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 รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาส่ือมวลชนศึกษา (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 

Bachelor of Arts Program in Journalism (Mass Media Studies) (English Program) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

**************** 
 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ  ศูนยรั์งสิต / คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ช่ือหลกัสูตร หลกัสูตรวารสารศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่ือมวลชนศกึษา (หลกัสูตรภาค
ภาษาองักฤษ) 

 Bachelor of Arts Program in Journalism (Mass Media Studies) (English 
Program) 

 
2. ช่ือปริญญา  วารสารศาสตรบณัฑิต (ส่ือมวลชนศึกษา) 
   ว.บ. (ส่ือมวลชนศึกษา)  
   Bachelor of Arts in Journalism (Mass Media Studies) 

B.A. (Mass Media Studies) 
 

3. วชิาเอก 
 - 
 
4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร  132  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี 
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 5.2 ภาษาที่ใช้   
  หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ 
 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 
      รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ 
   
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
   เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
   

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลกัสูตรวารสารศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่ือมวลชน
ศึกษา (ภาคภาษาองักฤษ) พ.ศ. 2549  
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2556 

  ไดพิ้จารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 18/2555 
    เมื่อวนัท่ี  3  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
  ไดพิ้จารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลยัดา้นหลกัสูตรและการจดัการศึกษา 
    ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2555 เมื่อวนัท่ี  4  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
  ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2556 
    เมื่อวนัท่ี 24  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มคุีณภาพและมาตรฐาน 
  หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดม 
ศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา  2558  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
 8.1  นกัวารสารศาสตร์ (ผูส่ื้อข่าว , นกัเขียน , นกัวิจารณ์ , นกัวิเคราะห์) 
 8.2 งานบรรณาธิการข่าว  การบริหารงานพิมพ ์
 8.3  ผูผ้ลิตรายการวิทย ุ โทรทศัน์  ภาพยนตร์ 
 8.4  นักการส่ือสารท่ีสามารถท างานให้องค์กรต่างๆ เช่น องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกเชน  NGO และ  
            องคก์รระหว่างประเทศ 
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9. ช่ือ  นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  

ล าดบั 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ - สกุล 
คุณวฒิุการศกึษา/สถาบนั/ 

ปีการศึกษาท่ีจบ 
1 3100201521XXX อาจารย ์ดร. นิธิดา  แสงสิงแกว้ -    Ph.D. (Media Studies) 

      University of Surrey, 
      UK (พ.ศ.2554) 
-     M.A. (Communication)  
      Michigan State 
      University, USA   
      (พ.ศ.2542)  

- ว.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
(พ.ศ.2538) 

2 3102002584XXX 
 

อาจารย ์ ประไพพิศ  มุทิตาเจริญ -      M.A. (Public Relations), 
       Ball State University, 
       USA  (พ.ศ. 2541) 
- ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
(พ.ศ.2537)  

3 3100901029XXX 
 

อาจารย ์ ศรรวริศา  เมฆไพบูลย ์ -      M.A. (Magazine), 
       Syracuse University, 
       USA  (พ.ศ. 2541) 
- B.A. (English) with 

Second Class Honours, 
Chulalongkorn 
University  (พ.ศ. 2537)  

    
    
    

4 3101800003XXX อาจารย ์ เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา -      M.A. (Master of  
       Journalism) , 
       University of North  
       Texas, USA  (พ.ศ.2540) 
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ล าดบั 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ - สกุล 
คุณวฒิุการศกึษา/สถาบนั/ 

ปีการศึกษาท่ีจบ 
    -    ว.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
      (พ.ศ.2537) 

5 3309901412XXX อาจารย ์ กรรณิกา  รุ่งเจริญพงษ ์ -      M.A. Master of Arts with  
       Distinction (Enterprise   
       and  Management for  
       Creative  arts),   
       University of the Arts  
       London, UK (พ.ศ.2550) 
- ว.บ.   

(เกียรตินิยมอนัดบั 2)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
(พ.ศ.2546)  

    
    
    

 
ล าดบัท่ี 1-3 เป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 
10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 
  คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
  งานดา้นการส่ือสารมวลชนมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาโครงสร้างของเศรษฐกิจ
และสงัคมไทย  ดว้ยคุณลกัษณะเฉพาะของส่ือสารมวลชนบวกกบัเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีขยายพรมแดน 
ท่ีเอ้ือต่อการการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน  ประกอบกบัการรวมโครงสร้างของการ
บริหารจดัการส่ือท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการแข่งขนัเสรีทางการคา้และกิจการโทรคมนาคม  การเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวน าไปสู่การพฒันาประเทศในหลายมิติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรม ภาพการเปล่ียนแปลงน้ีน ามาสู่ความจ าเป็นในการปรับตัวด้านวิชาการ
ส่ือสารมวลชนท่ีจะตอ้งแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เผยแพร่ความเขา้ใจและปรับตวัให้เท่าทนัต่อความ
ซับซ้อนของการเปล่ียนแปลงดา้นส่ือสารมวลชน ความรู้ความเขา้ใจทั้งในระดบัโครงสร้างและการ
ปฏิบติัการอยา่งถ่องแท ้ จึงเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ต่อการผลิตบุคลากรดา้นส่ือสารมวลชนท่ีมีคุณภาพเพ่ือเขา้
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สู่กระบวนการพฒันาประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีกล่าวมาทั้งในระดบัชาติ  
ภูมิภาคและระดบัอาเซียนต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาท่ีประเทศไทยก าลงัจะเขา้เป็นส่วนหน่ึงใน
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 
  
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  จากสภาพแวดลอ้มในดา้นส่ือมวลชนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงเกิดการ
ปรากฏตัวของส่ือใหม่ท่ีมีความหลากหลายทางด้านเทคโนโลยีมากข้ึน อาทิ เฟซบุ๊ค (Facebook), 
ทวิตเตอร์  (Twitter), www. และความพร้อมในด้านระบบพ้ืนฐานสารสนเทศของประเทศ (IT  
infrastructure) เช่น ระบบ 3G  ฯลฯ  การก่อตั้งของส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่ท่ีเกิดข้ึน ไดส่้งผลให้เกิดการ
พฒันางานส่ือสารมวลชนอยา่งกวา้งขวาง  ในขณะเดียวกนัก็แฝงไวซ่ึ้งผลกระทบต่อโครงสร้างเชิงสังคม
และวฒันธรรม  ดงันั้นเพื่อสนองตอบความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละต่อตลาดงานส่ือสารมวลชน
เพื่อการพฒันาอย่างสร้างสรรค์  จึงจ  าเป็นตอ้งมีการปรับการเรียนการสอนในวิชาการดา้นน้ีเพ่ือรองรับ
ความเปล่ียนแปลงดังกล่าว  เพื่อผลิตตลอดจนพัฒนานักส่ือสารมวลชนท่ีมีศกัยภาพและคุณภาพ  
เพื่อเขา้สู่งานดา้นส่ือสารมวลชนในระดบัประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของ
สถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
  จากความเจริญกา้วหน้าในวิชาชีพดา้นส่ือสารมวลชนซ่ึงมีการขยายตวัประกอบกบั
นวตักรรมการส่ือสารใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนในวิชาชีพดา้นน้ีอยา่งต่อเน่ืองไดน้ าสงัคมมาสู่ยคุสงัคมความรู้และ
การหลอมรวมส่ือ (Synergy) การส่ือสารแบบโครงข่ายท่ีไร้ขีดจ  ากดัในเร่ืองเวลา พ้ืนท่ี และสถานท่ี การ
พฒันาหลกัสูตรการสอนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องปรับให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ส่ือท่ี
เปล่ียนแปลงเพื่อสนองตอบความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีในส่ือสารมวลชนและให้เขา้กบับริบท
ทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีตอ้งปรับตวัเพื่อสอดรับกบัการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยหลกัสูตร
น้ีจะเน้นการพฒันาทกัษะศกัยภาพ ความสามารถ ระบบคิดของนักศึกษาในการวิพากษ์ ตลอดจนเน้น
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนกัส่ือสารมวลชนในแต่ละรายวิชา 
 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
  คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบัน 
การศึกษาท่ีมีช่ือเสียงในสาขามนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์มาอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน หลกัสูตรไดพ้ฒันา
และปรับใหส้อดคลอ้ง เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกอยูเ่สมอ โดยยดึมัน่ในหลกัการต่อการ
ท าหนา้ท่ีเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมุ่งผลิตและพฒันาบุคลากรดา้นส่ือสารมวลชนในแขนงต่างๆ ท่ีมีความ
พร้อมเพ่ือรองรับต่อการขยายตวัขององคก์รส่ือมวลชนทั้งในระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัโลก 



 

6 

 

13.         ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอ่ืน  
 13.1 รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนโดยวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 
  -  มธ. 100 พลเมืองและการรับผดิชอบต่อสงัคม    
  -  มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์    
  -  มธ. 120 สหวิทยาการสงัคมศาสตร์    
  -  มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
  -  มธ. 151 คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวิทยาลยั 
    -  มธ. 152 หลกัพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
  -  มธ. 153 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  
  -  มธ. 154 รากฐานคณิตศาสตร์ 
  -  มธ. 155 สถิติพ้ืนฐาน 
  -  มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 
  -  ท. 160 ภาษาไทยเบ้ืองตน้ 
  -  ท. 161 การใชภ้าษาไทย  
  -  สษ. 171 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2 
  -  สษ. 172 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 
  -  ศ. 210 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
  -  ร. 211 ความรู้เบ้ืองตน้ทางรัฐศาสตร์ 
  -  ปร. 201 ตรรกวิทยาเบ้ืองตน้ 
  -  ปร. 211 จริยศาสตร์ 
  -  จ. 211 จิตวิทยาทัว่ไป 
  -  อศ. 442 ความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจและการตลาดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 13.2 รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  ไม่มี 
 13.3 การบริหารจดัการ 
  กรณีท่ีนักศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ประสงค์และสนใจศึกษาวิชาใน
หลกัสูตรวารสารศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่ือมวลชนศึกษา ภาคภาษาองักฤษ สามารถจดทะเบียนเรียนได้
ตามความสนใจ กรณีวิชาท่ีก  าหนดโควตาและจ านวนรับ จะพิจารณาตามเหตุผลและความจ าเป็นของ
นักศึกษา โดยอาจารยผ์ูส้อนและคณบดีเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั นอกจากน้ียงัได้จดัท ารายละเอียดของ
รายวิชา อธิบายเน้ือหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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  ในกรณีท่ีนกัศึกษาในโครงการฯ ประสงคแ์ละสนใจศึกษาวิชาในหลกัสูตรภาษาองักฤษ
อ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยั สามารถจดทะเบียนเรียนได้ โดยเป็นไปตามข้อก าหนดและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั 
 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1  ปรัชญา 

 มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ งานวิจยัและวิชาชีพในระดบัมาตรฐานนานาชาติ  ผลิตนกัการ
ส่ือสารท่ีมีทกัษะการบูรณาการดา้นวารสารศาสตร์ ส่ือสารมวลชนและส่ือศึกษาท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์
เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยกีารส่ือสาร มีจริยธรรมต่อวิชาชีพและมีส านึกความรับผดิชอบต่อ
สงัคม สามารถน าความรู้มาใชเ้พื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ ใหส้อดคลอ้งกบัภาพประชาคม
ท่ีก  าลังจะเกิดข้ึนทั้ งในด้านเศรษฐกิจ  ประชาคมการเมืองและความมั่นคง  ประชาคมสังคมและ
วฒันธรรม   
 1.2  ความส าคญั 
 สืบเน่ืองจากบริบทแวดล้อมในงานส่ือมวลชนมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก การแบ่ง
ส่ือมวลชนออกเป็นแขนงต่างๆ อยา่งชดัเจน เช่น วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ เช่นในอดีตกลายเป็น
ข้อจ ากัดต่อการพฒันาศกัยภาพของนักส่ือสารมวลชนในปัจจุบันท่ีตอ้งการทักษะท่ีหลากหลายเพื่อ  
บูรณาการความรู้ ใชเ้ทคโนโลยทีางการส่ือสารท่ีทนัสมยั ตลอดจนสามารถผสมผสานคุณสมบติัของส่ือ
เดิมไปควบคู่กนั ดงันั้นหลกัสูตรวารสารศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่ือมวลชนศึกษา ภาคภาษาองักฤษ 
จึงเกิดข้ึนเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีจะเข้าไปสู่วงการส่ือมวลชนในยุคใหม่ท่ีเป็นยุคของสังคมข่าวสาร 
และเทคโนโลยกีารส่ือสารให้เป็นบณัฑิตท่ีมีทกัษะความรู้ ความสามารถ ในศาสตร์ทางการส่ือสาร  เป็น
ผูน้  าในวงการส่ือสารมวลชนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม มีวิสัยทศัน์ และมีความรู้ในศาสตร์
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ  และดา้นการเรียนการสอนท่ีเนน้
ถึงแนวความคิด ทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบติัในห้องปฏิบติัการท่ีทนัสมยัดว้ยระบบดิจิทลั บณัฑิตจะ
สามารถวิเคราะห์และประมวลความรู้ดา้นต่างๆ เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเทคโนโลยดีา้นการส่ือสารเป็นหวัใจหลกัของการพฒันา 
 1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  เพ่ือใหบ้ณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมีลกัษณะ ดงัน้ี 
  1)  มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและวชิาชีพสู่สงัคม 

 2)  มีองค์ความรู้รอบดา้นและสามารถน าไปประยุกต์และแกไ้ขปัญหาในวิชาชีพดา้น  
           วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 3)  มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ความรู้เพื่อประโยชน์  
           ของสงัคมและสาธารณะทั้งในระดบัชาติและระดบัสากล 
 4)  เป็นนักวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนท่ีมีจิตส านึก  ความรับผิดชอบและ  
           จริยธรรมอยา่งเคร่งครัด 

 
2. แผนพฒันาปรับปรุง    คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ภายใน 5  ปี 

การพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
1. การพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา 
 
 
 
 
2. ปรับปรุงหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

- จดัอบรม/สมัมนาอาจารยแ์ละ
เจา้หนา้ท่ี เก่ียวกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษา 
 
 
 
- เชิญผูเ้ช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการ
พฒันาปรับปรุงหลกัสูตร 

- มีการจดัท ารายละเอียดของ
หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิตามแบบ        
มคอ.2 
- มีอาจารยรั์บผดิชอบหลกัสูตร
ตามเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- จดัสมัมนาความคิดเห็น
เก่ียวกบัหลกัสูตรจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 

3. ติดตามการเปล่ียนแปลงอยา่ง
ต่อเน่ืองในดา้นสงัคมอาจมี
ผลกระทบต่อหลกัสูตรและ
เกณฑม์าตรฐานการศกึษา 

- จดัสมัมนา/กิจกรรมเพื่อพฒันา
หลกัสูตรและการเรียนการสอน 
รวมถึงการประกนัคุณภาพ
หลกัสูตร 

- ผลการจดัสมัมนา/กิจกรรม
เพื่อพฒันาหลกัสูตรและการ
เรียนการสอนและผลการ
ประเมินคุณภาพหลกัสูตร 
 

4. การติดตามผลการน า
หลกัสูตรไปใช ้

- ส ารวจความพึงพอใจของ
นกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย (บณัฑิต
ใหม่) ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร
วารสารศาสตรบณัฑิต 
- ประเมินความตอ้งการและ
ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมี
ต่อนกัศกึษา / บณัฑิต 

- ระดบัความพึงพอใจของ
นกัศกึษาปีสุดทา้ย/(บณัฑิต
ใหม่) ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร
เฉล่ียไม่นอ้ยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
-ทราบความตอ้งการของ
นายจา้ง และมีระดบัความพึง
พอใจของนายจา้งไม่นอ้ยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา  การด าเนนิการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 
1. ระบบการจดัการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

 ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนไดโ้ดยใชเ้วลา
การศึกษาไม่นอ้ยกว่า 6 สปัดาห์  แต่ใหเ้พ่ิมชัว่โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาใหเ้ท่ากบัภาคปกติ 

 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไมมี่ 
 1.3 การเทียบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
  ไม่มี   
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   วนั – เวลาราชการปกติ   
   ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 
   ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม – เมษายน 
 2.2 คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา 
 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษา  
ชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 (พร้อมฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม) ขอ้ 7 และมีคุณสมบติั ดงัน้ี  

1. ส าเร็จการศึกษาหรือศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (เช่น GCE, GCSE, IGCSE, IB 
    และ GED)   ในระดบั 2.5 ข้ึนไป หรือเทียบเท่าโดยท่ี 

 1)  ผูส้มคัรท่ีใชผ้ลการสอบ GCE, GCSE หรือ IGCSE ตอ้งสอบผา่นอยา่งต ่า 5 รายวิชา   
           ไม่ซ ้ากนั แต่ละวิชาไดเ้กรดไม่ต ่ากว่า C 
 2)  ผูส้มคัรท่ีใชผ้ลการสอบ IB ตอ้งสอบผา่นอยา่งต ่า 5 รายวิชาไม่ซ ้ากนั แต่ละวิชาได ้  
            เกรดไม่ต ่ากว่า 4 

  3)  ผูส้มคัรท่ีใชผ้ลการสอบ GED ตอ้งสอบผา่นอยา่งต ่า 5 รายวิชาไม่ซ ้ากนั แต่ละวิชา 
                               ไดค้ะแนนไม่ต ่ากว่า  50 คะแนน  
  4)  ผูส้มคัรซ่ึงสถานศึกษาในระดบัมธัยมปลายไม่ไดค้  านวณผลการเรียนเฉล่ียไว ้ตอ้งน า
       ใบรายงานผลการศึกษาและบนัทึกผลการเรียนและหลกัฐานการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีแสดง  
                              ผลสมัฤทธ์ิการศึกษาของผูส้มคัรมายืน่ใหโ้ครงการฯ 
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3.  มีคะแนนสอบความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ อย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี ซ่ึงมีอาย ุ
     ไม่เกิน 2 ปี นบัจนถึงวนัท่ียืน่ใบสมคัร 

 1)  ผลการสอบ IELTS (Academic) ระดบั 5.5 ข้ึนไป หรือ 
 2)  ผลการสอบ TOEFL แบบ CBT (computer-based test) 173 คะแนนข้ึนไป หรือแบบ 
      PBT (paper-based test) 500 คะแนนข้ึนไป หรือ แบบ internet-based test 61 คะแนน
      ข้ึนไป  หรือ 
 3)  ผลการสอบ TU-GET 500 คะแนนข้ึนไป หรือ 
 4)  ผลสอบ SAT (3 PARTS: Math, Critical Reading และ Writing) 1,100 คะแนนข้ึน 
      ไป 

กรณีเป็นนกัศึกษาท่ีศึกษาจากต่างประเทศ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1. ส าเร็จการศึกษาหรือศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (เช่น GCE, GCSE, IGCSE, IB 

และ GED) ในระดบั 2.5 ข้ึนไปหรือเทียบเท่าโดยท่ี 
      1)  ผูส้มคัรท่ีใชผ้ลการสอบ GCE, GCSE หรือ IGCSE ตอ้งสอบผา่นอยา่งต ่า 5 รายวิชาไม่ซ ้า  
            กนั แต่ละวิชาไดเ้กรดไม่ต  ่ากว่า C 

2)  ผูส้มคัรท่ีใชผ้ลการสอบ IB ตอ้งสอบผา่นอยา่งต ่า 5 รายวิชาไม่ซ ้ากนั แต่ละวิชาไดเ้กรด  
     ไม่ต  ่ากว่า 4 
3)  ผูส้มคัรท่ีใชผ้ลการสอบ GED ตอ้งสอบผ่านอย่างต ่า 5 รายวิชาไม่ซ ้ ากนั แต่ละวิชาได ้ 
     คะแนนไม่ต ่ากว่า 50 คะแนน 
4)  ผูส้มคัรซ่ึงสถานศึกษาในระดบัมธัยมปลายไม่ไดค้  านวณผลการเรียนเฉล่ียไว ้ตอ้งน าใบ 
     รายงานผลการศึกษาและบันทึกผลการเรียนและหลักฐานการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีแสดง  
     ผลสมัฤทธ์ิการศึกษาของผูส้มคัรมายืน่ใหโ้ครงการฯ 

3. มีคะแนนสอบความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ อย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี ซ่ึงมีอายุไม่
เกิน 2 ปี นบัจนถึงวนัท่ียืน่ใบสมคัร 

1)  ผลการสอบ IELTS (Academic) ระดบั 5.5 ข้ึนไป หรือ 
2)  ผลการสอบ TOEFL แบบ CBT (computer-based test) 173 คะแนนข้ึนไป หรือแบบ   
      PBT (paper-based test) 500 คะแนนข้ึนไป ห รือ  แบบ  IBT (internet-based test) 61  
      คะแนนข้ึนไป หรือ 
3)  ผลการสอบ TU-GET 500 คะแนนข้ึนไป หรือ 
4)  ผลสอบ SAT (3 PARTS : Math, Critical Reading และ Writing) 1,100 คะแนนข้ึนไป 

4. มีจดหมายรับรองจากสถาบนัการศึกษาท่ีผูส้มคัรส าเร็จการศึกษา จ  านวน 2 ฉบบั 
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การคดัเลือกผู้เข้าศึกษา 
ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัตามข้อ 2.2 จะตอ้งเขา้สอบข้อเขียนเก่ียวกับความรู้ด้านส่ือสารมวลชน 

เหตุการณ์ปัจจุบนั เป็นภาษาองักฤษ ท่ีโครงการฯ เป็นผูจ้ดัสอบ และเขา้สอบสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ 
 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  ปัญหาเร่ืองทกัษะการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และทกัษะการน าเสนองาน
หนา้ชั้นเรียน 
 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  - เนน้วิธีการเรียนการสอน  โดยมีการฝึกภาคปฏิบติัเพ่ือเพ่ิมทกัษะดงักล่าว อาทิ กิจกรรม
สมัมนารายวิชา  การน าเสนองาน เป็นตน้ 
  - จัดระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาควบคู่กับระบบการให้ค  าปรึกษาโดยนักวิชาการศึกษา
เพื่อใหค้  าแนะน าดา้นต่างๆ แก่นกัศึกษาตลอด 4 ปี 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนกัศึกษาปีละ  80  คน  

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 

ชั้นปีท่ี 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปีท่ี 2 - 80 80 80 80 

ชั้นปีท่ี 3 - - 80 80 80 

ชั้นปีท่ี 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - - - 80 
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 2.6 งบประมาณตามแผน   
  ใชง้บประมาณ  ดงัน้ี 
  งบบุคลากร    1,620,000 บาท 
   หมวดเงินเดือน  1,620,000  บาท 
  งบด าเนินการ   17,376,810 บาท 
   หมวดค่าตอบแทน  5,262,580  บาท 
   หมวดค่าใชส้อย  3,486,870  บาท 
   หมวดค่าวสัดุ 300,000  บาท 
   หมวดค่าใชจ่้ายอ่ืน    100,000  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียมน าส่ง มธ.  8,227,360  บาท 
     รวมทั้งส้ิน 18,996,810 บาท 
  ค่าใชจ่้ายต่อหัวนักศึกษาไทย 109,395 บาทต่อปี นักศึกษาต่างชาติ 128,495 บาทต่อปี โดยมี
การบริหารจดัการเป็นโครงการบริการการศึกษาเพื่อรับปริญญา (โครงการพิเศษ) 
 
 2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน  
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ  รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั  
  1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
ขอ้ 10.10 และ ขอ้ 15  
 2) หลกัเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการ 
จดทะเบียนศึกษารายวิชาขา้มสถาบนัอุดมศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศึกษา 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  132 หน่วยกิต 
                ระยะเวลาศึกษา เป็นหลกัสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตอ้งใชร้ะยะเวลา

การศึกษาตลอดหลกัสูตร อยา่งนอ้ย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอยา่งมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ 
   3.1.2        โครงสร้างหลกัสูตร 
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           นักศึกษาจะตอ้งจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่นอ้ยกว่า 132 หน่วยกิต โดย
ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองคป์ระกอบและขอ้ก  าหนดของหลกัสูตร ดงัน้ี 
   1. วิชาศึกษาทัว่ไป    30 หน่วยกิต 
                  2. วิชาเฉพาะ     96 หน่วยกิต  

 2.1 วิชาบงัคบั         84  หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาบงัคบัในคณะ   75   หน่วยกิต 
 2.1.2 วิชาบงัคบันอกคณะ   9  หน่วยกิต 

 2.2 วิชาบงัคบัเลือก        12  หน่วยกิต 
 3. วิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 

 
   3.1.3  รายวชิาในหลกัสูตร     

  3.1.3.1    รหัสวชิา 
  รายวิชาในหลกัสูตรประกอบดว้ย อกัษรยอ่ 2 ตวั และเลขรหสั 3 ตวั โดยมีความหมาย  

ดงัน้ี  
                       1.  อกัษรยอ่ JM หมายถึง อกัษรยอ่ของรายวิชาท่ีจดัสอนโดยโครงการ 
วารสารศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่ือมวลชนศึกษา (หลกัสูตรภาคภาษาองักฤษ) คณะวารสารศาสตร์
และส่ือสารมวลชน  

                                   2.   ตวัเลข มีความหมาย ดงัน้ี 
    หลกัหน่วย    หมายถึง    วิชาบงัคบัและวิชาเลือก 
      เลข 0-9    หมายถึง    วิชาบงัคบัและวิชาเลือกภายในคณะ 
             หลกัสิบ     หมายถึง    กลุ่มวิชา 
      เลข 0     หมายถึง    กลุ่มวิชาบริหารการส่ือสาร 
     เลข 1     หมายถึง    กลุ่มวิชาหนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์
      เลข 3     หมายถึง    กลุ่มวิชาวิทยแุละโทรทศัน์ 
     เลข 5     หมายถึง    กลุ่มวิชาประชาสมัพนัธ ์
      เลข 6     หมายถึง    กลุ่มวิชาโฆษณา 
      เลข 7     หมายถึง     กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย 
      เลข 9     หมายถึง     วิชาบงัคบัภาคสุดทา้ยและกลุ่มวิชา
        อ่ืนๆ 
 
 
   หลกัร้อย    หมายถึง    ระดบัวิชา 
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      เลข 2     หมายถึง   วิชาพ้ืนฐาน 
               เลข 3     หมายถึง   วิชาระดบัสูง 
      เลข 4     หมายถึง    วิชาระดบัพิเศษ    
 

  3.1.3.2 ข้อก าหนดของหลกัสูตร 
                   1. วชิาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 
    นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่ 
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป  ซ่ึงแบ่งเป็น 
2 ส่วนคือ 
                   ส่วนท่ี 1 : เป็นหลกัสูตรกลางของมหาวิทยาลยัท่ีก  าหนดให้นักศึกษาทุกคน
ตอ้งเรียนจ านวน 21 หน่วยกิต ดงัต่อไปน้ี 

 หมวดมนุษยศาสตร์  บงัคบั 1 วิชา 2 หน่วยกิต 
  มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์    2 (2-0-4) 
  TU 110 Integrated Humanities 

          หมวดสงัคมศาสตร์ บงัคบั 2 วิชา 5 หน่วยกิต 
 มธ. 100  พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม   3 (3-0-6)
 TU 100 Civic Education 

               มธ. 120 สหวิทยาการสงัคมศาสตร์    2 (2-0-4) 
    TU 120 Integrated Social Sciences 
หมวดวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 

 วิทยาศาสตร์ บงัคบั 1 วิชา 2 หน่วยกิต 
 มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   2 (2-0-4) 
 TU 130 Integrated Sciences and Technology 

             คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ บงัคบัเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี 
 มธ. 151 คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวิทยาลยั   3 (3-0-6) 
 TU 151 General College Mathematics 
 มธ. 152 หลกัพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์    3 (3-0-6) 
 TU 152 Fundamental Mathematics 
 มธ. 153 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์    3 (3-0-6) 
 TU 153 General Concept of Computer 
 
 มธ. 154 รากฐานคณิตศาสตร์     3 (3-0-6) 
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 TU 154 Foundation of Mathematics 
 มธ. 155 สถิติพ้ืนฐาน      3 (3-0-6) 
 TU 155 Elementary Statistics 
 มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้   3 (3-0-6) 
 TU 156 Introduction to Computers and Programming 

 หมวดภาษา 12 หน่วยกิต 
            ส าหรับนกัศึกษาไทยจะตอ้งศึกษารายวิชาดงัน้ี 

 ท. 161 การใชภ้าษาไทย       3 (3-0-6) 
 TH 161 Thai Usage  
 สษ.171 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2     3 (3-0-6) 
 EL 171 English Course 2 
 สษ.172 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3     3 (3-0-6) 
 EL 172 English Course 3 

                ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติจะตอ้งศึกษารายวิชาดงัน้ี 
                    ท. 160 ภาษาไทยเบ้ืองตน้      3 (3-0-6) 

 TH 160 Basic Thai  
 สษ.171 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2     3 (3-0-6) 
 EL 171 English Course 2 
 สษ.172 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3     3 (3-0-6) 
 EL 172 English Course 3        

 ส่วนท่ี 2 : นกัศกึษาจะตอ้งศึกษารายวิชาต่างๆ ตามท่ีคณะก าหนดไวร้วม  
9 หน่วยกิต ดงัรายวิชาต่อไปน้ี   

 ศ. 210 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้     3 (3-0-6) 
 EC 210 Introduction to Economics 
 จ. 211 จิตวิทยาทัว่ไป      3 (3-0-6) 
 PY 211 General Psychology 
 ร. 211 ความรู้เบ้ืองตน้ทางรัฐศาสตร์    3 (3-0-6) 
 PO 211 Introduction to Political Science        

 
 
 

 2. วิชาเฉพาะ      96  หน่วยกิต 
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  2.1 วิชาบงัคบั 84  หน่วยกิต 
  2.1.1   วิชาบงัคบัในคณะ   75 หน่วยกิต   
   นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาวิชาบงัคบัในคณะ 25 วิชา รวม 75 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปน้ี และตอ้งสอบไล่ไดร้ะดบัคะแนนไม่ต ่ากว่า C ในวิชา  JM 200  JM 201  JM 210  JM 211 และ 
JM 300 

 - JM 200 ความรู้เบ้ืองตน้ทางการส่ือสาร      3 (3-0-6) 
  JM 200 Introduction to Communication   
 - JM 201 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน   3 (3-0-6) 
  JM 201 Mass Communication law and ethics 
         -  JM 202 ส่ือใหม่ศึกษา      3 (3-0-6) 
  JM 202 New Media Studies   
 - JM 204 ส่ือมวลชนและสงัคม     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 วารสารศาสตร์เบ้ืองตน้     3 (3-0-6) 
  JM 210 Introduction to Journalism 
 - JM 211 หลกัการรายงานข่าว     3 (3-0-6) 
  JM 211 Basic News Reporting 
 - JM 230 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวิทยแุละโทรทศัน์   3 (3-0-6) 
  JM 230 Introduction to Broadcasting  
 - JM 231 การเขียนบทวิทยแุละโทรทศัน์    3 (3-0-6) 
  JM 231 Writing for Broadcasting   
 - JM 270 ภาพยนตร์ศึกษา      3 (2-2-5) 
  JM 270 Film Studies   
 - JM 300  ทฤษฎีการส่ือสาร     3 (3-0-6) 
  JM 300  Communication Theory 
 - JM 301  ศิลปะเพื่อการส่ือสาร        3 (3-0-6) 
  JM 301  Art for Communication   
 - JM 302 การวิจยัทางการส่ือสาร        3 (3-0-6) 
  JM 302 Communication Research   
 - JM 306 อุตสาหกรรมส่ือนานาชาติ    3 (3-0-6) 
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  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 การผลิตรายการวิทยแุละโทรทศัน์    3 (2-2-5) 
  JM 330 Radio and Television Production 
 - JM 364 หลกัการส่ือสารการตลาด     3 (3-0-6) 
  JM 364 Principles of Marketing Communication  
             - JM 367 การวิเคราะห์ผูรั้บสาร     3 (3-0-6) 
  JM 367 Audience Analysis   
 - JM 372 การถ่ายภาพในงานส่ือสาร    3 (2-2-5) 
  JM 372 Photography for Communication 
 - JM 402 การส่ือสารพหุวฒันธรรม     3 (3-0-6) 
  JM 402 Multicultural Communication  
 - JM 421 การบริหารงานส่ือ     3 (3-0-6) 
  JM 421 Media Business Management 
 - JM 451 การส่ือสารองคก์ร     3 (3-0-6) 
  JM 451 Corporate Communication  
 - JM 490  การฝึกงานภายนอก หรือ    3 (0-6-3) 
  JM 490  Internship   
 - JM 491 การศึกษาเฉพาะเร่ือง     3 (0-6-3) 
  JM 491 Special Project 
 2.1.2 วิชาบงัคบันอกคณะ จ านวน 9 หน่วยกิต  
  นกัศึกษาตอ้งศึกษารายวิชาบงัคบันอกคณะ 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปน้ี 
 - ปร. 201 ตรรกวิทยาเบ้ืองตน้     3 (3-0-6) 
  PH 201  Introduction to Logic 
 
 - ปร. 221 จริยศาสตร์      3 (3-0-6) 
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  PH 221  Ethics 
 - อศ.442  ความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจและการตลาดในเอเชียตะวนัออก 
                                      เฉียงใต ้       3 (3-0-6) 

   SE 442  Corporate Social Business Responsibilities and Marketing in  
                                                  Southeast Asia 

 
  2.2  วิชาบงัคบัเลือก    12 หน่วยกิต 
   นกัศึกษาตอ้งเลือกศึกษาวิชาบงัคบัเลือก 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 

 - 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 การประกาศทางวิทยแุละโทรทศัน์    3 (2-2-5) 
  JM 339 Announcing in Broadcasting    
 - JM 356 การสร้างสรรคเ์พื่อการส่ือสารเชิงกลยทุธ ์   3 (3-0-6) 
  JM 356 Creativity for Strategic Communication 
 - JM 412 วารสารศาสตร์ส่ือผสม     3 (2-2-5) 
  JM 412  Multimedia Journalism 
 - JM 427 สมัมนาวารสารศาสตร์กบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม 3 (3-0-6) 
  JM 427 Seminar in Journalism and Social Change 
 - JM 456 การส่ือสารตราสินคา้เชิงกลยทุธ ์    3 (3-0-6) 
  JM 456 Strategic Brand Communication 
 - JM 457 การบริหารประเด็นและการส่ือสารในภาวะวิกฤติ  3 (3-0-6) 
  JM 457 Issue Management and Crisis Communication 
 
2.3 วิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต 

   นักศึกษาอาจ เ ลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ของหลัก สูตร อ่ืนๆท่ี เ ปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรีไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งน้ีใหห้มายรวมถึงวิชาศึกษาทัว่ไป 
หมวดภาษาต่างประเทศด้วย  หรืออาจเลือกรายวิชาในหลกัสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ส่ือมวลชนศึกษา (หลกัสูตรภาคภาษาองักฤษ) เป็นวิชาเลือกเสรี จากรายวิชาดงัต่อไปน้ี  
 

 - JM 308 การส่ือสารทางการเมือง     3 (3-0-6) 
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  JM 308 Political Communication   
 - JM 357 ส่ือกบัเด็ก      3 (3-0-6) 
  JM 357 Media and Children   
 - JM 375 ภาพยนตร์นานาชาติ     3 (3-0-6) 
  JM 375 International Film    
 - JM 476 การผลิตหนงัสั้นและสารคดี    3 (2-2-5) 
  JM 476 Short Film and Documentary Film Production  
 
 นกัศึกษาจะน าวิชาเหล่าน้ีมานบัเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได ้

 1. วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาท่ีไม่ไดก้  าหนด 
ไวใ้นวิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2) 
 2. วิชาในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท่ีใชร้หัสย่อ “มธ.” ทุก
วิชา 
 3. วิชา ท. 162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และท. 163 การเขียนเพื่อการส่ือสารใน
องคก์ร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.5  แสดงแผนการศึกษา         
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดมนุษยศาสตร์ มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 

TU 110 Integrated Humanities 
2 

หมวดสงัคมศาสตร์ มธ. 100 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม 
TU 100 Civic Education 
มธ. 120 สหวิทยาการสงัคมศาสตร์ 
TU 120 Integrated Social Sciences 

3 
 
2 

หมวดวิทยาศาสตร์ มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
TU 130 Integrated Sciences and Technology 
มธ. 153 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
TU 153 General Concept of Computer 

2 
 
3 

วิชาศึกษาทัว่ไปท่ี
คณะก าหนด   
หมวดภาษา 
 

จ. 211 จิตวิทยาทัว่ไป 
PY 211 General Psychology 
สษ. 171 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2 หรือ 
EL 171 English Course  2 or 
สษ. 172 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 
EL 172 English Course 3 

3 
 
3 
 

รวม 18 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2                                                            
วิชาศึกษาทัว่ไปท่ี
คณะก าหนด 

ศ. 210 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้  
EC 210 Introduction to Economics 

3 

 ร. 211 ความรู้เบ้ืองตน้ทางรัฐศาสตร์   
PO 211 Introduction to Political Science 

3 
 

หมวดภาษา 
 

สษ. 172 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 
EL 172 English Course 3 
ท. 161 การใชภ้าษาไทย 
TH 161 Thai Usage  

3 
 
3 
 

วิชาบงัคบัในคณะ JM 200  ความรู้เบ้ืองตน้ทางการส่ือสาร 
JM 200 Introduction to Communication 
JM 210  วารสารศาสตร์เบ้ืองตน้ 
JM 210 Introduction to Journalism 

3 
 
3 

รวม 18 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
วิชาบงัคบัในคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาบงัคบันอกคณะ 

JM 201 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน 
JM 201 Mass Communication law and ethics 
JM 202 ส่ือใหม่ศึกษา 
JM 202 New Media Studies 
JM 211 หลกัการรายงานข่าว 
JM 211 Basic News Reporting 
JM 230 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวิทยแุละโทรทศัน์ 
JM 230 Introduction to Broadcasting 
JM 270 ภาพยนตร์ศึกษา 
JM 270 Film Studies 
ปร 221 จริยศาสตร์      
PH 221 Ethics 

3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

 

 

3 

รวม 18 
 

 



 

22 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
วิชาบงัคบัในคณะ 
 

JM 204 ส่ือมวลชนและสงัคม 
JM 204 Mass Media and Society 
JM 206 วาทวิทยา 
JM 206 Introduction to Speech Communication 
JM 231 การเขียนบทวิทยแุละโทรทศัน์ 
JM 231 Writing for Broadcasting 
JM 300 ทฤษฎีการส่ือสาร 
JM 300 Communication Theory 

3 
 
3 
 
3 
 

 

3 
 

วิชาบงัคบันอกคณะ ปร 201 ตรรกวิทยาเบ้ืองตน้ 
PH 201  Introduction to Logic 
อศ.442 ความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจและการตลาดใน 
            เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้    
SE 442 Corporate Social Business Responsibilities and  
             Marketing in Southeast Asia 

3 
 
3 

รวม 18 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
วิชาบงัคบัในคณะ JM 301 ศิลปะเพื่อการส่ือสาร 

JM 301 Art for Communication 
JM 302 การวิจยัทางการส่ือสาร 
JM 302 Communication Research 
JM 310 การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ 
JM 310 Editorial and Article Writing 
JM 319 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั 
JM 319 Current Affairs 
JM 330 การผลิตรายการวิทยแุละโทรทศัน์ 
JM 330 Radio and Television Production 
JM 364 หลกัการส่ือสารการตลาด 
JM 364 Principles of Marketing Communication 

3 
 
3 
 
3 
 

3 
 
3 
 
3 

รวม 18 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
วิชาบงัคบัในคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาบงัคบัเลือก 

JM 306 อุตสาหกรรมส่ือนานาชาติ 
JM 306 Global Media Industries 
JM 318 การเขียนสารคดี 
JM 318 Feature Writing 
JM 367 การวิเคราะห์ผูรั้บสาร 
JM 367 Audience Analysis 
JM 372 การถ่ายภาพในงานส่ือสาร 
JM 372 Photography for Communication 
xxxx 
xxxx 

3 
 
3 
 
3 
 

3 
 
3 
3 

รวม 18 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
วิชาบงัคบัในคณะ 
 
 
 
 
 
วิชาเลือกเสรี 
วิชาบงัคบัเลือก 

JM 402 การส่ือสารพหุวฒันธรรม 
JM 402 Multicultural Communication 
JM 421 การบริหารงานส่ือ 
JM 421 Media Business Management 
JM 451 การส่ือสารองคก์ร 
JM 451 Corporate Communication 
xxxx 
xxxx 
xxxx 

3 
 
3 
 
3 
 

3 
3 
3 

รวม 18 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
วิชาบงัคบัในคณะ 
 
 
 
วิชาเลือกเสรี 

JM 490 ฝึกงานภายนอก    หรือ 
JM 490 Internship            or    
JM 491  การศึกษาเฉพาะเร่ือง 
JM 491  Special Project 
xxxx 

3 
 
 
 
3 

รวม 6 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
 3.1.5.1       ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย 
วชิาศึกษาทั่วไป          
หมวดมนุษยศาสตร์   
มธ.110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities   
  ความเป็นมาของมนุษยใ์นยุคต่างๆ ท่ีได้สะท้อนความเช่ือ ความคิด การพฒันาทาง
สติปัญญาสร้างสรรค์ของมนุษย์ ตลอดจนให้รู้จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ท่ี
มนุษยชาติก  าลงัเผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพฒันาทางเทคโนโลยี ปัญหาความรุนแรง สงคราม
และวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพื่อท่ีเราจะสามารถด าเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ ามกลางการ
เปล่ียนแปลงของโลกน้ี 

 
หมวดสังคมศาสตร์  
มธ.100 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม 3 (3-0-6) 
TU 100  Civic Education 
  การเรียนรู้หลกัการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครอง
โดยกฎหมาย  (The Rule of Law) เขา้ใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้
นกัศึกษาไดพ้ฒันาตนเองใหเ้ป็น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยและใหม้ีความรับผดิชอบต่อสังคม
โดยใชว้ิธีการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบติั (Learning by doing)   
  
มธ.120 สหวิทยาการสงัคมศาสตร์ 2 (2-0-4) 
TU 120   Integrated Social Sciences 
  วิชาสหวิทยาการสงัคมศาสตร์ มุ่งแสดงใหเ้ห็นว่าวิชาสงัคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย ์
โดยศึกษาก าเนิดของสงัคมศาสตร์กบัโลกยคุสมยัใหม่ การแยกตวัของสงัคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ 
การรับเอากระบวนทศัน์ (Paradigm) ของวิทยาศาสตร์มาใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษา
ถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทศัน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ ส าคญั ๆ ทางสงัคมศาสตร์ โดยช้ีใหเ้ห็นถึง
จุดแข็งและจุดอ่อนของสงัคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสงัคมร่วมสมยัแบบต่าง ๆ โดยใชค้วามรู้และ
มุมมองทางสงัคมศาสตร์เป็นหลกัเพ่ือให้เขา้ใจและมองเป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลระดบั
กลุ่ม ระดบัมหภาคทางสงัคม ระดบัสงัคม ท่ีเป็นรัฐชาติและระดบัสงัคมท่ีรวมเป็นระบบโลก 
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หมวดวทิยาศาสตร์กบัคณติศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ 

มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 (2-0-4) 
TU 130   Integrated Sciences and Technology 
  แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพ้ืนฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิว ัฒนาการของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีความส าคญัและมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินชีวติในปัจจุบนั ผลกระทบ
ระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกบัเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และศึกษาประเด็นการถกเถียงท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย  ์

คณติศาสตร์ 

มธ.151 คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั                             3 (3-0-6) 
TU151 General College Mathematics 
(ไม่นบัหน่วยกิตใหก้บันกัศกึษาท่ีมีรหสัคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17) 

เซต ระบบจ านวนจริง ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชันและการประยุกต์ ความรู้เบ้ืองต้นของ
ก าหนดการเชิงเส้น ตรรกวิทยา การค านวณดอกเบ้ีย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา 
เลขดชันี  ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ แนวคิดสถิติเชิงอนุมานเบ้ืองตน้ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 
มธ.152 หลกัพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
TU 152   Fundamental Mathematics 
(วิชาน้ีส าหรับนกัศึกษาท่ีเคยเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไม่ต ่ากว่า 16 หน่วยกิตหรือ
เป็นวิชาท่ีคณะ/สาขาวิชาบงัคบัใหเ้รียน) 
  หลกัเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ท่ีใชใ้นการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่าง ๆ การอา้งเหตุผล 
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์    การพิสูจน์ในทฤษฎีเก่ียวกับอสมการและค่าสัมบูรณ์ การแก้อสมการ 
ฟังก์ชนั ฟังก์ชนัชนิดต่างๆ โจทยป์ระยุกต์ของฟังก์ชนั การเขียนกราฟของฟังก์ชนั การแยกเศษส่วน
ออกเป็นเศษส่วนยอ่ย การแกร้ะบบสมการเชิงเสน้อยา่งง่าย 
 
มธ.153 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 
TU 153   General Concepts of Computer  
  องค์ประกอบท่ีส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการ
ประมวลผลพ้ืนฐานการส่ือสารขอ้มูล ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต หลกัการแกปั้ญหาดว้ยคอมพิวเตอร์ 
การประยกุต์ใชซ้อฟตแ์วร์ส าเร็จรูป ความปลอดภยั จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
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มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
TU 154 Foundation of Mathematics 
  หลกัเกณฑท์างตรรกศาสตร์ท่ีใชใ้นการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ ตวับ่งปริมาณ การ
อา้งเหตุผลและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ โครงสร้างของระบบจ านวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบท
อเนกนาม การเล่ือนแกน การหมุนแกน และการร่างกราฟของภาคตดักรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ชนัเพ่ิม 
ฟังกช์นัลด การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนยอ่ย ทฤษฎีจ านวนเบ้ืองตน้ 
 
มธ.155  สถิติพ้ืนฐาน           3 (3-0-6) 
TU 155  Elementary Statistics 

ลกัษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและการแจก
แจงของตวัแปรสุ่มทวินาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ  การ
ประมาณค่า และการทดสอบสมมุติฐาน เก่ียวกบัค่าเฉล่ียประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์
ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพนัธเ์ชิงเสน้เชิงเดียว การทดสอบไค
ก าลงัสอง 
 
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
TU 156   Introduction to Computers and Programming 
   หลกัการพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลกัการการประมวลผลขอ้มูลอิเลคทรอนิกส์ 
ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ขั้นตอนวิธี ผงังาน การแทนขอ้มูล วิธีการการออกแบบและ
พฒันาโปรแกรม การแกปั้ญหาดว้ยภาษาโปรแกรมระดบัสูง 

หมวดภาษา 

ภาษาไทย 
ท.160 ภาษาไทยเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
TH 160    Basic Thai 
(ส าหรับนกัศึกษาชาวต่างประเทศ หรือไดรั้บอนุมติัจากภาควิชาภาษาไทย) 

  การใชภ้าษาไทยดา้นตวัอกัษร เสียง ค  า ความหมายของค า ประโยค และฝึกทกัษะทั้งส่ี  คือ 
ฟัง พูด อ่าน เขียน  

 หมายเหตุ 
 1. ผูเ้รียนตอ้งเป็นนกัศึกษาชาวต่างประเทศ หรือนกัศึกษาท่ีไม่มีความรู้ภาษาไทยหรือมีความรู้

ภาษาไทยน้อยมากเน่ืองจากตอ้งพ านัก หรือศึกษาในต่างประเทศ หรือศึกษาหลกัสูตรนานาชาติเป็น
เวลานาน จนไม่สามารถส่ือสารดว้ยภาษาไทยได ้
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 2. คณะหรือโครงการต่างๆ ท่ีมีนักศึกษากลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ สามารถก าหนดให้นักศึกษา
ลงทะเบียน  ท.160 ได ้แต่ทั้งน้ีหากภาควิชาฯ พบว่านกัศึกษามีความรู้เพียงพอท่ีจะศึกษาในระดบั ท.161 
ภาควิชาฯ จะด าเนินการใหน้กัศึกษาเพิกถอนรายวิชา ท.160 แลว้ไปลงทะเบียนรายวิชา ท.161 
 3. กรณีท่ีหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของคณะหรือโครงการต่างๆ ก  าหนดให้เรียนวิชาศึกษา
ทัว่ไป หมวดภาษาไทย 2 รายวิชา คือ ท.161 และ ท.162 หรือ ท.161 และ ท.163 หากมีนกัศึกษาในกรณี 
ขอ้ 1 คณะหรือโครงการสามารถจดัใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 รายวิชา คือ ท.160 ภาษาไทยเบ้ืองตน้ 
และ ท.161 การใชภ้าษาไทย 
 
ท.161 การใชภ้าษาไทย  3 (3-0-6) 
TH 161 Thai Usage 
  หลกัและฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทย ดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเนน้
การจบัใจความส าคญั การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
ภาษาองักฤษ 
สษ.171 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2 3  (3-0-6) 
EL 171 English Course 2 
วิชาบงัคบัก่อน :  สอบได ้EL 070 หรือ ก  าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา  
  หลกัสูตรระดบักลางเพ่ือส่งเสริมทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียม
ความพร้อมนกัศึกษาส าหรับการเรียนภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 
สษ.172 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 3  (3-0-6) 
EL 172 English Course 3 
วิชาบงัคบัก่อน  : สอบได ้EL 171 หรือ ก  าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา   
  หลกัสูตรระดบักลางสูง เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาใชท้กัษะภาษาองักฤษอยา่งบูรณาการใน
ระดบัท่ีซบัซอ้นกว่าในวิชาภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเนน้ทกัษะการพูดและการเขียน 

 
ส่วนท่ี 2   
ศ.210  เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้                 3 (3-0-6) 
EC210  Introductory Economics                  
(เฉพาะนกัศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น และจะไมน่บัหน่วยกิตให ้หากสอบได ้วิชา ศ. 211 หรือ  
ศ. 212 หรือ ศ. 213 หรือ ศ. 214 ก่อนหรือหลงั หรือก าลงัศึกษาวิชาเหล่าน้ีอยู)่ 
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หลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ในส่วนของเศรษฐศาสตร์จุลภาค ศึกษา
ถึงอุปสงค์และอุปทานของสินคา้ พฤติกรรมผูบ้ริโภค การผลิต และตน้ทุน พฤติกรรมของหน่วยผลิต 
โครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขนัของหน่วยผลิตในตลาดท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์  ตลาดผกูขาด 
และตลาดท่ีไม่สมบูรณ์  แนวคิดความลม้เหลวของตลาด และบทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด 
ในส่วนของเศรษฐศาสตร์มหภาค  ศึกษาถึงเป้าหมาย และปัญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค ความเขา้ใจถึง
รายไดป้ระชาชาติ ระบบการเงินและการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลงัในการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งการน าดชันีช้ีวดัเศรษฐกิจมหภาคไปใชใ้นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  
ในภาคต่างประเทศศึกษาถึงความส าคญัของการคา้และการเงินระหว่างประเทศ และขอ้โตแ้ยง้ระหว่าง
การคา้เสรี และการปกป้องตลาด 
 
จ.211   จิตวิทยาทัว่ไป        3 (3-0-6) 
PY 211 General Psychology 
  ประวติัและวิธีการทางจิตวิทยา พ้ืนฐานทางชีววิทยา พฤติกรรม พฒันาการของมนุษย ์
แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและ
กลุ่ม 

 
ร.211 ความรู้เบ้ืองตน้ทางรัฐศาสตร์           3 (3-0-6) 
PO 211 Introduction to Political Science 

ธรรมชาติและวิธีการของรัฐศาสตร์  ความสมัพนัธร์ะหว่างรัฐศาสตร์กบัศาสตร์ทางสงัคม
อ่ืนๆ ขอบเขตการศกึษาจะครอบคลุมถึงทฤษฎีต่างๆ ทางรัฐศาสตร์ และหลกัการเก่ียวกบัอ านาจ การใช้
อ  านาจ ความสมัพนัธร์ะหวา่งรัฐกบับุคคล สถาบนัการเมือง การปกครอง พลงัทางการเมือง  กระบวน
การเมืองและประชาคมนานาชาติดว้ย 

วชิาในคณะ 
 
JM  200  ความรู้เบ้ืองตน้ทางการส่ือสาร      3 (3-0-6) 
JM  200  Introduction to Communication 
 ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ ลกัษณะและบทบาทหน้าท่ีของการส่ือสาร
ประเภทและระดบัของการส่ือสาร ภาษาในการส่ือสาร รวมทั้งวิวฒันาการของการส่ือสารในสงัคมทัว่ไป  
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JM 201 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน     3 (3-0-6) 
JM 201 Mass Communication law and ethics 
 สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของมนุษย ์ปรัชญา กฎหมาย กฎหมายว่าดว้ย
การหม่ินประมาท การละเมิดท าใหผู้อ่ื้นเสียช่ือเสียง กฎหมายส่ือสารมวลชน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนความรับผดิชอบของส่ือสารมวลชนทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
   
JM  202  ส่ือใหม่ศึกษา        3 (3-0-6) 
JM  202  New Media Studies 
 แนวโนม้และหลกัการของส่ือใหม่ วิวฒันาการ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยแีละการพฒันา
ส่ือภาพยนตร์ วิทยุโทรทศัน์และส่ือออนไลน์ในบริบทแวดลอ้มของสงัคมและส่ือสารมวลชน วิเคราะห์
วรรณกรรมออนไลน์ ศิลปะในอินเตอร์เน็ตและวิดีโอออนไลน์ตลอดจนการใชส่ื้อสงัคม   

 
JM 204  ส่ือมวลชนและสงัคม       3 (3-0-6)  
JM 204  Mass Media and Society   
 ลกัษณะ หน้าท่ี  ความส าคญั และอิทธิพลของส่ือสารมวลชนในฐานะเป็นสถาบนัส าคญั
อย่างหน่ึงในสังคม วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของส่ือสารมวลชนสถาบนัอ่ืนๆ ในสังคม สิทธิ หน้าท่ี และ
ความรับผดิชอบของส่ือสารมวลชนต่อสงัคม และการควบคุมส่ือมวลชน วิเคราะห์บทบาทส่ือมวลชนใน
ระดบัทอ้งถ่ิน ชาติและนานาชาติท่ีมีต่อสงัคมไทย 
           
JM 206 วาทวิทยา         3 (3-0-6) 
JM 206 Introduction to Speech Communication  
 ความรู้และทกัษะขั้นพ้ืนฐานส าหรับการพูดในลกัษณะและรูปแบบต่างๆ การอภิปราย    
การบรรยาย และการพูดเพื่อโน้มนา้วใจให้สัมฤทธิผล ให้มีความสามารถในการพูดในท่ีสาธารณะ โดย
ใชค้วามคิดสร้างสรรคผ์นวกกบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
  
JM 210 วารสารศาสตร์เบ้ืองตน้       3 (3-0-6) 
JM 210 Introduction to Journalism 
 ความหมาย ขอบเขต ประวติัและวิวฒันาการวารสารศาสตร์ หน้าท่ีบทบาทและความ
รับผิดชอบของหนังสือพิมพ ์ลกัษณะทัว่ไปของหนังสือพิมพ์และส่ิงพิมพ ์บทบาทและการจดัองค์กร
ภายในของหนังสือพิมพ ์ประเภทเน้ือหาและรูปแบบในหนังสือพิมพ ์ตลอดจนแนวคิดเก่ียวกบัวิชาชีพ
วารสารศาสตร์   
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JM 211 หลกัการรายงานข่าว       3 (3-0-6) 
JM 211 Basic News Reporting 
 ความหมาย  องค์ประกอบของข่าว หลักเบ้ืองต้นในการส่ือข่าว และเขียนข่าวตาม
โครงสร้างประเภทต่างๆ การสัมภาษณ์ การวินิจฉยัประเด็นข่าว การล าดบัความคิด และการใชภ้าษาใน
การเขียนข่าว โดยใหค้วามส าคญัต่อการฝึกทกัษะ และเทคนิคการเขียนข่าว ตลอดจนวิธีการแสวงหาข่าว
จากแหล่งข่าวและหลกัจริยธรรมในการรายงานข่าว 
  

JM 212 การรายงานข่าวขั้นสูง       3 (3-0-6) 
JM 212 Advanced News Reporting 
 หลกัการประเมินคุณค่าข่าว เน้นการรายงานข่าวท่ีมีผลกระทบต่อสังคม เทคนิคการ
รวบรวมขอ้เท็จจริงจากแหล่งข่าวทุกประเภท เทคนิคการส่ือข่าวขั้นสูง เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต
ติดตามความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์และสถานการณ์ ตลอดจนการรายงานข่าวเชิงสืบสวน ข่าวเชิง
ตีความ ข่าวจากส านกัข่าวต่างประเทศ ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและระดบัโลก ข่าวจากการประชุมสมัมนา 
ข่าวจากผลงานวิจยั ฯลฯ รวมถึงการศึกษาบทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบและจริยธรรมของผูส่ื้อข่าว 
  

JM 230  ความรู้เบ้ืองตน้ทางวิทยแุละโทรทศัน ์     3 (3-0-6) 
JM 230  Introduction to Broadcasting  
         พฒันาการ คุณลกัษณะ บทบาทหน้าท่ีของวิทยุและโทรทัศน์ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมส่ือวิทยุและโทรทศัน์ รูปแบบของรายการวิทยุและโทรทศัน์ประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ความรู้พ้ืนฐานดา้นผลิตรายการ และจริยธรรมดา้นวิทยแุละโทรทศัน์ 
  
JM 231 การเขียนบทวิทยแุละโทรทศัน ์       3 (3-0-6) 
JM 231 Writing for Broadcasting 
 การเขียนเพื่องานวิทยแุละโทรทศัน์ ฝึกฝนทกัษะการเขียนและออกแบบโครงงานการผลิต
รายการ บทประเภทต่างๆ ในรายการวิทยแุละโทรทศัน์ โดยใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคอ์ย่างมีจริยธรรม
ต่อสงัคม  
 

JM 270 ภาพยนตร์ศึกษา        3 (2-2-5) 
JM 270 Film Studies 
 บทบาทหน้าท่ี กระบวนการผลิตและประโยชน์ของภาพยนตร์ เน้นศึกษาวฒันาการของ
ภาพยนตร์ตั้งแต่อดีตเป็นตน้มา  เพ่ือท าให้เกิดความเขา้ใจต่อการเปล่ียนแปลงเน้ือหาและรูปแบบตาม
สภาพสงัคม  เศรษฐกิจ  การเมือง และเพื่อใหส้ามารถวิเคราะห์ความหมายเชิงศิลปะวฒันธรรม ตลอดจน
วธีิการส่ือสารของภาพยนตร์แนวต่างๆ ได ้
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JM 300 ทฤษฎีการส่ือสาร       3 (3-0-6) 
JM 300 Communication Theory 
 แนวคิด สมมติฐานและทฤษฎีต่างๆ เก่ียวกบัการส่ือสารในสังคม วิเคราะห์กระบวนการ
ส่ือสารในแนวคิดทางการส่ือสารของมนุษย ์ทั้งดา้นพฤติกรรมศาสตร์และดา้นสังคมศาสตร์ ไดแ้ก่ การ
ส่ือสารภายในบุคคล การส่ือสารระหว่างบุคคล การส่ือสารในกลุ่มย่อย การส่ือสารในองคก์าร และการ
ส่ือสารมวลชน 

   
JM  301  ศิลปะเพื่อการส่ือสาร       3 (3-0-6) 
JM  301  Art for Communication  
 ความรู้ พ้ืนฐานเก่ียวกับสุนทรียศาสตร์และการเข้าความงามและประวัติศาสตร์ 
ศิลปะ ความหมายของภาษาภาพและการน าไปใช ้เช่น ภาพจิตรกรรม งานกราฟฟิคดีไซน์ และภาพยนตร์ 
วิจารณ์ผลงานนกัศึกษาท่ีใชศ้ิลปะส่ือความหมาย 
 
JM 302 การวิจยัทางการส่ือสาร       3 (3-0-6) 
JM 302 Communication Research   
 แนวคิดและหลกัการระเบียบวิธีวิจยัต่างๆ ทางสงัคมศาสตร์ ซ่ึงประยกุตใ์ชก้บัการส่ือสาร 
กระบวนการและวิธีการวิจยั เพื่อใชใ้นวิชาการและวิชาชีพส่ือสารมวลชน 
   
JM 306  อุตสาหกรรมส่ือนานาชาติ      3 (3-0-6) 
JM 306 Global Media Industries   
 ทฤษฎี งานวิจยั และการปฏิบติัของอุตสาหกรรมส่ือนานาชาติ  การปรับตวั  การผลิต และ
การขยายตัวของส่ือนานาชาติท่ีเป็นผลจากปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง  วฒันธรรมและการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลย ี โอกาสและความทา้ทายของส่ือดิจิตอลในอุตสาหกรรมส่ือนานาชาติ  ตลอดจน
การด าเนินงานของอุตสาหกรรมโฆษณา รวมทั้งนโยบายส่ือต่างๆ ในอุตสาหกรรมส่ือทั้งในระดบั
อาเซียนและนานาชาติ 

 
JM 308 การส่ือสารทางการเมือง       3 (3-0-6) 
JM 308 Political Communication   
 แนวความคิดของการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองไทยทั้งในฐานะท่ีการส่ือสารเป็น
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงในระบบการเมือง และในฐานะท่ีเป็นระบบ ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตาม
สภาพแวดลอ้มทางการเมือง วิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของแนวคิดหลกัทั้งสอง ทั้งในระดับจุลภาค
และมหภาค 
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JM 310 การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ     3 (3-0-6) 
JM 310 Editorial and Article Writing    
 หลกัการและวิธีการเขียนบทความประเภทต่างๆ ท่ีใชก้นัอยู่ในส่ือสารมวลชนปัจจุบัน 
โดยเฉพาะหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร เนน้การรวบรวมขอ้มูล การประมวลเน้ือหา การเรียบเรียงและการ
ถ่ายทอดความคิด รวมถึงรูปแบบและขั้นตอนการเขียนสารคดีส าหรับส่ือมวลชนประเภทต่าง ๆ การ
รวบรวมและเรียบเรียงขอ้เท็จจริง 
 
JM 311 การบรรณาธิกรณ์ข่าว       3 (3-0-6) 
JM 311 News Editing   
 หน้าท่ี และความสัมพนัธ์ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพก์บักองการผลิต การเตรียม 
การคดัเลือก และตรวจแกต้น้ฉบบัขอ้เขียนและภาพเพื่อลงพิมพ ์ เน้นการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้เท็จจริง การใชภ้าษารวมถึงการพาดหวัข่าว การปรับปรุงช่ือเร่ือง การก าหนดตวัพิมพแ์ละระบบพิมพ ์
รวมถึงการใชค้อมพิวเตอร์ในกระบวนการบรรณาธิกรณ์ 
 

JM 318 การเขียนสารคดี        3 (3-0-6) 
JM 318 Feature Writing          
 หลกัการ รูปแบบและขั้นตอนการเขียนสารคดีส าหรับส่ือมวลชนประเภทต่างๆ การ             
รวบรวมและเรียบเรียงขอ้เท็จจริง การถ่ายทอดขอ้มูลอย่างชดัเจน น่าอ่าน เน้นการฝึกทกัษะ  การเขียน             
อยา่งสร้างสรรคใ์นเชิงความรู้และความคิด รวมทั้งหลกัจริยธรรมในการผลิตงานเขียน 
  

JM 319 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั      3 (3-0-6) 
 JM 319 Current Affairs   
 หลกัการ รูปแบบ และวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัภายในและภายนอกประเทศ       
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อสถานการณ์ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ว ัฒนธรรม ตลอดจนปัญหา   
แนวโน้มท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทย และบทบาทของส่ือมวลชนต่อการน าเสนอสถานการณ์ปัจจุบัน
เหล่านั้น 
  

JM 330 การผลิตรายการวิทยแุละโทรทศัน์      3 (2-2-5)  
JM 330 Radio and Television Production 
 องค์ประกอบส าคัญท่ีมีผลต่อการวางแผนการจัดรายการและผลิตรายการวิทยุ และ
โทรทัศน์  เน้นทฤษฎี ปฏิบัติและประเมินรายการวิทยุ และโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ท่ีผลิต  และ
องค์ประกอบและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ 3 ขั้นตอนท่ีส าคญั คือ 
ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ ขั้นตอนขณะผลิตรายการ ขั้นตอนหลงัการผลิตรายการ และฝึกทกัษะการ
ผลิตรายการโทรทศัน์ภายในหอ้งส่ง 
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JM 339 การประกาศทางวิทยแุละโทรทศัน์      3 (2-2-5) 
JM 339 Announcing in Broadcasting 
 การพูด การอ่าน การบรรยาย และการพากษ ์เพื่อใหผู้ศ้ึกษามีความเขา้ใจในหนา้ท่ีและมี
ทกัษะในการพดูเป็นโฆษก หรือผูป้ระกาศ หรือผูบ้รรยาย หรือผูพ้ากยใ์นงานวิทยกุระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน ์

 
JM 356  การสร้างสรรคเ์พื่อการส่ือสารเชิงกลยทุธ ์     3 (3-0-6) 
JM 356 Creativity for Strategic Communication 
 ความหมาย รูปแบบ วิธีการไดม้าซ่ึงความคิดสร้างสรรค์ในงานส่ือสาร  พฒันาแนวคิด
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารส่ือสาร ทฤษฎีและความสมัพนัธข์องจุดประสงคก์ารส่ือสาร  ความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของกลุ่มเป้าหมาย การพฒันาอยา่งสร้างสรรคแ์ละการประเมินผล 
 
JM 357 ส่ือกบัเด็ก          3 (3-0-6) 
JM 357 Media and Children       
          สิทธิเด็ก กฎหมายเก่ียวกบัเด็กกบัการท างานของส่ือมวลชนประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย 
เช่น วิทยุ โทรทศัน์ หนังสือพิมพ ์ ส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ ลกัษณะ
สถานการณ์เด็กในประเทศไทย วิเคราะห์อิทธิพลของส่ือมวลชนประเภทต่างๆ ท่ีมีผลต่อการสร้างการ
รับรู้ทศันคติและพฤติกรรมของเด็ก  
   
JM 364 หลกัการส่ือสารการตลาด       3 (3-0-6) 
JM 364 Principles of Marketing Communications 
 ความส าคญั ความหมาย กระบวนการวางแผน การส่ือสารการตลาด และความสัมพนัธ์
ระหว่างการส่ือสารกบัการตลาด ตลอดจนการศึกษาเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดประเภทต่างๆ 
 
JM 367 การวิเคราะห์ผูรั้บสาร       3 (3-0-6) 
JM 367 Audience Analysis 
 ความตอ้งการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้ ทศันคติ ตลอดจนการเรียนรู้ของผูรั้บสารและ
ปัจจยัภายนอกทางดา้นกลุ่มสังคม ครอบครัว รวมทั้งวฒันธรรมท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการเลือกรับ
สารและกระบวนการตดัสินใจของผูรั้บสาร  
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JM 372   การถ่ายภาพในงานส่ือสาร      3 (2-2-5) 
JM 372  Photography for Communication  
 ทฤษฎีและปฏิบติัเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารถ่ายภาพ เช่น เทคนิคการใชก้ลอ้ง การถ่ายภาพ
ดิจิตอล  การจดัองคป์ระกอบภาพและการจดัแสงเบ้ืองตน้ 
  
JM 375 ภาพยนตร์นานาชาติ       3 (3-0-6) 
JM 375 International Film 
 ศิลปะภาพยนตร์จากหลากหลายแห่งทัว่โลก เช่น ภาพยนตร์จากฮอลลิวูด้   ภาพยนตร์
ศิลปะจากยโุรปรวมถึงภาพยนตร์ร่วมสมยัจากเอเชีย  ความแตกต่างของบริบทในการสร้างภาพยนตร์จาก
ประเทศต่างๆ วิเคราะห์ วิจารณ์ถึงกระบวนการสร้าง แนวคิด สไตล ์และผูช้ม   
 

JM 402 การส่ือสารพหุวฒันธรรม       3 (3-0-6) 
JM 402 Multicultural Communication  
 มิติต่างๆ เชิงวฒันธรรมของการส่ือสารในระดบับุคคลและองคก์ร ความรู้และแนวคิดดา้น
การส่ือสารพหุวฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการส่ือสาร พฤติกรรมและกลุ่มต่างๆ ในสังคม กลุ่มวฒันธรรม
ยอ่ย ชาติพนัธ ์ทั้งในบริบทของประเทศไทย ประเทศอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนๆ 
  
JM 412  วารสารศาสตร์ส่ือผสม       3 (2-2-5)  
JM 412   Multimedia Journalism 
 ความหมาย หลกัการ องคป์ระกอบ กระบวนการและวิธีการพิมพท์างอิเลก็ทรอนิกส์ 
สภาพแวดลอ้ม ทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงจ  าเป็นต่อการด าเนินงาน รูปแบบ และประเภททางการใหแ้ละ
การใชบ้ริการ ตลอดจนผลกระทบต่อสงัคม วงการส่ือสารมวลชน ธุรกิจส่ิงพิมพ ์ ทั้งในระดบัประเทศ
ภูมิภาคอาเซียน และระดบัโลก 
 
JM 421   การบริหารงานส่ือ               3 (3-0-6) 
JM 421   Media Business Management  
 ทฤษฎี แนวคิด หลกัการ วิธีการ และขอ้มูลในการบริหารงานส่ือ การศึกษาเฉพาะเร่ืองใน
ธุรกิจส่ือต่างๆ การประเมินผลและการเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจส่ือ 
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JM 427  สมัมนาวารสารศาสตร์กบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม   3 (3-0-6) 
JM 427   Seminar in Journalism and Social Change  
 วิเคราะห์และวิพากษ์ส่ือสารมวลชนในบริบทต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปของสังคมทั้ งใน
ระดบัทอ้งถ่ินและภูมิภาค เช่น วฒันธรรม  การปรับตวัขององค์กรส่ือ  ความหลากหลายของผูรั้บสาร  
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มของวฒันธรรมส่ือท่ีก  าลงัปรับตวัสู่ความเป็นสากลมากข้ึนทั้งในตวัส่ือ
และสาร  การปรับโครงสร้าง  รูปแบบและเน้ือหาในส่ือมวลชนใหพ้ร้อมเขา้สู่ประชาคมโลกในยคุสมยั
แห่งสงัคมผสมผสาน 
 

JM 451 การส่ือสารองคก์ร       3 (3-0-6) 
JM 451 Corporate Communication 
 ความส าคัญของการส่ือสารองค์กรในภาคธุรกิจ โครงสร้างและการส่ือสารในองค์กร
ตลอดจนประเภทของภาพลกัษณ์ เอกลกัษณ์และช่ือเสียงขององคก์ร การส่ือสารองคก์รในรูปแบบต่างๆ 
ความส าคญัและการสร้างความสัมพนัธ์กบัส่ือ ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน การตลาดแบบบูรณา
การในองคก์ร  
 

JM 456 การส่ือสารตราสินคา้เชิงกลยทุธ ์      3 (3-0-6) 
JM  456 Strategic Brand Communication 
 แนวคิดเก่ียวกบัตราสินคา้  ความส าคญัของตราสินคา้ คุณค่าตราสินคา้  องคป์ระกอบของ
คุณค่าตราสินคา้  การบริหารจดัการตราสินคา้  แผนการส่ือสารการตลาดเพ่ือสร้างและรักษาตราสินคา้ 
  

JM 457 การบริหารประเดน็และการส่ือสารในภาวะวิกฤติ    3 (3-0-6) 
JM 457 Issue Management and Crisis Communication 
 ภาพรวมของแนวคิด วิธีการในการจดัการประเด็นและการส่ือสารในภาวะวิกฤติ  การ
วิเคราะห์ประเด็นและการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ การรับฟังประชามติ  การจัดตั้ ง
คณะกรรมการท่ีปรึกษา  การประสานกบัองค์กรกิจกรรมต่างๆ  การรณรงค์เพื่อการจดัการภาวะวิกฤติ  
การรณรงคเ์พ่ือฟ้ืนฟูภาพลกัษณ์  การน าวิธีการต่างๆ เชิงบูรณาการมาใชใ้นการวางแผนการส่ือสาร  เพื่อ
จดัการประเด็นและภาวะวิกฤติขององคก์รทั้งภาครัฐและธุรกิจ 

 

JM 476  การผลิตหนงัสั้นและสารคดี      3 (2-2-5) 
JM 476 Short Film and Documentary Film Production  
 ทฤษฎีและปฏิบัติขั้ นพ้ืนฐานของการถ่ายท าภาพยนตร์ด้วยกล้องระบบดิจิตอล 
ทกัษะและความเขา้ใจในเคร่ืองมือการเล่าเร่ืองผา่นทางการบรรยายและอภิปราย การเขียนบทภาพยนตร์
สั้น ก  ากบัและตดัต่อเป็นงานกลุ่มและน าเสนอตามหลกัทฤษฎีการเล่าเร่ืองรูปแบบท่ีมีเอกลกัษณ์ และ
แนวความคิดท่ีน่าสนใจ 
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JM 490 ฝึกงานภายนอก        3 (0-6-3) 
JM 490 Internship 
 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในสถาบันท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ือ  หน่วยงานวิชาชีพต่างๆ  ตามความ
สนใจและสอดคลอ้งกบัวิชาท่ีศึกษา  โดยอยู่ในความควบคุมและประเมินผลของโครงการฯ ร่วมกบั
หน่วยงานภายนอก  โดยมีระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมงหรือไม่น้อยกว่า 9 สัปดาห์  
นกัศึกษาจะตอ้งเสนอรายงานต่อกรรมการของโครงการฯ ภายหลงัเสร็จส้ินการฝึกงาน 
 
JM 491 การศึกษาเฉพาะเร่ือง       3 (0-6-3)……… 
JM 491 Special Project 
  ศึกษาและปฏิบัติงานในโครงการพิเศษเฉพาะด้านตามความสนใจโดยอยู่ในความ
ควบคุมของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ เสนองานในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา  
 
วชิาบังคบันอกคณะ  
ปร.201 ตรรกวิทยาเบ้ืองตน้       3 (3-0-6) 
PH 201  Introduction to Logic 

การอ้างเหตุผลแบบนิรนัยและแบบอุปนัย ความสมเหตุสมผลในการอ้างเหตุผล  
ขอ้ผดิพลาด ในการอา้งเหตุผล การวิเคราะห์การอา้งเหตุผลในชีวิตประจ าวนั  
 
ปร.221 จริยศาสตร์        3 (3-0-6) 
PH 221 Ethics 

ปัญหาพ้ืนฐานทางจริยศาสตร์ ปัญหาเก่ียวกบัความดี ความยุติธรรม ความสุข เสรีภาพ
และความรับผิดชอบ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัสังคม  มาตรฐานแห่งความประพฤติ และทฤษฎี
ทางจริยศาสตร์ท่ีส าคัญ โดยพิจารณาแนวความคิดของนักคิดและส านักปรัชญาทั้ งตะวนัตกและ
ตะวนัออก 
 
อศ.442 ความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจและการตลาดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้    3 (3 – 0 – 6)...... 
SE 442 Corporate Social Business Responsibilities and Marketing in Southeast Asia 
  ความหมายและความส าคญัของความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจและการตลาด 
แนวคิด บทบาท และผลกระทบท่ีมีต่อเศรษฐกิจ และสงัคม ตลอดจนการด าเนินธุรกิจการตลาด
ต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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 3.1.5.2       ค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ 
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   พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม 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 self-
development to become a citizen in a democratic society and to take responsibility in addressing issues 
in their society through real-life practices. 
 
มธ.120   สหวิทยาการสงัคมศาสตร์ 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 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 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 คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวิทยาลยั 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  หลกัพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 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 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 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  รากฐานคณิตศาสตร์ 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  สถิติพ้ืนฐาน 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  คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 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 ภาษาไทยเบ้ืองตน้ 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   การใชภ้าษาไทย 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  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 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 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 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  เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้                 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 จิตวิทยาทัว่ไป   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 ความรู้เบ้ืองตน้ทางรัฐศาสตร์           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. 
 
วชิาในคณะ 
JM  200  ความรู้เบ้ืองตน้ทางการส่ือสาร      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 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน     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  ส่ือใหม่ศึกษา        3 (3-0-6) 
JM  202  New Media Studies 
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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  ส่ือมวลชนและสงัคม       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 วารสารศาสตร์เบ้ืองตน้       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 หลกัการรายงานข่าว       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  ความรู้เบ้ืองตน้ทางวิทยแุละโทรทศัน์     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 การเขียนบทวิทยแุละโทรทศัน์       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 ทฤษฎีการส่ือสาร       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  ศิลปะเพื่อการส่ือสาร       3 (3-0-6) 
JM  301  Art for Communication  
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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 การวิจยัทางการส่ือสาร       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  อุตสาหกรรมส่ือนานาชาติ      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 การส่ือสารทางการเมือง       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       3 (3-0-6) 
JM 311 News Editing   
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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 การผลิตรายการวิทยแุละโทรทศัน์      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 การประกาศทางวิทยแุละโทรทศัน์      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  การสร้างสรรคเ์พื่อการส่ือสารเชิงกลยทุธ ์     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 ส่ือกบัเด็ก          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 หลกัการส่ือสารการตลาด       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 การวิเคราะห์ผูรั้บสาร       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   การถ่ายภาพในงานส่ือสาร      3 (2-2-5) 
JM 372  Photography for Communication  
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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 การส่ือสารพหุวฒันธรรม       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  วารสารศาสตร์ส่ือผสม       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   การบริหารงานส่ือ                  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  สมัมนาวารสารศาสตร์กบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม   3 (3-0-6) 
JM 427   Seminar in Journalism and Social Change  
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 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 การส่ือสารองคก์ร       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 การส่ือสารตราสินคา้เชิงกลยทุธ ์      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 การบริหารประเดน็และการส่ือสารในภาวะวิกฤติ    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  การผลิตหนงัสั้นและสารคดี      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 ฝึกงานภายนอก        3 (0-6-3) 
JM 490 Internship 
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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 การศึกษาเฉพาะเร่ือง       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. 
 
วชิาบังคบันอกคณะ  
ปร.201 ตรรกวิทยาเบ้ืองตน้       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 จริยศาสตร์        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 ความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจและการตลาดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้  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.  

 


