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1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต 
 Bachelor of Arts  Program in Journalism and Mass Communication  

2. ชื่อปริญญา วารสารศาสตรบัณฑิต 
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 Bachelor of Arts  (Journalism) 
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3. หนวยงานรับผิดชอบ 
 คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  ปรัชญา 
 เพื่อใหการศึกษา อบรม ฝกฝน และวิจัยทางวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 
เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร โฆษณาและการประชาสัมพันธแกนักศึกษาใหมี
ความรูความชํานาญสามารถวินิจฉัยและตัดสินปญหาในสังคมในสวนที่เกี่ยวของอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะนําไปใชในการประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนเพื่อใหเกิดประโยชนตอ
สวนรวม รวมทั้งเปนผูนําสังคม เขาใจปรัชญาวิชาชีพวารสารศาสตร มีจริยธรรมและสํานึกตอสังคม 
มีความรอบรูและทักษะในวิชาชีพ 
  วัตถุประสงค 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถวินิจฉัยตัดสินปญหาและแกไขปญหาใหสังคมได 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําทางสังคมที่มีจริยธรรม มีความคิดริเร่ิม มีความทันสมัย  
มีวิสัยทัศน 

4. เพื่อสรางผูนําที่จะออกไปพัฒนาชุมชนและสังคม 

5. กําหนดการเปดสอน 
 ปการศึกษา 2547 เปนตนไป 

6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
ฉบับ พ.ศ. 2540  ขอ 7 
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7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 เปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

8. ระบบการศึกษา 
 เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
ฉบับ พ.ศ. 2540  ขอ 6 

9. ระยะเวลาการศึกษา 
 หลักสูตรการศึกษา 4 ป นักศึกษาจะตองใชเวลาในการศึกษาอยางมากไมเกิน 7 ป 
การศึกษา และใชระยะเวลาการศึกษาอยางนอย 7 ภาคการศึกษาปกติ 

10. การลงทะเบียนเรียน 
 เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2540  ขอ 10 

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 การวัดผลใชระบบตัวอักษร ซ่ึงรายละเอียดของการวัดผลและเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาเปนไปตามขอบังคับ วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 12, ขอ 13, ขอ 14, ขอ 
15, และ ขอ 22 

12.  อาจารยผูสอน 
 ปรากฏในตอนทายของเอกสารหลักสูตร 

13.  จํานวนนักศึกษา 
 จํานวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จําแนกตามชั้นป ในแตละปการศึกษา  
มีดังตอไปนี้ 

ช้ันปที่   ปการศึกษา   
 2547 2548 2549 2550 2551 
1 200 200 200 200 200 
2 - 200 200 200 200 
3 - - 200 200 200 
4 - - - 200 200 

รวม 200 400 600 800 800 
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14.  สถานที่และอุปกรณการสอน 
 ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน และ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

15.  หองสมุด 
 หองสมุดคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มี
หนังสือและวารสารในสาขาวิชาวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน โดยประมาณดังนี้ 
 หนังสือ 
  ภาษาไทย 20,285 เลม 
  ภาษาอังกฤษ 6,080 เลม 
 วารสารเย็บเลม 
  ภาษาไทย/อังกฤษ 1,320 เลม 
 จุลสาร, เอกสาร 
  ภาษาไทย 537 เลม 
  ภาษาอังกฤษ 179 เลม 
 หองสมุดอื่น ๆ ที่นักศึกษาสามารถใชบริการ ไดแก สํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร  

16.  งบประมาณ 
 ใชงบประมาณตามที่ไดเสนอขอรอไวในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 9 และที่จะ
ขอเปนรายป โดยประมาณคาใชจายตอหัวของนักศึกษา คนละ 30,000 บาท 

17.  หลักสูตร 
  17.1 โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 
 นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชาไมนอยกวา 138 หนวยกิต โดยไดศึกษา
รายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของหลักสูตร ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หนวยกิต 
 2. วิชาเฉพาะ     102  หนวยกิต 
 2.1  วิชาบังคับ   84 หนวยกิต 
       2.1.1 วิชาบังคับในคณะ 36 หรือ 39 หนวยกิต (กรณีศึกษา วส.492) 

       2.1.2 วิชาบังคับนอกคณะ 18 หรือ 15 หนวยกิต (กรณีศึกษา วส.492) 
       2.1.3 วิชาบังคับในกลุมวิชาตาง ๆ ในคณะ 30 หนวยกิต 
 2.2  วิชาโทหรือวิชาเลือก   18 หนวยกิต 
 3. วิชาเลือกเสร ี     6 หนวยกิต 
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 17.2. ขอกําหนดของหลักสูตร 
 1)  วิชาศึกษาทั่วไป  นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้ 
  1.1  สวนที่ 1  รวม 21 หนวยกิต ศึกษารายวิชาตาง ๆ ในหมวดมนุษยศาสตร 
หมวดสังคมศาสตร หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และหมวดภาษา ตามหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยในหมวดภาษาตางประเทศ นักศึกษาจะตองศึกษาวิชา สษ.171 
ภาษาอังกฤษ 2 และ สษ.172 ภาษาอังกฤษ 3 
  1.2  สวนที่ 2  รวม 9  หนวยกิต ศึกษารายวิชาตาง ๆ ดังนี้ 
   ศ. 210 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3  หนวยกิต 
   จ. 211 จิตวิทยาทั่วไป 3  หนวยกิต 
   ร. 211 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร 3  หนวยกิต  

2) วิชาเฉพาะ  
2.1  วิชาบังคับ   84 หนวยกิต       

   2.1.1 วิชาบังคับในคณะ จํานวน 36 หนวยกิต หรือ 39 หนวยกิต กรณี
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชา วส.492 สหกิจศึกษาสื่อสารมวลชน  ประกอบดวย 
   - วส.200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร 
   - วส.201 กฏหมายสื่อสารมวลชน 
   - วส.205 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร 
   - วส.210 วารสารศาสตรเบื้องตน 
   - วส.211 หลักการรายงานขาว 
   - วส.230 ความรูเบื้องตนทางวิทยุและโทรทัศน 
   - วส.250 การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน 
   - วส.270 ภาพยนตรปริทรรศน 
   - วส.300 ทฤษฎีการสื่อสาร 
   - วส.301 การสื่อสารและสาธารณมติ 
   - วส.302 ความรูเบื้องตนทางวิจัยการสื่อสาร 

- วส.490 ฝกงานภายนอก หรือ วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง  
   หรือ วส.492 สหกิจศึกษาสื่อสารมวลชน 

 โดยนักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ใหไดคาระดับไม
ต่ํากวา C รวม 6 วิชา คือ 
 1. วส.200 วส.201 วส.211 วส.300  

2. วิชาใดวิชาหนึ่งตอไปนี้ คือ วส.205 หรือ วส.210 หรือ วส.230 หรือ วส.250 
หรือ วส.270 หรือ วส.301 

 3. วิชา วส.490 หรือ วส.491 หรือ วส.492 
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 ทั้งนี้ กอนที่นักศึกษาจะศึกษารายวิชาบังคับและบังคับเลือกในกลุมวิชาตาง ๆ นั้น  
นักศึกษาจะตองผานรายวิชาบังคับในคณะ อยางนอย 12 หนวยกิต  
 ในภาคสุดทายนักศึกษาสามารถเลือกฝกงานภายนอกหรือเลือกศึกษาเฉพาะเรื่อง 
โดยมีรายวิชาอ่ืน ๆ ตกคางอยูไมเกิน 15 หนวยกิต หรือกรณีศึกษาวิชา วส.492 สหกิจศึกษา
ส่ือสารมวลชน นักศึกษาตองศึกษารายวิชาตางๆ มาไมนอยกวา 90 หนวยกิต  ทั้งนี้ อยูในความ
ควบคุมและประเมินผลของสาขาวิชานั้น ๆ รวมกับสถาบันอื่นหรือหนวยงานภายนอก   
  2.1.2 วิชาบังคับนอกคณะ จํานวน 18 หรือ 15 หนวยกิต (กรณีศึกษา วส.492) 
โดยใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาตาง ๆ ดังนี้  

- เลือกศึกษาไมเกิน 2 วิชา จาก 5 วิชา ตอไปนี้ 
   ปร.201 ตรรกวิทยาเบื้องตน หรือ ปร.211 ปรัชญาตะวันตก 1 หรือ ปร.221  
จริยศาสตร  หรือ ปร.326 สุนทรียศาสตร หรือ ปร.271 ปรัชญาตะวันออก 
 - เลือกศึกษาไมเกิน 2 วิชา จาก 4 วิชา  
   ท. 241 ศิลปะการเขียนภาษาไทย 1 หรือ ท.311 อักขรวิธีและการใชคําใน
ภาษาไทย หรือ ท.329 ภาษากับวัฒนธรรมไทย หรือ สษ.271 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร 
มวลชน 1 
 - เลือกศึกษาไมเกิน 2 วิชา จาก 4 วิชา ตอไปนี้ 
  ทอ.201 หลักการบริหาร หรือ กต.201 หลักการตลาด และวิชา ร.271 ความรู 
เบื้องตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ หรือ น.269 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
 ทั้งนี้ หากเลือกเรียนวิชา วส.492 สหกิจศึกษาสื่อสารมวลชน นักศึกษาสามารถ
เรียนวิชาบังคับนอกคณะเพียง 5 วิชา 
  ในกรณีนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทนอกคณะที่มีวิชาบังคับตรงกับวิชาบังคับ 
นอกคณะที่กําหนดไว 15 หนวยกิต ขางตน ใหนกัศึกษาเรียนวิชาเลือกอื่น ในหมวดนี้หรือวิชาอ่ืน ๆ 
ในคณะหรือในหลักสูตรวิชาโทของคณะนั้นเปนการทดแทน  
 สําหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาบังคับนอกคณะเกินกวาที่กําหนด 18 หรือ 15 หนวยกิต 
(กรณีศึกษาวิชา วส.492) สามารถนําวิชาที่เรียนเกิน ไปคิดหนวยกิตในวิชาเลือกเสรีได 
  2.1.3 วิชาบังคับในกลุมวิชาตาง ๆ จํานวน 30 หนวยกิต  
 คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน แบงกลุมวิชาออกเปน 6 กลุมวชิา คือ 
   1. กลุมวิชาบริหารการสื่อสาร 
   2. กลุมวิชาหนังสือพิมพและส่ิงพิมพ 
   3. กลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน 
   4. กลุมวิชาประชาสัมพันธ 
   5. กลุมวิชาโฆษณา 
   6. กลุมวิชาภาพยนตรและภาพถาย 
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 นักศึกษาจะตองเลือกศึกษากลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งเปนจํานวน 10 รายวิชา  
30 หนวยกิต ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
   1. กลุมวิชาบริหารการสื่อสาร 
    ก. วิชาบังคับ 5 วิชา 15 หนวยกิต 
      วส.206 วาทวิทยา 
      วส.303 การบริหารการสื่อสาร 
      วส.304 การวางแผนและกลยุทธการสื่อสาร 
      วส.305 การสื่อสารและมนุษยสัมพันธในองคการ 
      วส.400 เทคโนโลยีทางการสื่อสาร 
    ข.  วิชาบังคับเลือก 5 วิชา 15 หนวยกิต 
     วส.207 การสื่อสารระหวางบุคคล 
     วส.208 การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ 
     วส.209 ส่ือประเพณี 
     วส.308 การสื่อสารทางการเมือง 
     วส.405 การสื่อสารกับการพัฒนา 
     วส.406 ส่ือมวลชนกับสังคม 
     วส.407 ธุรกิจและการตลาดในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน 
     วส.408 ระบบสื่อสารมวลชนเปรียบเทียบ 
     วส.409 สัมมนาการบริหารการสื่อสาร 
   2 กลุมวิชาหนังสือพิมพและส่ิงพิมพ 
    ก. วิชาบังคับ 6 วิชา 18 หนวยกิต คือ 
     วส.212 การรายงานขาวขั้นสูง 
     วส.216 เทคโนโลยีทางการพิมพ 
     วส.310 การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ 
     วส.311 การบรรณาธิกรณหนังสือพิมพ 
     วส.312 การออกแบบจัดหนาส่ิงพิมพ 
     วส.410 ฝกงานหนังสือพิมพและนิตยสาร (ภายใน) 
    ข. วิชาบังคับเลือก 4 วิชา 12 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้ 
     วส.213 การถายภาพวารสารศาสตร    
     วส.313 ส่ิงพิมพชุมชน    
     วส.316 ส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิคส 
     วส.318 การเขียนสารคดี 
     วส.319 การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 
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     วส.416 การบริหารหนังสือพิมพและนิตยสาร 
     วส.417 การบรรณาธิกรณและการจัดทํานิตยสาร 
     วส.418 สัมมนาวิชาชีพหนังสือพิมพ 
     วส.419 หนังสือพิมพทองถ่ิน 
   3. กลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน 
    ก. วิชาบังคับ  5 วิชา 15 หนวยกิต 
     วส.231 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน 
     วส.232 ขาววิทยุและโทรทัศน 1 
     วส.330 การผลิตรายการวิทยุ 1 
     วส.331 การผลิตรายการโทรทัศน 1 
     วส.430 การบริหารงานวิทยุและโทรทัศน 
    ข. วิชาบังคับเลือก 5 วิชา 15 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้ 
     วส.333 เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยุและโทรทัศน 
     วส.334 การวิจัยทางวิทยุและโทรทัศน 
     วส.335 การศึกษาวิทยุและโทรทัศนเชิงวัฒนธรรม 
     วส.336 การละครและดนตรี 
     วส.337 ขาววิทยุและโทรทัศน 2 
     วส.338 วิทยุและโทรทัศนนานาชาติ 
     วส.339 การประกาศทางวิทยุและโทรทัศน 
     วส.434 วิทยุชุมชน 
     วส.435 เทคนิคการตัดตองานดานวิทยุและโทรทัศน 
     วส.436 การผลิตรายการวิทยุ 2 
     วส.437 การผลิตรายการโทรทัศน 2 
     วส.438 วิทยุและโทรทัศนเพื่อการศึกษาและการพัฒนา 
   4.  กลุมวิชาประชาสัมพันธ 
    ก. วิชาบังคับ 6 วิชา 18 หนวยกิต คือ 
     วส.251 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 
     วส.450 กลยุทธการวางแผนสื่อประชาสัมพันธ 
     วส.451 การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ 
     วส.452 การวางแผนประชาสัมพันธ 
     วส.453 การบริหารงานประชาสัมพันธ 
     วส.456 สัมมนาการประชาสัมพันธ 
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    ข. วิชาบังคับเลือก 4 วิชา 12 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้ 
     วส.206 วาทวิทยา 
     วส.208 การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ 
     วส.356 ส่ือการประชาสัมพันธ 1 
     วส.367 การวิเคราะหพฤติกรรมผูรับสาร 
     วส.454 การประชาสัมพันธเชิงบูรณาการ 
     วส.455 การประชาสัมพันธกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
     วส.457 ส่ือการประชาสัมพันธ 2 
     วส.458 การประชาสัมพันธระหวางประเทศ 
     วส.459 การออกแบบสารเพื่อการประชาสัมพนัธ 
   5.  กลุมวิชาโฆษณา  
    ก. วิชาบังคับ 5 วิชา 15 หนวยกิต คือ 
     วส.361 การวางแผนสื่อโฆษณา 
     วส.362 การสรางสรรคงานโฆษณา 
     วส.461 การวิจัยการโฆษณา 
     วส.462 การบริหารงานโฆษณา 
     วส.463 การวางแผนรณรงคโฆษณา  
    ข. วิชาบังคับเลือก 5 วิชา 15 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้ 
     วส.206 วาทวิทยา 
     วส.208 การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ 
     วส.360 การเขียนขอความโฆษณา 
     วส.363 โฆษณากับสังคม 
     วส.364 หลักการสื่อสารการตลาด 
     วส.366 การออกแบบโฆษณา 
     วส.367 การวิเคราะหพฤติกรรมผูรับสาร 
     วส.453 การบริหารงานประชาสัมพันธ 
     วส.464 กลยุทธส่ือโฆษณา 
     วส.465 การออกแบบกราฟฟกในงานโฆษณา 
     วส.467 การจัดการการผลิตงานโฆษณา 
   6.  กลุมวิชาภาพยนตรและภาพถาย 
    ก. วิชาบังคับ 4 วิชา 12 หนวยกิต 
     วส.271 การถายภาพ  
     วส.272 การถายทําภาพยนตร 
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     วส.273 การเขียนบทภาพยนตร 
     วส.479 ทฤษฎีภาพยนตร 
    ข. วิชาบังคับเลือก 6 วิชา 18 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้ 
     วส.371 การถายภาพขั้นสูง 
     วส.372 ภาพยนตรบันเทิง 
     วส.373 ภาพยนตรสารคดี 
     วส.374 ภาพยนตรโฆษณา 
     วส.375 ภาพยนตรนานาชาติ 
     วส.376 การวิจารณภาพยนตร  
     วส.477 การกํากับภาพยนตร 
     วส.478 ภาพยนตรทดลอง 
   การศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชนเปนวิชาโท 
 นักศึกษาจากคณะอื่นที่ประสงคจะศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน  
เปนวิชาโทตองศึกษารายวิชาเฉพาะดานของสาขาวิชาวารสารศาสตรฯ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดย
ศึกษารายวิชาตาง ๆ และตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
 1. วิชาบังคับ 2 วิชา จํานวน 6 หนวยกิต โดยตองสอบไดคาระดับแตละรายวิชา
ไมต่ํากวา C คือ 
  - วส.200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร 
  - วส.300 ทฤษฎีการสื่อสาร 

2. วิชาบังคับเลือก 3 วิชา จํานวน 9 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 
  - วส.201 กฎหมายสื่อสารมวลชน  
  - วส.205 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร 
  - วส.301 การสื่อสารและสาธารณมติ  
  - วส.210 วารสารศาสตรเบื้องตน 
  - วส.211 หลักการรายงานขาว 
  - วส.230 ความรูเบื้องตนทางวิทยุและโทรทัศน 
  - วส.250 การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน 
  - วส.270 ภาพยนตรปริทรรศน 
 3. วิชาเลือก 3 วิชา 9 หนวยกิต ไดแก  
  ใหเลือกศึกษาจากกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งในคณะวารสารศาสตรและส่ือสาร 
มวลชน ดังนี้ 
   - กลุมวิชาบริหารการสื่อสาร 
   - กลุมวิชาหนังสือพิมพและส่ิงพิมพ 
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   - กลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน 
   - กลุมวิชาประชาสัมพันธ 
   - กลุมวิชาโฆษณา 
   - กลุมวิชาภาพยนตรและภาพถาย 
  2.2  วิชาโทหรือวิชาเลือก     18 หนวยกิต 
   นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรเปนวิชาโท โดยศึกษาตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตร วิชาโทสาขานั้น ๆ และ
หากมีจํานวนหนวยกิตของวิชาโทเหลืออยูนักศึกษาจะตองศึกษาวิชาจากสาขาตาง ๆ ที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อใหครบจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวขางตน  ทั้งนี้ นับรวมวิชาศึกษา
ทั่วไปหมวดวิชาภาษาตางประเทศดวย 
 3) วิชาเลือกเสรี   6 หนวยกิต 
  นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต นับรวมวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาตางประเทศดวย 
 17.3 การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 
 นักศึกษาผูใดไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาวารสารศาสตรและ
ส่ือสารมวลชนไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 108 หนวยกิต ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้มีสิทธิไดรับ
อนุปริญญา 
 1.  ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
  2.    ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามาแลวไมนอยกวาหาภาคการศึกษาปกติ 
 3. ไดศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตรรวม 30 หนวยกิต 

4. ไดศึกษาวิชาบังคับในคณะวารสารศาสตรฯ ไมนอยกวา 63 หนวยกิตประกอบดวย 
      วิชาบังคับในคณะวารสารศาสตรฯ ไมนอยกวา  33 หนวยกิต 
       รายวิชาในกลุมวิชา    12 หนวยกิต 
       รายวิชาบังคับนอกคณะ    18 หนวยกิต 

 5. ไดศึกษาวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
  ทั้งนี้ ตองสอบไดคาระดับแตละรายวิชาไมต่ํากวา C ในรายวิชาดังตอไปนี้  
  วส.200, วส.201, วส.300 และ วส.205 หรือ วส.210 หรือ วส.211 หรือ 
วส.230 หรือ วส.250 หรือ วส.270 หรือ วส.300 หรือ วส.301 
 17.4 หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 
  รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต ใชตัวอักษร วส (JC) ตาม
ดวยเลข 3 ตัว นําหนาชื่อวิชา 
  ความหมายของรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตร มีดังนี้ 
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หลักรอย   หมายถึง   ระดับวิชา 
  หลักสิบ    หมายถึง   กลุมวิชา 

เลข 0 หมายถึง   กลุมวิชาบริหารการสื่อสาร 
เลข 1 หมายถึง  กลุมวิชาหนังสือพิมพและส่ิงพิมพ 
เลข 3 หมายถึง   กลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน 
เลข 5 หมายถึง   กลุมวิชาประชาสัมพันธ 
เลข 6 หมายถึง   กลุมวิชาโฆษณา 
เลข 7 หมายถึง   กลุมวิชาภาพยนตรและภาพถาย 
เลข 9 หมายถึง   วิชาบังคับภาคสุดทาย (ฝกงานภายนอก หรือ 

วิชาศึกษาเฉพาะเรื่อง)  และกลุมวิชาอ่ืน ๆ 
  หลักหนวย   หมายถึง  วิชาบังคับและวิชาเลือก 
    เลข 0-9  หมายถึง  วิชาบังคับ และวิชาเลือกภายในคณะ 
รายวิชาในหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต  มีดังนี้ 

ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วส.200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร 3(3-0-6) 
JC 200 Introduction to Communication  
วส.201 กฎหมายสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 
JC 201 Law of Mass Communication  
วส.205 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
JC 205 Visual Communication Arts  
วส.206 วาทวิทยา 3(2-2-5) 
JC 206 Introduction to Speech Communication  
วส.207 การสื่อสารระหวางบุคคล 3(3-0-6) 
JC 207 Interpersonal Communication  
วส.208 การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ 3(3-0-6) 
JC 208 Persuasive Communication  
วส.209 ส่ือประเพณี 3(3-0-6) 
JC 209 Traditional Media  
วส.210 วารสารศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 
JC 210 Introduction to Journalism  
วส.211 หลักการรายงานขาว 3(2-2-5) 
JC 211 Basic News Reporting  
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ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วส.212 การรายงานขาวขั้นสูง 3(2-2-5) 
JC 212 Advanced News Reporting  
วส.213 การถายภาพวารสารศาสตร 3(2-2-5) 
JC 213 Photojournalism  
วส.216 เทคโนโลยีทางการพิมพ 3(3-0-6) 
JC 216 Printing Technology  
วส.230 ความรูเบื้องตนทางวิทยุและโทรทัศน 3(3-0-6) 
JC 230 Introduction to Broadcasting  
วส.231 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน 3(2-2-5) 
JC 231 Writing for Broadcasting  
วส.232 ขาววิทยุและโทรทัศน 1 3(2-2-5) 
JC 232 Radio and Television News 1  
วส.250 การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน 3(3-0-6) 
JC 250 Introduction to Advertising and Public Relations  
วส.251 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
JC 251 Writing for Public Relations  
วส.270 ภาพยนตรปริทรรศน 3(2-2-5) 
JC 270 Film Studies  
วส.271 การถายภาพ  3(2-2-5) 
JC 271 Photography   
วส.272 การถายทําภาพยนตร 3(2-2-5) 
JC 272 Cinematography  
วส.273 การเขียนบทภาพยนตร 3(2-2-5) 
JC 273 Film Scriptwriting  
วส.300 ทฤษฎีการสื่อสาร 3(3-0-6) 
JC 300 Communication Theory  
วส.301 การสื่อสารและสาธารณมติ 3(3-0-6) 
JC 301 Communication and Public Opinion  
วส.302 ความรูเบื้องตนทางวจิัยการสื่อสาร 3(2-2-5) 
JC 302 Introduction to Communication Research  
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ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วส.303 การบริหารการสื่อสาร 3(3-0-6) 
JC 303 Communication Management  
วส.304 การวางแผนและกลยุทธการสื่อสาร 3(3-0-6) 
JC 304 Communication Planning and Strategies   
วส.305 การสื่อสารและมนุษยสัมพันธในองคกร 3(3-0-6) 
JC 305 Communication and Human Relations in Organization 
วส.308 การสื่อสารทางการเมือง 3(3-0-6) 
JC 308 Political Communication  
วส.310 การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ 3(2-2-5) 
JC 310 Editorial and Article Writing  
วส.311 การบรรณาธิกรณหนังสือพิมพ 3(2-2-5) 
JC 311 Newspaper Editing  
วส.312 การออกแบบจัดหนาส่ิงพิมพ 3(2-2-5) 
JC 312 Publication Design  
วส.313 ส่ิงพิมพชุมชน 3(2-2-5) 
JC 313 Community Print Media  
วส.316 ส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
JC 316 Electronic Publishing  
วส.318 การเขียนสารคดี 3(2-2-5) 
JC 318 Feature Writing  
วส.319 การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 3(2-2-5) 
JC 319 Interpretation of Current Affairs  
วส.330 การผลิตรายการวิทยุ 1 3(2-2-5) 
JC 330 Radio Production 1  
วส.331 การผลิตรายการโทรทัศน 1 3(2-2-5) 
JC 331 Television Production 1  
วส.333 เทคโนโลยสีารสนเทศทางวิทยุและโทรทัศน 3(3-0-6) 
JC 333 Radio, Television and Information Technology  
วส.334 การวิจัยทางวิทยุและโทรทัศน 3(2-2-5) 
JC 334 Research into Radio and Television  
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ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วส.335 การศึกษาวิทยุและโทรทัศนเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
JC  335 Culture Studies of Radio and Television  
วส.336 การละครและดนตรี 3(2-2-5) 
JC 336 Drama and Music  
วส.337 ขาววิทยุและโทรทัศน 2 3(2-2-5) 
JC 337 Radio and Television News 2  
วส.338 วิทยุและโทรทัศนนานาชาติ 3(3-0-6) 
JC 338 International Broadcasting  
วส.339 การประกาศทางวิทยุและโทรทัศน 3(2-2-5) 
JC 339 Announcing in Broadcasting  
วส.356 ส่ือการประชาสัมพันธ 1 3(2-2-5) 
JC 356 Public Relations Media 1  
วส.360 การเขียนขอความโฆษณา 3(2-2-5) 
JC 360 Advertising Copy Writing  
วส.361 การวางแผนสื่อโฆษณา  3(2-2-5) 
JC 361 Advertising Media Planning  
วส.362 การสรางสรรคงานโฆษณา 3(2-2-5) 
JC 362 Advertising Creativity  
วส.363 โฆษณากับสังคม 3(3-0-6) 
JC 363 Advertising and Society  
วส.364 หลักการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 
JC 364 Principle of Marketing Communication   
วส.365 การออกแบบกราฟฟกในงานโฆษณา 3(2-2-5) 
JC 365 Computer Graphic for Advertising    
วส.366 การออกแบบโฆษณา 3(2-2-5) 
JC 366 Advertising Design  
วส.367 การวิเคราะหพฤติกรรมผูรับสาร 3(3-0-6) 
JC 367 Analysis of Audience Behavior  
วส.371 การถายภาพขั้นสูง 3(2-2-5) 
JC 371 Advanced Photography  
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ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วส.372 ภาพยนตรบันเทิง 3(2-2-5) 
JC 372 Theatrical Film  
วส.373 ภาพยนตรสารคดี 3(2-2-5) 
JC 373 Documentary Film  
วส.374 ภาพยนตรโฆษณา 3(2-2-5) 
JC 374 Advertising Film Production  
วส.375 ภาพยนตรนานาชาติ 3(3-0-6) 
JC 375 International Film  
วส.376 การวิจารณภาพยนตร 3(3-0-6) 
JC 376 Film Criticism  
วส.390 ความรูเบื้องตนทางดานศิลปวัฒนธรรม 6(6-0-12) 
JC.390  Introduction to Visual Culture  
วส.391 ความรูเบื้องตนทางดานการสื่อเวลา 1 6(6-0-12) 
JC.391  Time-Based Media 1  
วส.392 ความรูเบื้องตนทางดานการสื่อเวลา 2 6(6-0-12) 
JC.392  Time-Based Media 2  
วส.393 การเลาเรื่องและการลําดับเรื่อง 6(6-0-12) 
JC.393  Narrative and Sequence  
วส.394 ความรูเบื้องตนทางดานการออกแบบกราฟฟค 1 6(6-0-12) 
JC.394  Graphic Design. 1  
วส.395 ความรูเบื้องตนทางดานการออกแบบกราฟฟค 2 6(6-0-12) 
JC.395  Graphic Design 2  
วส.396 การพัฒนาเลาเรื่อง 6(6-0-12) 
JC.396  Developing Narratives  
วส.397 การฝกปฏิบัติทางดานการใชส่ือ 6(6-6-6) 
JC.397  Media Practice  
วส.398 การสรางแบบจําลองทางดานกราฟฟค 6(6-6-6) 
JC.398  Graphic Models   
วส.399 การฝกปฏิบัติทางดานการใชภาษาภาพ 6(6-6-6) 
JC.399  Exploring Visual Language  
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ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วส.400 เทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3(3-0-6) 
JC 400 Communication Technology  
วส.405 การสื่อสารกับการพัฒนา 3(2-2-5) 
JC 405 Communication and Development  
วส.406 ส่ือมวลชนกับสังคม 3(3-0-6) 
JC 406 Mass Media and Society  
วส.407 ธุรกิจและการตลาดในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 
JC 407 Business and Marketing for Mass Communication Industries 
วส.408 ระบบสื่อสารมวลชนเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
JC 408 Comparative Mass Communication Systems  
วส.409 สัมมนาการบริหารการสื่อสาร 3(2-2-5) 
JC 409 Seminar in Communication Management  
วส.410 ฝกงานหนังสือพิมพและนิตยสาร (ภายใน) 3(1-4-4) 
JC 410 Journalism Practice  
วส.416 การบริหารหนังสือพิมพและนิตยสาร 3(3-0-6) 
JC 416 Newspaper and Magazine Management  
วส.417 การบรรณาธิกรณและการจัดทํานิตยสาร 3(2-2-5) 
JC 417 Magazine Editing and Production  
วส.418 สัมมนาวิชาชีพหนังสือพิมพ 3(2-2-5) 
JC 418 Seminarian in Journalism  
วส.419 หนังสือพิมพทองถ่ิน 3(3-0-6) 
JC 419 Community Newspaper  
วส.430 การบริหารงานวิทยุและโทรทัศน 3(3-0-6) 
JC 430 Broadcasting Management  
วส.434 วิทยุชุมชน 3(2-2-5) 
JC 434 Community  Radio  
วส.435 เทคนิคการตัดตองานดานวิทยุและโทรทัศน 3(1-4-4) 
JC 435 Radio and Television Editing Techniques  
วส.436 การผลิตรายการวิทยุ 2 3(1-4-4) 
JC 436 Radio Production 2  
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ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วส.437 การผลิตรายการโทรทัศน 2 3(1-4-4) 
JC 437 Television Production 2  
วส.438 วิทยุและโทรทัศนเพื่อการศึกษาและพัฒนา 3(2-2-5) 
JC 438 Broadcasting for Education and Development  
วส.450 กลยุทธการวางแผนสื่อประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
JC 450 Public Relations Media Strategy  
วส.451 การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
JC 451 Public Relations Research  
วส.452 การวางแผนประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
JC 452 Public Relations Planning  
วส.453 การบริหารงานประชาสัมพันธ 3(3-0-6) 
JC 453 Public Relations Management  
วส.454 การประชาสัมพันธบูรณาการ 3(3-0-6) 
JC 454 Integrated Public Relations  
วส.455 การประชาสัมพันธกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
JC 455 Public Relations and Change Management   
วส.456 สัมมนาการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
JC 456 Public Relations Seminar  
วส.457 ส่ือการประชาสัมพันธ 2 3(2-2-5) 
JC 457 Public Relations Media 2  
วส.458 การประชาสัมพันธระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
JC 458 International Public Relations  
วส.459 การออกแบบสารเพื่อการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
JC 459 Message Design for Public Relations  
วส.461 การวิจัยการโฆษณา 3(2-2-5) 
JC 461 Advertising Research  
วส.462 การบริหารงานโฆษณา 3(3-0-6) 
JC 462 Advertising Management  
วส.463 การวางแผนรณรงคโฆษณา 3(2-2-5) 
JC 463 Advertising Campaign Planning  
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ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วส.464 กลยุทธส่ือโฆษณา 3(2-2-5) 
JC 464 Advertising Media Strategy  
วส.467 การจัดการการผลิตงานโฆษณา 3(3-0-6) 
JC 467 Management of Advertising Production  
วส.477 การกํากับภาพยนตร 3(2-2-5) 
JC 477 Film Directing  
วส.478 ภาพยนตรทดลอง 3(2-2-5) 
JC 478 Experiment Film and Animation  
วส.479 ทฤษฎีภาพยนตร 3(3-0-6) 
JC 479 Film Theories  
วส.490 ฝกงานภายนอก 3(ไมนอยกวา 135 ช.ม. หรือไมนอยกวา 9 สัปดาห) 
JC 490 Internship  
วส.491 ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(0-6-3) 
JC 491 Special Project  
วส.492 สหกิจศึกษาสื่อสารมวลชน 6(ไมนอยกวา 480 ช.ม. หรือไมนอยกวา 16 สัปดาห) 
JC 492 Cooperative Education in Mass Communication  
 
 17.5 แผนการศึกษา 
  ปการศึกษา ที่ 1  ภาค 1 
  วิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย  18 หนวยกิต 
   รวม 18 หนวยกิต 
  ปการศึกษา ที่ 1  ภาค 2 
  วิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย  3 หนวยกิต 
  วิชาศึกษาทั่วไปที่คณะกําหนด  9 หนวยกิต 
  วส.200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร                    3  หนวยกิต 
  วิชาบังคับนอกคณะ                     3  หนวยกิต  
   รวม                18   หนวยกิต 
  ปการศึกษา ที่ 2  ภาค 1 
  วส.201 กฎหมายสื่อสารมวลชน  3 หนวยกิต 
  วส.210 วารสารศาสตรเบื้องตน  3 หนวยกิต 
  วส.230 ความรูเบื้องตนทางวิทยุและโทรทัศน 3 หนวยกิต 
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  วส.250 การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน 3 หนวยกิต 
  วส.270 ภาพยนตรปริทรรศน 3 หนวยกิต 
  วิชาบังคับนอกคณะ 1 วิชา  3 หนวยกิต 
   รวม 18 หนวยกิต 
  ปการศึกษา ที่ 2  ภาค 2 
  วส.205 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร  3 หนวยกิต 
  วส.211 หลักการรายงานขาว  3 หนวยกิต 
  วส.300 ทฤษฎีการสื่อสาร  3 หนวยกิต 
  วส.301 การสื่อสารและสาธารณมติ  3 หนวยกิต 
  วิชาในกลุมสาขาวิชา 2 วิชา  6 หนวยกิต 
   รวม 18 หนวยกิต 
  ปการศึกษา ที่ 3  ภาค 1 
  วส.302 ความรูเบื้องตนทางวิจัยการสื่อสาร 3 หนวยกิต 
  วิชาบังคับในกลุมวิชา 3 วิชา  9 หนวยกิต 
  วิชาบังคับนอกคณะ 2 วิชา  6 หนวยกิต 
   รวม 18 หนวยกิต 
  ปการศึกษา ที่ 3  ภาค 2 
  วิชาบังคับนอกคณะ 1 วิชา 3 หนวยกิต 
  วิชาบังคับในกลุมสาขาวิชา 3 วิชา  9 หนวยกิต 
  วิชาเลือกเสรี 2 วิชา  6 หนวยกิต 
   รวม 18 หนวยกิต 
  ปการศึกษา ที่ 4  ภาค 1 
  วิชาบังคับในกลุมสาขาวิชา 2 วิชา  6 หนวยกิต 
  วิชาเลือกเสรี 4 หรือ 5 วิชา   12 หรือ 15 หนวยกิต    หรือ 
  วิชา วส. 492 สหกิจศึกษาสื่อสารมวลชน  6 หนวยกิต 
   รวม 21 หนวยกิต 
  ปการศึกษา ที่ 4  ภาค 2 
  วิชาเลือกเสรี 1 วิชา หรือ 2 วิชา  3 หรือ 6 หนวยกิต 
  วส.490 ฝกงานภายนอก หรือ วส.491 ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 หนวยกิต 
  หรือ วส.492 สหกิจศึกษาสื่อสารมวลชน 6 หนวยกิต 
   รวม    6 หรือ 9       หนวยกิต 
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 17.6 คําอธิบายรายวิชา 
  วิ ช า บั ง คั บ ใ น คณ ะ  

วส.200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร      3 หนวยกิต 
JC 200 Introduction to Communication 
 ศึกษาความหมาย องคประกอบ กระบวนการ ลักษณะและบทบาทหนาที่ของการ
ส่ือสาร ประเภทและระดับของการสื่อสาร ภาษาในการสื่อสาร รวมทั้งวิวัฒนาการของการสื่อสาร
ในสังคมโดยทั่วไป 
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 
วส.201 กฎหมายสื่อสารมวลชน       3 หนวยกิต 
JC 201 Law of Mass Communication 
 ศึกษาสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของมนุษย ปรัชญา กฎหมาย 
กฎหมายวาดวยการหมิ่นประมาท การละเมิดทําใหผูอ่ืนเสียชื่อเสียง กฎหมายสื่อสารมวลชน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนความรับผิดชอบของสื่อมวลชนทางจริยธรรม  
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 
วส.205 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร       3 หนวยกิต 
JC 205 Visual Communication Arts 
  ศึกษา เสน สี  รูปทรงและแสงเงา ตลอดจนองคประกอบของภาพที่ปรากฏผาน 
ส่ือตาง ๆ เนนความสัมพันธระหวางองคประกอบทางศิลปะกับสาระที่ตองสื่อ เพื่อใหเกิดความ
เหมาะสมกลมกลืนกับกาลเทศะและวัฒนธรรมอันแวดลอมกระบวนการสื่อสารนั้น ๆ 
               (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 
วส.210 วารสารศาสตรเบื้องตน                               3 หนวยกิต 
JC 210 Introduction to Journalism 
       ศึกษาความหมาย ขอบเขต และประวัติและวิวัฒนาการวารสารศาสตร เนนหนาที่ 
บทบาทและความรับผิดชอบของหนังสือพิมพ ศึกษาลักษณะทั่วไปของหนังสือพิมพและส่ิงพิมพ 
ศึกษาบทบาทและการจัดองคกรภายในของหนังสือพิมพ ประเภทเนื้อหาและรูปแบบใน
หนังสือพิมพ ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพวารสารศาสตร 
       (บรรยายสัปดาหละ  3  ช่ัวโมง) 
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วส.211 หลักการรายงานขาว       3 หนวยกิต 
JC 211 Basic News Reporting 
 ศึกษาความหมาย องคประกอบของขาว หลักเบื้องตนในการสื่อขาว และเขียนขาว
ตามโครงสรางประเภทตาง ๆ การสัมภาษณ การวินิจฉัยประเด็นขาว การลําดับความคิด และการใช
ภาษาในการเขียนขาว โดยใหความสําคัญตอการฝกทักษะ และเทคนิคการเขียนขาว ตลอดจนวิธีการ
แสวงหาขาวจากแหลงขาว 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 
วส.230 ความรูเบื้องตนทางวิทยุและโทรทัศน     3 หนวยกิต 
JC 230 Introduction to Broadcasting 
 ศึกษาประวัติความเปนมา คุณลักษณะ บทบาท หนาที่ของวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน การพัฒนาเครื่องมือและความรูพื้นฐานดานการผลิตรายการ รวมทั้งศึกษาดูงานดาน
วิทยุและโทรทัศน 
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 
วส.250 การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน    3 หนวยกิต 
JC 250 Introduction to Advertising and Public Relations 
 ศึกษาความหมายและวิวัฒนาการของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
วัตถุประสงค รูปแบบ กระบวนการ กลุมเปาหมาย และเครื่องมือส่ือสารเพื่อการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ 
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 
วส.270 ภาพยนตรปริทรรศน       3 หนวยกิต 
JC 270 Film Studies 
      ศึกษาบทบาทหนาที่ กระบวนการผลิตและประโยชนของภาพยนตร เนนศึกษา
วิวัฒนาการของภาพยนตรตั้งแตอดีตเปนตนมา เพื่อทําใหเกิดความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
และรูปแบบตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  และเพื่อใหสามารถวิเคราะหความหมายเชิงศิลปะ 
วัฒนธรรม ตลอดจนวิธีการสื่อสารของภาพยนตรแนวตาง ๆ ได 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 
 
 



 22

วส.300 ทฤษฎีการสื่อสาร       3 หนวยกิต 
JC 300 Communication Theory 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร 
 ศึกษาแนวคิด สมมติฐาน และทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม วิเคราะห
กระบวนการสื่อสารในแนวคิดทางการสื่อสารของมนุษย ทั้งดานพฤติกรรมศาสตรและดาน
สังคมศาสตร ไดแก การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารในกลุมยอย การ 
ส่ือสารในองคการ  และการสื่อสารมวลชน 
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 
วส.301 การสื่อสารและสาธารณมติ      3 หนวยกิต 
JC 301 Communication and Public Opinion 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร 
          ศึกษาความหมาย ลักษณะบอเกิดและวิวัฒนาการของสาธารณมติ วิเคราะหปจจัย
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีผลตอประเด็นปญหาสาธารณมติ บทบาทของสื่อมวลชนใน
การกอตัวและเปลี่ยนแปลงสาธารณมติ การโฆษณาชวนเชื่อและการปฏิบัติการณทางจิตวิทยา 
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 
วส.302 ความรูเบื้องตนทางวิจัยการสื่อสาร      3 หนวยกิต 
JC 302 Introduction to Communication Research 
         วิชาบังคับกอน : สอบได วส.300 ทฤษฎีการสื่อสาร 
  ศึกษาแนวคิดและหลักการระเบียบวิธีวิจัยตางๆ ทางสังคมศาสตร ซ่ึงประยุกตใช
กับการสื่อสาร วิชานี้มุงใหนักศึกษาเขาใจกระบวนการและวิธีการวิจัย เพื่อสามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนแกวิชาชีพส่ือสารมวลชน 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 
วส.490 ฝกงานภายนอก        3 หนวยกิต 
JC 490 Internship 
  ในภาคสุดทาย เมื่อนักศึกษาไดศึกษาวิชาตางๆ จนครบหลักสูตร โดยมีวิชาตกคาง
อยูไมเกิน 15 หนวยกิต นักศึกษาจะตองออกไปฝกงานภายนอกตามสถาบัน หรือหนวยงานวิชาชีพ
ตางๆ ที่ตนเลือกตามความสนใจและสอดคลองกับสาขาวิชาที่ศึกษา โดยอยูในความควบคุมและ
ประเมินผลของสาขาวิชาที่ตนศึกษารวมกับสถาบันหรือหนวยงานภายนอก  ทั้งนี้ มีระยะเวลาการ
ฝกงานไมนอยกวา 135 ช่ัวโมง หรือไมนอยกวา 9 สัปดาห 



 23

        ภายหลังจากการฝกงานภายนอก นักศึกษาจะตองเสนอรายงานตอกรรมการของ
สาขาวิชาหรืออาจารยที่รับผิดชอบ 
       อนึ่ง นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชา  วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง (Special projects) 
แทนการฝกงานภายนอกได   
 
วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง       3 หนวยกิต 
JC 491 Special Project 
  วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากผูสอน 
       เปนวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาเลือกศึกษาและหรือปฏิบัติงานในโครงการพิเศษ
เฉพาะดานตามความสนใจ 
 
วส.492 สหกิจศึกษาสื่อสารมวลชน      6 หนวยกิต 
JC 492 Cooperative Education in Mass Communication 
  วิชาบังคับกอน : ศึกษารายวิชาตาง ๆ มาไมนอยกวา 90 หนวยกิต 
       กอนปฏิบัติงาน นักศึกษาตองผานการเตรียมความพรอมดานความรู ทักษะที่
จําเปนในการทํางาน โดยมีเนื้อหาหลักตามที่คณะฯ กําหนด และมีเนื้อหาที่ปรับเลือกใหเหมาะสม
กับสาขาวิชาและกับสถานประกอบการตลอดจนสถานการณปจจุบันของสังคม 
       ใหนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่ตกลง เชน 
ปฏิบัติงานในโครงการใหญ ซ่ึงอาจมีหลายสถาบันการศึกษารวมดวย/ปฏิบัติงานในโครงการเฉพาะ 
กลุมหรือเฉพาะบุคคล / ปฏิบัติงานเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทั้งนี้โดยระยะเวลาไมนอยกวา 480 ช่ัวโมง 
หรือ 16 สัปดาห หรือตามขอตกลงอันเหมาะสม โดยระหวางการปฎิบัติงานจะมีการติดตามผลและ
ประเมินรวมกันระหวางนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยผูควบคุมงานหรือผูประกอบการ 
       ภายหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาตองเสนอผลงานเพื่อการประเมินผลใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามที่เหมาะสม ไดแกสารนิพนธหรือโครงการ (Project) หรือผลสําเร็จของ
งานหรือในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เชนการนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่สัมมนา 
       (ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 480 ชม. หรือ 16 สัปดาห) 
หมายเหต ุ 1.  การปรับใชสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปจจุบัน สามารถใชทดแทนวิชา วส.490  

      หรือ 491 จํานวน 3 หนวยกิต 
  2.  สําหรับผูที่ไมไดรับการคัดเลือกเขาโครงการสหกิจศึกษา สามารถเปลี่ยนลักษณะ 
              วิชาเปน วส.490 หรือ วส.491 โดยปริยาย  
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ก ลุ ม วิ ช า บ ริ ห า ร ก า ร สื่ อ ส า ร  
วส.206 วาทวิทยา        3 หนวยกิต 
JC 206 Introduction to Speech Communication  
 มุงหมายที่จะใหความรูและทักษะขั้นพื้นฐานสําหรับการพูดใหสัมฤทธิผล และให
มีความสามารถในการพูดในที่สาธารณะ โดยใชความคิดสรางสรรคผนวกกับศักยภาพของแตละ
บุคคล 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 
วส.207 การสื่อสารระหวางบุคคล       3 หนวยกิต 
JC 207 Interpersonal Communication 
  ศึกษาทฤษฎี หลักการปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสื่อสารระหวางบุคคล การปฏิสัมพันธและแบบแผนการสื่อสารระหวางบุคคล ในระดับตาง ๆ 
ตั้งแตระดับครอบครัวกลุมยอยและมวลชน การสื่อความหมายภายในและระหวางกลุมบุคคลโดยมุง
ใหนักศึกษา พัฒนาทักษะการสื่อความหมายอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในการพัฒนาบุคคล
และสังคม 
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 
วส.208 การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ      3 หนวยกิต 
JC 208 Persuasive Communication 
  วิชาบังคับกอน : สอบได วส.206 วาทวิทยา 
       ใหความรูความเขาใจในทฤษฎีการโนมนาวใจ เพื่อโนมนาวและรณรงคเพื่อให
ผูฟงยอมรับและปฏิบัติตาม  

(บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 

วส.209 ส่ือประเพณี        3 หนวยกิต 
JC 209 Traditional Media 
 ศึกษาถึงแบบแผนสื่อประเพณีชนิดตาง ๆ เชน ส่ือพื้นบาน โดยมุงใหนักศึกษา 
เขาใจธรรมชาติ เนื้อหา รูปแบบ และผลกระทบของสื่อประเพณี และสามารถประยุกตใชรวมกับ
การสื่อสารประเภทอื่น ๆ เพื่อประโยชนแกการพัฒนาสังคม 
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
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วส.303 การบริหารการสื่อสาร       3 หนวยกิต 
JC 303 Communication Management 
         วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร 
 ศึกษาหลักและเทคนิคการบริหารและการจัดการดานการสื่อสารระบบการสื่อสาร 
ระบบขาวสาร วิเคราะหกรณีปญหาเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการในแงการลงทุน การ
ดําเนินการ และการประเมินผล  
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 
วส.304 การวางแผนและกลยุทธการสื่อสาร     3 หนวยกิต 
JC 304 Communication Planning and Strategies  
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 303 การบริหารการสื่อสาร 
 ศึกษาหลัก ทฤษฎี และเทคนิคในการวางแผนและกลยุทธการสื่อสารประเภท 
ตาง ๆ อาทิ การสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารมวลชน การสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสาร 
ขอมูล  ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายขององคกรและกิจกรรมตาง ๆ วิเคราะห
กรณีปญหาเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสาร โดยใชส่ืออยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 
วส.305 การสื่อสารและมนุษยสัมพันธในองคการ     3 หนวยกิต 
JC 305 Communication and Human Relations in Organization 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร 
 ศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธของบุคคลและกลุมตาง ๆ ในองคการ เนน 
การสื่อสาร และระบบขาวสารในองคการเพื่อนําไปสูการปรับปรุงพฤติกรรมการสื่อสาร และ 
มนุษยสัมพันธ 
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 
วส.308 การสื่อสารทางการเมือง       3 หนวยกิต 
JC 308 Political Communication 
 ศึกษาถึงแนวความคิดของการสื่อสารที่เกี่ยวของกับการเมืองทั้งในฐานะที่การ 
ส่ือสารเปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมือง และในฐานะที่เปนระบบ ซ่ึงเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพแวดลอมทางการเมือง โดยวิเคราะหถึงความสัมพันธของแนวคิดหลักทั้งสอง ทั้งใน
ระดับจุลภาคและมหภาค 
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
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วส.400 เทคโนโลยีทางการสื่อสาร                                 3  หนวยกิต 
JC 400 Communication Technology 
       ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมในระบบการสื่อสารสมัยใหม โดย
เฉพาะที่เกิดจากเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรและผลกระทบที่มีตอระบบพื้นฐานทางสังคมมนุษย ใน
เร่ืองของคานิยม แนวโนมทางกระบวนความคิดและโครงสรางทางเศรษฐกิจและการเมืองหรือที่
เรียกกันวา สังคมขาวสาร 
       (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 
วส.405 การสื่อสารกับการพัฒนา       3 หนวยกิต 
JC 405 Communication and Development 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร และ วส. 300 
ทฤษฎีการสื่อสาร 
  ศึกษาความสัมพันธในเชิงโครงสรางของแนวความคิดและทฤษฎีทางการสื่อสาร
กับการพัฒนา เพื่อใหสามารถทําความเขาใจแนวความคิด หรืออุดมการณที่จะใชการสื่อสาร
สนับสนุนการพัฒนาประเทศหรือการสื่อสารพัฒนาการ (Development Communication) ทั้งในการ
พัฒนาเมืองและชนบท (Urban and Rural Development) 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 
วส.406 ส่ือมวลชนกับสังคม       3 หนวยกิต 
JC 406 Mass Media and Society 
 ศึกษาลักษณะ หนาที่ และความสําคัญของสื่อมวลชนในฐานะเปนสถาบันสําคัญ
อยางหนึ่งในสังคม เนนวิเคราะหความสัมพันธของสื่อมวลชนกับรัฐบาล และสถาบันอื่นๆ ในสังคม 
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนตอสังคม และการควบคุมส่ือมวลชน รวมถึงการ
วิเคราะหบทบาทสื่อมวลชนในระดับชาติและทองถ่ินที่มีตอสังคมไทย 
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 
วส.407  ธุรกิจและการตลาดในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน    3 หนวยกิต 
JC 407  Business and Marketing for Mass Commutation Industries 
              ศึกษาลักษณะและโครงสรางอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน พฤติกรรมดานองคการ
ส่ือสารมวลชนและทรัพยากรมนุษย กระบวนการบริหารจัดการตนทุน งบประมาณ การเงินใน
องคกรส่ือสารมวลชน กระบวนการบริหารการตลาด อันไดแก การผลิต การกระจาย การประมาณ
การรายได การควบคุม และการประเมิน 
          (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
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วส.408 ระบบสื่อสารมวลชนเปรียบเทียบ      3 หนวยกิต 
JC 408 Comparative Mass Communication Systems 
 วิชาบังคับกอน :  สอบได วส. 300 ทฤษฎีการสื่อสาร 
 เปรียบเทียบระบบสื่อสารมวลชนของประเทศตาง ๆ การสื่อสารมวลชนระหวาง
ชาติ เนนการวิเคราะห บทบาทโครงสรางของแตละระบบที่มีความสัมพันธตอระบบสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศนั้น ๆ 
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 
วส.409 สัมมนาการบริหารการสื่อสาร      3 หนวยกิต 
JC 409 Seminar in Communication Management  
 วิชาบังคับกอน :  สอบได วส. 303 การบริหารการสื่อสาร 
 อภิปรายและศึกษาคนควาปญหาดานการบริหารการสื่อสารและการจัดการสื่อ 
มวลชน ประเภทและรูปแบบตาง ๆ โดยประยุกตกับสถานการณที่เปนจริงทั้งในระบบแผนภาค 
รัฐบาลและเอกชน 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 

ก ลุ ม วิ ช า หนั ง สื อ พิ ม พ แ ล ะ สิ่ ง พิ ม พ  
วส.212 การรายงานขาวขั้นสูง       3 หนวยกิต 
JC 212 Advanced News Reporting 
  วิชาบังคับกอน:  สอบได วส. 210 วารสารศาสตรเบื้องตน และ วส.211 หลักการ
รายงานขาว 
 ศึกษาหลักการประเมินคุณคาขาว เนนการรายงานขาวที่มีผลกระทบตอสังคม 
เทคนิคการรวบรวมขอเท็จจริงจากแหลงขาวทุกประเภท เทคนิคการสื่อขาวขั้นสูง เชน การ
สัมภาษณ การสังเกตติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณและสถานการณ ตลอดจนการรายงาน
ขาวเชิงสืบสวน ขาวเชิงตีความ (Interpretative) ขาวจากสํานักขาวตางประเทศ ขาวจากการ
ประชุมสัมมนา ขาวจากผลงานวิจัย ฯลฯ รวมถึงการศึกษาบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบและ
จริยธรรมของผูส่ือขาว 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
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วส.213 การถายภาพวารสารศาสตร      3 หนวยกิต 
JC 213 Photojournalism 
  วิชาบังคับกอน : สอบได วส.211 หลักการรายงานขาว 
       ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคของการถายภาพ การประเมินคุณคาของ
ภาพขาวและสารคดี การสื่อความหมายโดยภาพถาย เนนความสําคัญของภาพเชิงขาว และการผลิต
สารคดีภาพสําหรับหนังสือพิมพ นิตยสาร และส่ิงพิมพอ่ืน ๆ  
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 
วส.216 เทคโนโลยีทางการพิมพ       3 หนวยกิต 
JC 216 Printing Technology  
 ศึกษาระบบ อุปกรณ และเทคนิคทางการพิมพทุกประเภท เพื่อใหสามารถเลือก 
ใช และดําเนินการในการผลิตส่ือส่ิงพิมพแตละประเภทได โดยเนนสื่อประเภทหนังสือพิมพและ
นิตยสาร 
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 
วส.310 การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ     3 หนวยกิต 
JC 310 Editorial and Article Writing 
 วิชาบังคับกอน :  สอบได วส. 211 หลักการรายงานขาว 
  ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนบทความประเภทตาง ๆ ที่ใชกันอยูในสื่อมวลชน
ปจจุบัน โดยเฉพาะหนังสือพิมพและนิตยสาร เนนการรวบรวมขอมูล การประมวลเนื้อหา การ 
เรียบเรียงและการถายทอดความคิด 
  (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 
วส.311 การบรรณาธิกรณหนังสือพิมพ      3 หนวยกิต 
JC 311 Newspaper Editing  
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 211 หลักการรายงานขาว 
 ศึกษาหนาที่ และความสัมพันธในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพกับกองการผลิต 
การเตรียม การคัดเลือก และตรวจแกตนฉบับขอเขียนและภาพเพื่อลงพิมพ เนนการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอเท็จจริงการใชภาษารวมถึงการพาดหัวขาว การปรับปรุงชื่อเร่ือง การกําหนดตัวพิมพ
และระบบพิมพ รวมถึงการใชคอมพิวเตอรในกระบวนการบรรณาธิกรณ 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
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วส.312 การออกแบบจัดหนาส่ิงพิมพ      3 หนวยกิต 
JC 312 Publication Design 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 213 การถายภาพวารสารศาสตร 
 ศึกษาศิลปะการออกแบบและทฤษฎีการจัดหนาหนังสือพิมพและส่ิงพิมพ ฝกฝน
ออกแบบจัดหนาส่ิงพิมพตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสือ แผนพับ และส่ิงพิมพอ่ืน ๆ 
ตลอดจนใชเครื่องคอมพิวเตอรในการพิมพและในการออกแบบจัดหนา 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 

วส.313 ส่ิงพิมพชุมชน                                               3  หนวยกิต 
JC 313 Community Print Media 

วิชาบังคับกอนสอบได วส.211 หลักการรายงานขาว 
       ศึกษาวิเคราะหความหมายของสิ่งพิมพชุมชน ในฐานะ “ส่ือชุมชน” ซ่ึงเปนกลไก
สําคัญของการดํารงอยูของชุมชนตางๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ศึกษาบทบาท หนาที่
และลักษณะตางๆ ของสื่อส่ิงพิมพ นักศึกษาจะบูรณการความรูเร่ืองสื่อส่ิงพิมพและความรูในเรื่อง
ชุมชน เพื่อนําไปใชในการศึกษาและอํานวยการใหส่ือส่ิงพิมพสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 

วส.316 ส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส       3 หนวยกิต 
JC 316 Electronic Publishing 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.311 การบรรณาธิกรณหนังสือพิมพ 
 ความหมาย หลักการ องคประกอบ กระบวนการและวิธีการพิมพทาง
อิเล็กทรอนิกส สภาพแวดลอม ทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงจําเปนตอการดําเนินงาน รูปแบบ และ
ประเภททางการใหและการใชบริการ ตลอดจนผลกระทบตอสังคม วงการสื่อสารมวลชน ธุรกิจ
ส่ิงพิมพ ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 

วส.318 การเขียนสารคดี        3 หนวยกิต 
JC 318 Feature Writing 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 211 หลักการรายงานขาว 
 ศึกษาหลักการ รูปแบบและขั้นตอนการเขียนสารคดีสําหรับสื่อมวลชนประเภท
ตางๆ การรวบรวมและเรียบเรียงขอเท็จจริง    การถายทอดขอมูลอยางชัดเจน นาอาน เนนการฝก
ทักษะ การเขียนอยางสรางสรรคในเชิงความรูและความคิด 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 



 30

วส.319 การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน      3 หนวยกิต 
JC 319 Interpretation of Current Affairs  
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.212 การรายงานขาวขั้นสูง 
 ศึกษาหลัก รูปแบบ และวิธีการวิเคราะหสถานการณปจจุบันภายในและภายนอก
ประเทศ ปจจัยที่มีผลกระทบตอสถานการณ เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจน
ปญหาและแนวโนมที่มีผลกระทบตอสังคมไทย 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 
วส.410 ฝกงานหนังสือพิมพและนิตยสาร (ภายใน)      3 หนวยกิต 
JC 410 Journalism Practice 
 วิชาบังคับกอน :  สอบได วส. 311 การบรรณาธิกรณหนังสือพิมพ และ วส.312 
การออกแบบจัดหนาส่ิงพิมพ 
 ฝกงานหนังสือพิมพและนิตยสารตามที่จะกําหนด 
  (บรรยายสัปดาหละ 1 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 4 ช่ัวโมง) 
 
วส.416 การบริหารหนังสือพิมพและนิตยสาร     3 หนวยกิต 
JC 416 Newspaper and Magazine Management  
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.210 วารสารศาสตรเบื้องตน 
 ศึกษากิจการหนังสือพิมพและนิตยสารในฐานะที่เปนทั้งสถาบันทางสังคมและ
ธุรกิจเอกชน การกําหนดนโยบายและแผนงาน การจัดรูปองคการบริหารกองบรรณาธิการ บริหาร
การผลิต บริหารการจําหนาย การสงเสริมการขาย 
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 
วส.417 การบรรณาธิกรณและการจัดทํานิตยสาร     3 หนวยกิต 
JC 417 Magazine Editing and Production 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 311 การบรรณาธิกรณหนังสือพิมพ 
 ศึกษาวิวัฒนาการ ลักษณะ ประเภท และบทบาทของนิตยสาร กระบวนการและขั้นตอน
การจัดทํา การคัดเลือกขอเขียนและภาพ การจัดเตรียมและการตรวจแกตนฉบับ ตลอดจนการ
เลือกใชตัวอักษร หัวเร่ืองและระบบการผลิต 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
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วส.418 สัมมนาวิชาชีพหนังสือพิมพ      3 หนวยกิต 
JC 418 Seminar in Journalism  
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.212 การรายงานขาวขั้นสูง หรือไดรับอนุมัติจากผูสอน 
 ศึกษาคนควาและสัมมนากรณีปญหาทางดานวารสารศาสตรที่มีผลกระทบตอ
สังคม ประวัติ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของนักวารสารศาสตรทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศ 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 

วส.419 หนังสือพิมพทองถ่ิน       3 หนวยกิต 
JC 419 Community Newspaper 
 ศึกษาลักษณะ หนาที่และบทบาทของหนังสือพิมพทองถ่ินตอชุมชน ศึกษา
องคประกอบและสภาพแวดลอมของทองถ่ิน ทั้งที่เปนปจจัยสงเสริมความเจริญเติบโตและเปน
อุปสรรคการดําเนินงานเปรียบเทียบรูปแบบและเนื้อหาของหนังสือพิมพทองถ่ินกับหนังสือพิมพ
สวนกลาง 
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 

ก ลุ ม วิ ช า วิ ท ยุ แ ล ะ โ ท ร ทั ศ น  
วส.231 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน      3 หนวยกิต 
JC 231 Writing for Broadcasting 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.230 ความรูเบื้องตนทางวิทยุและโทรทัศน 
 การเขียนเชิงสรางสรรค การถายทอดเรื่องราวที่อานที่ไดเห็นและแนวความคิด
ออกมาในรูปของการเขียนเพื่อใหฟง และการเขียนเพื่อใหเห็นและไดยิน การเขียนเรื่องจริง (Non 
Fiction) การเขียนเรื่องสมมุติ (Fiction) รวมทั้งการวางแผนและการเขียนบทวิทยุและโทรทัศนใน 
รูปแบบตาง ๆ 

(บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 

วส.232 ขาววิทยุและโทรทัศน 1       3 หนวยกิต 
JC 232 Radio and Television News 1 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.230 ความรูเบื้องตนทางวิทยุและโทรทัศน 
 ศึกษาถึงหลักการเขียนขาววิทยุและโทรทัศน หลักการพิจารณาถึงความสําคัญ  
คุณคา และคุณสมบัติของขาว การเขียนและการบรรณาธิกรณตนฉบับขาว การจัดและตระเตรียม
ตนฉบับขาว รูปแบบของรายการขาวประเภทตาง ๆ การสัมภาษณเชิงขาว การรายงานขาว การจัด
เสนอขาวพิเศษ เชน ขาวเกษตรกรรม ขาวเศรษฐกิจ ขาวกีฬา ตลอดจนศึกษาถึงขอไดเปรียบ
เสียเปรียบในการเสนอขาวทางวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 



 32

วส.330 การผลิตรายการวิทยุ 1       3 หนวยกิต 
JC 330 Radio Production 1 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.230 ความรูเบื้องตนทางวิทยุและโทรทัศน และ 
วส.231 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน 
 ศึกษาองคประกอบสําคัญที่มีผลตอการวางแผนการจัดรายการและการผลิตรายการ
วิทยุ เนนทฤษฎี ปฏิบัติและประเมินรายการวิทยุประเภทตาง ๆ ที่ผลิต 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 

วส.331 การผลิตรายการโทรทัศน 1      3 หนวยกิต 
JC 331 Television Production 1 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.230 ความรูเบื้องตนทางวิทยุและโทรทัศน และ 
วส.231 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน 
 ศึกษาองคประกอบและปจจัยที่มีความสัมพันธกับกระบวนการผลิตรายการ 
โทรทัศน 3 ขั้นตอนที่สําคัญคือ ขั้นตอนกอนการผลิตรายการ ขั้นตอนขณะผลิตรายการ ขั้นตอน
หลังการผลิตรายการ และฝกทักษะการผลิตรายการโทรทัศนภายในหองสง 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 

วส.333 เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยุและโทรทัศน           3  หนวยกิต 
JC 333 Radio,Television and Information Technology 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.230 ความรูเบื้องตนทางวิทยุและโทรทัศน 
       ศึกษาแนวคิดและปรากฏการณดานสังคมของการผสมผสานเทคโนโลยี
สารสนเทศกับสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน บทบาทและแนวโนมของสื่อใหม (New 
media) ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบการกาวหนาเขาสูยุคดิจิตอลของประเทศตาง ๆ รวมทั้งศึกษาดู
งานและปฎิบัติโครงการทดลองเพื่อใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน 

(บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 

วส.334 การวิจัยทางวิทยุและโทรทัศน                          3  หนวยกิต 
JC 334 Research into Radio and Television 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.230 ความรูเบื้องตนทางวิทยุและโทรทัศน 
       ศึกษาความสําคัญและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการวิจัยดานวิทยุและโทรทัศน เทคนิค
การวิจัยในรูปแบบตางๆ ที่สามารถประยุกตใชไดกับงานวิทยุและโทรทัศน เชนการสํารวจทัศนคติ 
ผูฟงและผูชมรายการ การสัมภาษณเจาะลึก การสังเกตการณองคกรดานการกระจายเสียง เปนตน 
ตลอดจนฝกฝนทดลองออกแบบวิจัยดานวิทยุโทรทัศน 
       (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
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วส.335 การศึกษาวิทยุและโทรทัศนเชิงวัฒนธรรม           3  หนวยกิต 
JC 335 Cultural Studies of Radio and Television 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.230 ความรูเบื้องตนทางวิทยุและโทรทัศน 
       ศึกษาลักษณะเชิงสังคมและวัฒนธรรมของสื่อวิทยุและโทรทัศน โดยอาศัยแนวคิด
ของกลุมวัฒนธรรมศึกษา เพื่อใหเขาใจถึงบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมสื่อกระจายเสียง
ตอสังคม ทั้งระดับจุลภาคและมหภาค และเนนใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหขาวสารและวัฒนธรรม
ที่บริโภคในชีวิตประจําวัน 
      (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 

วส.336 การละครและดนตรี       3 หนวยกิต 
JC 336 Drama and Music 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.232 ขาววิทยุและโทรทัศน 1 หรือ วส.330 การผลิต
รายการวิทยุ 1 หรือ วส.331 การผลิตรายการโทรทัศน 1 หรือ วส.274 การถายทําภาพยนตร 
 ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการแสดงและดนตรี เพื่อใหเกิดประโยชนตอการ
ประยุกตในงานผลิตดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และภาพยนตร 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 

วส.337 ขาววิทยุและโทรทัศน 2       3 หนวยกิต 
JC 337 Radio and Television News 2 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.232 ขาววิทยุและโทรทัศน 1 
 ศึกษาหลักการผลิตรายการขาววิทยุและโทรทัศน การจัดทํารายการเบื้องหลังขาว 
วิจารณขาว สารคดีขาว นิตยสารขาว การรายงานขาวนอกสถานที่ ศึกษาถึงคุณสมบัติพิเศษของ 
ผูส่ือขาววิทยุและโทรทัศน เนนการผลิตรายการขาวทั่วไปประจําวันของวิทยุและโทรทัศน 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 

วส.338 วิทยุและโทรทัศนนานาชาติ      3 หนวยกิต 
JC 338 International Broadcasting 
  วิชาบังคับกอน : สอบได วส.230 ความรูเบื้องตนทางวิทยุและโทรทัศน 
       เปรียบเทียบระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนของหนวยงานตาง ๆ และ
องคการระหวางประเทศ ตลอดจนกฎระเบียบดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน โดยเนน 
บทบาทและแนวทางการใชวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนของประเทศตางๆ วิเคราะหประเด็น
ปญหาสําคัญ ๆ อันสืบเนื่องจากการใชวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่มีผลกระทบถึงการสื่อสารระหวางประเทศ  
รวมทั้งการศึกษาดูงาน 
  (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
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วส.339 การประกาศทางวิทยุและโทรทัศน      3 หนวยกิต 
JC 339 Announcing in Broadcasting 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.230 ความรูเบื้องตนทางวิทยุและโทรทัศน 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพูด การอาน การบรรยาย และการพากษ เพื่อให 
ผูศึกษามีความเขาใจในหนาที่และมีทักษะในการเปนโฆษก หรือผูประกาศ หรือผูบรรยายหรือ 
ผูพากษในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 

วส.430 การบริหารงานวิทยุและโทรทัศน      3 หนวยกิต 
JC 430 Broadcasting Management 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.230 ความรูเบื้องตนทางวิทยุและโทรทัศน  
 ศึกษาเปรียบเทียบหลักการ ระบบ และการจัดการงานสถานีวิทยุและโทรทัศน เพื่อ
จัดทําผังรายการ การจัดการทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือการประเมินรายการและการตัดสินใจใช
ส่ือวิทยุและโทรทัศนทางธุรกิจ 
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 

วส.434 วิทยุชุมชน                                                            3  หนวยกิต 
JC 434 Community Radio 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.330 การผลิตรายการวิทยุ 1 
       ศึกษาความหมาย ความสําคัญและปรัชญาของวิทยุกระจายเสียงชุมชน วิวัฒนาการ
และสภาวการณของวิทยุกระจายเสียงชุมชนในสังคมไทยและในระดับสากล ลักษณะเชิงโครงสราง 
บทบาทและผลกระทบของวิทยุกระจายเสียงชุมชนกับสังคม ตลอดจนฝกฝนการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชน 

(บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 

วส.435 เทคนิคการตัดตองานดานวิทยุและโทรทัศน            3  หนวยกิต 
JC 435 Radio and Television Editing Techniques 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.330 การผลิตรายการวิทยุ 1 และ วส.331 การผลิต 
รายการโทรทัศน 1 
       ศึกษาหลักการพื้นฐานของระบบวีดิทัศนดิจิตอล ระบบกลองถายทําดิจิตอล 
ลักษณะการถายทํา ระบบแฟมคอมพิวเตอรกับแฟมขอมูลของสื่อวีดิทัศนระบบดิจิตอล เนนการ 
ตัดตอวีดิทัศนในระบบ Non-linear การเสริมแตงภาพและเสียงและกระบวนการสรางรายการ 
วีดิทัศนออกเปน Video-CD / DVD 
      (บรรยายสัปดาหละ 1 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 4 ช่ัวโมง) 
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วส.436 การผลิตรายการวิทยุ 2       3 หนวยกิต 
JC 436 Radio Production 2 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.330 การผลิตรายการวิทยุ 1 
 ศึกษาแนวโนมของรายการวิทยุ เนนวางแผนการผลิตรายการออกอากาศ โดยผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียงทุกประเภท ไดแก บทความสัมภาษณ ขาว เพลง สารคดีและนิตยสารทาง
อากาศ เพื่อนํารายการที่ผลิตออกอากาศดวย 
 (บรรยายสัปดาหละ 1 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 4 ช่ัวโมง) 
 

วส.437 การผลิตรายการโทรทัศน 2      3 หนวยกิต 
JC 437 Television Production 2 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.331 การผลิตรายการโทรทัศน 1  
 ศึกษาการเขียนโครงงานการผลิตรายการโทรทัศน ทดลองผลิตรายการโทรทัศน 
โดยเนนรูปแบบ การวางแผน การเขียน เทคนิคการใชแสง เสียง กลอง กราฟฟค และประเมิน 
รายการที่ผลิต 

(บรรยายสัปดาหละ 1 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 4 ช่ัวโมง) 
 

วส.438 วิทยุและโทรทัศนเพื่อการศึกษาและการพัฒนา    3 หนวยกิต 
JC 438 Broadcasting for Education and Development 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.330 การผลิตรายการวิทยุ 1 และ วส.331 การผลิต 
รายการโทรทัศน 1 
 ศึกษาบทบาท ความสําคัญ และประโยชนของวิทยุและโทรทัศนที่มีตอการศึกษา
และการพัฒนา เปรียบเทียบการใชส่ือวิทยุและโทรทัศนเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวของประเทศ 
ที่พัฒนาแลว กับประเทศที่กําลังพัฒนาและนํามาประยุกตใชในประเทศไทย จัดทําโครงการ ผลิต 
รายการและประเมินผลรายการพรอมทั้งการศึกษาดูงาน 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 

ก ลุ ม วิ ช า ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ  
วส.251 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ                        3  หนวยกิต 
JC 251 Writing for Public Relations 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250 การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน 
        ศึกษาการเขียนลักษณะตางๆ ในการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรผานสื่อส่ิงพิมพ 
ส่ือวิทยุโทรทัศน และวิทยุกระจายเสียง ตลอดจนสื่อใหม (Online media) เชน ขาว คําปราศรัย 
บทความ บทสัมภาษณ ฯลฯ 
  (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
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วส.356 ส่ือการประชาสัมพันธ 1       3 หนวยกิต 
JC 356  Public Relations Media 1 
        ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของสื่อการประชาสัมพันธประเภทตาง ๆ เทคนิคการ
ผลิตส่ือดังกลาว เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบและผลิตส่ือส่ิงพิมพ การผลิตส่ือวิทยุ 
โทรทัศน เพื่อการประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ การจัดกิจกรรมพิเศษ การผลิตส่ือ Presentation 
ตลอดจนสื่อเผยแพรอ่ืน ๆ (Publicity Media) โดยเนนการฝกปฏิบัติการผลิตส่ือเพื่อใหเกิดทักษะ
ความชํานาญ 

(บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง และปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง)   
 
วส.450 กลยุทธการวางแผนสื่อประชาสัมพันธ                                3  หนวยกิต 
JC 450 Public Relations Media Strategy 
       ศึกษาการกําหนดกลยุทธและการวางแผนสื่อประชาสัมพันธ การจัดตารางสื่อ
เทคนิคการวางสื่อ (Media placement) การจัดสรรงบประมาณสื่อ วิเคราะหลักษณะความตองการ 
และทัศนคติของกลุมเปาหมายตาง ๆ เพื่อประสิทธิภาพของการดําเนินงานประชาสัมพันธตาม
นโยบายและเปาประสงคของหนวยงาน 
      (บรรยายสัปดาหละ  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติสัปดาหละ  2  ช่ัวโมง) 
 
วส.451 การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ      3 หนวยกิต 
JC 451 Public Relations Research 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.302 ความรูเบื้องตนทางการวิจัยการสื่อสาร 
 ศึกษาทฤษฎี เทคนิค กระบวนการและการปฏิบัติการภาคสนาม เพื่อหาขอมูล 
ในการสํารวจประชามติ การรณรงค และการวางแผน ตลอดจนการประเมินผลงานประชาสัมพันธ  
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 
วส.452 การวางแผนประชาสัมพันธ      3 หนวยกิต 
JC 452 Public Relations Planning 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250 การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน  
 ศึกษารายละเอียดของกระบวนการวางแผนประชาสัมพันธ องคประกอบ ประเภท
เทคนิคตาง ๆ ในการวางแผนตลอดจนการเขียนแผนประชาสัมพันธที่สมบูรณ เพื่อใชในปฏิบัติการ
รณรงคตอไป  
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
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วส.453 การบริหารงานประชาสัมพันธ      3 หนวยกิต 
JC 453 Public Relations Management 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250 การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน 
และ วส.452 การวางแผนประชาสัมพันธ 
 ศึกษาระบบงานบริหารงานประชาสัมพันธองคกรภาครัฐ ภาคธุรกิจ องคการที่ไม
แสวงหาผลกําไร รวมทั้งบริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ 
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 
วส.454 การประชาสัมพันธบูรณาการ                                  3  หนวยกิต 
JC 454 Integrated Public Relations 
       วิชาบังคับกอน : วส.250 การโฆษณาและประชาสัมพันธเบื้องตน 
       ศึกษาบทบาท หนาที่ของการประชาสัมพันธในเชิงการสื่อสารรูปแบบตาง ๆ เชน 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณองคกร เปนตน 
      (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 
วส.455  การประชาสัมพันธกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง        3  หนวยกิต 
JC 455  Public Relations and Change Management 

วิชาบังคับกอน :  สอบได วส 250 การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน 
ศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกองคกร รวมถึงการนํา 

กระบวนการและเครื่องมือการประชาสัมพันธมาใชในการจัดการการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 
      (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 
วส.456 สัมมนาการประชาสัมพันธ                                 3  หนวยกิต 
JC 456 Public Relations Seminar 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250 การโฆษณาและประชาสัมพันธเบื้องตน และ   
วส.452 การวางแผนประชาสัมพันธ 
       ศึกษาปญหาดานการประชาสัมพันธและการประยุกตใชทฤษฎีในสถานการณที่
เปนอยู โดยศึกษาธรรมชาติของสถานการณ กระบวนการบริหารงาน ลักษณะพิเศษของกิจกรรมที่
เหมาะสมกับธรรมชาติของหนวยงาน ตลอดจนผลกระทบของการประชาสัมพันธกับสังคมและ 
สาธารณมติ 
      (บรรยายสัปดาหละ  2  ช่ัวโมง  ปฎิบัติสัปดาหละ  2  ช่ัวโมง) 

 



 38

วส.457 ส่ือการประชาสัมพันธ 2                                  3 หนวยกิต 
JC 457 Public Relations Media 2 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250 การโฆษณาและประชาสัมพันธเบื้องตน 
        ศึกษาประเภท คุณลักษณะ บทบาท ประโยชน และการใชส่ือเทคโนโลยีสมัยใหม 
รวมทั้งส่ือใหม หรือ New Media ในงานประชาสัมพันธ ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย องคกร และ
พื้นที่เปาหมายในสภาพการณสังคมปจจุบัน เชน การสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ตการสื่อสาร
ผานดาวเทียม การสื่อสารทางไกลระบบ Teleconference เปนตน 
  (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 

วส.458 การประชาสัมพันธระหวางประเทศ                     3  หนวยกิต 
JC 458 International Public Relations 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250 การโฆษณาและประชาสัมพันธเบื้องตน 
  ศึกษาการวางแผนการจัดองคการและการดําเนินงานประชาสัมพันธของสถาบัน 
รัฐบาลและสถาบันเอกชน ตลอดจนองคการที่ไมแสวงหากําไรในการสรางความสัมพันธและ 
แสวงหาความรวมมือกับสาธารณชนในตางประเทศ ทั้งนี้โดยพิจารณาถึงปจจัยทางดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภาษา คานิยม ตลอดจนกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
      (บรรยายสัปดาหละ  3  ช่ัวโมง) 
 

วส.459  การออกแบบสารเพื่อการประชาสัมพันธ                3  หนวยกิต 
JC 459 Message Design for Public Relations 
       วิชาบังคับกอน :  สอบได วส 250 การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน 

ศึกษากระบวนการคิดสารในงานประชาสัมพันธอยางสรางสรรค เพื่อถายทอด 
ผานสื่อรูปแบบตางๆ เชน การเขียน การพูด ตลอดจนการออกแบบสารในรูปแบบอื่น ๆ อยางมี 
ประสิทธิภาพ 

(บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 

ก ลุ ม วิ ช า โ ฆษณ า  
วส.360 การเขียนขอความโฆษณา                                      3  หนวยกิต 
JC 360 Advertising Copy Writing 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250 การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน 
  ศึกษาหลักและเทคนิคการสรางสรรคขอความโฆษณาในสื่อส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ ส่ือ
โทรทัศน ส่ือโฆษณากลางแจง ส่ือโฆษณาทางตรง และส่ือประเภทอื่น ๆ โดยเรียนรูองคประกอบ
และรูปแบบการเขียนขอความโฆษณาเพื่อถายทอดความคิดสรางสรรคออกมาเปนขอความโฆษณา 
ในสื่อแตละประเภท 
       (บรรยายสัปดาหละ  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติสัปดาหละ  2  ช่ัวโมง) 
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วส.361 การวางแผนสื่อโฆษณา                                    3  หนวยกิต 
JC 361 Advertising Media Planning 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250  การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน 

ศึกษาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อ ขอดีและขอเสีย หลักเกณฑในการตัดสินใจ
เลือกใชและเลือกซื้อส่ือ การคํานวณคาประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการจัดทําตารางการ
วางแผนการเลือกใชและเลือกซื้อส่ือโฆษณาประเภทวิทยุโทรทัศน  วิทยุ ส่ิงพิมพ โรงภาพยนตร  
ส่ือโฆษณากลางแจง ส่ือโฆษณาขายตรง และส่ือโฆษณาอื่นๆ ในยุค 
      (บรรยายสัปดาหละ  2  ช่ัวโมง ปฎิบัติสัปดาหละ  2  ช่ัวโมง) 

วส.362 การสรางสรรคงานโฆษณา                                      3  หนวยกิต 
JC 362 Advertising Creativity 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250  การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน 

ศึกษากระบวนการสรางสรรคงานโฆษณา ตั้งแตการกําหนดยุทธวิธีโฆษณาและ
การคิดสรางสรรคทางสื่อตาง ๆ  เพื่อใหไดภาพและ/หรือขอความโฆษณา จนสําเร็จเปนชิ้นงาน
โฆษณาที่พรอมจะนําไปผลิต 
      (บรรยายสัปดาหละ  2  ช่ัวโมง ปฎิบัติสัปดาหละ  2  ช่ัวโมง) 

วส.363 โฆษณากับสังคม                                             3  หนวยกิต 
JC 363 Advertising and Society 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250  การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน 
  ศึกษาบทบาทและผลกระทบของโฆษณาที่มีตอระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง 
ระบบสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม รวมทั้งกฎ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการโฆษณา 
      (บรรยายสัปดาหละ  3  ช่ัวโมง) 

วส.364 หลักการสื่อสารการตลาด       3  หนวยกิต 
JC 364 Principle of Marketing Communication 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250  การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน 
และ  กต.201 หลักการตลาด 
  ศึกษาความสําคัญ ความหมาย กระบวนการวางแผน การสื่อสารการตลาด และ
ความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับการตลาด ตลอดจนศึกษาเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
ประเภทตาง ๆ  
          (บรรยายสัปดาหละ  3  ช่ัวโมง) 
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วส.366 การออกแบบโฆษณา                                        3  หนวยกิต 
JC 366 Advertising Design 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250  การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน 
 ศึกษาทฤษฎีทางศิลปะการออกแบบ ทฤษฎีการรับรูและความเขาใจของผูรับสารที่
มีตอสัญลักษณทางศิลปะ เนนหนักการปฎิบัติในการออกแบบโฆษณาแบบตาง ๆ  
      (บรรยายสัปดาหละ  2  ช่ัวโมง ปฎิบัติสัปดาหละ  2  ช่ัวโมง) 
 
วส.367 การวิเคราะหพฤติกรรมผูรับสาร      3 หนวยกิต 
JC 367 Analysis of Audience Behavior 
  วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250 การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน 
และ วส.300 ทฤษฎีการสื่อสาร 
 ศึกษาปจจัยภายในตัวผูรับสาร คือ ความตองการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู  
ทัศนคติ ตลอดจนการเรียนรูของผูรับสารและปจจัยภายนอกทางดานกลุมสังคม ครอบครัว รวมทั้ง
วัฒนธรรมที่มีผลกระทบตอกระบวนการเลือกรับสารและกระบวนการตัดสินใจของผูรับสาร 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การตัดสินใจซื้อสินคา/บริการ 
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
หมายเหตุ     เที่ยบเทา (Equivalent วิชา กต.311 พฤติกรรมผูบริโภค (นักศึกษาที่ศึกษา  

วส.367 แลวไปศึกษา กต.311 พฤติกรรมผูบริโภค หรือศึกษา กต.311 แลวไป
ศึกษา วส.367 จะนับหนวยกิตไดเพียงครั้งเดียว) 

 
วส.461 การวิจัยการโฆษณา       3 หนวยกิต 
JC 461 Advertising Research 
  วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250  การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน  
และ วส.302 ความรูเบื้องตนทางวิจัยการสื่อสาร 
 ศึกษาขอบเขตของการวิจยัโฆษณาในเรื่อง การวิจัยตลาด การวิจัยผูบริโภค การ
วิจัยสินคา การวิจัยส่ือ และการวัดประสิทธิผลของงานโฆษณา ตลอดจนการประยุกตใชหลักและ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเพื่อหาขอมูลดังกลาว เพื่อประโยชนในการ
วางแผนและการจัดทํางานโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ 
      (บรรยายสัปดาหละ  2  ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ  2  ช่ัวโมง) 
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วส.462 การบริหารงานโฆษณา                                     3  หนวยกิต 
JC 462 Advertising Management 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250  การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน 
  ศึกษาการดําเนินงานของบริษัทตัวแทนโฆษณา บทบาทและหนาที่ของฝาย
บริหารงานลูกคา ตั้งแตการวิเคราะหขอมูล การวางแผนทางดานโฆษณา โดยคํานึงถึงแผนงาน
ทางดานการตลาด การจัดสรรงบประมาณ การประเมินผล การประสานงานทางดานการตลาด การ
ประสานงานภายในและภายนอกองคกร  
       (บรรยายสัปดาหละ  3  ช่ัวโมง) 
 
วส.463 การวางแผนรณรงคโฆษณา                             3  หนวยกิต 
JC 463 Advertising Campaign Planning 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.302 ความรูเบื้องตนทางวิจัยการสื่อสาร  วส.361 การ
วางแผนสื่อโฆษณา และวส.362 การสรางสรรคงานโฆษณา 
 ศึกษากระบวนการวางแผนรณรงคโฆษณาเพื่อสงเสริมการตลาด โดยนําหลักการ
และทฤษฎีมาประยุกตใชทั้งหมด เร่ิมตนตั้งแตการวิจัยและการวิเคราะหสถานการณทางการตลาด
ของสินคาหรือบริการ การกําหนดวัตถุประสงคทางการโฆษณา ยุทธวิธีทางการสรางสรรค กลยุทธ
ทางดานสื่อโฆษณา เทคนิคการนําเสนอแผนงานรณรงคโฆษณา ตลอดจนการวัดประสิทธิภาพใน
การโฆษณา 
     (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 
วส.464 กลยุทธส่ือโฆษณา                                          3  หนวยกิต 
JC 464 Advertising Media Strategy 
      วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250 การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน 
และ วส.361 การวางแผนสื่อโฆษณา 
  ศึกษาการวางแผนกําหนดจุดประสงค ยุทธวิธี และกลวิธีในการเลือกใชและเลือก
ซ้ือส่ือโฆษณาประเภทตาง ๆ ทั้งโทรทัศน วิทยุ ส่ิงพิมพ  โรงภาพยนตร ส่ือโฆษณากลางแจง  
ส่ือโฆษณาขายตรงและสื่อโฆษณาอื่น ๆ ในยุค ทั้งนี้ เพื่อประโยชนอันสูงสุดทางดานการโฆษณา
และการตลาด 

(บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ  2 ช่ัวโมง) 
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วส.465 การออกแบบกราฟกในงานโฆษณา     3  หนวยกิต 
JC 465 Computer Graphic for Advertising 
      วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250 .การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน และ 
วส.366  การออกแบบโฆษณา 
 การเรียนรูและประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการออกแบบโฆษณาทางสื่อตาง ๆ 

(บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ  2 ช่ัวโมง) 

วส.467 การจัดการการผลิตงานโฆษณา                              3  หนวยกิต 
JC 467 Management of Advertising Production 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250  การโฆษณาและการประชาสัมพันธเบื้องตน 
และ วส.362 สรางสรรคงานโฆษณา 
  ศึกษากระบวนการและขั้นตอนของการผลิตงานโฆษณาในสื่อตาง ๆ ทั้งวิทยุ  
โทรทัศนและส่ิงพิมพ  รวมทั้งการติดตอประสานงาน การควบคุมงบประมาณและการดําเนินการ
กับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตงานโฆษณา ตั้งแตกอนการผลิต ขณะผลิตและหลังการ
ผลิตงานโฆษณา 
      (บรรยายสัปดาหละ  3  ช่ัวโมง) 
 
ก ลุ ม วิ ช า ภ า พ ย น ต ร แ ล ะ ภ า พ ถ า ย  

วส.271 การถายภาพ         3 หนวยกิต 
JC Photography  
          ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถายภาพเบื้องตน เชน เทคนิคการ
ใชกลอง การถายภาพดิจิตอล การลาง อัดขยายภาพ การจัดองคประกอบภาพ การจัดแสงเบื้องตน 
โดยเนนการถายภาพเพื่อการสื่อความหมาย 

(บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง  ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 

วส.272 การถายทําภาพยนตร                                       3  หนวยกิต 
JC 272 Cinematography 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.271 การถายภาพ  
       ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องมือและอุปกรณทางการถายทํา 
ภาพยนตรขั้นพื้นฐาน กระบวนการผลิตภาพยนตรเบื้องตน ศึกษาถึงศิลปะการถายทอดและการสื่อ
ความหมายดวยภาพยนตร ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมงาน ขั้นตอนการถายทํา การลางฟลม การพิมพ
ฟลม จนถึงการตรวจลําดับภาพและการตัดตอ  

 (บรรยายสัปดาหละ  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัติสัปดาหละ  2  ช่ัวโมง) 
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วส.273 การเขียนบทภาพยนตร       3 หนวยกิต 
JC 273 Film Scriptwriting  
 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการเขียนเพื่อถายทอดความคิดและจินตนาการ ใหออกมา
ในรูปของบทภาพยนตร รวมทั้งศึกษาวิธีการและศิลปะการเขียนบทภาพยนตรประเภทตาง ๆ เชน 
ภาพยนตรบันเทิง ภาพยนตรสารคดี และภาพยนตรเพื่อการศึกษา เปนตน 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 

วส.371 การถายภาพขั้นสูง       3 หนวยกิต 
JC 371 Advanced Photography 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.271 การถายภาพ  
 ศึกษาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถายภาพขั้นสูง เพื่อใหมีความรู
ความชํานาญในการผลิตภาพถายประเภทตาง ๆ จนสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ชางภาพได 
 (บรรยายสัปดาหละ 1 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 4 ช่ัวโมง) 
 

วส.372 ภาพยนตรบันเทิง        3 หนวยกิต 
JC 372 Theatrical Film 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.272 การถายทําภาพยนตร  
 หลักการและปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตรเสียง ศึกษาถึงศิลปะและเทคนิคการ
ถายทํา การควบคุม การจัดแสง การสรางเรื่องราว การแสดง ตลอดจนศึกษาถึงระบบการเผยแพร 
และธุรกิจภาพยนตร 
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 

 

วส.373 ภาพยนตรสารคดี        3 หนวยกิต 
JC 373 Documentary Film 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.272 การถายทําภาพยนตร 
 ศึกษาถึงวิวัฒนาการและแนวความคิดของภาพยนตรที่สรางจากเรื่องจริง ตลอดจน
ความสําคัญและบทบาทของภาพยนตรสารคดีในฐานะที่เปนสื่อสารมวลชนอยางหนึ่ง ซ่ึงสามารถ
ใชในการสรางความเขาใจและชวยในการพัฒนาสังคม เชน ภาพยนตรขาว ภาพยนตรเพื่อการ
ประชาสัมพันธ และภาพยนตรที่มีจุดมุงหมายเพื่อบริการสาธารณะ 
 ภาคปฏิบัติเปนการเนนการนําความคิดและแรงบันดาลใจที่ไดจากเรื่องจริงมาสราง
ขึ้นเปนภาพยนตรสารคดี  
 (บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
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วส.374 ภาพยนตรโฆษณา       3 หนวยกิต 
JC 374 Advertising Film Production 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.272 การถายทําภาพยนตร 
 ศึกษาลักษณะแนวคิดและทฤษฎีของภาพยนตรโฆษณา การตีความและถายทอด
ออกเปนภาพยนตรโฆษณา ใหตรงตามแนวความคิดของฝายสรางสรรคและเจาของสินคา ตลอดจน
การประสานงานกับบริษัทโฆษณา 

(บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 

 

วส.375 ภาพยนตรนานาชาติ                                         3  หนวยกิต 
JC 375 International Film 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.270 ภาพยนตรปริทรรศน 
       ศึกษาและวิเคราะหแนวความคิด รูปแบบและเนื้อหาของภาพยนตรประเทศตาง ๆ 
เชน ไทย ฝร่ังเศส เยอรมัน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน โดยในแตละภาคการศึกษา จะเลือก
หยิบยกภาพยนตรของประเทศหนึ่งประเทศใด หรือหลายประเทศขึ้นมาศึกษาโดยเฉพาะ หรือศึกษา
เปรียบเทียบภาพยนตรของประเทศตางๆ หรือศึกษาผลงานของบุคคล 
  (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 
 

วส.376 การวิจารณภาพยนตร                                       3  หนวยกิต 
JC 376 Film Criticism 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.270 ภาพยนตรปริทรรศน 
       ศึกษาปรัชญาพื้นฐานดานสุนทรียศาสตร ทฤษฎีการวิจารณของสํานักตาง ๆ 
ขอบเขตและความหมายของการวิจารณภาพยนตร ขั้นตอนการเขาถึงรูปแบบและสารัตถะของ
ภาพยนตรและเครื่องมือทางความคิดเพื่อใหสามารถวิเคราะหศิลปะของภาพยนตรไดอยางเปน
ระบบ รวมทั้งสัมพันธภาพระหวางภาพยนตรกับสถาบันตางๆ ทางสังคม การนําเสนอการประยุกต
ความรูในหัวขอตางๆ อาทิ ศิลปนในภาพยนตร ปรัชญาในภาพยนตร การเมืองในภาพยนตร ชน
กลุมนอยในภาพยนตรและส่ือมวลชนในภาพยนตร เปนตน 
        (บรรยายสัปดาหละ  3  ช่ัวโมง) 
 

วส.477 การกํากับภาพยนตร       3 หนวยกิต 
JC 477 Film Directing 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.272 การถายทําภาพยนตร หรือ วส.273 การเขียนบท 
ภาพยนตร  
 ศึกษาบทบาทหนาที่ แนวคิดและวิธีการทํางานของผูกํากับภาพยนตรภาคปฏิบัติ 
เนนใหเกิดความคิดสรางสรรคในงานกํากับการแสดง การตีความจากบท และเทคนิคการถายทอด
ออกมาเปนภาพยนตร 
 

(บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
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วส.478 ภาพยนตรทดลอง       3 หนวยกิต 
JC 478 Experimental Film and Animation 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.372 ภาพยนตรบันเทิง หรือ วส.373 ภาพยนตร
สารคดี 
 ศึกษาถึงทฤษฎี รูปแบบ และความคิดสรางสรรค รวมทั้งเทคนิคใหมของ
ภาพยนตรทดลอง และภาพยนตรการตูน ภาคปฏิบัติเปนการทดลอง คนควาเกี่ยวกับเทคนิคตาง ๆ ที่
ใชในภาพยนตรและวีดีโอ เชน ภาพพิเศษ ภาพพลิกแพลง และภาพยนตรการตูน 

(บรรยายสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง) 
 

วส.479 ทฤษฎีภาพยนตร        3 หนวยกิต 
JC 479 Film Theories 
  วิชาบังคับกอน : สอบได วส.270 ภาพยนตรปริทรรศน 
      ศึกษาทฤษฎีเบื้องตนของภาพยนตรเกี่ยวกับมิติของภาพและภาษาในภาพยนตร 
ศิลปภาพยนตร ความสัมพันธของภาพยนตรกับจิตวิทยาการรับรูของผูชม และอิทธิพลทางความคิด
ของบรรดานักทฤษฎีภาพยนตรที่สําคัญของโลก 
 (บรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง) 

กลุมวิชาอ่ืน ๆ 
วส.390  ความรูเบื้องตนทางดานศิลปะวัฒนธรรม    6 หนวยกิต 
JC 390  Introduction to Visual Culture       
  เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงประวัติความเปนมา และทฤษฎีทางดานศิลปะ ส่ือ และ
การออกแบบ 

วส.391  ความรูเบื้องตนทางดานการสื่อเวลา 1    6 หนวยกิต 
JC 391  Time-Based Media 1        

เพื่อใหนักศึกษาเขาใจเกี่ยวกับสื่อเวลา โดยการคนควาและการปฏิบัติดวยตนเอง 

วส.392  ความรูเบื้องตนทางดานการสื่อเวลา 2    6 หนวยกิต 
JC 392  Time-Based Media 2        
  เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสื่อเวลา โดยการคนควาและการ
ปฏิบัติดวยตนเอง 

วส.393  การเลาเรื่องและการลําดับเรื่อง    6 หนวยกิต 
JC 393  Narrative and Sequence        
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เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางดานทฤษฎีและการปฏิบัติของ
การนําเสนอดวยการบรรยายที่อาศัยภาพและเสียง 

วส.394  ความรูเบื้องตนทางดานการออกแบบกราฟฟค 1    6 หนวยกิต 
JC 394  Graphic Design. 1        
  ศึกษาเขาใจในสวนประกอบและความสัมพันธของการสื่อสาร เพื่อใหเกิดความ
เขาใจในโครงสรางและวิธีการออกแบบ 

วส.395  ความรูเบื้องตนทางดานการออกแบบกราฟฟค 2    6 หนวยกิต 
JC 395  Graphic Design 2        
  เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจที่ดีขึ้นในสวนประกอบและความสัมพันธของการ
ส่ือสาร เพื่อใหเกิดความเขาใจในโครงสรางและวิธีการออกแบบ  

วส.396  การพัฒนาเรื่องเลา    6 หนวยกิต 
JC 396  Developing Narratives        
 เพื่อใหนักศึกษาเกิดความคิดสรางสรรคที่จะพัฒนาแนวคิดทางการผลิตใหมี 
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยยุทธวิธีตาง ๆ 

วส.397  การฝกปฏิบัติทางดานการใชส่ือ      6 หนวยกิต 
JC 397  Media Practice          
 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจและสามารถเปรียบเทียบกระบวนการทางดานการผลิตงานที่อาศัยส่ือ
สมัยใหมและสื่อดั้งเดิม 

วส.398  การสรางแบบจําลองทางดานกราฟฟค    6 หนวยกิต 
JC 398  Graphic Models         
  เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงยุทธวิธีทางดานการออกแบบกราฟฟค เพื่อสามารถจะเกิด
ความชํานาญและนําไปใชปฏิบัติได 

วส.399  การฝกปฏิบัติทางดานการใชภาษาภาพ    6 หนวยกิต 
JC 399  Exploring Visual Language       
  เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาความสามารถในเชิงปฏิบัติทางดานการออกแบบ 
กราฟฟค เพื่อกระตุนใหนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง และสามารถกําหนดเปาหมายเพื่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 
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18.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 1.    การบริหารหลักสูตร 
 - สรางหลักสูตรใหม 
 - มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องตามระยะเวลาที่กําหนด และ
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน รวมทั้งกําหนดหลักสูตรใหนักศึกษาฝกงานทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง 
 - มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในหลักสูตร เพื่อนําผลมาพัฒนา 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและเปนที่ตองการของตลาด 
แรงงาน 
 2.    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 - สรางบุคลากรโดยการสนับสนุนใหคณาจารยไดเพิ่มพูนความรูในรูปแบบตาง  ๆ  
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหมีการสรางองคความรูใหม ๆ ทางดานวารสารศาสตรใหกาวหนามาก
ขึ้น  
 - จัดหาหองปฏิบัติการ เทคโนโลยี และอุปกรณโสตฯ สําหรับฝกปฏิบัติการใน
วิชาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะใหนักศึกษามีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ ใหแกนักศึกษา 
 - การจัดการเรียนการสอนทุกหองเรียนของคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน
มีเครื่องมือและอุปกรณโสตที่ทันสมัยสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน 
 - มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอนและสําหรับนักศึกษาฝก
ปฏิบัติ 
 3.     การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 - สนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตรใหแก 
นักศึกษา อาทิ กิจกรรมในดานวิชาการและดานวิชาชีพ 
 - จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาสําหรับแนะนําการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
 - สรางระบบสารสนเทศในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาคณะวารสารศาสตรและ
ส่ือสารมวลชน  
 4.    ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 - มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และสํารวจการไดงานทําของบัณฑิต 
เพื่อนําผลมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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 - เปนศูนยประสานความตองการระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนกับนักศึกษา
หรือบัณฑิต 

 

19.  การพัฒนาหลักสูตร 
1. ระดับความทันสมัย ความสอดคลองกับความตองการของสังคมของหลักสูตรคณะ

วารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 
2. ระดับความพึงพอใจของผูประกอบวิชาชีพดานวารสารศาสตร 
3. ระดับความสนใจและความพึงพอใจในหลักสูตรของกลุมเปาหมาย อันไดแก นักเรียน 

และผูปกครอง 
 

------------------------- 


