หรื อได้รับอนุมตั ิจากภาควิชาภาษาไทย)

3 (3-0-6)

การใช้ภาษาไทยด้านตัวอักษร เสียง คา ความหมายของคา ประโยค และฝึ กทักษะทั้งสี่ คือ
ฟัง พูด อ่าน เขียน
หมายเหตุ
1. ผูเ้ รี ยนต้องเป็ นนักศึกษาชาวต่างประเทศ หรื อนักศึกษาที่ไม่มีความรู ้ภาษาไทยหรื อมีความรู ้
ภาษาไทยน้อยมากเนื่ องจากต้องพานัก หรื อศึก ษาในต่ างประเทศ หรื อศึก ษาหลักสู ตรนานาชาติเป็ น
เวลานาน จนไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
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2. คณะหรื อโครงการต่างๆ ที่ มีนัก ศึก ษากลุ่มดังกล่าวข้างต้น สามารถก าหนดให้นั กศึกษา
ลงทะเบียน ท.160 ได้ แต่ท้งั นี้หากภาควิชาฯ พบว่านักศึกษามีความรู ้เพียงพอที่จะศึกษาในระดับ ท.161
ภาควิชาฯ จะดาเนินการให้นกั ศึกษาเพิกถอนรายวิชา ท.160 แล้วไปลงทะเบียนรายวิชา ท.161
3. กรณี ที่หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ของคณะหรื อโครงการต่างๆ กาหนดให้เรี ยนวิช าศึกษา
ทัว่ ไป หมวดภาษาไทย 2 รายวิชา คือ ท.161 และ ท.162 หรื อ ท.161 และ ท.163 หากมีนกั ศึกษาในกรณี
ข้อ 1 คณะหรื อโครงการสามารถจัดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน 2 รายวิชา คือ ท.160 ภาษาไทยเบื้องต้น
และ ท.161 การใช้ภาษาไทย
ท.161 การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH 161 Thai Usage
หลักและฝึ กทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้น
การจับใจความสาคัญ การถ่ายทอดความรู ้ ความคิดและการเขียน เรี ยบเรี ยงได้อย่างเหมาะสม
ภาษาอังกฤษ
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
EL 171 English Course 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ EL 070 หรื อ กาหนดจากการจัดระดับความรู ้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสูตรระดับกลางเพื่อส่งเสริ มทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรี ยม
ความพร้อมนักศึกษาสาหรับการเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (3-0-6)
EL 172 English Course 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ EL 171 หรื อ กาหนดจากการจัดระดับความรู ้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสูตรระดับกลางสูง เพื่อส่งเสริ มให้นกั ศึกษาใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการใน
ระดับที่ซบั ซ้อนกว่าในวิชาภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้นทักษะการพูดและการเขียน
ส่วนที่ 2
ศ.210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
EC210 Introductory Economics
(เฉพาะนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น และจะไม่นบั หน่วยกิตให้ หากสอบได้ วิชา ศ. 211 หรื อ
ศ. 212 หรื อ ศ. 213 หรื อ ศ. 214 ก่อนหรื อหลัง หรื อกาลังศึกษาวิชาเหล่านี้อยู)่
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หลักทัว่ ไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ในส่ วนของเศรษฐศาสตร์จุลภาค ศึกษา
ถึงอุปสงค์และอุปทานของสิ นค้า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การผลิต และต้นทุน พฤติกรรมของหน่ วยผลิต
โครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขันของหน่วยผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่า งสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด
และตลาดที่ไม่สมบูรณ์ แนวคิดความล้มเหลวของตลาด และบทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด
ในส่วนของเศรษฐศาสตร์ มหภาค ศึกษาถึงเป้าหมาย และปัญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค ความเข้าใจถึง
รายได้ประชาชาติ ระบบการเงินและการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังในการรั กษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการนาดัชนีช้ ีวดั เศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในภาคต่างประเทศศึกษาถึงความสาคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศ และข้อโต้แย้งระหว่าง
การค้าเสรี และการปกป้องตลาด
จ.211 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
PY 211 General Psychology
ประวัติ และวิธีก ารทางจิ ตวิทยา พื้น ฐานทางชี ว วิทยา พฤติ ก รรม พัฒ นาการของมนุ ษย์
แรงจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและ
กลุ่ม
ร.211 ความรู ้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
PO 211 Introduction to Political Science
ธรรมชาติและวิธีการของรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กบั ศาสตร์ทางสังคม
อื่นๆ ขอบเขตการศึกษาจะครอบคลุมถึงทฤษฎีต่างๆ ทางรัฐศาสตร์ และหลักการเกี่ยวกับอานาจ การใช้
อานาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล สถาบันการเมือง การปกครอง พลังทางการเมือง กระบวน
การเมืองและประชาคมนานาชาติดว้ ย
วิชาในคณะ
JM 200 ความรู ้เบื้องต้นทางการสื่อสาร
3 (3-0-6)
JM 200 Introduction to Communication
ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ ลัก ษณะและบทบาทหน้าที่ ข องการสื่ อ สาร
ประเภทและระดับของการสื่อสาร ภาษาในการสื่อสาร รวมทั้งวิวฒั นาการของการสื่อสารในสังคมทัว่ ไป
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JM 201 กฎหมายและจริ ยธรรมสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
JM 201 Mass Communication law and ethics
สิ ทธิและเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นของมนุษย์ ปรัชญา กฎหมาย กฎหมายว่าด้วย
การหมิน่ ประมาท การละเมิดทาให้ผอู ้ ื่นเสียชื่อเสียง กฎหมายสื่อสารมวลชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความรับผิดชอบของสื่อสารมวลชนทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
JM 202 สื่อใหม่ศึกษา
3 (3-0-6)
JM 202 New Media Studies
แนวโน้มและหลักการของสื่อใหม่ วิวฒั นาการ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการพัฒนา
สื่ อภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์และสื่ อออนไลน์ในบริ บทแวดล้อมของสังคมและสื่ อสารมวลชน วิเคราะห์
วรรณกรรมออนไลน์ ศิลปะในอินเตอร์เน็ตและวิดีโอออนไลน์ตลอดจนการใช้สื่อสังคม
JM 204 สื่อมวลชนและสังคม
3 (3-0-6)
JM 204 Mass Media and Society
ลักษณะ หน้าที่ ความสาคัญ และอิทธิพลของสื่ อสารมวลชนในฐานะเป็ นสถาบันสาคัญ
อย่างหนึ่ งในสังคม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสื่ อสารมวลชนสถาบันอื่น ๆ ในสังคม สิ ทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของสื่อสารมวลชนต่อสังคม และการควบคุมสื่อมวลชน วิเคราะห์บทบาทสื่อมวลชนใน
ระดับท้องถิ่น ชาติและนานาชาติที่มีต่อสังคมไทย
JM 206 วาทวิทยา
3 (3-0-6)
JM 206 Introduction to Speech Communication
ความรู ้และทักษะขั้นพื้นฐานสาหรับการพูด ในลักษณะและรู ปแบบต่างๆ การอภิปราย
การบรรยาย และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจให้สัมฤทธิผล ให้มีความสามารถในการพูดในที่สาธารณะ โดย
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับศักยภาพของแต่ละบุคคล
JM 210 วารสารศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
JM 210 Introduction to Journalism
ความหมาย ขอบเขต ประวัติ และวิวฒั นาการวารสารศาสตร์ หน้าที่ บทบาทและความ
รับผิดชอบของหนังสื อพิมพ์ ลักษณะทัว่ ไปของหนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์ บทบาทและการจัดองค์ก ร
ภายในของหนังสื อพิมพ์ ประเภทเนื้ อหาและรู ปแบบในหนังสื อพิมพ์ ตลอดจนแนวคิ ดเกี่ยวกับวิชาชีพ
วารสารศาสตร์
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JM 211 หลักการรายงานข่าว
3 (3-0-6)
JM 211 Basic News Reporting
ความหมาย องค์ป ระกอบของข่ า ว หลัก เบื้ อ งต้น ในการสื่ อ ข่ า ว และเขี ย นข่ า วตาม
โครงสร้างประเภทต่างๆ การสัมภาษณ์ การวินิจฉัยประเด็นข่าว การลาดับความคิด และการใช้ภาษาใน
การเขียนข่าว โดยให้ความสาคัญต่อการฝึ กทักษะ และเทคนิคการเขียนข่าว ตลอดจนวิธีการแสวงหาข่าว
จากแหล่งข่าวและหลักจริ ยธรรมในการรายงานข่าว
JM 212 การรายงานข่าวขั้นสูง
3 (3-0-6)
JM 212 Advanced News Reporting
หลัก การประเมิน คุ ณ ค่ าข่ าว เน้น การรายงานข่ าวที่ มีผลกระทบต่ อสังคม เทคนิ ค การ
รวบรวมข้อเท็จจริ งจากแหล่งข่าวทุกประเภท เทคนิ คการสื่ อข่าวขั้นสู ง เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต
ติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์และสถานการณ์ ตลอดจนการรายงานข่าวเชิงสื บสวน ข่าวเชิง
ตีความ ข่าวจากสานักข่าวต่างประเทศ ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก ข่าวจากการประชุมสัมมนา
ข่าวจากผลงานวิจยั ฯลฯ รวมถึงการศึกษาบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและจริ ยธรรมของผูส้ ื่อข่าว
JM 230 ความรู ้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์
3 (3-0-6)
JM 230 Introduction to Broadcasting
พัฒ นาการ คุ ณ ลัก ษณะ บทบาทหน้าที่ ข องวิทยุและโทรทัศน์ ปั จ จัยที่ มีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมสื่ อวิทยุและโทรทัศน์ รู ปแบบของรายการวิทยุและโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ความรู ้พ้นื ฐานด้านผลิตรายการ และจริ ยธรรมด้านวิทยุและโทรทัศน์
JM 231 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์
3 (3-0-6)
JM 231 Writing for Broadcasting
การเขียนเพื่องานวิทยุและโทรทัศน์ ฝึ กฝนทักษะการเขียนและออกแบบโครงงานการผลิต
รายการ บทประเภทต่างๆ ในรายการวิทยุและโทรทัศน์ โดยใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์อย่างมีจริ ยธรรม
ต่อสังคม
JM 270 ภาพยนตร์ศึกษา
3 (2-2-5)
JM 270 Film Studies
บทบาทหน้าที่ กระบวนการผลิตและประโยชน์ของภาพยนตร์ เน้นศึกษาวัฒนาการของ
ภาพยนตร์ ต้ งั แต่อดีตเป็ นต้นมา เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงเนื้ อหาและรู ปแบบตาม
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความหมายเชิงศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจน
วิธีการสื่อสารของภาพยนตร์แนวต่างๆ ได้
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JM 300 ทฤษฎีการสื่อสาร
3 (3-0-6)
JM 300 Communication Theory
แนวคิด สมมติฐานและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการสื่ อสารในสังคม วิเคราะห์กระบวนการ
สื่ อสารในแนวคิดทางการสื่ อสารของมนุษย์ ทั้งด้านพฤติกรรมศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ การ
สื่ อสารภายในบุคคล การสื่ อสารระหว่างบุคคล การสื่ อสารในกลุ่มย่อย การสื่ อสารในองค์การ และการ
สื่อสารมวลชน
JM 301 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
JM 301 Art for Communication
ความรู ้ พ้ื น ฐานเกี่ ย วกับ สุ น ทรี ยศาสตร์ แ ละการเข้า ความงามและประวัติ ศ าสตร์
ศิลปะ ความหมายของภาษาภาพและการนาไปใช้ เช่น ภาพจิตรกรรม งานกราฟฟิ คดีไซน์ และภาพยนตร์
วิจารณ์ผลงานนักศึกษาที่ใช้ศิลปะสื่อความหมาย
JM 302 การวิจยั ทางการสื่อสาร
3 (3-0-6)
JM 302 Communication Research
แนวคิดและหลักการระเบียบวิธีวิจยั ต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งประยุกต์ใช้กบั การสื่ อสาร
กระบวนการและวิธีการวิจยั เพื่อใช้ในวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชน
JM 306 อุตสาหกรรมสื่อนานาชาติ
3 (3-0-6)
JM 306 Global Media Industries
ทฤษฎี งานวิจยั และการปฏิบตั ิของอุตสาหกรรมสื่อนานาชาติ การปรับตัว การผลิต และ
การขยายตัว ของสื่ อนานาชาติ ที่เ ป็ นผลจากปั จ จัยด้านเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อง วัฒนธรรมและการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โอกาสและความท้าทายของสื่อดิจิตอลในอุตสาหกรรมสื่ อนานาชาติ ตลอดจน
การด าเนิ น งานของอุต สาหกรรมโฆษณา รวมทั้งนโยบายสื่ อต่ างๆ ในอุต สาหกรรมสื่ อทั้งในระดับ
อาเซียนและนานาชาติ
JM 308 การสื่อสารทางการเมือง
3 (3-0-6)
JM 308 Political Communication
แนวความคิดของการสื่ อสารที่เกี่ย วข้องกับการเมืองไทยทั้งในฐานะที่ การสื่ อสารเป็ น
สาเหตุ ข องการเปลี่ ย นแปลงในระบบการเมือ ง และในฐานะที่ เ ป็ นระบบ ซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อมทางการเมือง วิเคราะห์ถึงความสั มพัน ธ์ของแนวคิ ดหลักทั้งสอง ทั้งในระดับจุลภาค
และมหภาค
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JM 310 การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ
3 (3-0-6)
JM 310 Editorial and Article Writing
หลักการและวิธีการเขียนบทความประเภทต่างๆ ที่ใช้กนั อยู่ในสื่ อสารมวลชนปั จ จุ บัน
โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสาร เน้นการรวบรวมข้อมูล การประมวลเนื้อหา การเรี ยบเรี ยงและการ
ถ่ายทอดความคิด รวมถึงรู ปแบบและขั้นตอนการเขียนสารคดีสาหรั บสื่ อมวลชนประเภทต่ าง ๆ การ
รวบรวมและเรี ยบเรี ยงข้อเท็จจริ ง
JM 311 การบรรณาธิกรณ์ข่าว
3 (3-0-6)
JM 311 News Editing
หน้าที่ และความสัมพันธ์ในกองบรรณาธิการหนังสื อพิมพ์กบั กองการผลิต การเตรี ยม
การคัดเลือก และตรวจแก้ตน้ ฉบับข้อเขียนและภาพเพื่อลงพิมพ์ เน้นการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อเท็จจริ ง การใช้ภาษารวมถึงการพาดหัวข่าว การปรับปรุ งชื่อเรื่ อง การกาหนดตัวพิมพ์และระบบพิมพ์
รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในกระบวนการบรรณาธิกรณ์
JM 318 การเขียนสารคดี
3 (3-0-6)
JM 318 Feature Writing
หลัก การ รู ปแบบและขั้น ตอนการเขี ย นสารคดี สาหรั บสื่ อมวลชนประเภทต่างๆ การ
รวบรวมและเรี ยบเรี ยงข้อเท็จจริ ง การถ่ายทอดข้อมูลอย่างชัดเจน น่ าอ่าน เน้นการฝึ กทักษะ การเขียน
อย่างสร้างสรรค์ในเชิงความรู ้และความคิด รวมทั้งหลักจริ ยธรรมในการผลิตงานเขียน
JM 319 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั
3 (3-0-6)
JM 319 Current Affairs
หลักการ รู ปแบบ และวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั ภายในและภายนอกประเทศ
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สถานการณ์ เช่ น การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สัง คม วัฒ นธรรม ตลอดจนปั ญหา
แนวโน้มที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย และบทบาทของสื่ อมวลชนต่อการนาเสนอสถานการณ์ปัจ จุ บัน
เหล่านั้น
JM 330 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
3 (2-2-5)
JM 330 Radio and Television Production
องค์ประกอบสาคัญที่ มี ผ ลต่ อการวางแผนการจัด รายการและผลิต รายการวิทยุ และ
โทรทัศ น์ เน้ น ทฤษฎี ปฏิ บัติ แ ละประเมิ น รายการวิ ท ยุ แ ละโทรทัศ น์ ป ระเภทต่ า งๆ ที่ ผ ลิ ต และ
องค์ประกอบและปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ 3 ขั้นตอนที่สาคัญ คือ
ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ ขั้นตอนขณะผลิตรายการ ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ และฝึ กทักษะการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ภายในห้องส่ง
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JM 339 การประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์
3 (2-2-5)
JM 339 Announcing in Broadcasting
การพูด การอ่าน การบรรยาย และการพากษ์ เพื่อให้ผศู ้ ึกษามีความเข้าใจในหน้าที่และมี
ทักษะในการพูดเป็ นโฆษก หรื อผูป้ ระกาศ หรื อผูบ้ รรยาย หรื อผูพ้ ากย์ในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์
JM 356 การสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
JM 356 Creativity for Strategic Communication
ความหมาย รู ปแบบ วิธีการได้มาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในงานสื่ อสาร พัฒนาแนวคิด
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การสื่อสาร ทฤษฎีและความสัมพันธ์ของจุดประสงค์การสื่อสาร ความ
ต้องการที่แท้จริ งของกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และการประเมินผล
JM 357 สื่อกับเด็ก
3 (3-0-6)
JM 357 Media and Children
สิทธิเด็ก กฎหมายเกี่ยวกับเด็กกับการทางานของสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทต่างๆ สื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ลักษณะ
สถานการณ์เด็กในประเทศไทย วิเคราะห์อิทธิพลของสื่ อมวลชนประเภทต่างๆ ที่มีผลต่อการสร้างการ
รับรู ้ทศั นคติและพฤติกรรมของเด็ก
JM 364 หลักการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
JM 364 Principles of Marketing Communications
ความสาคัญ ความหมาย กระบวนการวางแผน การสื่ อสารการตลาด และความสัมพันธ์
ระหว่างการสื่อสารกับการตลาด ตลอดจนการศึกษาเครื่ องมือการสื่อสารการตลาดประเภทต่างๆ
JM 367 การวิเคราะห์ผรู ้ ับสาร
3 (3-0-6)
JM 367 Audience Analysis
ความต้องการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู ้ ทัศนคติ ตลอดจนการเรี ยนรู ้ของผูร้ ับสารและ
ปั จจัยภายนอกทางด้านกลุ่มสังคม ครอบครัว รวมทั้งวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อกระบวนการเลือกรับ
สารและกระบวนการตัดสินใจของผูร้ ับสาร
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JM 372 การถ่ายภาพในงานสื่อสาร
3 (2-2-5)
JM 372 Photography for Communication
ทฤษฎีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพ เช่น เทคนิคการใช้กล้อง การถ่ายภาพ
ดิจิตอล การจัดองค์ประกอบภาพและการจัดแสงเบื้องต้น
JM 375 ภาพยนตร์นานาชาติ
3 (3-0-6)
JM 375 International Film
ศิลปะภาพยนตร์ จากหลากหลายแห่ งทัว่ โลก เช่น ภาพยนตร์ จากฮอลลิวูด้ ภาพยนตร์
ศิลปะจากยุโรปรวมถึงภาพยนตร์ร่วมสมัยจากเอเชีย ความแตกต่างของบริ บทในการสร้างภาพยนตร์จาก
ประเทศต่างๆ วิเคราะห์ วิจารณ์ถึงกระบวนการสร้าง แนวคิด สไตล์ และผูช้ ม
JM 402 การสื่อสารพหุวฒั นธรรม
3 (3-0-6)
JM 402 Multicultural Communication
มิติต่างๆ เชิงวัฒนธรรมของการสื่อสารในระดับบุคคลและองค์กร ความรู ้และแนวคิดด้าน
การสื่ อสารพหุวฒั นธรรมที่มีอิทธิพลต่อการสื่ อสาร พฤติกรรมและกลุ่มต่างๆ ในสังคม กลุ่มวัฒนธรรม
ย่อย ชาติพนั ธ์ ทั้งในบริ บทของประเทศไทย ประเทศอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ
JM 412 วารสารศาสตร์สื่อผสม
3 (2-2-5)
JM 412 Multimedia Journalism
ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ กระบวนการและวิธีการพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจาเป็ นต่อการดาเนินงาน รู ปแบบ และประเภททางการให้และ
การใช้บริ การ ตลอดจนผลกระทบต่อสังคม วงการสื่อสารมวลชน ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก
JM 421 การบริ หารงานสื่อ
3 (3-0-6)
JM 421 Media Business Management
ทฤษฎี แนวคิด หลักการ วิธีการ และข้อมูลในการบริ หารงานสื่ อ การศึกษาเฉพาะเรื่ องใน
ธุรกิจสื่อต่างๆ การประเมินผลและการเปรี ยบเทียบระหว่างธุรกิจสื่อ
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JM 427 สัมมนาวารสารศาสตร์กบั การเปลี่ยนแปลงของสังคม
3 (3-0-6)
JM 427 Seminar in Journalism and Social Change
วิเคราะห์และวิพากษ์สื่อสารมวลชนในบริ บทต่ างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและภูมิภาค เช่น วัฒนธรรม การปรับตัวขององค์กรสื่ อ ความหลากหลายของผูร้ ับสาร
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของวัฒนธรรมสื่ อที่กาลังปรับตัวสู่ ความเป็ นสากลมากขึ้นทั้งในตัวสื่อ
และสาร การปรับโครงสร้าง รู ปแบบและเนื้อหาในสื่ อมวลชนให้พร้อมเข้าสู่ ประชาคมโลกในยุคสมัย
แห่งสังคมผสมผสาน
JM 451 การสื่อสารองค์กร
3 (3-0-6)
JM 451 Corporate Communication
ความสาคัญของการสื่ อสารองค์กรในภาคธุ รกิจ โครงสร้ างและการสื่ อสารในองค์กร
ตลอดจนประเภทของภาพลักษณ์ เอกลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร การสื่อสารองค์กรในรู ปแบบต่ างๆ
ความสาคัญและการสร้างความสัมพันธ์กบั สื่ อ ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน การตลาดแบบบูรณา
การในองค์กร
JM 456 การสื่อสารตราสินค้าเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
JM 456 Strategic Brand Communication
แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้า ความสาคัญของตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า องค์ประกอบของ
คุณค่าตราสินค้า การบริ หารจัดการตราสินค้า แผนการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างและรักษาตราสินค้า
JM 457 การบริ หารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
3 (3-0-6)
JM 457 Issue Management and Crisis Communication
ภาพรวมของแนวคิด วิธีการในการจัดการประเด็นและการสื่ อสารในภาวะวิกฤติ การ
วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น และการแก้ปั ญ หาโดยใช้วิ ธี ก ารต่ า งๆ ได้แ ก่ การรั บ ฟั ง ประชามติ การจัด ตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึ กษา การประสานกับองค์กรกิจกรรมต่างๆ การรณรงค์เพื่อการจัดการภาวะวิกฤติ
การรณรงค์เพื่อฟื้ นฟูภาพลักษณ์ การนาวิธีการต่างๆ เชิงบูรณาการมาใช้ในการวางแผนการสื่ อสาร เพื่อ
จัดการประเด็นและภาวะวิกฤติขององค์กรทั้งภาครัฐและธุรกิจ
JM 476 การผลิตหนังสั้นและสารคดี
3 (2-2-5)
JM 476 Short Film and Documentary Film Production
ทฤษฎี แ ละปฏิ บัติ ข้ ัน พื้ น ฐานของการถ่ า ยท าภาพยนตร์ ด ้ว ยกล้อ งระบบดิ จิ ต อล
ทักษะและความเข้าใจในเครื่ องมือการเล่าเรื่ องผ่านทางการบรรยายและอภิปราย การเขียนบทภาพยนตร์
สั้น กากับและตัดต่อเป็ นงานกลุ่มและนาเสนอตามหลักทฤษฎีการเล่าเรื่ องรู ปแบบที่มีเอกลักษณ์ และ
แนวความคิดที่น่าสนใจ
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JM 490 ฝึ กงานภายนอก
3 (0-6-3)
JM 490 Internship
การเรี ยนรู ้ภาคปฏิบัติในสถาบันที่ เกี่ยวข้องกับสื่ อ หน่ ว ยงานวิชาชี พต่ างๆ ตามความ
สนใจและสอดคล้องกับวิชาที่ศึกษา โดยอยู่ในความควบคุมและประเมินผลของโครงการฯ ร่ วมกับ
หน่ ว ยงานภายนอก โดยมีร ะยะเวลาการฝึ กงานไม่น้อยกว่า 135 ชั่ว โมงหรื อไม่น้อยกว่า 9 สัปดาห์
นักศึกษาจะต้องเสนอรายงานต่อกรรมการของโครงการฯ ภายหลังเสร็ จสิ้นการฝึ กงาน
JM 491 การศึกษาเฉพาะเรื่ อง
3 (0-6-3)………
JM 491 Special Project
ศึก ษาและปฏิบัติ งานในโครงการพิเศษเฉพาะด้านตามความสนใจโดยอยู่ในความ
ควบคุมของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ เสนองานในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิชาบังคับนอกคณะ
ปร.201 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
PH 201 Introduction to Logic
การอ้า งเหตุ ผ ลแบบนิ รนัยและแบบอุ ป นัย ความสมเหตุ ส มผลในการอ้า งเหตุ ผล
ข้อผิดพลาด ในการอ้างเหตุผล การวิเคราะห์การอ้างเหตุผลในชีวิตประจาวัน
ปร.221 จริ ยศาสตร์
3 (3-0-6)
PH 221 Ethics
ปั ญหาพื้นฐานทางจริ ยศาสตร์ ปั ญหาเกี่ยวกับความดี ความยุติธรรม ความสุ ข เสรี ภาพ
และความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคม มาตรฐานแห่ งความประพฤติ และทฤษฎี
ทางจริ ยศาสตร์ ที่ ส าคัญ โดยพิ จ ารณาแนวความคิ ด ของนัก คิ ด และส านัก ปรั ชญาทั้ง ตะวัน ตกและ
ตะวันออก
อศ.442 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3 – 0 – 6)......
SE 442 Corporate Social Business Responsibilities and Marketing in Southeast Asia
ความหมายและความสาคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการตลาด
แนวคิด บทบาท และผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการดาเนินธุรกิจการตลาด
ต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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3.1.5.2 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
General Education Program
Humanities
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2 – 0 – 4)
TU 110 Integrated Humanities
To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs,
ideas, intellectual and creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of the
problems that humanities are confronting, such as the impacts of: technological development, violence,
wars, and various world crises so that we can live well in a changing world.
Social Science
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3 – 0 – 6)
TU 100 Civic Education
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain
understanding of the concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for selfdevelopment to become a citizen in a democratic society and to take responsibility in addressing issues
in their society through real-life practices.
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2 – 0 – 4)
TU 120 Integrated Social Sciences
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important
role for society. The course explains the origins of the social sciences and the modern world, the
separation of social sciences from pure sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the
explanation of social phenomenon. It also involves the analysis of important disciplines, concepts, and
major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses of each one. Included is the
analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—-individual,
group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.
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Sciences and Technology
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 (2 – 0 – 4)
TU 130 Integrated Sciences and Technology
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard
methods for scientific investigations. Important evolutions of science and technology influencing
human lives as well as the impacts of science and technology on economies, societies and environments.
Current issues involving the impacts of science and technology on moral, ethics
and human values.
Mathematics and Computers
มธ.151 คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3 – 0 – 6)
TU 151 General College Mathematics
(A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17)
To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction
to linear programming; logic; measurement of interest; installment payment and income tax; descriptive
statistics; index number; introduction to probability ; basic concept of inferential statistics; statistical
packages.
มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
3 (3 – 0 – 6)
TU 152 Fundamental Mathematics
(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have gained not
less than 16 credits or as demanded by their faculty.)
To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs
of theorems of inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions,
applications of functions, curve sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of
linear equations.
มธ.153 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 (3 – 0 – 6)
TU 153 General Knowledge about Computers
To study the essential components of computer systems including hardware, software,
data and its processing; basic data communication, network and the Internet, principles of problem
solving using computers and software packages, security, ethics and laws related to computer usage and
information systems.
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มธ.154 รากฐานคณิ ตศาสตร์
3 (3 – 0 – 6)
TU 154 Foundation of Mathematics
To prove logical rules, methods of proofs, quantifiers, arguments, mathematical
induction, structure of the real number system, binomial theorem and multinomial theorem, translation
of axes, rotation of axes and sketching of graphs of conic sections, curve sketching, increasing functions
and decreasing functions, partial fractions decomposition, introduction to number theory.
มธ.155 สถิติพ้นื ฐาน
3 (3 – 0 – 6)
TU 155 Elementary Statistics
To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics;
probability; random variables and some probability distributions (binomial, poison and normal) ;
elementary sampling and sampling distributions; estimation and hypotheses testing for one and two
populations; one-way analysis of variance; simple linear regression and correlation; chi-square test.
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3 (3 – 0 – 6)
TU 156 Introduction to Computers and Programming
Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and
application software, algorithms, flowcharts, data representation, program design and development
methodology, problem solving using high-level language programming.
Languages
Thai
ท.160 ภาษาไทยเบื้องต้น
3 (3-0-6)
TH 160 Basic Thai
(For foreign students or allowed by Thai Department)
Basic Thai language – alphabet, vocabulary, phrases, and sentences. It also provides
the four basic skills: listening, speaking, reading and writing.
Remarks
1. Students must be a foreigner or a Thai citizen who cannot use Thai properly.
2. If a student has proficiency in the basic skills, they should enroll in TH 161.
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3. As required by the curriculum, students must enroll in two courses in Thai – TH
161 and TH 162, or TH 161 and TH 163. For students who enroll in TH 160, the program designates
TH 161 as the second requisite course.
ท. 161 การใช้ภาษาไทย
3 (3 – 0 – 6)
TH 161 Thai Usage
Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on
drawing the main idea, communicating knowledge, thoughts and composing properly.
English
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3 – 0 – 6)
EL 171 English Course 2
Prerequisite : have earned credits of EL 070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop
students’ English proficiency at a higher level.
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (3 – 0 – 6)
EL 172 English Course 3
Prerequisite : have earned credits of EL 171 or Language Institute placement
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more
sophisticated level than the prior course especially in speaking and writing.
ศ.210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
EC210 Introductory Economics
(For non-economics major only; credits will not be awarded to students who are taking or have
completed EE211 or EE212 or EE213 or EE214)
The general principles of microeconomics and macroeconomics. In microeconomics
part, topics cover demand for and supply of goods, consumer behavior, production and costs, structure
and behavior of production units under perfectly and imperfectly competitive markets, the concept of
market failures and the role of government intervention. In macroeconomics part, topics cover
objectives and problems in macroeconomic, national income determination, money and banking
system, introduction to fiscal and monetary policies used for economic stabilization, the application of
economic indices to analyze the economic situation. In international economics part, topics cover
importance of international trade and finance, and disputes between free trade and market protection.
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จ.211 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
PY211 General Psychology
Human behavior by scientific methods. The course will cover the biological background of
human
behavior, growth and development, learning and thinking motivation, emotion, perception,
intelligence, personality and social behavior.
ร.211 ความรู ้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
PO 211 Introduction to Political Science
Students will be introduced to the study of the nature and principals in political science as
a discipline and its relationship to other social sciences. The course will also explore important theories,
principal of power and how it relates to the relationship between state and individual, political institutions,
government, political power, political processes and international community.
วิชาในคณะ
JM 200 ความรู ้เบื้องต้นทางการสื่อสาร
3 (3-0-6)
JM 200 Introduction to Communication
Definitions, principles, procedures, roles and responsibilities of communication. Levels
of language used in communication as well as the evolution of communication in general society.
JM 201 กฎหมายและจริ ยธรรมสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
JM 201 Mass Communication law and ethics
Human rights and freedoms, covering philosophy, government regulations, offences of
defamation, journalism law related and other relevant laws and regulations. Responsibilities of mass
communication, such as journalist ethics and morality.
JM 202 สื่อใหม่ศึกษา
JM 202 New Media Studies

3 (3-0-6)
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Current trends and principles in new media. Shifts in communication technologies, the
development (and evolution) of film, broadcasting, and the World Wide Web in different social and
mass media contexts. Analysis of electronic resources, internet art and popular online videos, as well as
social media.
JM 204 สื่อมวลชนและสังคม
3 (3-0-6)
JM 204 Mass Media and Society
Roles, responsibilities, functions and influences of mass media, which is considered
relatively important in society. Media control and an analysis of the relationship between mass media
and the government, as well as other kinds of institutions. Media rights and responsibilities towards
society locally , regionally and nationally.
JM 206 วาทวิทยา
3 (3-0-6)
JM 206 Introduction to Speech Communication
Speech communication, persuasive communication and basic skills in effective speech.
Personality development in creative public speaking.
JM 210 วารสารศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
JM 210 Introduction to Journalism
Definition, boundaries and the evolution of journalism. Newspaper roles, responsibilities,
management, types and formats as well as ethics in journalism.
JM 211 หลักการรายงานข่าว
3 (3-0-6)
JM 211 Basic News Reporting
Definition, news elements, basic news gathering and coverage, and news writing
according to various news structures; interviewing, deciding of news pegs, idea organizing, and language
usage suitable for news writing; focusing on practicing skills important to writing news stories and news
gathering, including ethical principles in news reporting.
JM 212 การรายงานข่าวขั้นสูง
3 (3-0-6)
JM 212 Advanced News Reporting
Principles of evaluating newsworthiness, focusing on reporting news affecting society,
news gathering techniques from various news sources; advanced news reporting techniques such as news
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reporting interviewing, observing situations and issues; investigative reporting, interpretative reporting,
news from ASEAN and international news agencies conference and seminar news, news from research
projects; roles, responsibilities and ethics of news reporters.
JM 230 ความรู ้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์
3 (3-0-6)
JM 230 Introduction to Broadcasting
Historical development, characters, roles of broadcast media, factors that affect
broadcasting industry. Genres of radio and TV program in Thailand and other countries. Basics of
production and ethics.
JM 231 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์
3 (3-0-6)
JM 231 Writing for Broadcasting
The processes of designing and scripting broadcast media in various types of writing,
focusing on creative writing and the fundamentals of good writing as well as an emphasis upon the
effective use of audiovisual language and script formatting, developing skills in writing both for fiction
and non-fiction.
JM 270 ภาพยนตร์ศึกษา
3 (2-2-5)
JM 270 Film Studies
Fundamental knowledge in moving images including the history and nature of film, it’s
roles, advantages and genres. Students will develop critical thinking and analysis in a cultural context
and have a good understanding of social, economic and cultural context, which impacts on the
development moving images.
JM 300 ทฤษฎีการสื่อสาร
3 (3-0-6)
JM 300 Communication Theory
Concepts, hypothesis and theory in communication, examining the process of human
communication in a behavioral and social context, such as personal communication, interpersonal
communication, small group communication, organizational communication, and mass communication.
JM 301 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร
JM 301 Art for Communication

3 (3-0-6)
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Knowledge and history of art appreciation. Basic visual language and composition from
various mediums such as painting, photograph, graphic art and film. Presentations of individual project
on visual art and its aesthetic.
JM 302 การวิจยั ทางการสื่อสาร
3 (3-0-6)
JM 302 Communication Research
Principles and procedures of social researches applicable to communication research.
Procedures and research methods to be used in an academic and communicational career.
JM 306 อุตสาหกรรมสื่อนานาชาติ
3 (3-0-6)
JM 306 Global Media Industries
Theory, research and practice of media industries in the global context. Transformation,
production and distribution of global media due to recent political economic, cultural and technological
changes. Opportunities and challenges of digital media; new advertising industry practices; media policy
and regulation in the Thai, ASEAN and international media industries.
JM 308 การสื่อสารทางการเมือง
3 (3-0-6)
JM 308 Political Communication
Fundamental knowledge in political communication, emphasizing political
communication as a cause for political changes and as a sensitive system, which is influenced by political
changes. The couse will examine the relationship between those roles and those factors at both small
and a large scale levels.
JM 310 การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ
3 (3-0-6)
JM 310 Editorial and Article Writing
Opportunities to experience skills in integrated creative and insightful writing in today's
practice. Professional writing in newspapers and magazines and various types of journalist
documentaries, covering the topics on information seeking, adopting information, and editorial writing
and communication article as well as editing of facts
JM 311 การบรรณาธิกรณ์ข่าว
JM 311 News Editing

3 (3-0-6)
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Functions of and relationship between the editorial and production divisions to examine
the news preparation, the selection, and the correction processes. Factual verification, headlining,
printing systems as well as on-line editing.

JM 318 การเขียนสารคดี
3 (3-0-6)
JM 318 Feature Writing
Principles, formats, and steps for writing features for various mass media; collecting
and rewriting information, presenting information clearly and attractively; practising related
information gathering on creative writing skills, as well as focusing on ethical guidelines
for writers.
JM 319 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั
3 (3-0-6)
JM 319 Current Affairs
Principles, formats and interpretation of current national and international affairs, as well
as examining theirs nature and categories. Factors and their impacts on situational environments, such
as politics, economics, society, culture , other intended problems in Thai society including media roles
in reporting and reflecting current issues.
JM 330 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
3 (2-2-5)
JM 330 Radio and Television Production
Practical skills and a theoretical understanding of radio production, the basic concepts,
television production strategies and procedures; pre-production, production and post-production, in the
professional television studio. The subject also focuses on factors fluencing on planning strategies and
their roles. Students will develop technical skills involved in digital television production and be able to
evaluate their own production.
JM 339 การประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์
3 (2-2-5)
JM 339 Announcing in Broadcasting
Practical skills of speaking, reading, narrating as required by announcers in radio and
television. Students are given opportunities to explore related skills, such as speaking, reading,
describing and announcing.
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JM 356 การสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
JM 356 Creativity for Strategic Communication
Definitions, forms and methods of creative communication. Development of concepts fit
with communication purposes. Theoretical and practical understanding of the connection between
communication objectives, consumer insights and creative development as well as evaluation.
JM 357 สื่อกับเด็ก
3 (3-0-6)
JM 357 Media and Children
Children’s rights, related rules, regulations, and laws protecting children’s rights in
various forms of media and communication tools such as broadcasting, print media, advertising, etc.
Effects of media on children’s attitudes and behavior.
JM 364 หลักการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
JM 364 Principles of Marketing Communications
Principles and planning procedures of marketing communication, as well as providing an
analysis of the relationship between marketing and communication. Examinations of various types of
marketing communication tools.
JM 367 การวิเคราะห์ผรู ้ ับสาร
3 (3-0-6)
JM 367 Audience Analysis
Internal factors of the message receivers, such as their needs, motivations, personalities,
perceptions and attitudes. Learning and outer factors such as social influence, family dominance and
culture which are influential over their perception and decision, especially their decision to purchase
products.
JM 372 การถ่ายภาพในงานสื่อสาร
JM 372 Photography for Communication

3 (2-2-5)
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Practical skills and knowledge in photography, focusing on photography with a purpose.
Principles of digital camera usage, film processing, picture composition and lighting workshop.

JM 375 ภาพยนตร์นานาชาติ
3 (3-0-6)
JM 375 International Film
Large picture of the art of international film business such as Hollywood, European art
house and contemporary Asia cinema, the different contexts of filmmaking from each region as well as
critics and analysis of its process of making, visual styles and audience.
JM 402 การสื่อสารพหุวฒั นธรรม
3 (3-0-6)
JM 402 Multicultural Communication
Cultural dimensions of interpersonal and organizational communication. Knowledge of
multicultural approaches and cultural factors influencing communication behaviors of social groups.
Sub-cultures and ethnicity in the contexts of Thai, Asean and inter-regional societies.
JM 412 วารสารศาสตร์สื่อผสม
3 (2-2-5)
JM 412 Multimedia Journalism
Definitions, principles, components, and electronic publishing process; internal and
external factors essential for operating; format and type of inputting information and getting service;
effects of electronic publishing on society, mass communication, and print media industry at national,
regional and international levels.
JM 421 การบริ หารงานสื่อ
3 (3-0-6)
JM 421 Media Business Management
Theorical aspects of concepts, principles, procedures, strategies and data sources. Case
studies in media business management. Evaluation and comparison between media business.
JM 427 สัมมนาวารสารศาสตร์กบั การเปลี่ยนแปลงของสังคม
JM 427 Seminar in Journalism and Social Change
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3 (3-0-6)

Journalism and mass communication in social change and convergence culture. Media
cultures (print media, culture, audience, etc.) and emerging forms of global media environment. Ethics
of journalists and mass communicators in a professional context of ‘changing society’ in local and
international media scenarios (structure, content, form/channels and presentations).

JM 451 การสื่อสารองค์กร
3 (3-0-6)
JM 451 Corporate Communication
Corporate communication in today's business world. Corporate functions, organizational
structure and communication. Types of image, corporate identity and reputation. The importance of
maintaining a relationship with the media, government, employees and stakeholders. Integrated
marketing communication and its function in corporate communication.
JM 456 การสื่อสารตราสินค้าเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
JM 456 Strategic Brand Communication
Branding concept, importance of brands, brand equity, components of brand equity, brand
management, marketing communication planning to build and maintain brands.
JM 457 การบริ หารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
3 (3-0-6)
JM 457 Issue Management and Crisis Communication
Issue management and crisis communication, analysis of issues and problem solving,
using various methods: public hearing, image restoration, application of integrated methods in
communication planning for issue and crisis management for government and business organizations.
JM 476 การผลิตหนังสั้นและสารคดี
3 (2-2-5)
JM 476 Short Film and Documentary Film Production
Fundamental knowledge of skills in digital film production. Means of achieving
disciplined expression in film. Students will produce a short documentary or fictional film based on a
range of technical, stylistic, and conceptual challenges.
JM 490 ฝึ กงานภายนอก
JM 490 Internship

3 (0-6-3)
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Practical training at media instituition or their choice of company according to their
interest under the supervision of the faculty and the company. The duration of internship must be longer
than 135 hours or 9 weeks. After having the internship, students must submit a report to the committee.

JM 491 การศึกษาเฉพาะเรื่ อง
3 (0-6-3)
JM 491 Special Project
An individual project that is of interest to the student carried out under faculty
supervision and evaluation.
วิชาบังคับนอกคณะ
ปร.201 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
PH 201 Introduction to Logic
Basic forms of reasoning by means of deduction and induction. Emphasis on major topics
such as fallacies and argumentation in natural language.
ปร.221 จริ ยศาสตร์
3 (3-0-6)
PH 221 Ethics
Fundamental problems in ethics, including the problems of the good, justice, happiness,
freedom and responsibility, the relationship between the individual and society as well as moral
judgments about human conduct.
อศ.442 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3 – 0 – 6)
SE 442 Corporate Social Business Responsibilities and Marketing in Southeast Asia
A study of significance and implication of Corporate Social Business Responsibilities
and Marketing, concepts, roles and impacts on economy and society, as well as international marketing
management in the Southeast Asian region.
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