
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต 
(ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2552) 

 

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

2. ชื่อปริญญา วารสารศาสตรบัณฑิต 
 ว.บ. 
 Bachelor of Arts  (Journalism) 
 B.A.  (Journalism) 

3. หนวยงานรับผิดชอบ 
 คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4. ปรัชญาและวตัถุประสงคของหลักสูตร 
  ปรัชญาของหลักสูตร 
                      เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคีวามรูเขมแขง็ทางวิชาการและทักษะดานวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 
สามารถวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อพัฒนาองคความรูดานวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชนอยางมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและจิตสํานึกตอ
สาธารณะ  รวมทั้ง เปนผูนํา รอบรู และเทาทันวิทยาการสมัยใหม 

  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี ้
 1. มีความรูความเขาใจ ในทฤษฎีและทักษะทางดานวิชาชพีวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 

2. มีองคความรูรอบดานและสามารถนําไปประยุกตและแกไขปญหาในวชิาชีพดานวารสารศาสตร
และส่ือสารมวลชนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

3. มีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประยกุตความรูเพื่อประโยชนของสังคมและ
สาธารณะทั้งในระดับชาตแิละระดับสากล 

4. เปนนักวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชนที่มีจิตสํานึก ความรับผิดชอบ และจริยธรรมอยางเครงครัด 
 

5. กําหนดการเปดสอน 

              ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
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6. คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 
 คุณสมบัติผูเขาศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศกึษา
ช้ันปริญญาตรี ฉบับ พ.ศ. 2540  ขอ 7 

7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 การคัดเลือกผูเขาศึกษาเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือ่เขาศึกษาในสถาบันการศึกษา
ขั้นอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กําหนดโดยความเหน็ชอบของสภามหาวิทยาลัย 

8. ระบบการศึกษา  
 การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชระบบทวภิาค โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งๆ 
เปนสองภาคการศึกษาปกติ  ซ่ึงเปนภาคการศึกษาที่บังคบั คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มี
ระยะเวลาสิบหกสัปดาหและอาจเปดภาคฤดูรอนได โดยใชเวลาการศกึษาไมนอยกวาหกสัปดาห แตใหเพิ่ม
ช่ัวโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากบัภาคการศึกษาปกติ  

การคิดหนวยกิตของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรเปนดังนี ้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ช่ัวโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
2. วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ช่ัวโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
3. การฝกงานหรือฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3-6 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45-90 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
4. Special Project นักศึกษาใชเวลาฝกปฏิบัติ (ภายใตการควบคุมของอาจารย) 3 ช่ัวโมงตอ

สัปดาห ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

9. ระยะเวลาการศึกษา 
 หลักสูตรการศึกษา 4 ป นักศึกษาจะตองใชเวลาในการศกึษาอยางมากไมเกิน 7 ป 
การศึกษา และใชระยะเวลาการศึกษาอยางนอย 7 ภาคการศึกษาปกต ิ

10. การลงทะเบียนเรียน 

 เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี        
พ.ศ. 2540  ขอ 10 

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปรญิญาตรี พ.ศ. 2540 
ขอ 11, 12, 13, 14, 15 และ 22  
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 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีช่ือและคาระดับตอหนึ่งหนวยกติ ดังนี ้
ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 
คาระดับ 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1 0 

12.  อาจารยผูสอน   

        12.1 รายนามและคุณวุฒิของอาจารยประจาํหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ รายนามอาจารย คุณวุฒ ิ
1. ผูชวยศาสตราจารยชุลีพร  เกษโกวิท - ว.บ. (เกยีรตินิยมด)ี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

- ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2 ผูชวยศาสตราจารยรุจน  โกมลบุตร - ว.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- M.A.Communication Policy Studies, City 
   University London, U.K. 

3. ผูชวยศาสตราจารยวนัชัย  ธนะวังนอย - ว.บ.(เกยีรตินิยมด)ี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
- น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ DEV.COM.)    
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- Cert.In TV Programme Production, Korea   
   (UNESCO) 

4. อาจารยประไพพิศ  มุทิตาเจริญ - ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- M.A.(Public Relations) Ball State University,  
   U.S.A. 

5. อาจารยสมัชชนันท  เอกปญญากุล - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประยกุตศิลปศึกษา) 
   มหาวิทยาลัยศิลปกร 
- ศป.ม. ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (นฤมิตศิลป)   
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
ลําดับที่ 1-3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 1.2 รายนามผูสอน/รายละเอยีดอื่น ๆ ปรากฏตามภาคผนวก 
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13.  จํานวนนักศึกษา 
 จํานวนนักศกึษาในระดับปรญิญาตรี จําแนกตามชั้นป ในแตละปการศึกษา มีดังตอไปนี้ 

นักศึกษา ปการศึกษา 
 2552 2553 2554 2555 2556 

ช้ันปที่ 1 220 220 220 220 220 
ช้ันปที่ 2 - 220 220 220 220 
ช้ันปที่ 3 - - 220 220 220 
ช้ันปที่ 4 - - - 220 220 
รวม 220 440 660 880 880 

จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา     220 

14.  สถานที่และอุปกรณการสอน 
 ใชสถานที่และอุปกรณการเรียนการสอนของคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน และ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

15.  หองสมุด 
 หองสมุดคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร มีหนังสือและ
วารสาร และหนังสือพิมพ ในสาขาวิชาวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน โดยประมาณดังนี ้
 หนังสือ 
  ภาษาไทย 20,120 เลม 
  ภาษาอังกฤษ 8,179 เลม 
 วารสารภาษาไทย 
  ฉบับปลีก                                  40   ช่ือเร่ือง 
  ฉบับเย็บเลม                             227    เลม 
 วารสารตางประเทศ 
                                         ฉบับปลีก                                   42    เร่ือง 
              ฉบับเย็บเลม                           1,036   เลม 
 หนังสือพิมพภาษาไทย                            14    ช่ือเร่ือง 
 หนังสือพิมพภาษาตางประเทศ                  2    ช่ือเร่ือง 
 หองสมุดอื่นๆ ที่นักศึกษาสามารถใชบริการ ไดแก สํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร และศูนยรังสิต 
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16.  งบประมาณ 
 ใชงบประมาณตามที่ไดเสนอขอรอไวในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 9 และที่จะขอเปน
รายป โดยประมาณคาใชจายตอหัวของนกัศึกษา คนละ 80,000 บาท/ป 

17.  หลักสูตร 
  17.1 โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 
 นักศึกษาจะตองจดทะเบยีนศึกษารายวิชาไมนอยกวา 141 หนวยกิต โดยไดศกึษารายวิชา
ตาง ๆ ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของหลักสูตร ดังนี ้
 1. วิชาศึกษาทัว่ไป   30 หนวยกิต 
 2. วิชาเฉพาะ     105  หนวยกิต 
 2.1  วิชาบังคับ   87 หนวยกิต 
       2.1.1 วิชาบังคับในคณะ     39 หนวยกิต        
   2.1.2 วิชาบังคับนอกคณะ  18 หนวยกิต        
   2.1.3 วิชาบังคับในกลุมวิชาตาง ๆ ในคณะ 30 หนวยกิต 
 2.2  วิชาโทหรือวิชาเลือก   18 หนวยกิต 
 3. วิชาเลือกเสรี      6 หนวยกิต 
 
 17.2 ขอกําหนดของหลักสูตร 
 1)  วิชาศึกษาทั่วไป  นักศกึษาจะตองศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี ้
  1.1  สวนที่ 1  :  วิชาศึกษาทัว่ไป    21  หนวยกิต 
 หมวดมนุษยศาสตร บังคับ  1  วิชา  3  หนวยกิต 
   มธ.110  สหวิทยาการมนษุยศาสตร     3  หนวยกิต 
   TU 110  Integrated Humanities 
 หมวดสังคมศาสตร บังคับ  1  วิชา  3  หนวยกิต 
   มธ.120  สหวิทยาการสังคมศาสตร     3  หนวยกิต 
   TU 120  Integrated Social Sciences 
 หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 :  วิทยาศาสตร  บังคับ  1  วิชา  3  หนวยกิต 
   มธ.130  สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    3  หนวยกิต 
   TU 130  Integrated  Sciences and Technology 
 :  คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร บังคับเลือก  1  วิชา  3  หนวยกิต  จากวิชาตอไปนี ้
   มธ.151  คณิตศาสตรทั่วไประดับมหาวิทยาลัย    3  หนวยกิต 
   TU 151  General College Mathematics 
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   มธ.152  หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร     3  หนวยกิต 
   TU 152  Fundamental Mathematics 
   มธ.153  ความรูทั่วไปเกีย่วกบัคอมพิวเตอร     3  หนวยกิต 
   TU 153  General Concept of Computer 
   มธ.154  รากฐานคณิตศาสตร      3  หนวยกิต 
   TU 154  Foundation of Mathematics 
   มธ.155  สถิติพื้นฐาน       3  หนวยกิต 
   TU 155 Elementary Statistics 
   มธ.156  ความรูเบื้องตนเกีย่วกับคอมพิวเตอร    3  หนวยกิต 
   TU 156 Introduction to Computer 
  หมวดภาษา 
   ท.161  การใชภาษาไทย       3  หนวยกิต 
   TH 161  Thai Usage  
   สษ.070  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1      0  หนวยกิต 
   EL 070  English Course 1 
   สษ.171  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2       3  หนวยกิต 
   EL 171  English Course 2 
     สษ.172  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3       3  หนวยกิต 
   EL 172  English Course 3 
  1.2  สวนที่ 2  รวม 9  หนวยกิต ศกึษารายวิชาตาง ๆ ดังนี้ 
   ศ. 210  เศรษฐศาสตรเบื้องตน      3  หนวยกิต 
   EC 210  Introductory Economics 
   จ. 211  จิตวิทยาทั่วไป      3  หนวยกิต 
   PY 211  General Psychology 
   มธ.122 กฎหมายในชวีิตประจําวัน                   3  หนวยกิต  
   TU 122  Law in Everyday Life 
 

2) วิชาเฉพาะ  
2.1  วิชาบังคับ   87 หนวยกิต       

   2.1.1 วิชาบังคบัในคณะ จํานวน 39 หนวยกิต  ประกอบดวย 
   - วส.200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร       3  หนวยกิต 
      JC 200 Introduction to Communication 
 



 7

   - วส.201 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน      3  หนวยกิต 
      JC 201 Law and Ethics of Mass Communication 
   - วส.210 วารสารศาสตรเบื้องตน        3  หนวยกิต 

   JC 210 Introduction to Journalism 
   - วส.211 หลักการรายงานขาว        3  หนวยกิต 

   JC 211 Basic News Reporting 
   - วส.230 ความรูเบื้องตนทางวิทยแุละโทรทัศน      3  หนวยกิต 

   JC 230 Introduction to Broadcasting 
   - วส.250 การประชาสัมพันธเบื้องตน       3  หนวยกิต 

   JC 250 Introduction to Public Relations 
   - วส.260 การโฆษณาเบื้องตน        3  หนวยกิต 

   JC 260 Introduction to Advertising 
   - วส.270 ภาพยนตรปริทรรศน        3  หนวยกิต 
      JC 270 Film Studies 
   - วส.280 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร        3  หนวยกิต 
      JC 280 Visual Communication Arts 
   - วส.300 ทฤษฎีการสื่อสาร        3  หนวยกิต 
      JC 300 Communication Theory 
   - วส.301 การสื่อสารและสาธารณมติ       3  หนวยกิต 
        JC 301 Communication and Public Opinion 
   - วส.302 ความรูเบื้องตนทางวิจัยการสื่อสาร      3  หนวยกิต 

   JC 302 Introduction to Communication Research 
- วส.490 ฝกงานภายนอก              หรือ                                      3  หนวยกิต 
   JC 490 Internship 
- วส.491 ศึกษาเฉพาะเรื่อง     
   JC 491 Special Project 
 โดยนักศกึษาจะตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ใหไดคาระดับ 

ไมต่ํากวา C รวม 6 วิชา คือ 
1. วส.200 วส.201 วส.211 วส.300  
2. วิชาพื้นฐานในกลุมวิชาที่เลือกศึกษาเปนวชิาเอก ดังนี ้

วส.301 วส.210 วส.230 วส.250 วส.260 วส.270 
3. วิชา วส.490 หรือ วส.491 
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 ทั้งนี้ กอนที่นักศึกษาจะศึกษารายวิชาบังคับและบังคับเลือกในกลุมวิชาตาง ๆ นั้น  
นักศึกษาจะตองผานรายวิชาบังคับในคณะ อยางนอย 12 หนวยกิต  
 ในภาคสุดทายนักศึกษาสามารถเลือกฝกงานภายนอกหรือเลือกศึกษาเฉพาะเรื่อง โดยมี
รายวิชาอ่ืน ๆ ตกคางอยูไมเกิน 15 หนวยกิต   ทั้งนี้ อยูในความควบคมุและประเมนิผลของสาขาวิชานั้น ๆ 
รวมกับสถาบันอื่นหรือหนวยงานภายนอก   
  2.1.2 วิชาบังคบันอกคณะ จํานวน 18 หนวยกิต โดยใหนกัศึกษาเลือกศกึษาวิชา ตาง ๆ 
ดังนี้  

   - บังคับศึกษา 2 วิชา  ตอไปนี้ 
    ปร.201 ตรรกวิทยาเบื้องตน       3  หนวยกิต  
    PH 201  Logic 
    ร.211 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร      3  หนวยกิต 
    PO 211  Introduction to Political Science 
       - เลือกศึกษาไมเกนิ  1 วชิา จาก 4 วิชา ตอไปนี ้
       ปร.211 ปรัชญาตะวันตก 1       3  หนวยกิต  
       PH 211  Western Philosophy 1  
       ปร.221 จริยศาสตร          3  หนวยกิต 
       PH 221  Ethics 
                                    ปร.326 สุนทรียศาสตร         3  หนวยกิต 
       PH 326  Aesthetics 
                                    ปร.271 ปรัชญาตะวนัออก       3  หนวยกิต 
       PH 271  Eastern Philosophy 
                                   - เลือกศึกษาไมเกิน 1 วิชา จาก 3 วิชา ตอไปนี ้
                                    ท. 241 ศิลปะการเขยีนภาษาไทย 1      3  หนวยกิต  
       TH 241  The Arts of Thai Writing 1 
                                    ท.329 ภาษากับวัฒนธรรมไทย       3  หนวยกิต 
                                     TH 329  Thai Language and Culture 
                                    สษ.271 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารมวลชน 1    3  หนวยกิต 
        EL 271  English for Mass Communication 1 
     - เลือกศึกษาไมเกิน 2 วิชา จาก 3 วิชา ตอไปนี ้
          ทอ.201 หลักการบริหาร        3  หนวยกิต 
    HO 201  Principles of Management 
                                     กต.202 หลักพื้นฐานการตลาด       3  หนวยกิต 
     MK 202  Fundamentals of Marketing  
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                                     ร.271 ความรูเบื้องตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ    3  หนวยกิต 
     PO 271  Introduction to International Relation 
  ในกรณีนักศกึษาเลือกศึกษาวิชาโทนอกคณะที่มวีิชาบังคับตรงกับวิชาบังคับ 
นอกคณะที่กําหนดไว 15 หนวยกิต ขางตน ใหนกัศึกษาเรียนวิชาเลือกอื่น ในหมวดนี้หรือวิชาอ่ืน ๆ ในคณะ
หรือในหลักสตูรวิชาโทของคณะนัน้เปนการทดแทน  
  2.1.3 วิชาบงัคับในกลุมวิชาตาง ๆ ในคณะ จํานวน 30 หนวยกิต  
 คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน แบงกลุมวิชาออกเปน 6 กลุมวชิา คือ 
   1. กลุมวิชาบริหารการสื่อสาร 
   2. กลุมวิชาหนังสือพิมพและส่ิงพิมพ 
   3. กลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน 
   4. กลุมวิชาประชาสัมพันธ 
   5. กลุมวิชาโฆษณา 
   6. กลุมวิชาภาพยนตรและภาพถาย 
 นักศึกษาจะตองเลือกศึกษากลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งเปนจํานวน 10 รายวิชา  
30 หนวยกิต ดงัรายละเอียดตอไปนี ้
 
  1. กลุมวิชาบรหิารการสื่อสาร 
    ก. วิชาบังคับ 6 วิชา 18 หนวยกิต 
          วส.206 วาทวิทยา     3   หนวยกิต 
    JC 206 Introduction to Speech Communication 
          วส.303 การบริหารการสื่อสาร    3   หนวยกิต 
     JC 303 Communication Management 
     วส.304 การวางแผนและกลยทุธการสื่อสาร  3   หนวยกิต 
     JC 304 Communication Planning and Strategies 
     วส.305 การสื่อสารและมนษุยสัมพันธในองคการ  3   หนวยกิต 
     JC 305 Communication and Human Relations in Organization 
     วส.400 เทคโนโลยีทางการสื่อสาร    3   หนวยกิต 
     JC 400 Communication Technology 
                                                       วส.409 สัมมนาการบริหารการสื่อสาร   3   หนวยกิต 
     JC 409 Seminar in Communication Management 
    ข.  วิชาบังคับเลือก 4 วิชา 12 หนวยกิต 
     วส.207 การสื่อสารระหวางบุคคล    3   หนวยกิต 
     JC 207 Interpersonal Communication 
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     วส.208 การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ   3   หนวยกิต 
     JC 208 Persuasive Communication 
     วส.209 ส่ือประเพณ ี     3   หนวยกิต 
    JC 209 Traditional Media 
          วส.306 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   3   หนวยกิต 
     JC 306  Intercultural Communication 
     วส.308 การสื่อสารทางการเมือง    3   หนวยกิต 
                 JC 308 Political Communication 
     วส.309 การสื่อสารสาธารณะเพื่อการรณรงค  3   หนวยกิต 
     JC 309 Public Communication Campaign 
     วส.405 การสื่อสารกับการพัฒนา    3   หนวยกิต 
     JC 405 Communication and Development 
     วส.406 ส่ือมวลชนกับสังคม    3   หนวยกิต 
     JC 406 Mass Media and Society 
     วส.407 ธุรกิจและการตลาดในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน 3   หนวยกิต 
     JC 407 Business and Marketing for Mass Communication Industries 
     วส.408 ระบบสื่อสารมวลชนเปรียบเทยีบ   3   หนวยกิต 
     JC 408 Comparative Mass Communication Systems 
  2. กลุมวิชาหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ 
    ก. วิชาบังคับ 6 วิชา 18 หนวยกติ คือ 
     วส.212 การรายงานขาวขัน้สูง    3   หนวยกิต 
     JC 212 Advanced News Reporting 
           วส.216 เทคโนโลยีทางการพิมพ    3   หนวยกิต
     JC 216 Printing Technology 
    วส.310 การเขยีนบทบรรณาธิการและบทความ  3   หนวยกิต
    JC 310 Editorial and Article Writing 
     วส.311 การบรรณาธิกรณหนังสือพิมพ   3   หนวยกิต
     JC 311 Newspaper Editing 
     วส.312 การออกแบบจดัหนาส่ิงพิมพ   3   หนวยกิต
     JC 312 Publication Design 
     วส.410 ฝกงานหนังสือพิมพและนิตยสาร (ภายใน)  3   หนวยกิต
     JC 410 Journalism Practice 
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    ข. วิชาบังคับเลือก 4 วิชา 12 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้ 
     วส.213 การถายภาพวารสารศาสตร   3   หนวยกิต
     JC 213 Photojournalism 
     วส.313 ส่ิงพิมพชุมชน     3   หนวยกิต
     JC 313 Community Print Media 
     วส.316 ส่ิงพิมพอิเล็กทรอนกิส    3   หนวยกิต
     JC 316 Electronic Publishing 
     วส.318 การเขยีนสารคด ี     3   หนวยกิต
     JC 318 Feature Writing 
     วส.319 การวิเคราะหสถานการณปจจุบนั   3   หนวยกิต
     JC 319 Interpretation of Current Affairs 
     วส.416 การบริหารหนังสือพิมพและนิตยสาร  3   หนวยกิต
     JC 416 Newspaper and Magazine Management 
           วส.417 การบรรณาธิกรณและการจัดทํานิตยสาร  3   หนวยกิต
     JC 417 Magazine Editing and Production 
     วส.418 สัมมนาวิชาชีพหนงัสือพิมพ   3   หนวยกิต
     JC 418 Seminar in Journalism 
     วส.419 หนังสือพิมพทองถ่ิน    3   หนวยกิต
     JC 419 Community Newspaper 
    3. กลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน 
     ก. วิชาบังคับ  6 วิชา 18 หนวยกิต 
     วส.231 การเขยีนบทวิทยแุละโทรทัศน   3   หนวยกิต
     JC 231 Writing for Broadcasting 
     วส.232 ขาววทิยุและโทรทศัน     3   หนวยกิต
     JC 232 Radio and Television News  
     วส.330 การผลิตรายการวิทย ุ    3   หนวยกิต
      JC 330 Radio Production 
     วส.331 การผลิตรายการโทรทัศน    3   หนวยกิต
     JC 331 Television Production  

     วส.334 การวจิัยทางวิทยแุละการจัดระบบขอมูล  3   หนวยกิต  
                  เพื่อผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน    
     JC 334 Research into Radio and Development    
                 for Radio and Television Production 
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     วส.430 วิทยแุละโทรทัศนกบัสังคม   3   หนวยกิต
     JC 430 Radio Television and Society  
     ข. วิชาบังคับเลือก 4 วิชา 12 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี ้

     วส.335 การวิเคราะหส่ือวิทยแุละโทรทัศน   3   หนวยกิต
     JC 335 Radio and Television Analysis 

     วส.336 การละครและดนตร ี    3   หนวยกิต 
     JC 336 Drama and Music 
     วส.337 ขาววทิยุและโทรทศันขั้นสูง   3   หนวยกิต
     JC 337 Advanced Radio and Television News 
     วส.338 วิทยแุละโทรทัศนนานาชาต ิ   3   หนวยกิต
     JC 338 International Broadcasting 
     วส.339 การประกาศทางวทิยุและโทรทัศน   3   หนวยกิต
     JC 339 Announcing in Broadcasting 
     วส.431 การบริหารงานวิทยแุละโทรทัศน   3   หนวยกิต
     JC 431 Broadcasting Administration     
     วส.436 การผลิตรายการวิทยุขั้นสูง   3   หนวยกิต
     JC 436 Advanced Radio Production 
     วส.437 การผลิตรายการโทรทัศนขั้นสูง   3   หนวยกิต
     JC 437 Advanced Television Production 
     วส.438 การสรางสรรคและผลิตรายการวทิย ุ  3   หนวยกิต 
                  และโทรทัศนเฉพาะกลุม     
     JC 438 Broadcasting for Specific Target Audiences 
 
   4.  กลุมวิชาประชาสัมพันธ 
    ก. วิชาบังคับ 6 วิชา 18 หนวยกิต คือ 
     วส.251 การเขยีนเพื่อการประชาสัมพันธ   3   หนวยกิต
     JC 251 Writing for Public Relations 
     วส.252 กลยุทธการวางแผนสื่อประชาสัมพันธ  3   หนวยกิต
     JC 252 Public Relations Media Strategies 
     วส.352 การวจิัยเพื่อการประชาสัมพันธ   3   หนวยกิต
     JC 352 Public Relations Research 
     วส.353 การวางแผนประชาสมัพันธ   3   หนวยกิต
     JC 353 Public Relations Planning 
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     วส.453 การบริหารงานประชาสัมพันธ   3   หนวยกิต
     JC 453 Public Relations Management 
     วส.456 สัมมนาการประชาสัมพันธ   3   หนวยกิต
     JC 456 Public Relations Seminar 
    ข. วิชาบังคับเลือก 4 วิชา 12 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี ้
    วส.208 การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ   3   หนวยกิต
    JC 208 Persuasive Communication 
     วส.253 ส่ือประชาสัมพันธ     3   หนวยกิต
     JC 253 Public Relations Media 
     วส.254 ส่ือใหมในงานประชาสัมพันธ   3   หนวยกิต
     JC 254 Public Relations and New Media 
     วส.255 การบริหารภาพลักษณ    3   หนวยกิต
     JC 255 Image Management 
     วส.355 การประชาสัมพันธทางการเมือง   3   หนวยกิต
     JC 355 Political Public Relations 
     วส.356 ความคิดสรางสรรคในงานประชาสัมพันธ  3   หนวยกิต
     JC 356 Creativity for Public Relations 
                            วส.357 ส่ือกับเด็ก     3   หนวยกิต
     JC 357 Media and Children 
     วส.358 ศึกษาเฉพาะเรื่องทางการประชาสัมพันธ  3   หนวยกิต
     JC 358 Selected Topic in Public Relations   
     วส.455 ประชาสัมพันธกับการสื่อสาร   3   หนวยกิต 
      การเปลี่ยนแปลง      
     JC 455 Communicating Change and Public Relations 
     วส.457 จริยธรรมการประชาสัมพันธ   3   หนวยกิต
     JC 457 Public Relations Ethics 
     วส.459 การออกแบบสารเพือ่การประชาสัมพันธ  3   หนวยกิต
     JC 459 Message Design for Public Relations 
 
    5.  กลุมวิชาโฆษณา  
     ก. วิชาบังคับ 5 วิชา 15 หนวยกิต คือ 
     วส.361 การวางแผนสื่อโฆษณา    3   หนวยกิต
     JC 361 Advertising Media Planning 
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     วส.362 การสรางสรรคงานโฆษณา   3   หนวยกิต
     JC 362 Advertising Creativity 
     วส.461 การวจิัยการโฆษณา    3   หนวยกิต
     JC 461 Advertising Research 
     วส.462 การบริหารงานโฆษณา    3   หนวยกิต
     JC 462 Advertising Management 
     วส.463 การวางแผนรณรงคโฆษณา    3   หนวยกิต
     JC 463 Advertising Campaign Planning 
    ข. วิชาบังคับเลือก 5 วิชา 15 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี ้  
     วส.360 เทคนคิการเขียนขอความโฆษณา   3   หนวยกิต
      JC 360 Copy Writing Techniques 
                            วส.363 โฆษณากับสังคม     3   หนวยกิต
     JC 363 Advertising and Society 
     วส.364 หลักการสื่อสารการตลาด    3   หนวยกิต
     JC 364 Principle of Marketing Communication 
     วส.365 เทคนคิการนําเสนองานการสื่อสารการตลาด 3   หนวยกิต
     JC 365 Presentation Techniques for Marketing Communications 
     วส.366 การออกแบบโฆษณา    3   หนวยกิต
     JC 366 Advertising Design 
     วส.367 การวิเคราะหพฤติกรรมผูรับสาร   3   หนวยกิต
     JC 367 Analysis of Audience Behavior 
     วส.368 การสื่อสารตราสินคาเชิงกลยุทธ   3   หนวยกิต
     JC 368 Strategic Brand Communication 
     วส.369 การจดัการนวัตกรรมสื่อในการโฆษณา  3   หนวยกิต
     JC 369 Innovative Media Management for Advertising 
     วส.460 การจดัการสื่อสารกิจกรรมพิเศษ   3   หนวยกิต
     JC 460 Special Event Management 
     วส.464 กลยุทธส่ือโฆษณา    3   หนวยกิต
     JC 464 Advertising Media Strategy 
     วส.465 การออกแบบกราฟฟกในงานโฆษณา  3   หนวยกิต
     JC 465 Computer Graphic for Advertising   
     วส.467 การจดัการการผลิตงานโฆษณา   3   หนวยกิต
     JC 467 Management of Advertising Production 
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   6.  กลุมวิชาภาพยนตรและภาพถาย 
    ก. วิชาบังคับ 5 วิชา 15 หนวยกิต 
     วส.271 การถายทําภาพยนตร    3   หนวยกิต
     JC 271 Cinematography 
     วส.272 การเขยีนบทภาพยนตร    3   หนวยกิต
     JC 272 Film Scriptwriting 
     วส.281 การถายภาพ     3   หนวยกิต
     JC 281 Photography 
     วส.371 อุตสาหกรรมภาพยนตร    3   หนวยกิต
     JC 371 Film Industry 
     วส.471 ทฤษฎีภาพยนตร     3   หนวยกิต
     JC 471 Film Theories 
    ข. วิชาบังคับเลือก 5 วิชา 15 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี ้
     วส.273 การแตงหนาและจัดฉากในสื่อภาพยนตร  3   หนวยกิต
     JC 273 Makeup/Set/Costume and Prop Selecting 
     วส.373 ภาพยนตรสารคดี     3   หนวยกิต
     JC 373 Documentary Film 
     วส.374 ภาพยนตรโฆษณา    3   หนวยกิต
     JC 374 Advertising Film Production 
     วส.375 ภาพยนตรบันเทิง     3   หนวยกิต
     JC 375 Theatrical Film 
     วส.376 การวจิารณภาพยนตร    3   หนวยกิต
     JC 376 Film Criticism 
     วส.377 การถายทําภาพยนตรขั้นสูง   3   หนวยกิต
     JC 377 Advanced Cinematography 
     วส.383 การถายภาพขัน้สูง    3   หนวยกิต
     JC 383 Advanced Photography 
     วส.384 การถายภาพเพื่อการโฆษณา   3   หนวยกิต
     JC 384 Photography for Advertising 
     วส.476 การเขยีนบทภาพยนตรบันเทิง   3   หนวยกิต
     JC 476 Script Writing For Feature Film 
     วส.477 การกํากับภาพยนตร    3   หนวยกิต
     JC 477 Film Directing 
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     วส.478 ภาพยนตรทดลอง    3   หนวยกิต
     JC 478 Experiment Film and Animation 
  
  2.2    วิชาโท หรือวิชาเลือก  จํานวน 18 หนวยกิต 
         นักศึกษาคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชนอาจจะเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทั้งในและนอกคณะเปนวิชาโทได ดังนี ้
         2.2.1 วิชาโทสาํหรับนักศึกษาคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  (นอกสาขา
วิชาเอก) จํานวน 18 หนวยกิต 
                            นักศึกษาคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชนที่สนใจศึกษาวิชาในคณะ(นอกสาขา
วิชาเอก) เปนวชิาโท  ใหเลือกศึกษาวิชาในกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปดสอนในหลักสูตร  
         2.2.2 วิชาโทนอกคณะฯ 18 หนวยกิต 
   นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาโทที่เปดสอนในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร เปนวิชาโท 
โดยศึกษาตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้น ๆ หรืออาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดที่
เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิชาเลือกไมนอยกวา 18 หนวยกิต  และหากมีจํานวนหนวยกิ
ตของวิชาโทเหลืออยูนักศกึษาจะตองเลือกศึกษาวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรใหครบ
จํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวขางตน     
           
                       3) วิชาเลือกเสรี   6 หนวยกิต 
  นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวชิาเลือก
เสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต นับรวมวิชาศกึษาทั่วไป หมวดภาษาตางประเทศดวย 
 

การศึกษาวิชาวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนเปนวชิาโท 24 หนวยกิต 
 นักศึกษานอกคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชนที่ประสงคจะศึกษาสาขาวิชาวารสาร
ศาสตรและส่ือสารมวลชนเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาเฉพาะดานของสาขาวิชาวารสารศาสตรฯ ไมนอยกวา 
24 หนวยกิต โดยศึกษารายวชิาตาง ๆ และตามเงื่อนไข ดงัตอไปนี ้
 1. วิชาบังคับ 2 วชิา จํานวน 6 หนวยกิต โดยตองสอบไดคาระดับแตละรายวิชาไมต่ํากวา 
C คือ 
  - วส.200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร 
  - วส.300 ทฤษฎีการสื่อสาร 
 2.   วิชาอื่น ๆ ที่กําหนดไวในหลักสูตรวารสารศาสตรฯ  อีก 6 วิชา จํานวน 18  หนวยกิต   
       ใหเลือกศกึษาจากกลุมวชิาใดวิชาหนึ่งในคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชนดังนี้  
  -  กลุมวิชาบรหิารการสื่อสาร 
  -  กลุมวิชาหนงัสือพิมพและสิ่งพิมพ 
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  -  กลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน 
  -  กลุมวิชาประชาสัมพันธ 
  -  กลุมวิชาโฆษณา 
  -  กลุมวิชาภาพยนตรและภาพถาย 

 17.3  การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวชิาวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
 นักศึกษาผูใดไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาวารสารศาสตรและ
ส่ือสารมวลชนไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 108 หนวยกิต ตามเงื่อนไขดังตอไปนีม้ีสิทธิไดรับอนุปริญญา 
 1.  ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่าํกวา 2.00 
  2.    ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศกึษามาแลวไมนอยกวาหาภาคการศึกษาปกติ 
 3. ไดศึกษาวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตรรวม 30 หนวยกิต 

4. ไดศึกษาวิชาบงัคับ ไมนอยกวา 63 หนวยกติประกอบดวย 
      วิชาบังคับในคณะ ไมนอยกวา    33 หนวยกิต 
       วิชาบังคับนอกคณะ    18 หนวยกิต 
 วิชาบังคับในกลุมวิชาตางๆ ในคณะ  12 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 หลักเกณฑการใชรหัสวิชา 
  รายวิชาที่จะเปดสอนในหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยอักษรยอ 2 ตําแหนง 
และตัวเลข 3 ตําแหนง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. อักษรยอนําหนาตัวเลขในหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต มีความหมายดังนี ้
วส. เปนรายวิชาทีจ่ัดสอนโดย  คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 
JC เปนรายวิชาทีจ่ัดสอนโดย  คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 

 2.  ตัวเลข 3 ตําแหนง ในหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต มีความหมายดงันี้ 
เลขหลักรอย   หมายถึง   ระดบัวิชา 

เลข 2 หมายถึง  วิชาระดับชั้นป 2  
เลข 3 หมายถึง  วิชาระดับชั้นป 3 
เลข 4 หมายถึง  วิชาระดับชั้นป 4 

  เลขหลักสิบ หมายถึง  กลุมวิชา 
เลข 0 หมายถึง   กลุมวิชาบรหิารการสื่อสาร 
เลข 1 หมายถึง  กลุมวิชาหนังสือพมิพและส่ิงพิมพ 
เลข 3 หมายถึง   กลุมวิชาวิทยแุละโทรทัศน 
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เลข 5 หมายถึง   กลุมวิชาประชาสัมพันธ 
เลข 6 หมายถึง   กลุมวิชาโฆษณา 
เลข 7-8 หมายถึง   กลุมวิชาภาพยนตรและภาพถาย 
เลข 9 หมายถึง   วิชาบังคับภาคสุดทาย (ฝกงานภายนอก หรือ 

                 วิชาศึกษาเฉพาะเรื่อง)  และกลุมวิชาอ่ืน ๆ 
  เลขหลักหนวย    หมายถึง  วิชาบังคับและวิชาเลือก 
    เลข 0-9 หมายถึง  วิชาบังคับและวิชาเลือกภายในคณะ 
 
17.5  รายวิชาในหลักสูตรวารสารศาสตรบณัฑิต  มีดังนี ้

ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วส.200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร 3(3-0-6) 
JC 200 Introduction to Communication  
วส.201 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 
JC 201 Law and Ethics of Mass Communication  
วส.206 วาทวทิยา 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 ส่ือประเพณ ี 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  
วส.212 การรายงานขาวขัน้สูง 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  
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ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วส.230 ความรูเบื้องตนทางวิทยแุละโทรทัศน 3(3-0-6) 
JC 230 Introduction to Broadcasting  
วส.231 การเขยีนบทวิทยแุละโทรทัศน 3(2-2-5) 
JC 231 Writing for Broadcasting  
วส.232 ขาววทิยุและโทรทศัน 3(2-2-5) 
JC 232 Radio and Television News  
วส.250 การประชาสัมพันธเบื้องตน 3(3-0-6) 
JC 250 Introduction to Public Relations  
วส.251 การเขยีนเพื่อการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
JC 251 Writing for Public Relations  
วส.252 กลยุทธการวางแผนสื่อประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
JC 252 Public Relations Media Strategies  
วส.253 ส่ือประชาสัมพันธ  3(2-2-5) 
JC 253 Public Relations Media   
วส.254 ส่ือใหมในการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
JC 254 Public Relations and New Media   
วส.255 การบริหารภาพลักษณ 3(3-0-6) 
JC 255 Image Management  
วส.260 การโฆษณาเบื้องตน 3(3-0-6) 
JC 260 Introduction to Advertising  
วส.270 ภาพยนตรปริทรรศน 3(3-0-6) 
JC 270 Film Studies  
วส.271 การถายทําภาพยนตร 3(2-2-5) 
JC 271 Cinematography  
วส.272 การเขยีนบทภาพยนตร 3(2-2-5) 
JC 272 Film Scriptwriting  
วส.273 การแตงหนาและจัดฉากในสื่อภาพยนตร 3(2-2-5) 
JC 273 Makeup/Set/Costume and Prop Selecting  
วส.280 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
JC 280 Visual Communication Arts  
วส.281 การถายภาพ  3(2-2-5) 
JC 281 Photography   
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ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วส.300 ทฤษฎีการสื่อสาร 3(3-0-6) 
JC 300 Communication Theory  
วส.301 การสื่อสารและสาธารณมต ิ 3(3-0-6) 
JC 301 Communication and Public Opinion  
วส.302 ความรูเบื้องตนทางวิจัยการสื่อสาร 3(3-0-6) 
JC 302 Introduction to Communication Research  
วส.303 การบริหารการสื่อสาร 3(3-0-6) 
JC 303 Communication Management  
วส.304 การวางแผนและกลยทุธการสื่อสาร 3(3-0-6) 
JC 304 Communication Planning and Strategies   
วส.305 การสื่อสารและมนษุยสัมพันธในองคกร 3(3-0-6) 
JC 305 Communication and Human Relations in  
            Organization 

 

วส.306 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
JC 306  Intercultural Communication  
วส.308 การสื่อสารทางการเมือง 3(3-0-6) 
JC 308 Political Communication  
วส.309 การสื่อสารสาธารณะเพื่อการรณรงค 3(3-0-6) 
JC 309 Public Communication Campaign  
วส.310 การเขยีนบทบรรณาธิการและบทความ 3(2-2-5) 
JC 310 Editorial and Article Writing  
วส.311 การบรรณาธิกรณหนังสือพิมพ 3(2-2-5) 
JC 311 Newspaper Editing  
วส.312 การออกแบบจดัหนาส่ิงพิมพ 3(2-2-5) 
JC 312 Publication Design  
วส.313 ส่ิงพิมพชุมชน 3(3-0-6) 
JC 313 Community Print Media  
วส.316 ส่ิงพิมพอิเล็กทรอนกิส 3(2-2-5) 
JC 316 Electronic Publishing  
วส.318 การเขยีนสารคด ี 3(2-2-5) 
JC 318 Feature Writing  
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ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วส.319 การวิเคราะหสถานการณปจจุบนั 3(2-2-5) 
JC 319 Interpretation of Current Affairs  
วส.330 การผลิตรายการวิทยุ  3(2-2-5) 
JC 330 Radio Production   
วส.331 การผลิตรายการโทรทัศน  3(2-2-5) 
JC 331 Television Production   
วส.334 การวจิัยทางวิทยแุละการจัดระบบขอมูลเพื่อผลิต 
             รายการวิทยุและโทรทัศน 

3(2-2-5) 

JC 334 Research into Radio and Development for Radio and  
            Television Production 

 

วส.335 การวิเคราะหส่ือวิทยแุละโทรทัศน 3(3-0-6) 
JC 335 Radio and Television Analysis  
วส.336 การละครและดนตร ี 3(2-2-5) 
JC 336 Drama and Music  
วส.337 ขาววทิยุและโทรทศันขั้นสูง 3(2-2-5) 
JC 337 Advanced Radio and Television News   
วส.338 วิทยแุละโทรทัศนนานาชาต ิ 3(3-0-6) 
JC 338 International Broadcasting  
วส.339 การประกาศทางวทิยุและโทรทัศน 3(2-2-5) 
JC 339 Announcing in Broadcasting  
วส.352 การวจิัยเพื่อการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
JC 352 Public Relations Research  
วส.353 การวางแผนประชาสมัพันธ 3(2-2-5) 
JC 353 Public Relations Planning  
วส.355 การประชาสัมพันธทางการเมือง 3(3-0-6) 
JC 355 Political Public Relations  
วส.356 ความคิดสรางสรรคในงานประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
JC 356 Creativity for Public Relations  
วส.357 ส่ือกับเด็ก 3(3-0-6) 
JC 357 Media and Children   
วส.358 ศึกษาเฉพาะเรื่องทางการประชาสัมพันธ                      3(3-0-6) 
JC 358 Selected Topic in Public Relations    
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ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วส.360 เทคนคิการเขียนขอความโฆษณา 3(2-2-5) 
JC 360  Copy Writing Techniques  
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  เทคนคิการนําเสนองานการสื่อสารการตลาด                      3(3-0-6) 
JC 365 Presentation Techniques for Marketing  
            Communications 

 

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.368 การสื่อสารตราสินคาเชิงกลยุทธ                      3(3-0-6) 
JC 368 Strategic Brand Communication  
วส.369  การจดัการนวัตกรรมสื่อในการโฆษณา 3(3-0-6) 
JC 369 Innovative Media Management for Advertising  
วส.371 อุตสาหกรรมภาพยนตร 3(2-2-5) 
JC 371 Film Industry  
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 ภาพยนตรบันเทิง 3(2-2-5) 
JC 375 Theatrical Film  
วส.376 การวจิารณภาพยนตร 3(3-0-6) 
JC 376 Film Criticism  
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ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วส.377 การถายทําภาพยนตรขั้นสูง 3(2-2-5) 
JC 377 Advanced Cinematography  
วส.383 การถายภาพขัน้สูง 3(1-4-4) 
JC 383 Advanced Photography  
วส.384 การถายภาพเพื่อการโฆษณา 3(2-2-5) 
JC 384 Photography for Advertising  
วส.400 เทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3(3-0-6) 
JC 400 Communication Technology  
วส.405 การสื่อสารกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
JC 405 Communication and Development  
วส.406 ส่ือมวลชนกับสังคม 3(3-0-6) 
JC 406 Mass Media and Society  
วส.407 ธุรกิจและการตลาดในอุตสาหกรรมสือ่สารมวลชน 3(3-0-6) 
JC 407 Business and Marketing for Mass Communication  
             Industries 

 

วส.408 ระบบสื่อสารมวลชนเปรียบเทยีบ 3(3-0-6) 
JC 408 Comparative Mass Communication Systems  
วส.409 สัมมนาการบริหารการสื่อสาร 3(3-0-6) 
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 การบรรณาธิกรณและการจัดทํานติยสาร 3(2-2-5) 
JC 417 Magazine Editing and Production  
วส.418 สัมมนาวิชาชีพหนงัสือพิมพ 3(3-0-6) 
JC 418 Seminar in Journalism  
วส.419 หนังสือพิมพทองถ่ิน 3(3-0-6) 
JC 419 Community Newspaper  
วส.430 วิทยแุละโทรทัศนกบัสังคม 3(3-0-6) 
JC 430 Radio Television and Society  
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ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วส.431 การบริหารงานวิทยแุละโทรทัศน   3(3-0-6) 
JC 431 Broadcasting Administration     
วส.436 การผลิตรายการวิทยุขั้นสูง 3(1-4-4) 
JC 436 Advanced Radio Production   
วส.437 การผลิตรายการโทรทัศนขั้นสูง 3(1-4-4) 
JC 437  Advanced Television Production  
วส.438 การสรางสรรคและผลิตรายการวทิยุและโทรทศัน 
             เฉพาะกลุม 

3(2-2-5) 
 

JC 438 Broadcasting for Specific Target Audiences  
วส.453 การบริหารงานประชาสัมพันธ 3(3-0-6) 
JC 453 Public Relations Management  
วส.455 ประชาสัมพันธกับการสื่อสารการเปลีย่นแปลง 3(3-0-6) 
JC 455 Communication Change and Public Relations   
วส.456 สัมมนาการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
JC 456 Public Relations Seminar  
วส.457 จริยธรรมการประชาสัมพันธ 3(3-0-6) 
JC 457 Public Relations Ethics  
วส.459 การออกแบบสารเพือ่การประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
JC 459 Message Design for Public Relations  
วส.460 การจดัการสื่อสารกิจกรรมพิเศษ 3(3-0-6) 
JC 460 Special Event Management  
วส.461 การวจิัยการโฆษณา 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  
วส.464 กลยุทธส่ือโฆษณา 3(2-2-5) 
JC 464 Advertising Media Strategy  
วส.465 การออกแบบกราฟฟกในงานโฆษณา                       3(2-2-5) 
JC 465 Computer Graphic for Advertising    
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ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วส.467 การจดัการการผลิตงานโฆษณา 3(3-0-6) 
JC 467 Management of Advertising Production  
วส.476 การเขยีนบทภาพยนตรบันเทิง 3(3-0-6) 
JC 476 Script Writing For Feature Film   
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 ช่ัวโมง หรือไมนอยกวา 9 สัปดาห) 
JC 490 Internship  
วส.491 ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(0-6-3) 
JC 491 Special Project  
 
 17.5 แผนการศึกษา 
 
  ปการศึกษา ท่ี 1  ภาค 1 
  วิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย  18 หนวยกิต 
   รวม 18 หนวยกิต 
   
  ปการศึกษา ท่ี 1  ภาค 2 
  วิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย  3 หนวยกิต 
  วิชาศึกษาทั่วไปที่คณะกําหนด  9 หนวยกิต 
  วส.200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร                    3  หนวยกิต 
  วิชาบังคับนอกคณะ  1 วิชา                     3  หนวยกิต  
   รวม                18   หนวยกิต 
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  ปการศึกษา ท่ี 2  ภาค 1 
  วส.201 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3 หนวยกิต 
  วส.210 วารสารศาสตรเบื้องตน  3 หนวยกิต 
  วส.230 ความรูเบื้องตนทางวิทยแุละโทรทัศน 3 หนวยกิต 
  วส.250 การประชาสัมพันธเบื้องตน  3 หนวยกิต 
  วส.260 การโฆษณาเบื้องตน                          3   หนวยกิต 
  วิชาบังคับนอกคณะ 1 วิชา 3 หนวยกิต 
   รวม 18 หนวยกิต 
   
  ปการศึกษา ท่ี 2  ภาค 2 
  วส.211 หลักการรายงานขาว  3 หนวยกิต 
  วส.270 ภาพยนตรปริทรรศน 3 หนวยกิต 
  วส.280 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร  3 หนวยกิต 
  วส.300 ทฤษฎีการสื่อสาร  3 หนวยกิต 
  วส.301 การสื่อสารและสาธารณมต ิ  3 หนวยกิต 
  วิชาบังคับในกลุมสาขาวิชาตางๆ ในคณะ  1 วิชา 3 หนวยกิต 
   รวม 18 หนวยกิต 
   
  ปการศึกษา ท่ี 3  ภาค 1 
  วส.302 ความรูเบื้องตนทางวิจัยการสื่อสาร 3 หนวยกิต 
  วิชาบังคับในกลุมวิชาตางๆ ในคณะ 3  วิชา 9 หนวยกิต 
  วิชาบังคับนอกคณะ 2 วิชา  6 หนวยกิต 
   รวม 18 หนวยกิต 

   

  ปการศึกษา ท่ี 3  ภาค 2 
  วิชาบังคับนอกคณะ 2 วิชา 6 หนวยกิต 
  วิชาบังคับในกลุมวิชาตางๆ ในคณะ 3 วิชา 9 หนวยกิต 
  วิชาเลือกเสรี 1 วิชา  3 หนวยกิต 
   รวม 18 หนวยกิต 
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  ปการศึกษา ท่ี 4  ภาค 1 
  วิชาบังคับในกลุมวิชาตางๆ 3 วิชา  9 หนวยกิต 
  วิชาโทหรือวิชาเลือก 3 วิชา                  9   หนวยกิต     
   รวม   18 หนวยกิต 

  ปการศึกษา ท่ี 4  ภาค 2 
  วิชาเลือกเสรี  1  วิชา                 3  หนวยกิต 
  วิชาโทหรือวิชาเลือก 3 วิชา  9 หนวยกิต 
  วส.490 ฝกงานภายนอก หรือ วส.491 ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 หนวยกิต 
   รวม              15      หนวยกิต 
  
 17.6  คําอธิบายรายวิชา 
  วิ ช า บั ง คั บ ใ น คณ ะ  
วส.200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร หนวยกิต   3(3 - 0 - 6) 
JC 200 Introduction to Communication       
 ความหมาย องคประกอบ กระบวนการ ลักษณะและบทบาทหนาที่ของการสื่อสาร 
ประเภทและระดับของการสือ่สาร ภาษาในการสื่อสาร รวมทัง้วิวัฒนาการของการสื่อสารในสังคม
โดยทั่วไป 
 This subject offers students a broad introduction to the study of communication and 
integrated mass media.  Topics include its definitions, principles, procedures, roles and responsibilities of 
communication.  The subject will also examine different levels of language used in communication as 
well as the evolution of communication in general society. 
 
วส.201 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน   หนวยกิต 3(3 - 0 - 6) 
JC 201 Law and Ethics of Mass Communication       
  สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็ของมนุษย ปรัชญา กฎหมาย กฎหมายวาดวย
การหมิ่นประมาท การละเมิดทําใหผูอ่ืนเสียช่ือเสียง กฎหมายสื่อสารมวลชน และกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนความรับผิดชอบของสื่อมวลชนทางจริยธรรม  
 This subject studies the right and freedom of human in free speech.  The subject will 
cover its philosophy, the government’s regulations, offences of defamation, Journalist law and other 
relevant law and regulations.  Students will also learn about the responsibilities of mass communication, 
such as journalist ethics and morality. 
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วส.210 วารสารศาสตรเบื้องตน                             หนวยกิต 3(3 - 0 - 6) 
JC 210 Introduction to Journalism       
       ความหมาย ขอบเขต และประวัตแิละววิัฒนาการวารสารศาสตร เนนหนาที่ บทบาทและ
ความรับผิดชอบของหนังสือพิมพ ศึกษาลักษณะทั่วไปของหนังสือพมิพและส่ิงพิมพ ศึกษาบทบาทและการ
จัดองคกรภายในของหนังสือพิมพ ประเภทเนื้อหาและรูปแบบในหนงัสือพิมพ ตลอดจนแนวคดิเกีย่วกับ
วิชาชีพวารสารศาสตร 
       Definition, history, and evolution of  journalism;  functions and responsibilities of 
newspaper; general characteristics of newspapers and print media; role and newspaper organization 
management; contents and formats in newspaper including concept toward journalism career. 
 
วส.211 หลักการรายงานขาว     หนวยกิต 3(2 - 2 -5) 
JC 211 Basic News Reporting        
 ความหมาย องคประกอบของขาว หลักเบื้องตนในการสื่อขาว และเขยีนขาวตาม
โครงสรางประเภทตาง ๆ การสัมภาษณ การวินิจฉยัประเด็นขาว การลําดับความคิด และการใชภาษาในการ
เขียนขาว โดยใหความสําคญัตอการฝกทักษะ และเทคนิคการเขียนขาว ตลอดจนวิธีการแสวงหาขาวจาก
แหลงขาว 
 Definition, news elements, basic news gathering and coverage, and news writing 
according to various news structures; interviewing, judgment of new peg, idea organizing, and language 
usage suitable for news writing; emphasizing on practicing skills important to write news stories and 
news gathering. 
  
วส.230 ความรูเบื้องตนทางวิทยแุละโทรทัศน   หนวยกิต 3(3 - 0 - 6) 
JC 230 Introduction to Broadcasting                   
 ประวัติความเปนมา คุณลักษณะ บทบาท หนาที่ของวิทยกุระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน 
การพัฒนาเครือ่งมือและความรูพื้นฐานดานการผลิตรายการ รวมทั้งศกึษาดูงานดานวิทยแุละโทรทัศน 
 This subject aims to introduce students to the basics of the radio and television industry 
and broadcast production, emphasizing on its history, nature, roles and responsibilities.  Students will be 
also provided an opportunity to visit a radio workstation and a television workstation. 
 
วส.250  การประชาสัมพันธเบื้องตน    หนวยกิต 3(3 - 0 - 6) 
JC 250 Introduction to Public Relations      
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร    
 ความหมายและววิัฒนาการของการประชาสัมพันธ วัตถุประสงค รูปแบบ กระบวนการ 
กลุมเปาหมาย และเครื่องมือส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ 
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 Prerequisite(s) : JC 200 Introduction to Communication 
 Study concepts, development and principles of public relations, its objectives, process, 
target publics as well as,  media and tools. 
  
วส.260 การโฆษณาเบื้องตน     หนวยกิต 3(3 - 0 - 6) 
JC 260 Introduction to Advertising       
 ความหมายของการโฆษณา รูปแบบการโฆษณา บทบาทและหนาที่ของโฆษณา องคกร
ของบริษัทตัวแทนโฆษณา ศึกษาวเิคราะหสินคา  ผูบริโภคและตลาด การสรางสรรคงานโฆษณา และการ
วางแผนสื่อโฆษณา 
 The subject studies a fundamental understanding in advertising. It also examines its 
definitions, evolutions, objectives, Roles and formats.  The subject will also address an issue on 
Advertising agency and advertising process which includes product, consumer and marketing analysis, 
creative and media strategies.  
  
วส.270 ภาพยนตรปริทรรศน     หนวยกิต 3(3 - 0 - 6) 
JC 270 Film Studies         
      บทบาทหนาที ่ กระบวนการผลิตและประโยชนของภาพยนตร เนนศกึษาววิัฒนาการของ
ภาพยนตรตั้งแตอดีตเปนตนมา เพื่อทําใหเกิดความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและรูปแบบตามสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  และเพื่อใหสามารถวิเคราะหความหมายเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนวิธีการ
ส่ือสารของภาพยนตรแนวตาง ๆ ได 
  This subject introduces students to a fundamental knowledge in moving images.         
The subject will cover its nature, its role, its advantages, genres and its communication, emphasizing on 
screen histories.  Students enrolled in the subject shall be skilled in critical thinking and analysis in a 
cultural context and have a good understanding of social, economic and cultural context, which have 
some impacts on the movement of moving images. 
 
วส.280 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร     หนวยกิต 3(2 - 2 -5) 
JC 280 Visual Communication Arts       
  องคประกอบทางศิลปะและทฤษฎีการรับรู ซ่ึงนําไปสูการตีความหมายและความรูสึกทาง
อารมณที่เกิดขึน้จากการมองเห็นของมนุษยผานทางภาพทีป่รากฏผานสื่อตาง ๆ เนนความสัมพันธระหวาง
องคประกอบทางศิลปะกับสาระที่ตองการสื่อ เพื่อใหเกิดความเขาใจและกระตุนใหสามารถนําไปประยุกต 
ใชไดอยางเหมาะสมกลมกลืนกับกาลเทศะและวัฒนธรรมอันแวดลอมกระบวนการสื่อสารนั้น ๆ 
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               This course introduces students to the elements of art and elevant principles of visual 
perception in various forms of media.  The subject focuses on the relationship between the elements of 
art, composition, and the message.  It aims to develop an understanding of Visual Communication Art, 
and to encourage students to apply this knowledge effectively and appropriately in different cultures and 
context of communication. 
 
วส.300 ทฤษฎีการสื่อสาร      หนวยกิต              3(3 - 0 - 6) 
JC 300 Communication Theory       
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร 
 แนวคิด สมมติฐาน และทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม วิเคราะหกระบวนการ
ส่ือสารในแนวคิดทางการสื่อสารของมนุษย ทั้งดานพฤติกรรมศาสตรและดานสังคมศาสตร ไดแก การ
ส่ือสารภายในบุคคล การสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารในกลุมยอย การสื่อสารในองคการ และการ
ส่ือสารมวลชน 
 Prerequisite(s) : JC 200 Introduction to Communication 
 This subject aims to familiarize students with concepts , hypotheses and a working 
knowledge of  theories that explain a wide range of communication phenonena. The subject will also 
examining diverse contexts of human communication including interpersonal, small group, 
organizational, mass communication, and intercultural communication. 
  
วส.301 การสื่อสารและสาธารณมต ิ    หนวยกิต 3(3 - 0 - 6) 
JC 301 Communication and Public Opinion                                                                   
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร 
          ความหมาย ลักษณะบอเกิดและวิวัฒนาการของสาธารณมติ วิเคราะหปจจัยทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีผลตอประเด็นปญหาสาธารณมติ บทบาทของสื่อมวลชนในการกอตัวและ 
เปลี่ยน แปลงสาธารณมติ  การโฆษณาชวนเชื่อและการปฏิบัติการทางจิตวิทยา 
 Prerequisite(s) : JC 200 Introduction to Communication 
 This subject offers student an understanding in communication and public opinion, 
emphasizing on the principles, causes and evolution of public opinion.  The subject also studies political, 
economic and social factors which are influential to the problems in public opinion, the roles of   
journalists which lead to changes in public opinion, propaganda and psychological behavior. 
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วส.302 ความรูเบื้องตนทางวิจัยการสื่อสาร    หนวยกิต 3(3 - 0 - 6) 
JC 302 Introduction to Communication Research      
         วิชาบังคับกอน : สอบได วส.300 ทฤษฎีการสื่อสาร 
  แนวคดิและหลักการระเบียบวิธีวิจยัตางๆ ทางสังคมศาสตร ซ่ึงประยกุตใชกับการสื่อสาร 
วิชานี้มุงใหนกัศึกษาเขาใจกระบวนการและวิธีการวิจยั เพื่อสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนแกวิชาชีพ
ส่ือสารมวลชน 
 Prerequisite(s) : JC 300 Communication Theory 
 This subject aims to introduce students to communication research, emphasizing  on 
various research design in social subject and methods of communication research.  Students shall gain 
and  understanding in research Methodology and be able to apply their knowledge in their mass 
communication career. 
 
วส.490 ฝกงานภายนอก      หนวยกิต 3(0 - 6 - 3) 
JC 490 Internship                      
  ในภาคสุดทาย เมื่อนักศึกษาไดศึกษาวิชาตางๆ จนครบหลักสูตร โดยมีวิชาตกคางอยูไม
เกิน 15 หนวยกิต นกัศึกษาจะตองออกไปฝกงานภายนอกตามสถาบัน หรือหนวยงานวิชาชีพตางๆ ที่ตน
เลือกตามความสนใจและสอดคลองกับสาขาวิชาที่ศึกษา โดยอยูในความควบคุมและประเมินผลของ
สาขาวิชาที่ตนศึกษารวมกับสถาบันหรือหนวยงานภายนอก  ทั้งนี้ มรีะยะเวลาการฝกงานไมนอยกวา 135 
ช่ัวโมง หรือไมนอยกวา 9 สัปดาห 
        ภายหลังจากการฝกงานภายนอก นักศกึษาจะตองเสนอรายงานตอกรรมการของสาขาวิชา
หรืออาจารยทีรั่บผิดชอบ 
      อนึ่ง นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชา วส.491การศึกษาเฉพาะเรื่องแทนการฝกงานภายนอกได   
  In final semester, those students who have obtained all the required credits and have 
only 15 credits remaining, are required to take an internship at an institution or their choice of company in 
their interest and their major.  Their choice of company must be approved by the faculty and the company 
in which students intend to take an internship.  The duration must be longer than 135 hours or 9 weeks. 
After having the internship, students must submit a report to the committee in their major or their lecturer.  
Alternatively, students can be enrolled in JC 491 Special Projects instead of taking an internship. 
 
วส.491 ศึกษาเฉพาะเรื่อง      หนวยกิต 3(0 - 6 - 3) 
JC 491 Special Project         
  วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมตัิจากผูสอน 
       เปนวิชาทีก่ําหนดใหนักศกึษาเลือกศึกษาและหรือปฏิบัติงานในโครงการพิเศษเฉพาะดาน
ตามความสนใจ 
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  Prerequisite(s) : Students’ project must be initially approved by the department, or 
lecturer. 
  Students conduct an individual project or attend a special workshop in which they are 
interested. 
 

กลุมวิชาบริหารการสื่อสาร 
 

วส.206 วาทวทิยา      หนวยกิต 3(2 - 2 -5) 
JC 206 Introduction to Speech Communication          
 มุงหมายที่จะใหความรูและทักษะขัน้พื้นฐานสําหรับการพูดใหสัมฤทธผิล และใหมี
ความสามารถในการพดูในที่สาธารณะ โดยใชความคิดสรางสรรคผนวกกับศกัยภาพของแตละบคุคล 
 This subject aims to provide students with an  introduction to speech communication  as 
well as to lulp them become initiative, capable, and responsible speakers in various settings of public 
speaking. 
   
วส.207 การสื่อสารระหวางบุคคล     หนวยกิต 3(2 - 2 -5) 
JC 207 Interpersonal Communication            
  ทฤษฎีหลักทางสังคมและวฒันธรรมที่มีผลตอการปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารระหวางบุคคล 
การปฏิสัมพันธและแบบแผนการสื่อสารระหวางบุคคล ในระดบัตาง ๆ ตั้งแตระดับครอบครัวกลุมยอยและ
มวลชน การสื่อความหมายภายในและระหวางกลุมบุคคลโดยมุงใหนักศกึษา พัฒนาทักษะการสื่อ
ความหมายอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในการพฒันาบุคคลและสังคม 
 A theoretical study about social and cultural factors which influence on interpersonal 
communication. The subject also emphasizes on the reaction and the pattern of interpersonal 
communication at various levels, from micro level to macro level.  The topics cover on meaning within 
interpersonal communication, aiming to develop students’ skills in communication for their own personal 
and social improvement. 
 
วส.208 การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ    หนวยกิต 3(2 - 2 -5) 
JC 208 Persuasive Communication           
  วิชาบังคับกอน : สอบได วส.206 วาทวิทยา 
       ใหความรูความเขาใจในทฤษฎีการโนมนาวใจ เพื่อโนมนาวและรณรงคเพื่อใหผูฟงยอมรับ
และปฏิบัติตาม  
  Prerequisite(s) : JC 206 Introduction to Speech Communication 
  This subject gives student an overview of persuasive communication.  Students will 
learn to persuade others to meet their purposes. 
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วส.209 ส่ือประเพณ ี      หนวยกิต 3(3 - 0 - 6) 
JC 209 Traditional Media          
 ถึงแบบแผนสื่อประเพณีชนดิตางๆ เชน ส่ือพื้นบาน โดยมุงใหนกัศึกษาเขาใจธรรมชาติ 
เนื้อหา รูปแบบ และผลกระทบของสื่อประเพณี และสามารถประยุกตใชรวมกับการสื่อสารประเภทอื่น ๆ 
เพื่อประโยชนแกการพัฒนาสังคม 
 A study of traditional media, such as local media.  This subject aims to provide students 
an understanding in the principles of traditional media and its impacts.  Successful students should be 
able to apply traditional media to other kinds of media for the benefits of the society. 
 
วส.303 การบริหารการสื่อสาร     หนวยกิต 3(3 - 0 - 6) 
JC 303 Communication Management          
         วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร 
 หลักและเทคนิคการบริหารและการจดัการดานการสื่อสารระบบการสื่อสาร ระบบ
ขาวสาร วิเคราะหกรณีปญหาเฉพาะเกี่ยวกบัการบริหารและการจัดการในแงการลงทุน การดําเนินการ และ
การประเมินผล  
  Prerequisite(s) : JC 200 Introduction to communication 
  This subject covers principles and tactics for communication management, news system 
and critical case studies on management, closing looking at investment, running and evaluation. 
 
วส.304 การวางแผนและกลยทุธการสื่อสาร   หนวยกิต 3(3 - 0 - 6) 
JC 304 Communication Planning and Strategies           
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 303 การบริหารการสื่อสาร 
 หลักทฤษฎี และเทคนิคในการวางแผนและกลยุทธการสือ่สารประเภทตาง ๆ อาทิ การ
ส่ือสารระหวางบุคคล การสื่อสารมวลชน การสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารขอมูล  ทั้งนี้ เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายและเปาหมายขององคกรและกจิกรรมตาง ๆ วิเคราะหกรณีปญหาเกีย่วกับการวาง
แผนการสื่อสาร โดยใชส่ืออยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 Prerequisite(s) : JC 303 Communication Management 
 This subject enhances students’ knowledge in principles, theories and tactics in 
communication planning and strategies, such as interpersonal communication, mass communication, 
telecommunication and communication in suitable ways and meeting the organization’s needs.  Critical 
case studies on the problem in communication planning and strategies will be also covered.  Students 
shall be also able use proper and efficient media. 
 



 34

วส.305 การสื่อสารและมนษุยสัมพันธในองคการ   หนวยกิต 3(3 - 0 - 6) 
JC 305 Communication and Human Relations in Organization          
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร 
 พฤติกรรมและความสัมพันธของบุคคลและกลุมตาง ๆ ในองคการ เนนการสื่อสาร และ
ระบบขาวสารในองคการเพือ่นําไปสูการปรับปรุงพฤติกรรมการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ 
 Prerequisite(s) :  JC  200 Introduction to Communication 
 This subject studies human behavior and human relationship within the organization, 
emphasizing on communication and internal news system which could lead to changes in communicating 
behaviors and human relations.  
 
วส.306 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม    หนวยกิต 3(3 - 0 - 6) 
JC 306  Intercultural Communication         
                          วิชาบังคับกอน: สอบไดวชิา วส.200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร 
                          แนวคดิ ทฤษฎีทางการสื่อสารและวัฒนธรรม   โดยเนนถึงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบของการสื่อสารตางวัฒนธรรม   รวมถึงศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนตอประเด็นหรือปญหาการ
ส่ือสารตางวัฒนธรรมทั้งในระดับชาตแิละนานาชาต ิ 

Prerequisite(s) :  JC  200 Introduction to Communication 
This course explores concepts and theories of communication and culture, as well as 

changes and effects of intercultural communication. Students examine and describe the role of mass 
media on critical issues concerning intercultural communication both national and international context 
 
วส.308 การสื่อสารทางการเมือง     หนวยกิต 3(3 - 0 - 6) 
JC 308 Political Communication        
 แนวความคิดของการสื่อสารที่เกี่ยวของกบัการเมืองทั้งในฐานะที่การสื่อสารเปนสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมือง และในฐานะที่เปนระบบ ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม
ทางการเมือง โดยวเิคราะหถึงความสัมพันธของแนวคดิหลักทั้งสอง ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค 
                           This Subject provides students fundamental knowledge in political communication, 
emphasizing on political communication as a cause for political changes and as a sensitive system, which 
influenced by political changes.  The subject will also examine the relationship between those roles and 
those factors at a micro  and a micro level. 
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วส.309 การสื่อสารสาธารณะเพื่อการรณรงค    หนวยกิต            3(3 - 0 - 6) 
 JC 309 Public Communication Campaign    
                          วิชาบังคับกอน: สอบไดวิชา วส.208 การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ  
                          ความหมายและกระบวนการของการสาธารณะ โดยเนนถึงการวางแผนและการจัดการ
ส่ือสารสาธารณะในโครงการรณรงคตาง ๆ ในทางการเมือง  เศรษฐกจิและสังคม เพื่อใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค  รวมถึงการประเมินผลการสื่อสารในโครงการรณรงค 

Prerequisite(s) :  JC 208 Persuasive Communication     
                          The course is designed to teach on  concepts and processes of public communication, as 
well as,  the knowledge on basic elements of public communication campaign on political, economic and 
social campaign. Students learn how to plan, execute and evaluate the effective public communication 
campaign 
 
วส.400 เทคโนโลยีทางการสื่อสาร                               หนวยกิต             3(3 - 0 - 6)                     
JC 400 Communication Technology      
       ความเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมในระบบการสื่อสารสมัยใหม โดยเฉพาะที่เกดิจาก
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรและผลกระทบที่มีตอระบบพื้นฐานทางสงัคมมนุษย ในเรื่องของคานิยม 
แนวโนมทางกระบวนความคิดและโครงสรางทางเศรษฐกิจและการเมอืงหรือที่เรียกกันวา สังคมขาวสาร 
  This subject offers students an understanding in changes due to advanced 
communication technology, particularly, in area of computing technology.  The subject will cover its 
impacts on human social foundation, their beliefs and economic and political structure, which leading to 
Information Technology society in today. 
 
วส.405 การสื่อสารกับการพัฒนา     หนวยกิต          3 (3 - 0 - 6) 
JC 405 Communication and Development       
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 200 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร และ  
                วส. 300 ทฤษฎีการสื่อสาร 
  ความสัมพันธในเชิงโครงสรางของแนวความคิดและทฤษฎีทางการสื่อสารกับการพัฒนา 
เพื่อใหสามารถทําความเขาใจแนวความคดิ หรืออุดมการณที่จะใชการสื่อสารสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
หรือการสื่อสารพัฒนาการ ทั้งในการพัฒนาเมืองและชนบท  
  Prerequisite(s) : JC 200 Introduction to Communication and  

JC 300 Communication Theory 
  This subject provides students an understanding in the relationship between the 
structures of  theories in communication and its development.  This subject also focuses on Ideology for 
national development or development communication, urban and rural development. 
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วส.406 ส่ือมวลชนกับสังคม     หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 406 Mass Media and Society        
 ลักษณะ หนาที่ และความสําคัญของสื่อมวลชนในฐานะเปนสถาบันสําคัญอยางหนึ่งใน
สังคม เนนวิเคราะหความสมัพันธของสื่อมวลชนกับรัฐบาล และสถาบันอื่นๆ ในสงัคม สิทธิ หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนตอสังคม และการควบคุมส่ือมวลชน รวมถึงการวิเคราะหบทบาท
ส่ือมวลชนในระดับชาติและทองถ่ินที่มีตอสังคมไทย 
 This subject examines the roles and the responsibilities of mass media, which considered 
relatively important in the society.  Students will cover issues on media control and an analysis of the 
relationship between mass media and the government, as well as other kinds of institutions.  The subject 
will emphasize on its rights, roles and responsibilities for the society  nationally and internationally. 
 
วส.407  ธุรกิจและการตลาดในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน  หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 407  Business and Marketing for Mass Communication Industries 
              ลักษณะและโครงสรางอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน  พฤติกรรมดานองคการ
ส่ือสารมวลชนและทรัพยากรมนุษย กระบวนการบริหารจัดการตนทนุ งบประมาณ การเงินในองคกร
ส่ือสารมวลชน กระบวนการบริหารการตลาด อันไดแก การผลิต การกระจาย การประมาณการรายได การ
ควบคุม และการประเมิน 
  This subject is a study to the nature and the structure of mass communication industries, 
emphasizing on organizational behavior, mass communication and human resource, the procedures in 
management, such as production, distribution, estimating profits, controlling and evaluation. 
 

วส.408 ระบบสื่อสารมวลชนเปรียบเทยีบ    หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 408 Comparative Mass Communication Systems     
 วิชาบังคับกอน :  สอบได วส. 300 ทฤษฎีการสื่อสาร 
 เปรียบเทียบระบบสื่อสารมวลชนของประเทศตาง ๆ การสื่อสารมวลชนระหวางชาติ เนน
การวิเคราะห บทบาทโครงสรางของแตละระบบที่มีความสัมพันธตอระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของประเทศนัน้ ๆ 
  Prerequisite(s) :  JC 300 Communication Theory 
  This subject provides students a comparison of mass communication system of different 
countries.  The subject presents critical case studies of various mass communication systems which 
influence its social system, economic and politic. 
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วส.409 สัมมนาการบริหารการสื่อสาร    หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 409 Seminar in Communication Management       
 วิชาบังคับกอน :  สอบได วส. 303 การบริหารการสื่อสาร 
 อภิปรายและศกึษาคนควาปญหาดานการบริหารการสื่อสารและการจดัการสื่อ 
มวลชน ประเภทและรูปแบบตาง ๆ โดยประยุกตกับสถานการณที่เปนจริงทั้งในระบบแผนภาค 
รัฐบาลและเอกชน 
 Prerequisite(s) : JC 303 Communication Management 
 This subject provides student opportunities to discuss in the class and conduct  research 
on problems in communication management and mass communication management.  The subject also 
covers various pattern of communication management which could be applied in reality in the 
government departments and the private company. 
 
กลุมวิชาหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ 
 
วส.212 การรายงานขาวขัน้สูง     หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 212 Advanced News Reporting       
  วิชาบังคับกอน:  สอบได วส. 210 วารสารศาสตรเบื้องตน และ  
                 วส. 211 หลักการรายงานขาว 
 หลักการประเมินคุณคาขาว เนนการรายงานขาวทีม่ผีลกระทบตอสังคม เทคนิคการ
รวบรวมขอเทจ็จริงจากแหลงขาวทุกประเภท เทคนิคการสื่อขาวขั้นสูง เชน การสัมภาษณ การสังเกตติดตาม
ความเคลื่อนไหวของเหตุการณและสถานการณ ตลอดจนการรายงานขาวเชิงสืบสวน ขาวเชิงตคีวาม ขาว
จากสํานักขาวตางประเทศ ขาวจากการประชุมสัมมนา ขาวจากผลงานวิจยั ฯลฯ รวมถึงการศึกษาบทบาท 
หนาที่ ความรบัผิดชอบและจริยธรรมของผูส่ือขาว 
 Prerequisite(s) :  JC 210  Introduction to Journalism and JC 211  Basic News Reporting 
 Principles of evaluating news value, emphasize on reporting news effecting society, 
news gathering techniques from various news sources; advanced news reporting techniques such as 
interviewing, observing situations and issues; investigative reporting, interpretative reporting, news from 
news agency, conference and seminar news, news from research project; roles, responsibilities and ethics 
of news reporter. 
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วส.213 การถายภาพวารสารศาสตร    หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 213 Photojournalism           
  วิชาบังคับกอน : สอบได วส.211 หลักการรายงานขาว 
       ทฤษฎีและปฏบิัติเกี่ยวกับเทคนิคของการถายภาพ การประเมินคณุคาของภาพขาวและ
สารคดี การสื่อความหมายโดยภาพถาย เนนความสําคัญของภาพเชิงขาว และการผลิตสารคดีภาพสําหรับ
หนังสือพิมพ นิตยสาร และสิ่งพิมพอ่ืน ๆ  
  Prerequisite(s) :  JC 211 Basic News Reporting 
  Theory and practice of photography techniques, principles to evaluate photos used for 
news and feature stories, meaning of pictures; emphasis on  importance of photos related to news and 
producing pictorial features for newspaper, magazine and other  print media. 
 

วส.216 เทคโนโลยีทางการพิมพ     หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 216 Printing Technology            
 ระบบ อุปกรณ และเทคนิคทางการพิมพทุกประเภท เพือ่ใหสามารถเลือกใช และ 
ดําเนินการในการผลิตส่ือส่ิงพิมพแตละประเภทได โดยเนนสื่อประเภทหนังสือพิมพและนิตยสาร 
  Printing techniques, equipments and technology; selecting proper printing technologies 
to produce print media especially for newspapers and magazines. 
 

วส.310 การเขยีนบทบรรณาธิการและบทความ   หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 310 Editorial and Article Writing         
 วิชาบังคับกอน :  สอบได วส. 211 หลักการรายงานขาว 
  หลักการและวธีิการเขียนบทความประเภทตาง ๆ ที่ใชกันอยูในสื่อมวลชนปจจุบัน 
โดยเฉพาะหนงัสือพิมพและนิตยสาร เนนการรวบรวมขอมูล การประมวลเนื้อหา การเรียบเรียงและการ
ถายทอดความคิด 
  Prerequisite(s) : JC 211 Basic News Reporting 
  Principles and writing techniques for article used in today mass media especially 
newspapers and magazines; information gathering, rewriting, and presenting idea. 
 

วส.311 การบรรณาธิกรณหนังสือพิมพ    หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 311 Newspaper Editing            
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 211 หลักการรายงานขาว 
 หนาที่และความสัมพันธในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพกับกองการผลิต การเตรียม การ
คัดเลือก และตรวจแกตนฉบับขอเขียนและภาพเพื่อลงพมิพ เนนการตรวจสอบความถูกตองของขอเท็จจริง
การใชภาษารวมถึงการพาดหัวขาว การปรับปรุงชื่อเร่ือง การกําหนดตัวพิมพและระบบพิมพ รวมถึงการใช
คอมพิวเตอรในกระบวนการบรรณาธิกรณ 
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 Prerequisite(s) : JC 211 Basic News Reporting 
 Functions and relationships between editorial and production department; preparation, 
selection and editing manuscript  and picture for printing especially accuracy of facts, language usage 
including writing headlines, improving titles, selecting typography and printing technologies; using 
software in editing process. 
 

วส.312 การออกแบบจดัหนาส่ิงพิมพ    หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 312 Publication Design           
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 213 การถายภาพวารสารศาสตร 
 ศิลปะการออกแบบและทฤษฎีการจัดหนาหนังสือพิมพและส่ิงพิมพ ฝกฝนออกแบบจดั
หนาส่ิงพิมพตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ นติยสาร หนังสือ แผนพับ และส่ิงพิมพอ่ืน ๆ ตลอดจนใชเครื่อง
คอมพิวเตอรในการพิมพและในการออกแบบจัดหนา 

Prerequisite(s) : JC 213  Photojournalism 
  Theory and arts of publication design; practice design publications such as newspapers, 
magazines, books, brochures and other print media; using computer to design publications. 
 

วส.313 ส่ิงพิมพชุมชน                                             หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 313 Community Print Media           

วิชาบังคับกอนสอบได วส.211 หลักการรายงานขาว 
       วิเคราะหความหมายของสิ่งพิมพชุมชน ในฐานะ “ส่ือชุมชน” ซ่ึงเปนกลไกสําคัญของการ
ดํารงอยูของชุมชนตางๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ศึกษาบทบาท หนาที่และลักษณะตางๆ ของสื่อ
ส่ิงพิมพ นักศึกษาจะบูรณการความรูเร่ืองสื่อส่ิงพิมพและความรูในเรื่องชุมชน เพื่อนําไปใชในการศึกษา
และอํานวยการใหส่ือส่ิงพิมพสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  Prerequisite(s) : JC 211 Basic News Reporting 
  Analysis of community print media definition as community media playing an important 
role in the survival of community in Thailand and other countries; roles,  functions, and characteristics of 
print media; integrating knowledge about print media and community to educate and manage print media 
to serve community needs efficiently. 
 

วส.316 ส่ิงพิมพอิเล็กทรอนกิส     หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 316 Electronic Publishing         
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.311 การบรรณาธิกรณหนงัสือพิมพ 
 ความหมาย หลักการ องคประกอบ กระบวนการและวิธีการพิมพทางอิเล็กทรอนิกส 
สภาพแวดลอม ทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงจําเปนตอการดําเนินงาน รูปแบบ และประเภททางการใหและ
การใชบริการ ตลอดจนผลกระทบตอสังคม วงการสื่อสารมวลชน ธุรกิจสิ่งพิมพ ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
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                Prerequisite(s) : JC 311 Newspaper Editing 
  Definitions, principles, components, and electronic publishing process; internal and 
external factors essential for operating; format and type of inputting information and getting service; 
effect of electronic publishing on society, mass communication, and print media industry today and in the 
future. 
 
วส.318 การเขยีนสารคด ี      หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 318 Feature Writing           
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 211 หลักการรายงานขาว 
 หลักการ รูปแบบและขั้นตอนการเขียนสารคดีสําหรับสื่อมวลชนประเภทตางๆ การ
รวบรวมและเรียบเรียงขอเทจ็จริง    การถายทอดขอมูลอยางชัดเจน นาอาน เนนการฝกทักษะ การเขยีนอยาง
สรางสรรคในเชิงความรูและความคิด 
 Prerequisite(s) : JC 211 Basic News Reporting 
 Principles, formats, and steps for writing feature for various mass media; collecting and 
rewriting information, readable presenting information; practice skills on creative writing. 
 
วส.319 การวิเคราะหสถานการณปจจุบนั    หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 319 Interpretation of Current Affairs          
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.212 การรายงานขาวขั้นสูง 
 หลัก รูปแบบ และวิธีการวิเคราะหสถานการณปจจุบนัภายในและภายนอกประเทศ ปจจัย
ที่มีผลกระทบตอสถานการณ เชน การเมอืง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนปญหาและแนวโนมที่มี
ผลกระทบตอสังคมไทย 
  Prerequisite(s) :  JC 212 Advanced News Reporting 
 Principles, formats, and methods for analyze national and international current 
situations; factors effecting situations or issues such as politics, economics, society, and culture; problems 
and trends effecting Thai society. 
 
วส.410 ฝกงานหนังสือพิมพและนิตยสาร (ภายใน)    หนวยกิต 3 (1 - 4 - 4) 
JC 410 Journalism Practice          
 วิชาบังคับกอน :  สอบได วส. 311 การบรรณาธิกรณหนังสือพิมพ และ  
                    วส. 312 การออกแบบจัดหนาส่ิงพิมพ 
 ฝกงานหนังสือพิมพและนติยสารตามที่จะกําหนด 
  Prerequisite(s) :  JC 311 Editorial and Article Writing and JC 312 Publication Design  
  Internship at newspapers and magazines organization as assigned by the faculty. 
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วส.416 การบริหารหนังสือพิมพและนิตยสาร   หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 416 Newspaper and Magazine Management          
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.210 วารสารศาสตรเบื้องตน 
 กิจการหนังสือพิมพและนติยสารในฐานะที่เปนทั้งสถาบันทางสังคมและธุรกิจเอกชน การ
กําหนดนโยบายและแผนงาน การจดัรูปองคการบริหารกองบรรณาธิการ บริหารการผลิต บริหารการ
จําหนาย การสงเสริมการขาย 
  Prerequisite(s) :  JC 210 Introduction to Journalism 
  Newspaper and magazine business as a social institute and a private sector; policy, plan, 
and organization management; editorial, production, distribution, and sales promotion department. 
 
วส.417 การบรรณาธิกรณและการจัดทํานติยสาร   หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 417 Magazine Editing and Production         
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 311 การบรรณาธิกรณหนังสือพิมพ 
  วิวัฒนาการ ลักษณะ ประเภท และบทบาทของนิตยสาร กระบวนการและขัน้ตอนการ
จัดทํา การคัดเลือกขอเขียนและภาพ การจัดเตรียมและการตรวจแกตนฉบับ ตลอดจนการเลือกใชตัวอักษร 
หัวเร่ืองและระบบการผลิต 
  Prerequisite(s) : JC 311 Editorial and Article Writing 
  Evolution, characteristics, types and roles of magazine; process and steps for producing, 
manuscript and picture selection, preparation, and editing; selection of typography, headlines, and 
production printing process. 
 
วส.418 สัมมนาวิชาชีพหนงัสือพิมพ    หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 418 Seminar in Journalism            
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.212 การรายงานขาวขั้นสูง หรือไดรับอนมุัติจากผูสอน 
 คนควาและสมัมนากรณีปญหาทางดานวารสารศาสตรที่มีผลกระทบตอสังคม ประวตัิ 
จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของนักวารสารศาสตรทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศ 
 Prerequisite(s) :  JC 212 Advanced New Reporting or approved by the course  
    co-coordinator 
 Researching and seminar on journalism issues effecting society; ethics, and 
responsibilities of journalists in Thailand and overseas. 
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วส.419 หนังสือพิมพทองถ่ิน     หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 419 Community Newspaper            
 ลักษณะหนาที ่ และบทบาทของหนังสือพิมพทองถ่ินตอชุมชน ศึกษาองคประกอบและ
สภาพแวดลอมของทองถ่ิน ทั้งที่เปนปจจยัสงเสริมความเจริญเติบโตและเปนอุปสรรคการดําเนินงาน
เปรียบเทียบรูปแบบและเนือ้หาของหนังสือพิมพทองถ่ินกับหนังสือพิมพสวนกลาง 
  Descripting, roles, and functions of community newspaper toward community; elements 
and environments of communities especially factors supporting and obstacles to operation of community 
Newspapers; comparison of 
 
ก ลุ ม วิ ช า วิ ท ยุ แ ล ะ โ ท ร ทั ศ น  
 
วส.231 การเขยีนบทวิทยแุละโทรทัศน    หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 231 Writing for Broadcasting          
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.230 ความรูเบื้องตนทางวทิยุและโทรทศัน 
การเขียนเชิงสรางสรรค การถายทอดเรื่องราวที่อานที่ไดเห็นและแนวความคิดออกมาในรูปของการเขียน
เพื่อใหฟง และการเขียนเพื่อใหเห็นและไดยิน การเขยีนเรื่องจริง การเขียนเรื่องสมมุต ิรวมทั้งการวางแผน
และการเขยีนบทวิทยแุละโทรทัศนในรูปแบบตาง ๆ 

Prerequisite(s) : JC 230 Introduction to Broadcasting 
This subject aims to introduce students to the processes of designing and scripting  

broadcast media in various types of writing, emphasis on creative writing, the fundamentals of good 
writing along with an emphasis upon the effective use of the audiovisual language and script formatting. 
The student enrolled in the subject shall develop skills in writing both for fiction and non-fiction. 
 
วส.232 ขาววทิยุและโทรทศัน      หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 232 Radio and Television News      
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.230 ความรูเบื้องตนทางวทิยุและโทรทศัน 
 หลักการเขียนขาววิทยุและโทรทัศน หลักการพิจารณาถงึความสําคัญ  
คุณคา และคณุสมบัติของขาว การเขียนและการบรรณาธิกรณตนฉบบัขาว การจัดและตระเตรียมตนฉบับ
ขาว รูปแบบของรายการขาวประเภทตาง ๆ การสัมภาษณเชิงขาว การรายงานขาว การจัดเสนอขาวพเิศษ 
เชน ขาวเกษตรกรรม ขาวเศรษฐกิจ ขาวกฬีา ตลอดจนศกึษาถึงขอไดเปรียบเสียเปรยีบในการเสนอขาวทาง
วิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ 
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 This subject aims to develop an understanding in radio and television news, covering 
fundamentals of radio and television news, disadvantages and advantages of radio and television news 
criteria for news evaluation, the nature of news, editorial writing, arranging and preparing news, various 
types of news program, journalist interviewing, presenting different categories of news, such as 
agricultural news, economic news, sports news. 
 
วส.330 การผลิตรายการวิทยุ      หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 330 Radio Production         
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.230 ความรูเบื้องตนทางวทิยุและโทรทศัน และ  
                วส.231 การเขียนบทวิทยแุละโทรทัศน 
 องคประกอบสําคัญที่มีผลตอการวางแผนการจัดรายการและการผลิตรายการวิทย ุ เนน
ทฤษฎี ปฏิบัติและประเมนิรายการวิทยุประเภทตาง ๆ ที่ผลิต 
 Prerequisite(s) : JC 230 Introduction to Broadcasting and 
   JC 231 Writing for Broad Casting 
 This subject aims to provide students with practical skills and a theoretical 
understanding in radio production, focusing on its influential factors on planning strategies. The students 
are required to produce various types of radio production and successful students shall be also to evaluate 
their own production 
 
วส.331 การผลิตรายการโทรทัศน      หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 331 Television Production        
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.230 ความรูเบื้องตนทางวทิยุและโทรทศัน และ  
                                           วส.231 การเขียนบทวิทยแุละโทรทัศน 
 องคประกอบและปจจยัที่มคีวามสัมพันธกับกระบวนการผลิตรายการ 
โทรทัศน 3 ขั้นตอนที่สําคัญคือ ขั้นตอนกอนการผลิตรายการ ขั้นตอนขณะผลิตรายการ ขั้นตอนหลังการ
ผลิตรายการ และฝกทักษะการผลิตรายการโทรทัศนภายในหองสง 
 Prerequisite(s) : JC 230 Introduction to Broadcasting and     
   JC 231 Writing for Broadcasting 
 An introduction to the study of the basic concepts and production procedures; pre-
production, production and post-production, involved in professional television studio. The subject 
emphasizes on the television production’s strategies, principles, its roles and factors. Successful students 
should develop technical skills involved in television production 
 



 44

วส.334 การวจิัยทางวิทยแุละการจัดระบบขอมูลเพื่อผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน    หนวยกิต   3 (2 - 2 - 5) 
JC 334 Research into Radio and Development for Radio and Television Production               
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.230 ความรูเบื้องตนทางวทิยุและโทรทศัน 
       ความสําคัญและแเนวคิดที่เกี่ยวของกับการวิจัยดานวิทยแุละโทรทัศน เทคนิคการวิจัยใน
รูปแบบตาง ๆ ที่สามารถประยุกตใชไดกับงานวิทยุและโทรทัศน เชน การแสวงหาแหลงขอมูลการจัดระบบ
ขอมูล การเลือกใชขอมูลเพื่อนําไปสูประเดน็การวจิัยหรือการเลือกเรื่อง การวิเคราะหขอมูล การแปลงขอมูล
สูการผลิตรายการ การสํารวจทัศนคตแิละความพึงพอใจของผูรับสาร การสัมภาษณเจาะลึก การวัดความ
นิยมรายการ การจัดผังรายการ เปนตน ตลอดจนฝกฝนปฏิบัติการดานงานวจิัยและจัดระบบขอมูลเพื่อผลิต
รายการดานวทิยุและโทรทศัน 

Prerequisite(s) : JC 230 Introduction to Broadcasting 
  The study aims to examine theoretical and methodological approaches to radio and 
television.  It introduces research techniques and allows students to have practices in broadcasting 
research, for example, data collection, data processing, data selection, data analysis, data transformation, 
survey of audiences, interviews, ratings and scheduling. 
 
วส.335 การวิเคราะหส่ือวิทยแุละโทรทัศน          หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 335 Radio   and Television  Analysis        

วิชาบังคับกอน : สอบได วส.230 ความรูเบื้องตนทางวทิยุและโทรทศัน 
ความหมายและความสําคัญของการวิเคราะหส่ือวิทยุและโทรทัศน วิธีการวิเคราะห 

รายการวิทยุและโทรทัศนดวยแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ เชน แนวคิดเชงิสัญวิทยา แนวการศึกษาเชิงประเภท
รายการ แนวคดิเรื่องภาพตวัแทน เปนตน และการประยกุตใชแนวคดิดังกลาวในการวิเคราะหส่ือวิทยแุละ
โทรทัศน ในชวีิตประจําวัน 

Prerequisite(s) : JC 230 Introduction to Broadcasting 
 The study aims to understand the definition, principles and methods of radio and 
television analysis.  It introduces various approaches to radio and television, such as, semiology, genre 
analysis, representation, etc.  Its goal is also to enable students to use these approaches to analyze radio 
and television programs in everyday life.  
 
วส.336 การละครและดนตร ี     หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 336 Drama and Music                        
 วิชาบังคับกอน : สอบได  วส.232 ขาววทิยุและโทรทศัน  หรือ  

               วส.330 การผลิตรายการวิทยุ  หรือ  
                 วส.331 การผลิตรายการโทรทัศน  หรือ  
  วส.271 การถายทําภาพยนตร 
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 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการแสดงและดนตร ี เพื่อใหเกดิประโยชนตอการประยุกตในงาน
ผลิตดานวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน และภาพยนตร 
 Prerequisite(s) :  JC 232 Radio and Television News or  
   JC 330 Radio Production 1 or  
                                                       JC 331 Television Production  or  
   JC 271 Cinematography 
 This subject gives student an overview of drama and music. The subject aims to help 
students to apply their knowledge in broadcasting, radio, and television and film production 
 
วส.337 ขาววทิยุและโทรทศันขั้นสูง    หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 337 Advanced Radio and Television News      
  วิชาบังคับกอน : สอบได วส.232 ขาววิทยุและโทรทัศน  
 หลักการผลิตรายการขาววิทยแุละโทรทัศน การจัดทํารายการเบื้องหลังขาว วิจารณขาว 
สารคดีขาว นติยสารขาว การรายงานขาวนอกสถานที่ ศึกษาถึงคุณสมบัติพิเศษของผูส่ือขาววิทยแุละ
โทรทัศน เนนการผลิตรายการขาวทั่วไปประจําวนัของวทิยุและโทรทศัน 

Prerequisite(s) : JC 232 Radio and Television News 
 This subject enhances students’ knowledge in Radio and Television news. The subject 
focuses on the principles of radio and television news reporting, producing “behind the news” program, 
news criticism, documentary news, magazine news, on-field news reporting and a study of the special 
characteristics of radio and television news reporters, general daily news programs on the radio and 
television. 
 
วส.338 วิทยแุละโทรทัศนนานาชาต ิ    หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 338 International Broadcasting        

วิชาบังคับกอน : สอบได วส.230 ความรูเบื้องตนทางวทิยุและโทรทศัน 
       เปรียบเทียบระบบวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศนของหนวยงานตาง ๆ และองคการ
ระหวางประเทศ ตลอดจนกฎระเบียบดานวิทยกุระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน โดยเนนบทบาทและแนว
ทางการใชวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศนของประเทศตางๆ วิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญ ๆ อันสืบ
เนื่องจากการใชวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางวิทยกุระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนที่มีผลกระทบถึงการสื่อสารระหวางประเทศ รวมทั้งการศึกษาดูงาน 
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Prerequisite(s) : JC 230 Introduction to Broadcasting 
  This subject provides students a comparison of domestic broadcasting workstations and 
international broadcasting workstations. The topics cover the regulations in broadcasting, roles and uses 
of  broadcasting in various countries. This subject also emphasizes on  important problematic case studies 
due to broadcasting uses, as well as, changes in broadcasting technology which is influential to 
international telecommunication. Students are also located to visit a workstation. 
 
วส.339 การประกาศทางวทิยุและโทรทัศน    หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 339 Announcing in Broadcasting                   
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส 230 ความรูเบื้องตนทางวทิยุและโทรทศัน 
 การพูด การอาน การบรรยาย และการพากษ เพื่อใหผูศึกษามีความเขาใจในหนาที่และมี
ทักษะในการเปนโฆษก หรือผูประกาศ หรือผูบรรยายหรือผูพากษในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน 

Prerequisite(s) : JC 230 Introduction to Broadcasting 
  This subject provides students an understanding in the roles and responsibilities of the 
announcer in radio and television. Students are given opportunities to explore its related skills, such as 
speaking, reading, describing and announcing. 
 
วส.430 วิทยแุละโทรทัศนกบัสังคม    หนวยกิต  3 (3 - 0 - 6) 
JC 430 Radio Television  and Society           
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.230 ความรูเบื้องตนทางวทิยุและโทรทศัน  
 ลักษณะเชิงเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยีของสื่อวิทยแุละโทรทัศน 
เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่และความสัมพนัธระหวางอุตสาหกรรมสื่อกระจายเสียงกบัมิติทางสังคมทั้ง
ระดับจุลภาคและมหภาคและเนนใหนักศกึษาไดวิจารณสภาพการณของส่ือวิทยุและโทรทัศนในสังคม
ปจจุบัน 

Prerequisite(s) : JC 230 Introduction to Broadcasting 
 The study aims to examine economic, political, cultural and technological dimensions of 
radio and television.  It also emphasizes media functions and a relationship between broadcasting industry 
and social aspects, both at the micro and macro level.  It allows students to criticize current circumstances 
of radio and television in contemporary society.. 
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วส.431 การบริหารงานวิทยแุละโทรทัศน    หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 

JC 431 Broadcasting Administration                 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.230 ความรูเบื้องตนทางวทิยุและโทรทศัน  
 แนวคดิและหลักการบริหารและการจดัการงานสื่อสารมวลชน และนําแนวคิดนั้นไป
ประยุกต สําหรับการวิเคราะหแนวทางการบริหารงานวทิยุและโทรทศันเพื่อกจิการของรัฐ ธุรกิจ และ
สาธารณประโยชน 

Prerequisite(s) : JC 230 Introduction to Broadcasting 
 This subject aims to examine a concept and principle of mass media administration and 
management. It also enables students to apple this concept and to analyse the broadcasting administration 
for state enterprises, commercial business and public interests. 
 
วส.436 การผลิตรายการวิทยุขั้นสูง    หนวยกิต 3 (1 - 4 - 4) 
JC 436 Advanced Radio Production           
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.330 การผลิตรายการวิทยุ  
 แนวโนมของรายการวิทย ุ เนนวางแผนการผลิตรายการออกอากาศ โดยผลิตรายการ
วิทยกุระจายเสยีงทุกประเภท ไดแก บทความสัมภาษณ ขาว เพลง สารคดีและนิตยสารทางอากาศ เพื่อนํา
รายการที่ผลิตออกอากาศดวย 
  Prerequisite(s) :  JC 330 Radio Production 
  This course aims to understand the nature and trend of radio broadcasting, both 
commercial and community radio.  It emphasizes radio program planning and radio production.  It gives 
practical knowledge in conducting interview, news, music, documentary, and magazine programs. 
 
วส.437 การผลิตรายการโทรทัศนขั้นสูง     หนวยกิต 3 (1 - 4 - 4) 
JC 437 Advanced Television Production       
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.331 การผลิตรายการโทรทัศน  
 การเขียนโครงงานการผลิตรายการโทรทัศน ทดลองผลิตรายการโทรทัศน โดยเนน
รูปแบบ การวางแผน การเขยีน เทคนิคการใชแสง เสียง กลอง กราฟฟค และประเมนิรายการที่ผลิต 

Prerequisite(s) : JC 331 Television Production  
 The study aims to allow students to conduct a proposal for television production.  It 
enables students to produce television programs, emphasizing planning, script  writing and televisual 
techniques, e.g., lighting, sound, camera operation, visual graphics, non-linear editing, field production.  
It also suggests how to do television programs evaluation. 
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วส.438 การสรางสรรคและผลิตรายการวทิยุและโทรทศันเฉพาะกลุม  หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 438 Broadcasting for Specific Target Audiences     
  วิชาบังคับกอน : สอบได วส.231 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน 
 บทบาท ความสําคัญ และประโยชนของวิทยุและโทรทัศนเพื่อผูชมเฉพาะกลุม เชน 
รายการเพื่อเดก็ และเยาวชน รายการเพือ่ประโยชนสาธารณะ รายการเฉพาะเพศ เชื้อชาติ หรือ ศาสนา 
รวมถึง รายการสําหรับเคเบิลทีวี และระบบบอกรับสมาชิก โดยศึกษาเปรียบเทียบในประเทศที่พฒันาแลว 
กับประเทศทีก่ําลังพัฒนาและนํามาประยกุตใชในประเทศไทย จัดทําโครงการ ผลิตรายการและประเมินผล
รายการพรอมทั้งการศึกษาดงูาน 

Prerequisite(s) :  JC 231 Writing for Broadcasting    
This purpose of  this course is the creation of radio and television programs for specific  

target audiences.  Topics will explore the role of age, gender, race and ethnicity during the planning, gathering and 
production stages of the program.  The course emphasizes on educational and public broadcasting considered., as well as 
non-broadcasting situations such as cable television, satellites and other technologies.  The course will introduce students 
to understand the production techniques diversity considerations and evaluation process during the making of the 
program. 
 
กลุมวิชาประชาสัมพันธ 
 
วส.251 การเขยีนเพื่อการประชาสัมพันธ                      หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 251 Writing for Public Relations       

วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250 การประชาสัมพันธเบือ้งตน 
        การเขียนลักษณะตางๆ ในการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรผานสื่อส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ
โทรทัศน และวิทยกุระจายเสยีง ตลอดจนสือ่ใหม เชน ขาว คําปราศรัย บทความ บทสัมภาษณ ฯลฯ 
        Prerequisite: JC 250 Introduction to Public Relations 
 To study and practice various types of public relations writing for print broad cast, and 
new media.  Such as practice of news writing, speeches, articles and features interview, etc. 
 
 
 
วส.252  กลยทุธการวางแผนสื่อประชาสัมพันธ                              หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 252  Public Relations Media Strategies   
  วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250 การประชาสัมพันธเบือ้งตน   
       การกําหนดกลยุทธและการวางแผนสื่อประชาสัมพันธ การจัดตารางสื่อเทคนิคการวางสื่อ 
การจัดสรรงบประมาณสื่อ วิเคราะหลักษณะความตองการ และทศันคติของกลุมเปาหมายตาง ๆ เพื่อ
ประสิทธิภาพของการดําเนนิงานประชาสมัพันธตามนโยบายและเปาประสงคของหนวยงาน 
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  Prerequisite  : JC 250 Introduction to Public Relations 
   To study strategies and planning of public relations media, media scheduling and 
placement techniques, as well as budgeting.  The subject also focuses on analyzing audience’s needs, 
attitudes and behaviors for effective media planning programs.  
 
วส.253  ส่ือประชาสัมพันธ      หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 253  Public Relations Media    
  วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250 การประชาสัมพันธเบือ้งตน  
        ลักษณะและคณุสมบัติของสื่อการประชาสัมพันธประเภทตาง ๆ เทคนิคการผลิตส่ือ
ดังกลาว เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบและผลิตส่ือส่ิงพิมพ การผลิตส่ือวิทยุ โทรทัศน เพื่อ
การประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ การจัดกิจกรรมพเิศษ การผลิตส่ือเพื่อนําเสนองาน (Presentation) 
ตลอดจนสื่อเผยแพรอ่ืน ๆ (Publicity Media) โดยเนนการฝกปฏบิัติการผลิตส่ือเพื่อใหเกิดทกัษะความ
ชํานาญ  
  Prerequisite  : JC 250 Introduction to Public Relations 
  This subject addresses on theory and practice in a variety of public relations media, 
examining its nature and characteristic.  The subject aims to provide students proficient skills in 
producing public relations media.  Students will get hand-on experiences in producing radio and 
television production, creating special events, producing presentations and publicity media, for a public 
relations purpose.  Students will also gain skills in relevant desktop software for publishing media. 
 
วส.254  ส่ือใหมในงานประชาสัมพันธ                                หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 254 Public Relations and  new Media         
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250 การประชาสัมพันธเบือ้งตน 
        ศึกษาประเภท คุณลักษณะ บทบาท ประโยชน และการใชส่ือเทคโนโลยีสมัยใหม รวมทั้ง
ส่ือใหมในงานประชาสัมพนัธ ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย องคกร และพื้นที่เปาหมายในสภาพการณ
สังคมปจจุบัน เชน การสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ตการสื่อสารผานดาวเทยีม การสื่อสารทางไกลระบบ 
เปนตน 
  Prerequisite  : JC 250 Introduction to Public Relations 
  This subject focuses on the principle,  role and the benefit of new technology, new 
media in public relations. It aims  to enable students to produce appropriate public relations media for 
their target audience, organization and target areas in today’s practice. 
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วส.255 การบริหารภาพลักษณ     หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 255  Image Management          

         วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 250 การประชาสัมพันธเบือ้งตน 
         ความหมาย องคประกอบ กระบวนการ ลักษณะและบทบาทของภาพลักษณในงาน

ประชาสัมพันธและการสรางตราสินคา รวมทั้งหลักการบริหารและการจัดการดานการสื่อสารภาพลักษณ  
        Prerequisite: JC 250 Introduction to Public Relations  
        To study image management concept including meaning, process, types, and roles of 
image in public relations and brand building. It also integrates the management and communications 
skills needed in managing image effectively. 
 
วส.352  การวจิัยเพื่อการประชาสัมพันธ    หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 352  Public Relations Research       
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.302 ความรูเบื้องตนทางการวิจัยการสื่อสาร 
 ประเภทและลกัษณะการวิจยัเพื่อการประชาสัมพันธ ระเบียบวิธีการวจิัย เทคนิคการเก็บ
ขอมูลทางดานการประชาสัมพันธ การประเมินผลการประชาสัมพันธ ตลอดจนการทําผลการวิจัยไปใชใน
การประชาสัมพันธและการปฏิบัติการภาคสนามในงานวิจัย  
  Prerequisite : JC 302 Introduction to Communication Research 
  Study principles and types of various public relations research practices, research 
methodology, and data collection techniques.  Students will also explore evaluation methods for public 
relations programs, as well as field research in public relations.   
 
วส.353  การวางแผนประชาสัมพันธ    หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 353 Public Relations Planning                          
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250 การประชาสัมพันธเบือ้งตน  
 รายละเอียดของกระบวนการวางแผนประชาสัมพันธ องคประกอบ ประเภทเทคนิคตาง ๆ 
ในการวางแผนตลอดจนการเขียนแผนประชาสมัพันธทีส่มบูรณ เพื่อใชในปฏิบัติการรณรงคตอไป  

Prerequisite(s) : JC 250 Introduction to Public Relations 
 The subject introduces students to a comprehensive overview of the planning strategies, 
principles and tactics used in the practice of public relations. Students will explore professional and 
successful writing of public relations campaigns. 
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วส. 355 การประชาสัมพันธทางการเมือง    หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 355 Political Public Relations         
     วิชาบังคับกอน : สอบได  วส.250 การประชาสัมพันธเบือ้งตน 
    ศึกษาบทบาทของการประชาสัมพันธในฐานะที่เปนเครื่องมือการสื่อสารทางการเมืองชนิด
หนึ่ง โดยศึกษากลยุทธ และเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการสรางภาพลักษณทางการเมือง การรณรงคหาเสียง
เลือกตั้ง ตลอดจนการประชาสัมพันธของรัฐบาลและองคกรภาคประชาชน 
    Prerequisite: JC 250 Introduction to Public Relations 
    Study roles of public relations as a political communication tool.  Examine strategies 
and tactics used in building political image, election campaign, as well as communication of government 
and non-government organizations. 
 
วส. 356 ความคิดสรางสรรคเพื่อการประชาสัมพันธ   หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 356 Creativity for Public Relations        

           วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 250 การประชาสัมพันธเบือ้งตน และ   
                           วส. 253 ส่ือประชาสัมพันธ 

         กระบวนการสรางสรรคงานประชาสัมพันธ ตั้งแตการวิเคราะหปญหา การกําหนดยุทธวิธี 
และการคิดสรางสรรคเครื่องมือการประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ เพื่อใหไดช้ินงานประชาสัมพันธที่พรอม
จะนําไปดําเนนิการ 
              Prerequisite: JC 250 Introduction to Public Relations and 
                        JC 253 Public Relations Media 

            To study creative process used in public relations practice. It focuses on analyzing 
problem, selecting strategies, and creating public relations tools and channels for conveying  message to 
various stakeholders. 

 
วส. 357 ส่ือกับเด็ก        หนวยกิต           3 (3 - 0 - 6) 
JC 357 Media  and Children       
  ทําความเขาใจเรื่องสิทธิเด็ก กฎหมายเกี่ยวกับเด็กกับการทํางานของสื่อมวลชนประเภท
ตาง ๆ ในประเทศไทย เชน วิทยุ โทรทัศน หนงัสือพิมพ ส่ือส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ ส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ ฯลฯ ลักษณะสถานการณเด็กในประเทศไทย วเิคราะหอิทธิพลของสื่อมวลชนประเภท        
ตาง ๆ ที่มีผลตอการสรางการรับรูทัศนคติ และพฤติกรรมของเด็ก รวมทั้งนักศกึษาจะไดปฏิบตัิจริงในการ
วางแผนการรณรงคเร่ืองสิทธิ์เด็ก 
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    To understand and build awareness of children’s right, related rules, regulations, and 
law of children’s right in various forms of media and other kind of communication tools, for example; 
printed media, newspapers, broadcasting media, advertising and public relations campaigns. This course 
also examines media effects on children’s attitudes and behavior. Finally, students can apply all 
knowledge offered into practice in their own fields. 
 
วส.358 ศึกษาเฉพาะเรื่องทางการประชาสัมพันธ    หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 358  Selected Topic in Public Relations        

      วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 250 การประชาสัมพันธเบื้องตน 
     การวิเคราะหเร่ืองตางๆ ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ   โดยสาขาวิชาการประชาสัมพันธเปนผู

พิจารณาคัดเลือกและกําหนดหัวขอในแตละภาคการศึกษา ตามความเหมาะสมกับความกาวหนาทาง
วิชาการและความกาวหนาทางวิชาชีพ 

     Prerequisite: JC 250 Introduction to Public Relations 
    The appropriated issue both of academic and professional public relations will be selected by 

the faculty to analyze in any aspect. 
 
วส.453 การบริหารงานประชาสัมพันธ    หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 453 Public Relations Management                                                                           
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250 การประชาสัมพันธเบือ้งตน และ  
                                                                    วส.353 การวางแผนประชาสมัพันธ 
 ระบบงานบรหิารงานประชาสัมพันธองคกรภาครัฐ ภาคธุรกิจ องคการที่ไมแสวงหาผล
กําไร รวมทั้งบริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ 
 Prerequisite(s) :  JC 250 Introduction to  Public Relations and  
   JC 353 Public  Relations Planning 
 Study public relations management in government  and private sectors, non-profit 
organizations and public  relations consultants. 
วส.455  ประชาสัมพันธกับการสื่อสารการเปลี่ยนแปลง       หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 455  Communicating Change and Public Relations    

วิชาบังคับกอน :  สอบได วส 250 การประชาสัมพันธเบือ้งตน 
ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกองคกร รวมถึงการนํา 

กระบวนการและเครื่องมือการประชาสัมพันธมาใชในการจัดการการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 
  Prerequisite(s) : JC 250 Introduction to  Public Relations 
  This subject is an overview of changes within and outside organizations, emphasizing on 
public  relations procedures and tools  used to manage changes efficiently. 
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วส.456 สัมมนาการประชาสัมพันธ                               หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 456 Public Relations Seminar          
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250 การประชาสัมพันธเบือ้งตน และ    
                                                                    วส.353 การวางแผนประชาสมัพันธ 
       ปญหาดานการประชาสัมพันธและการประยุกตใชทฤษฎีในสถานการณที่เปนอยู โดย
ศึกษาธรรมชาติของสถานการณ กระบวนการบริหารงาน ลักษณะพเิศษของกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของหนวยงานตลอดจนผลกระทบของการประชาสัมพันธกบัสังคมและสาธารณมติ 

Prerequisite(s) : JC 250 Introduction to Public Relations and  
    JC 353 Public Relations Planning 
  Analyzes problematic case studies in public relations and  apply related theories to the 
analysts. Examine nature of the cases, the management and specific characteristics of  events and 
activities that are suitable for organizations.  The course also emphasizes on the impacts of public 
relations on the society and public opinion. 
 
วส. 457 จริยธรรมการประชาสัมพันธ     หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC457 Public Relations Ethics        

วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 250 การประชาสัมพันธเบือ้งตน  
ประเด็นปญหาตางๆ จากการดําเนินงานประชาสัมพันธ ที่สงผลกระทบหรือสราง 

ความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ขอบงัคับตางๆ 
ตลอดจนมาตรการกํากับดแูลทางจริยธรรม 

             Prerequisite: JC 250 Introduction to Public Relations 
             To study the conceptual perspectives for understanding and evaluating public relations 
ethics. This course is designed to stimulate the moral imagination, reveal ethical issues inherent in public 
relations, and provide resources for making and defending choices on ethical grounds. 
 
วส.459 การออกแบบสารเพือ่การประชาสัมพันธ   หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 459 Message Design for Public Relations 
  วิชาบังคับกอน : สอบได วส.250 การประชาสัมพันธเบือ้งตน 
  กระบวนการคดิสรรในงานประชาสัมพันธอยางสรางสรรค เพื่อถายทอดผานสื่อรูปแบบ
ตาง ๆ เชน การเขียน การพดู ตลอดจนการออกแบบสารในรูปแบบอื่น ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
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  Prerequisite(s) : JC 250 Introduction to Public Relations 
  This subject introduces students to the creative principle, the procedure and the practice 
of message design in different forms  such as writing and speaking.  Students will be also given 
opportunities to produce various type of print publication and develop professional skills in relevant 
software packages. 
 
กลุมวิชาโฆษณา 
 
วส.360 เทคนคิการเขียนขอความโฆษณา                                   หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 360   Copy Writing Techniques       
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.260 การโฆษณาเบื้องตน 
  หลักและเทคนิคการสรางสรรคขอความโฆษณาในสื่อส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน ส่ือ
โฆษณากลางแจง ส่ือโฆษณาทางตรง ส่ือดิจิตอล และสื่อประเภทอืน่ ๆ โดยเรียนรูองคประกอบและรูปแบบ
การเขียนขอความโฆษณาเพือ่ถายทอดความคิดสรางสรรคออกมาเปนขอความโฆษณาของสื่อแตละ
ประเภท 
 Prerequisite(s) : JC 260 Introduction to Advertising  
  This subject provides students knowledge in advertising copy writing in print media 
broadcasting media, out-of home advertising media, direct advertising media and other media.  The 
subject focuses on the element, the format of advertising copy writing for creative advertisements. 
 
วส.361 การวางแผนสื่อโฆษณา                                  หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 361 Advertising Media Planning        
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.260  การโฆษณาเบื้องตน 

ขอมูลรายละเอียดเกีย่วกับสือ่ ขอดีและขอเสีย หลักเกณฑในการตดัสินใจเลือกใชและเลือก
ซ้ือส่ือ การคํานวณคาประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการจัดทําตารางการวางแผนการเลือกใชและ
เลือกซื้อส่ือโฆษณาประเภทวิทยุโทรทัศน  วิทย ุ ส่ิงพมิพ โรงภาพยนตร  ส่ือโฆษณากลางแจง ส่ือโฆษณา
ขายตรง และส่ือโฆษณาอื่นๆ ในยุค 
 Prerequisite(s) : JC 260 Introduction to Advertising  
 This subject is a comprehensive study of media; its advantages and disadvantages.  
Students will learn to purchase media with a criteria and be able to estimate its efficiency and 
effectiveness, as well as, be able to do a breakdown planning for media purchasing and be able to choose 
appropriate choices of media in radio, television, print, cinema, out-of home advertising, direct sale 
advertising and other kind of media in today. 
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วส.362 การสรางสรรคงานโฆษณา                                    หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 362 Advertising Creativity          
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.260  การโฆษณาเบื้องตน 

กระบวนการสรางสรรคงานโฆษณา ตั้งแตการกําหนดยทุธวิธีโฆษณาและการคิด
สรางสรรคทางสื่อตาง ๆ  เพื่อใหไดภาพและ/หรือขอความโฆษณา จนสําเร็จเปนชิน้งานโฆษณาที่พรอมจะ
นําไปผลิต 
 Prerequisite(s) : JC 260 Introduction to Advertising 
 This subject aims to provide students knowledge in creative advertising procedures; 
strategic planning and creative big  idea .  The subject also teaches students to create both visual and 
advertising copy, from first draft to final draft, for their production. 
 
วส.363 โฆษณากับสังคม                                           หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 363 Advertising and Society            
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.260  การโฆษณาเบื้องตน 
  บทบาทและผลกระทบของโฆษณาที่มีตอระบบเศรษฐกจิ ระบบการเมือง ระบบสังคม 
วัฒนธรรม และจริยธรรม รวมทั้งกฎ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการโฆษณา 
 Prerequisite(s) : JC 260 Introduction to Advertising 
 This subject examines the roles of advertising and its impacts on economic, political, 
social and cultural system.  The subject will also review government regulations as well as ethics in 
relation to advertising. 
 
วส.364 หลักการสื่อสารการตลาด     หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 364 Principle of Marketing Communication 
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.260  การโฆษณาเบื้องตน และ 

กต.202 หลักพื้นฐานการตลาด 
  ศึกษาความสําคัญ ความหมาย กระบวนการวางแผน การสื่อสารการตลาด และ
ความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับการตลาด ตลอดจนศึกษาเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดประเภทตางๆ         
 Prerequisite(s) : JC 260 Introduction to Advertising and  
   MK 202 Fundamentals of Marketing 
 This subject offers students an understanding in principles and planning procedures of 
marketing communication, as well as providing an analysis of the relationship between marketing and 
communication.  The subject also covers various types of marketing communication tools. 
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วส.365 เทคนคิการนําเสนองานการสื่อสารการตลาด  หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 365 Presentation Techniques for Marketing Communications   
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 260 การโฆษณาเบื้องตน และ  
                             วส.364 หลักการสื่อสารการตลาด 
 ศึกษาหลักการ แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการนําเสนองานการสื่อสารการตลาด โดย
เร่ิมตั้งแตการใช วาทวิทยา การใชเทคนิคการขาย การสงเสริมบุคลิกภาพ ตลอดจนการเลือกใชเครื่องมือ
หรืออุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาวางแผนการนําเสนองานที่โนมนาวใจ และประสบผลสําเร็จในการ
ขายแผนสื่อการตลาด 
 Prerequisite(s) : JC 260 Introduction to Advertising  and  
   JC 364 Principle of Marketing Communication 
 This subject aims to study about the principles, concepts and theories involved in 
marketing communications presentation. The subject emphasizes on the speech communication, selling 
techniques, personality improvement and how to use the presentation equipments for persuasive and 
successful presentation.  
 
วส.366 การออกแบบโฆษณา                                      หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 366 Advertising Design           
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.260  การโฆษณาเบื้องตน 
 ทฤษฎีทางศิลปะการออกแบบ ทฤษฎีการรับรูและความเขาใจของผูรับสารที่มีตอ
สัญลักษณทางศิลปะ เนนหนกัการปฎิบัติในการออกแบบโฆษณาแบบตาง ๆ  
 Prerequisite(s) : JC 260 Introduction to Advertising 
 This subject is a study of the principles of design, the audience’s perception for the art 
work, providing students practical skills in advertising design. 
 
วส.367 การวิเคราะหพฤติกรรมผูรับสาร    หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 367 Analysis of Audience Behavior            
  วิชาบังคับกอน : สอบได  วส.260 การโฆษณาเบื้องตน และ  

วส.300 ทฤษฎีการสื่อสาร 
 ปจจัยภายในตวัผูรับสาร คือ ความตองการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู ทัศนคติ 
ตลอดจนการเรียนรูของผูรับสารและปจจัยภายนอกทางดานกลุมสังคม ครอบครัว รวมทั้งวัฒนธรรมที่มี
ผลกระทบตอกระบวนการเลือกรับสารและกระบวนการตัดสินใจของผูรับสาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ตัดสินใจซื้อสินคา/บริการ 
หมายเหต ุ   เทยีบเทา  Equivalent วิชา กต.311 พฤติกรรมผูบริโภค  นักศึกษาที่ศกึษา วส.367 แลวไปศึกษา 
กต.311 พฤติกรรมผูบริโภค หรือศึกษา กต.311 แลวไปศกึษา วส.367 จะนับหนวยกิตไดเพยีงครั้งเดยีว 
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 Prerequisite(s) : JC 260 Introduction to Advertising and JC 300 communication theory 
 This subject studies internal factors of audiences, such as their needs, motivations, 
personalities, perceptions , learning process and attitudes.  The subject also focuses on external factors, 
such as social factors, family and culture which are influential to their message selection and decision, 
especially their decision to purchase products and services. 
Remarking This subject is equivalent to MK 311 Audience Behavior.  Thus, those who have already 
studied JC 367 and then MK.311, or those who have already studied MK.311 and then JC 367, can only 
obtain credits from one of these subjects. 
 
วส.368 การสื่อสารตราสินคาเชิงกลยุทธ     หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 368 Strategic Brand Communication                                
               วิชาบงัคับกอน : สอบได วส.260 การโฆษณาเบือ้งตน 
                             องคประกอบ คุณสมบัติ ประเภท และความสําคัญของตราสินคา รวมถึงการบริหาร
จัดการตราสินคา และกระบวนการสื่อสารตราสินคาเชิงกลยุทธ สําหรับตราสินคาใหม และตราสินคาที่
กําลังจัดจําหนายในตลาด   

Prerequisite(s) : JC 260 Introduction to Advertising 
  This subject aims to provide students the definition, components, categories of brand.  
The subject also emphasizes brand management and strategic brand communication for new brand and 
existing brand in the marketplaces. 
 
วส.369 การจดัการนวัตกรรมสื่อในการโฆษณา   หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 369 Innovative Media Management for Advertising    
  วิชาบังคับกอน : สอบได วส. 260 การโฆษณาเบื้องตน และ  
                             วส.361 การวางแผนสื่อโฆษณา 
                           นวัตกรรมและแนวโนมของสื่อที่ใชในวงการโฆษณา รวมถึงลักษณะของสื่อใหมที่มี
ความสัมพันธกับโฆษณาแตละประเภท  ทัง้นี้ จะเนนถึงกระบวนการ ขั้นตอนการบริหารการจัดการ
นวัตกรรมสื่อเพื่อการโฆษณา 

Prerequisite : JC 260 Introduction to Advertising and  
                      JC 361 Advertising Media Planning   
The purpose of this subject is to study about innovation and trend in advertising media,  

including the relationships between the characteristics of these new media and advertising strategies. This 
subject will emphasize on the process and management procedure of innovative advertising media.   
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วส.460  การจดัการสื่อสารเพื่อกิจกรรมพิเศษ   หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 460 Special Event Management       
  วิชาบังคับกอน : สอบได วส.260 การโฆษณาเบื้องตน 
                           แนวคดิความสําคัญของกิจกรรมพิเศษ ในฐานะที่เปนเครื่องมือหนึ่งของสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ เพื่อสงเสริมตราสินคา โดยจะศกึษาประเภทและองคประกอบในการวางแผนกิจกรรมพิเศษ 
ตั้งแตการวิเคราะหสถานการณ การตั้งวัตถุประสงค การกําหนดกลุมเปาหมาย การพฒันาแนวคิดสาํหรับ
การจัดกจิกรรมพิเศษอยางสรางสรรค เพื่อใหเหมาะสมกบัสถานการณของตราสินคานั้น ๆ การเลือกใชส่ือที่
เหมาะสมในการสื่อสารไปสูกลุมเปาหมายดวย รวมทั้งวธีิการประเมินผลดวย 
 Prerequisite(s): JC 260 Introduction to Advertising.  
 This subject aims to study the concept and the importance of special event as one of the 
tools for integrated marketing communications. The subject focuses on the types and components of 
special event planning which includes the situational analysis, objective setting, target group definition , 
creative idea development and evaluation . The subject also emphasizes on effective media selection to 
communicate special event. 
 
วส.461 การวจิัยการโฆษณา     หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 461 Advertising Research        
  วิชาบังคับกอน : สอบได วส.260  การโฆษณาเบื้องตน  และ 
                                                                    วส.302 ความรูเบื้องตนทางวิจัยการสื่อสาร 
 ขอบเขตของการวิจัยโฆษณาในเรื่อง การวจิัยตลาด การวิจัยผูบริโภค การวิจยัสินคา การ
วิจัยส่ือ และการวัดประสิทธิผลของงานโฆษณา ตลอดจนการประยกุตใชหลักและวิธีการวิจยัเชงิปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ในการวิจยัเพื่อหาขอมลูดงักลาว เพื่อประโยชนในการวางแผนและการจัดทํางานโฆษณาที่
มีประสิทธิภาพ 
 Prerequisite(s) : JC 260 Introduction to Advertising and 
   JC 302 Introduction to Communication Research 
 This subject offers student an understanding in boundaries of advertising research, 
emphasizing on marketing research, consumer research, product research, media research and advertising 
evaluation.  Students shall also, accordingly, be able to apply research methods, both quantitative 
research and qualitative research,  for effective advertising planning. 
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วส.462 การบริหารงานโฆษณา                                   หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 462 Advertising Management        
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.260  การโฆษณาเบื้องตน 
  การดําเนนิงานของบริษัทตวัแทนโฆษณา บทบาทและหนาที่ของฝายบริหารงานลูกคา 
ตั้งแตการวิเคราะหขอมูล การวางแผนทางดานโฆษณา โดยคํานึงถึงแผนงานทางดานการตลาด การจัดสรร
งบประมาณ การประเมนิผล การประสานงานทางดานการตลาด การประสานงานภายในและภายนอก
องคกร  
 Prerequisite(s) : JC 260 Introduction to Advertising  
 This subject explores the management of advertising agencies, focusing on the roles and 
responsibilities of account  management department.  The topics include situational analysis, marketing 
planning, budgeting, evaluation, marketing co-operation, internal and external co-operation. 
 
วส.463 การวางแผนรณรงคโฆษณา                           หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 463 Advertising Campaign Planning       
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.302 ความรูเบื้องตนทางวิจยัการสื่อสาร   
                                                                   วส.361 การวางแผนสื่อโฆษณา และ 
                                                                   วส.362 การสรางสรรคงานโฆษณา 
 กระบวนการรณรงคโฆษณาในการวางแผนสื่อสารเพื่อสรางตราสินคา โดยนําทฤษฎีและ
แนวคดิที่เกีย่วกับงานวจิัย การวิเคราะหสถานการณทางการตลาดของตราสินคาหรือบริการ การกําหนด
แนวคดิหลักกลยุทธ และกลวิธีการสรางงานโฆษณา และการวางแผนสื่อ รวมทั้งองคความรูตาง ๆ มา
ประยุกตใช อีกทั้งฝกการวางแผนรณรงคโฆษณารวมกัน และบูรณาการการรณรงคโฆษณากับเครื่องมือการ
ส่ือสารการตลาดอื่น ๆ ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพในการรณรงคโฆษณา เพื่อเปนประสบการณในการ
ทํางานสรางสรรค และนําเสนอแผนงานรณรงคโฆษณากับลูกคา 
 Prerequisite(s) : JC 302 Introduction to Communication Research, 
                              JC 361 Adverting Media  Planning and JC 362 Advertising Creativity 
 This subject enables students to apply all their knowledge; theories and principles in 
advertising, into advertising campaign planning.  Students begin to do a research, analyse the marketing 
situation of the product or service, as well as, determine the objectives of the advertising, creative 
strategies and  media planning and are able to evaluate the advertising campaign. 
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วส.464 กลยุทธส่ือโฆษณา                                       หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 464 Advertising Media Strategy       
      วิชาบังคับกอน : สอบได วส.260 การโฆษณาเบื้องตน และ  
                                                                    วส.361 การวางแผนสื่อโฆษณา 
  การวางแผนกาํหนดจุดประสงค ยุทธวิธี และกลวิธีในการเลือกใชและเลือกซื้อส่ือโฆษณา
ประเภทตางๆ ทั้งโทรทัศน วิทยุ ส่ิงพิมพ โรงภาพยนตร ส่ือโฆษณากลางแจง ส่ือโฆษณาขายตรงและสื่อ
โฆษณาอื่น ๆ ในยุค ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนอันสูงสุดทางดานการโฆษณาและการตลาด 
 Prerequisite(s) : JC 260 Introduction to Advertising and  
   JC 361 Adverting Media Planning 
 This subject offers students abilities in advertising media strategies.  Students have an 
understanding to purchase the proper adverting media such as  radio, television, print, cinema, out-of 
home advertising, direct sale advertising and other kind of media in today, in order to gain the best 
benefit in advertising and marketing. 
 
วส.465 การออกแบบกราฟกในงานโฆษณา   หนวยกิต           3 (2 - 2 - 5) 
JC 465 Computer Graphic for Advertising                                                                 
      วิชาบังคับกอน : สอบได วส.260 การโฆษณาเบื้องตน และ 
                                                                 วส.366  การออกแบบโฆษณา 
 การเรียนรูและประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการออกแบบโฆษณาทางสื่อตาง ๆ 
 Prerequisite(s) :    JC 260 Introduction to Advertising and  
       JC 366 Advertising Design 
   This subject provides students the understanding and practical skills in advertising 
design with new technology. 
 
วส.467 การจดัการการผลิตงานโฆษณา                            หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 467 Management of Advertising Production      
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.260  การโฆษณาเบื้องตน และ 
                                                                   วส.362 สรางสรรคงานโฆษณา 
  กระบวนการและขั้นตอนของการผลิตงานโฆษณาในสื่อตาง ๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศนและ
ส่ิงพิมพ  รวมทั้งการติดตอประสานงาน การควบคุมงบประมาณและการดําเนินการกบัหนวยงานอืน่ ๆ ที่
เกี่ยวของกับการผลิตงานโฆษณา ตั้งแตกอนการผลิต ขณะผลิตและหลงัการผลิตงานโฆษณา 
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 Prerequisite(s) : JC 260 Introduction to Advertising and JC 362 Adverting Creativity 
  This subject is a study of the principles and the procedures of advertising production in 
various types of media, such as radio, television and printed materials.  The topics cover co-operative 
process, budget control, management with other organizations in pre-production, production and post-
production. 
 

ก ลุ ม วิ ช า ภ า พ ยนต ร แ ล ะ ภ า พ ถ า ย  
 

วส.271 การถายทําภาพยนตร                                     หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 271 Cinematography          
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.281 การถายภาพ  
       ทฤษฎีและปฏบิัติเกี่ยวกับคณุสมบัติของเครื่องมือและอุปกรณทางการถายทํา 
ภาพยนตรขั้นพื้นฐาน กระบวนการผลิตภาพยนตรเบื้องตน ศึกษาถึงศิลปะการถายทอดและการสื่อ
ความหมายดวยภาพยนตร ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมงาน ขั้นตอนการถายทํา การลางฟลม การพิมพฟลม 
จนถึงการตรวจลําดับภาพและการตัดตอ  

Prerequisite(s) : JC 281 Photography 
  This subject is an overview of theories and fundamentals of film making, 
cinematography in film making.  The subject also introduces students to the film making process; pre-
production, production and post-production, such as developing films, printing films and editing. 
 

วส.272 การเขยีนบทภาพยนตร     หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 272 Film Scriptwriting           
                       ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการเขียนเพื่อถายทอดความคิดและจินตนาการ ใหออกมาในรูปของ
บทภาพยนตร รวมทั้งศึกษาวิธีการและศิลปะการเขียนบทภาพยนตรประเภทตาง ๆ เชน ภาพยนตรบันเทิง 
ภาพยนตรสารคดี และภาพยนตรเพื่อการศกึษา เปนตน 
                       This subject offers students an overview of creative writing: film scriptwriting.  Students 
learn to study the methods and the art of scriptwriting, for example, for theatrical films, documentaries 
and educational film. 
 

วส.273 การแตงหนาและจัดฉากในสื่อภาพยนตร   หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 273 Makeup and Set and  Costume and Prop Selecting                                                      
             ความสําคัญ ประเภท และวิธีการแตงหนาตามวตัถุประสงค การสรางฉาก ของตกแตงและ
จัดเตรียมเสื้อผา 
           Focus on types of makeup in film.  The selecting of set, costume and prop for different 
perposes in film production. 
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วส.281 การถายภาพ       หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 281 Photography          
       ทฤษฎีและปฏบิัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถายภาพเบื้องตน เชน เทคนิคการใชกลอง การ
ถายภาพดจิิตอล การลาง อัดขยายภาพ การจัดองคประกอบภาพ การจดัแสงเบื้องตน โดยเนนการถายภาพ
เพื่อการสื่อความหมาย 
  This subject provides students practical skills and knowledge in photography, 
emphasizing on photography with a purpose.  Students will learn how to operate a digital camera, a SLR 
camera, and to process films, make a contact sheet and use an enlarger, as well as getting experience in 
lighting workshop. 
 
วส.371 อุตสาหกรรมภาพยนตร     หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC371 Film Industry 
 โครงสราง พัฒนาการ ศักยภาพและการจดัการในอุสาหกรรมภาพยนตร  
 This course is a study of structure, advancement, potentiality and management in film 
industry. 
 
วส.373 ภาพยนตรสารคดี      หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 373 Documentary Film            
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.271 การถายทําภาพยนตร 
 วิวัฒนาการและแนวความคิดของภาพยนตรที่สรางจากเรื่องจริง   ตลอดจนความสําคัญ
และบทบาทของภาพยนตรสารคดีในฐานะที่เปนสื่อสารมวลชนอยางหนึ่ง ซ่ึงสามารถใชในการสรางความ
เขาใจและชวยในการพัฒนาสังคม เชน ภาพยนตรขาว ภาพยนตรเพื่อการประชาสัมพันธ และภาพยนตรที่มี
จุดมุงหมายเพือ่บริการสาธารณะ 
 ภาคปฏิบัติเปนการเนนการนําความคิดและแรงบันดาลใจที่ไดจากเรื่องจริงมาสรางขึ้นเปน
ภาพยนตรสารคดี  

Prerequisite(s) : JC 271 Cinematography 
 This subject is an overview of the evolution and the practice of the documentary film.  
The topics cover the role and importance of the documentary film as a mass media which could be 
adopted to build an understanding in the society and lead to social development.  The subject addresses 
on news documentary film, film for public relations and films for public service.  Students are also 
provided with workshops to produce a documentary film from their motivation and inspiration. 
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วส.374 ภาพยนตรโฆษณา     หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 374 Advertising Film Production       
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.271 การถายทําภาพยนตร 
 ลักษณะแนวคดิและทฤษฎีของภาพยนตรโฆษณา การตีความและถายทอดออกเปน
ภาพยนตรโฆษณา ใหตรงตามแนวความคดิของฝายสรางสรรคและเจาของสินคา ตลอดจนการประสานงาน
กับบริษัทโฆษณา 

Prerequisite(s) : JC 271 Cinematography 
 This subject provides students an overviews in principles and theories in advertising film 
production, focusing on its interpretation and communicating to produce advertising from production to 
meet the need of the creative and the product owner and the co-operative team. 
 
วส.375 ภาพยนตรบันเทิง      หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 375 Theatrical Film          
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.272 การถายทําภาพยนตร  
 หลักการและปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตรเสียง ศึกษาถึงศิลปะและเทคนิคการถายทํา 
การควบคุม การจัดแสง การสรางเรื่องราว การแสดง ตลอดจนศกึษาถึงระบบการเผยแพร และธุรกิจ
ภาพยนตร 

Prerequisite(s) : JC 272 Cinematography 
 This subject studies about the principle and the practice of synced sound films, the arts 
and techniques for film making, such as controlling, lighting, film structure, acting, film distribution and 
film industries. 
 
วส.376 การวจิารณภาพยนตร                                     หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 376 Film Criticism           
       วิชาบังคับกอน : สอบได วส.270 ภาพยนตรปริทรรศน 
       ปรัชญาพื้นฐานดานสุนทรียศาสตร ทฤษฎีการวจิารณของสํานักตาง ๆ ขอบเขตและ
ความหมายของการวิจารณภาพยนตร ขัน้ตอนการเขาถึงรูปแบบและสารัตถะของภาพยนตรและเครื่องมือ
ทางความคิดเพื่อใหสามารถวิเคราะหศิลปะของภาพยนตรไดอยางเปนระบบ รวมทั้งสัมพันธภาพระหวาง
ภาพยนตรกับสถาบันตางๆ ทางสังคม การนําเสนอการประยุกตความรูในหัวขอตางๆ อาทิ ศิลปนใน
ภาพยนตร ปรัชญาในภาพยนตร การเมืองในภาพยนตร ชนกลุมนอยในภาพยนตรและส่ือมวลชนใน
ภาพยนตร เปนตน 
 
 



 64

Prerequisite(s) : JC 270 Film Studies 
 This subject aims to develop student’s  ability in film criticism.  The topic studies will 
include its definition and boundaries, fundamentals of filming aesthetics and various theorists’ theory.  
Students should be familiar with the stylish development of the film, to be able to understand how the 
film deliveries its ideas within the film.  Successful students will be skilled in critical thinking and 
analysis of film criticism as well as have an understanding in the development of the character, 
philosophy, the political idea and other issues which addressed in the from, for example, an issue on the 
minority group and mass communication. 
 

วส.377 การถายทําภาพยนตรขั้นสูง                 หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 377 Advance Cinematography      
         เทคนิคการถายทําภาพยนตรดวยกลองฟลมและกลองดิจิตอลอยางเจาะลึก การจัดแสง
ภายนอกและภายในสถานที่ ทั้งฉากกลางวนั และกลางคนื ตลอดจนการใชอุปกรณเคลื่อนกลอง การฝกฝน
ออกกองถายภาพยนตรจริง 
            A thorough hands-on study of Cinematography, both in traditional  film and new digital 
media. The class studies in-depth lighting techniques for interior and exterior, day and night scenes and 
handling of advance camera equipment. Students will be required to do practical work on set. 
 

วส.383 การถายภาพขัน้สูง     หนวยกิต 3 (1 - 4 - 4) 
JC 383 Advanced Photography          
  วิชาบังคับกอน : สอบได วส.281 การถายภาพ  
 ทฤษฎีและปฏบิัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถายภาพขัน้สูง เพื่อใหมีความรูความชํานาญใน
การผลิตภาพถายประเภทตาง ๆ จนสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ชางภาพได 

Prerequisite(s) : JC 281 Photography 
 This subject aims to advance students’ skills in photography.  Students are trained 
professionally to be able to work as a photographer. 
 

วส.384 การถายภาพเพื่อการโฆษณา    หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 384 Photography for Advertising 
  วิชาบังคับกอน : สอบได วส.281 การถายภาพ     
            หลักการในการทํางานที่เกีย่วของกบัการถายภาพและเทคนิคในการผลิตภาพถายประเภท
ตาง ๆ เพื่อใชในงานโฆษณาประเภทสื่อส่ิงพิมพและส่ืออิเลคทรอนิคส รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
กับการตกแตงภาพถาย เนนความสัมพันธของกระบวนการสรางสรรคงาน โดยผานการปฏิบัติจริง และการ
ประเมินคุณภาพของภาพถายทั้งทางดานเทคนิคและความงามทางสุนทรียภาพ เพือ่ใหสามารถสื่อ
ความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพตามบรบิทของงานโฆษณา 
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Prerequisite(s) : JC 281 Photography 
  The course is a study of the principles and photographic skills in producing various 
genres of photography for advertising through practical hands-on projects. Emphasizing on photography 
for print media and electronic publishing, the subject provides students practical skills and knowledge in 
pre-production, production, and digital retouching involving in post-production area.  It focuses on the 
relationship between the photographic language and the effective use of visual communication in 
advertising context. 
 
วส.471 ทฤษฎีภาพยนตร      หนวยกิต 3 (3 - 0 - 6) 
JC 471 Film Theories           
  วิชาบังคับกอน : สอบได วส.270 ภาพยนตรปริทรรศน 
      ทฤษฎีเบื้องตนของภาพยนตรเกี่ยวกับมิตขิองภาพและภาษาในภาพยนตร ศิลปภาพยนตร 
ความสัมพันธของภาพยนตรกับจิตวิทยาการรับรูของผูชม และอิทธิพลทางความคิดของบรรดานักทฤษฎี
ภาพยนตรที่สําคัญของโลก 

Prerequisite(s) : JC 270 Film Studies 
  This subject introduces students to various film theorists’ theory and the fundamentals of 
films.  The topic also covers its dimensions its aesthetics, its boundaries and the language of the film, the 
stylish development of the film, the development of the character and the spectator’s psychologist 
perspective.   
 
วส.476 การเขยีนบทภาพยนตรบันเทิง    หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 476 Script Writing for Feature Film       
  วิชาบังคับกอน :สอบได วส.272 การเขียนบทภาพยนตร 
  ภาพยนตรบันเทิงขนาดยาวทีไ่ดเผยแพรทางสื่อตาง ๆ เพื่อวิเคราะหวิธีการเขียนบท
ภาพยนตร และฝกการนําเสนอความคิดและอารมณผานแกนเรื่อง โครงเร่ืองตัวละคร และการเลาเรื่อง โดย
การเขียนเปนบทสกรีนเพลย (Screenplay) สําหรับภาพยนตรบันเทิงขนาดยาวที่นาสนใจและใหประโยชน
แกผูชม 
        Prerequisite(s) : JC 272 Film Scriptwriting     
       To analyze the screenplay  for feature film. To study the idea, concept, theme, plot, 
character and storyline in writing script and to create a professional screenplay.   
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วส.477 การกํากับภาพยนตร     หนวยกิต 3 (2 - 2 - 5) 
JC 477 Film Directing            
 วิชาบังคับกอน : สอบได วส.271 การถายทําภาพยนตร หรือ  
                วส.272 การเขียนบทภาพยนตร  
 บทบาทหนาที ่ แนวคิดและวิธีการทํางานของผูกํากับภาพยนตรภาคปฏิบัติ เนนใหเกิด
ความคิดสรางสรรคในงานกาํกับการแสดง การตีความจากบท และเทคนิคการถายทอดออกมาเปน
ภาพยนตร 

Prerequisite(s) : JC 271 Cinematography or   
JC 272 Film Scriptwriting 

  This subject offers students an understanding in the role of the director, its role, belief 
and work, emphasizing on creativities in film directing, interpreting of the script and tactics to produce 
films. 
 
วส.478 ภาพยนตรทดลอง     หนวยกิต             3 (2 - 2 - 5) 
JC 478 Experimental Film and Animation         
 วิชาบังคับกอน : สอบได  วส.373 ภาพยนตรสารคดี  หรือ  
    วส.375 ภาพยนตรบันเทิง 
 ทฤษฎี รูปแบบ และความคิดสรางสรรค รวมทั้งเทคนคิใหมของภาพยนตรทดลอง และ
ภาพยนตรการตูน ภาคปฏิบตัิเปนการทดลอง คนควาเกีย่วกับเทคนิคตาง ๆ ที่ใชในภาพยนตรและวดีีโอ เชน 
ภาพพิเศษ ภาพพลิกแพลง และภาพยนตรการตูน 

Prerequisite(s) : JC 375 Theatrical Film or  
JC 373 Documentary Film  

  This subject is a study of theories, types and creative techniques in experimental films 
and animations, providing students practical based-workshops and focuses on various tactics used in film 
and video production, such as special effects, animated pictures and animation. 
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18.  การประกันคุณภาพหลกัสูตร 
 คณะไดกําหนดระบบและวธีิการประกันคณุภาพของหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้ 
 1.    การบริหารหลักสูตร 
 - สรางหลักสูตรใหม 
 - มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องตามระยะเวลาที่กําหนด และเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน รวมทั้งกําหนดหลักสูตรใหนักศึกษาฝกงานทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง 
 - มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในหลักสูตร เพื่อนําผลมาพัฒนา 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและเปนที่ตองการของตลาด 
แรงงาน 
 2.    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 - สรางบุคลากรโดยการสนับสนุนใหคณาจารยไดเพิ่มพูนความรูในรูปแบบตาง  ๆ  ทั้งใน
และตางประเทศ เพื่อใหมกีารสรางองคความรูใหม ๆ ทางดานวารสารศาสตรใหกาวหนามากขึน้  
 - จัดหาหองปฏิบัติการ เทคโนโลยี และอุปกรณโสตฯ สําหรับฝกปฏิบัติการในวิชาชีพ เพื่อ
เพิ่มทักษะใหนักศึกษามีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ ใหแกนักศกึษา 
 - การจัดการเรยีนการสอนทุกหองเรียนของคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชนมี
เครื่องมือและอุปกรณโสตที่ทันสมัยสําหรบัใชในการจัดการเรียนการสอน 
 - มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอนและสําหรับนกัศึกษาฝกปฏบิัติ 
 3.     การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานกัศึกษา 
 - สนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตรใหแก 
นักศึกษา อาทิ กิจกรรมในดานวิชาการและดานวิชาชีพ 
 - จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาสําหรับแนะนําการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
 - สรางระบบสารสนเทศในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาคณะวารสารศาสตรและ
ส่ือสารมวลชน  
 4.    ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 - มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และสํารวจการไดงานทําของบัณฑิต เพื่อนํา
ผลมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 - เปนศูนยประสานความตองการระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนกับนักศึกษาหรือ
บัณฑิต 
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19.  การพัฒนาหลักสูตร 

  ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคณุภาพการศกึษา สําหรับหลักสูตรนี้ 
1. ระดับความทนัสมัย ความสอดคลองกับความตองการของสังคมของหลักสูตรคณะวารสาร

ศาสตรและส่ือสารมวลชน 
2. ระดับความพึงพอใจของผูประกอบวิชาชีพดานวารสารศาสตร 
3. ระดับความสนใจและความพึงพอใจในหลักสูตรของกลุมเปาหมาย อันไดแก นกัเรียน และ

ผูปกครอง 
โดยคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชนไดกําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน 

ทุกๆ ระยะ 5 ป และกําหนดการประเมินครั้งแรก ป พ.ศ. 2556 
 
20.  เงื่อนไขอืน่ๆ 
 เงื่อนไขอื่นๆ นอกจากที่ระบุไวในหลักสตูรนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร วา
ดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 รวมทั้งระเบียบและประกาศตางๆ ของมหาวทิยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


