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3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
คณะวารสารศาสตราจารย์และสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
ปรัชญา
การพัฒ นาเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมทางการสื่ อ สาร ซึ่ ง ทํา ให้เ กิ ด การหลอมรวมของสื่ อ (Media
convergence) และส่ งผลให้เกิดโลกไร้ พรมแดนในทศวรรษที่ผ่านมา กอปรกับนโยบายการเปิ ดเสรี ทางการค้า
และโทรคมนาคมในยุคโลกาภิวตั น์ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อสังคมไทยและโลกในทุกๆ ด้าน
ทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมตลอดจนสิ่ งแวดล้อม การพัฒนาอย่างรวดเร็ วดังกล่าวนํามาซึ่ งความจําเป็ น
ในการแสวงหาองค์ความรู้ ใหม่ๆ เพื่อความเข้าใจ และเพื่อให้ทนั ต่อความเปลี่ ยนแปลงทางการสื่ อสารและ
สื่ อสารมวลชนที่ มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้ น ความรู ้ และความเชี่ ยวชาญ อย่างลึ กซึ้ งถ่องแท้และ
กว้างขวาง จึ งเป็ นปั จจัยที่สําคัญยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาประเทศเพื่อให้สามารถได้เปรี ยบในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างภูมิตา้ นทานจากผลกระทบต่างๆ ทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อนําไปสู่
เป้ าหมายการพัฒนาประเทศแบบยัง่ ยืน (Sustainable Development) รวมถึ งการส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วม
(Participation) ของทุกภาคส่ วนในสังคม
ทั้งนี้ ด้วยตระหนักถึ งความสําคัญของสถานการณ์ ท้ งั ภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อให้
สามารถรองรั บการเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญทางการสื่ อสารและสื่ อสารมวลชน เช่น การสื่ อสารสุ ขภาพ (Health
Communication) การสื่ อสารสิ่ งแวดล้อม (Green Communication) และการสื่ อสารเพื่อสิ ทธิ มนุษยชน (Human
Rights Communication) จึงเห็นควรพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาสื่ อสารมวลชน

ความสํ าคัญ
คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน ในฐานะสถาบันการศึ กษาที่ จดั การเรี ยนการสอนในระดับ
ปริ ญญาแห่ งแรกในประเทศไทย และพัฒนาองค์ความรู้ในการศึกษาและวิจยั ขั้นสู งมาอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการ
เปิ ดการเรี ยนการสอนระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตในปี พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ หลักสู ตรได้เน้นการวิจยั ค้นคว้าในองค์ความรู้ท้ งั
ในลักษณะสหสาขาวิทยาการ และพหุสาขาวิทยาการ ที่มุ่งเน้นศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเป็ น
ผูน้ าํ ความคิดทางสังคมที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรมตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อให้ดุษฎีบณั ฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาในหลักสูตรมีลกั ษณะดังนี้
1) เป็ นผูน้ าํ สังคม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ ปั ญหาทางการสื่ อสารเพื่อหาแนวทาง แก้ไขที่
เหมาะสมให้กบั ประเทศ
2) มี ความเป็ นเลิ ศทางวิ ชาการด้านวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อสารมวลชน มี จ ริ ยธรรมและคุ ณ ธรรม
สามารถนําสังคมไปสู่การพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากล
3) มีความสามารถและรอบรู ้ที่จะพัฒนาการเรี ยนการสอนและการค้นคว้าวิจยั ด้านวารสารศาสตร์ และ
สื่ อสารมวลชนทั้งในเชิงลุ่มลึกและกว้างขวาง
4) พัฒนาศักยภาพของดุษฎี บณ
ั ฑิตให้เป็ นผูม้ ี องค์ความรู ้ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในระดับสากลภายใต้
ความร่ วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. กําหนดการเปิ ดสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
6. คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิสมัครเข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึ กษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 ต้อ งเป็ นผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโทที่ มี ผ ลการเรี ย นไม่ ต่ าํ กว่า
3.50 ขึ้ นไป จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศ หรื อต่างประเทศ ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยรั บรองวิทยฐานะ หรื ออยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการปริ ญญาเอก
6.2 ผูบ้ ริ หารระดับสูงและอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาประกอบ
6.3 ผูส้ มัครเข้าศึกษา จะต้องสามารถเข้าเรี ยนได้เต็มเวลา ดังนั้น หากเป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานอยูต่ อ้ งได้รับ
การอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ลาศึกษาได้เต็มเวลา

7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
7.1 ผูเ้ ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
7.2 ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลสอบต้อง
ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
7.3 ผูเ้ ข้าศึกษาจะต้องมีผรู ้ ับรองอย่างน้อย จํานวน 2 คน และผูส้ มัครที่มีผลงานทางการวิจยั หรื องาน
ทางวิชาชีพและเค้าโครงงานวิจยั ที่จะศึกษาเมื่อเข้ามาศึกษา ให้นาํ มายืน่ ด้วยตัวเองในวันสมัครหรื อวันสอบ
ข้อเขียน
7.4 เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
8. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่ ง ๆ ให้แบ่งเป็ น 2 ภาค การศึกษาปกติ
ซึ่ งเป็ นภาคการศึกษาที่บงั คับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาศึกษา 16 สัปดาห์
หลั ก สู ตรเป็ นแบบที่ 2.1 คื อ ศึ ก ษารายวิ ช าครบถ้ ว นตามที่ ก ํ า หนดในหลั ก สู ตร โดย
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะและมหาวิทยาลัยกําหนด สอบผ่านการ
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่ งประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบัน และ
ผลงานวิทยานิ พนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยดําเนิ นการให้ผลงาน หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรองก่อน
ตีพิมพ์ (Peer Review) และเป็ นที่ยอมรับในสาขา
ข้ อกําหนดของหลักสู ตร
1 การศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้ างของหลักสู ตร โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านการเรี ยน
รายวิชาที่คิดค่าระดับ ตามที่กาํ หนดในหลักสู ตรให้เสร็ จสิ้ นภายในเวลาไม่เกิน 6 ภาคการศึกษาปกติ หลังจาก
ได้รับอนุมตั ิให้เข้าศึกษาในหลักสู ตร โดยจะต้องมีค่าเฉลี่ยสะสมวิชาบังคับไม่ต่ าํ กว่า 3.00 และค่าเฉลี่ยสะสม
ทั้งหมดไม่ต่าํ กว่า 3.00
2 นักศึกษา อาจขอเทียบรายวิชาที่เคยเรี ยนมา ให้เป็ นรายวิชาในหลักสู ตรโดยอาจขอเทียบได้ไม่
เกิน 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยกิตรายวิชา ทั้งนี้ รายวิชาที่ขอเทียบ จะต้องได้ค่าระดับไม่ต่าํ กว่า B หรื อเทียบเท่า
โดยให้ถือว่าได้ค่าระดับ ACC
หลักเกณฑ์ การสอบภาษาต่ างประเทศ
นักศึกษาจะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบ
ภาษาต่างประเทศสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน ว่า
ด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาสื่ อสารมวลชน

การสอบวัดคุณสมบัติและการทําวิทยานิพนธ์
1 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(1) คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน จะเปิ ดสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่ งเป็ นการสอบแบบ
ข้อเขียนและสอบปากเปล่า ปี การศึ กษาละ 2 ครั้ ง โดยคณบดี คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน เป็ นผู ้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
(2) นักศึกษามีสิทธิ สอบวัดคุณสมบัติได้ เมื่อศึกษารายวิชาทุกวิชาในหลักสู ตรครบถ้วน
แล้ว โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00 และจะต้องยืน่ ความจํานงต่อคณะเพื่อขอสอบวัดคุณสมบัติ
(3) การสอบวัดคุณสมบัติ จะต้องสอบให้ผ่านในเวลาไม่เกิน 7 ภาคการศึกษา หลังจากได้รับ
อนุมตั ิให้เข้าศึกษาในหลักสูตร
(4) นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอน
ชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาและผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกในระเบียน
2 การทําวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิ พนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาค
การศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 27 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
และสอบวัดคุณสมบัติผา่ นได้ค่าระดับ P
(2) นักศึกษาต้องทําวิทยานิ พนธ์เป็ นภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ กรณี ทาํ วิทยาพนธ์ เป็ น
ภาษาอังกฤษ ต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการปริ ญญาเอก
(3) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิ พนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ต่อ
คณะกรรมการบริ หารโครงการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิต เพื่อให้คณบดี คณะวารสาร
ศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิ พนธ์ รวมจํานวน 5 ท่าน
ซึ่ งจะให้คาํ แนะนํานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิต
ศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(5) นักศึกษาจะต้องสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ให้ผา่ นภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี หลังจากวัน
ที่สอบวัดคุณสมบัติผา่ น
3 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว

(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้อง ได้มติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรระดับปริ ญญาเอก ศึกษา 3 ปี นักศึกษาจะต้องศึกษาให้สาํ เร็ จ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10
ภาคการศึกษา นับตั้งแต่วนั ที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษาโครงการ
10. การลงทะเบียนเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรื อวิทยานิพนธ์ ไม่ต่าํ กว่า 6
หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต
11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 ดังนี้
1. การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
B+
B
BC+
C
D
F
A Aค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
2. การนับหน่วยกิตที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับ S หรื อระดับ
ไม่ต่าํ กว่า B เท่านั้น รายวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับตํ่ากว่า B ไม่ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้
นํามาคํานวณค่าระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
3. นักศึกษาที่ได้ระดับ U หรื อระดับตํ่ากว่า B ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้ จะต้องได้ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ต่าํ กว่า B
มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิ ช าที่ ไ ด้ค่ า ระดับ ตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิ ช าเลื อ ก นัก ศึ ก ษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่าํ กว่า B ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิ จดทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้น
อีก เว้นแต่หลักสูตรจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น

4. การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่
ได้จะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ย
5. การวัดผลการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P
(ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ผา่ น) และไม่นบั หน่วยกิต
6. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2 เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษา
1. ต้องศึกษารายวิชาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตร 63 หน่วยกิต
2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์
4. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง
5. ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและหลักสู ตร
กําหนด
6. ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิ พนธ์ และนําส่ งวิทยานิ พนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรี ยบร้อยแล้ว
พร้อมบันทึกวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสมบูรณ์ (full text) ลงในสื่ อบันทึกประเภทแผ่น CD ให้มหาวิทยาลัย
7. ผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยดําเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ ง
ของผลงานได้รั บ การยอมรั บ ให้ตี พิ ม พ์ใ นวารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ท างวิ ช าการที่ มี ก รรมการภายนอกมาร่ ว ม
กลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
8. ต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขอื่ น ๆ ที่ คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน และมหาวิ ทยาลัย
ธรรมศาสตร์กาํ หนด
12. ประมาณการค่ าใช้ จ่ายตลอดหลักสู ตร 130,000 บาท
13. โครงสร้ างหลักสู ตร
1 จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
63 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึ กษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสู ตรอย่างน้อย 6 ภาคการศึ กษาปกติ และอย่างมากไม่เกิ น 10 ภาคการศึ กษาปกติ นับตั้งแต่วนั ที่ ข้ ึ น
ทะเบียนเป็ นนักศึกษาในโครงการ

2 โครงสร้ างหลักสู ตร
2.1. แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ )
1) หมวดวิชาบังคับ
18
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
9
หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
รวม
63
หน่ วยกิต
2.2 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัวและเลขรหัส 3 ตัวโดยมีความหมาย ดังนี้
อักษรย่อ วส./ JC. หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาสื่ อสารมวลชน
เลขหลักหน่ วย
เลข 0
หมายถึง
เลข 1-6 หมายถึง
เลข 1-3 หมายถึง
เลขหลักสิ บ
เลข 0

หมายถึง

เลข 1
เลข 9

หมายถึง
หมายถึง

เลขหลักร้ อย
เลข 7
เลข 8
เลข 9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิชาวิทยานิพนธ์
วิชาบังคับ
วิชาเฉพาะ

วิชาในหมวดวิชาบังคับ หมวดเฉพาะกลุ่มวิชาการสื่ อสาร
ระหว่างประเทศ และวิชาวิทยานิพนธ์
วิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาการสื่ อสารทางการเมือง
วิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาตามความสนใจทางการ
สื่ อสาร
วิชาบังคับ
วิชาเฉพาะ
วิชาวิทยานิพนธ์

3 รายวิชา
วิชาบังคับ นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับทั้ง 6 วิชา รวม 18 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วส. 701
JC 701
วส. 702
JC 702
วส. 703
JC 703
วส. 704
JC 704
วส. 705
JC 705
วส. 706
JC 706

การแสวงหาความรู้ในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
Epistemology of Social Sciences Research
สัมมนาทฤษฎีทางวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
Seminar in Journalism and Mass Communication Theory
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณขั้นสูง
Advanced Quantitative Data Analysis
การวิจยั การสื่ อสารเชิงคุณภาพขั้นสูง
Advanced Qualitative Research in Communication
สัมมนาวิจยั เชิงปริ มาณทางการสื่ อสาร
Seminar in Quantitative Research in Communication
สัมมนาวิจยั เชิงคุณภาพทางการสื่ อสาร
Seminar in Qualitative Research in Communication

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

วิชาเฉพาะ นักศึกษาต้องเลือกศึกษาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง กลุ่มละ 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิต
ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาการสื่ อสารระหว่ างประเทศ (International Communication)
วส. 801
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระบบสื่ อสารมวลชนนานาชาติ
3(3-0-9)
JC 801
Comparative Analysis on International Mass Media Systems
วส. 802
เทคโนโลยีการสื่ อสารและการสื่ อสารระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
JC 802
Communication Technologies and International Communication
วส. 803
สัมมนาโลกาภิวตั น์และการสื่ อสารระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
JC 803
Seminar in Globalization and International Communication
กลุ่มวิชาการสื่อสารทางการเมือง (Political Communication)
วส. 811
การสื่ อสารและความคิดทางการเมือง
JC 811
Communication and Political Thoughts
วส. 812
การสื่ อสารและการรณรงค์ทางการเมือง
JC 812
Communication and Political Campaign
วส. 813
สัมมนาการสื่ อสารทางการเมืองของไทย
JC 813
Seminar in Thai Political Communication

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

กลุ่มวิชาเฉพาะตามความสนใจทางการสื่ อสาร
Communication)
วส. 891
วิชาเฉพาะตามความสนใจ 1
JC 891
Special Selected Topics 1
วส. 892
วิชาเฉพาะตามความสนใจ 2
JC 892
Special Selected Topics 2
วส. 893
วิชาเฉพาะตามความสนใจ 3
JC 893
Special Selected Topics 3
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีบณ
ั ฑิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วส. 900 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณั ฑิต
JC 900 Dissertation

(Special

Selected

Topics

in

Mass

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

หน่ วยกิต
36

แสดงแผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
รายวิชา
วส.701 การแสวงหาความรู ้ในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
วส.702 สัมมนาทฤษฎีทางวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
วส.xxx วิชาเฉพาะ 1
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
รายวิชา
วส.703 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณขั้นสูง
วส.704 การวิจยั การสื่ อสารเชิงคุณภาพขั้นสูง
วส.xxx วิชาเฉพาะ 2
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
รายวิชา
วส.705 สัมมนาการวิจยั เชิงปริ มาณทางการสื่ อสาร
วส.706 สัมมนาการวิจยั เชิงคุณภาพทางการสื่ อสาร
วส.xxx วิชาเฉพาะ 3

จํานวนหน่วยกิต
3
3
3
จํานวนหน่วยกิต
3
3
3
จํานวนหน่วยกิต
3
3
3

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
รายวิชา
วส.900 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณั ฑิต

จํานวนหน่วยกิต
12
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส
วส.900

รายวิชา
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณ
ั ฑิต

จํานวนหน่วยกิต
12
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

วส.900

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณั ฑิต

12

คําอธิบายรายวิชา
วส. 701 การแสวงหาความรู ้ในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3(3-0-9)
JC 701 Epistemology of Social Sciences Research
อภิปรั ชญา (Metaphysics) ญาณวิทยา (Epistemology) และวิธีการคิดในทางวิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ซึ่ งนํามาเป็ นรากฐานของระเบียบวิธีการวิจยั และการค้นพบองค์ความรู ้ รวมทั้งความเป็ นนักคิด
นักวิเคราะห์ และความเข้าใจในปั ญหาของวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนได้อย่างถ่องแท้ท้ งั ในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ โดยรวมไปถึงความเข้าใจในผลกระทบและความเกี่ยวพันขององค์ความรู ้อย่างรอบด้าน
วส. 702 สัมมนาทฤษฎีทางวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
3(3-0-9)
JC 702 Seminar in Journalism and Mass Communication Theory
มุ่ งหมายให้ผูเ้ รี ยนเข้า ใจหลัก ปรั ช ญา ประวัติ และพัฒ นาการของทฤษฎี ท างวารสารศาสตร์ แ ละ
สื่ อสารมวลชน อย่างละเอียดลึกซึ้ ง มีความรู ้ ความสามารถในการวิเคราะห์และอภิปราย ทฤษฎีในระดับต่างๆ
โดยสามารถเชื่ อมโยงความสัมพันธ์กบั ระบบต่างๆ ทางสังคมเช่ น เศรษฐกิ จ การเมืองวัฒนธรรม นิ เวศวิทยา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นต้น พร้ อมทั้งสามารถอธิ บายปั ญหา และแนวทางการแก้ไขปั ญหาทางการ
สื่ อสารได้อย่างเป็ นระบบ รวมถึงเป็ นแนวทางของการวิจยั เพื่อยืนยันหรื อเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ที่แตกต่างไป
จากเดิม หรื อเพื่อการสร้างทฤษฎี
วส. 703 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณขั้นสูง
3(3-0-9)
JC 703 Advanced Quantitative Data Analysis
กระบวนการวิจยั การวางรู ปแบบ วิเคราะห์เทคนิ ค วิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั เชิ งปริ มาณ
โดยการนําเอาสถิติบรรยาย สถิติอา้ งอิงและสถิติข้ นั สู ง ไปประยุกต์ใช้กบั ตัวแปรเดี่ยว ตัวแปรคู่ และพหุ ตวั แปร
ในการพิสูจน์สมมติฐานของการวิจยั สื่ อสาร
วส. 704 การวิจยั การสื่ อสารเชิงคุณภาพขั้นสูง
3(3-0-9)
JC 704 Advanced Qualitative Research in Communication
วิธีการนําเทคนิ คในการวิจยั เชิ งคุณภาพเพื่อการวิเคราะห์ ตีความข้อมูล และแสวงหาองค์ความรู ้ใน
เชิงการวิจยั ทั้งนี้ เพื่อการทดสอบทฤษฎีหรื อเพื่อสร้างทฤษฎีทางด้านการสื่ อสาร

วส. 705 สัมมนาการวิจยั เชิงปริ มาณทางการสื่ อสาร
3(3-0-9)
JC 705 Seminar in Quantitative Research in Communication
การอภิ ปรายและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นในชั้นเรี ยนต่อกระบวนการวิจยั เชิ งปริ มาณที่ เชื่ อมโยง
ระหว่างทฤษฎี การสื่ อสารสื่ อสารมวลชน และปรากฏการณ์ ทางสังคม ในการนําไปสู่ คาํ ตอบหรื อองค์ความรู ้
รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินผลงานวิจยั ทางการสื่ อสารซึ่ งตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อเป็ นแบบอย่างหรื อเพื่อการ
ตรวจสอบ หรื อเพื่อการวิเคราะห์พิจารณ์
วส. 706 สัมมนาการวิจยั เชิงคุณภาพทางการสื่ อสาร
3(3-0-9)
JC 706 Seminar in Qualitative Research in Communication
การวิเคราะห์เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ตามแนวทางการวิจยั เชิงคุณภาพ เน้นให้ผศู ้ ึกษามีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ ง โดยสามารถนําระเบียบวิจยั เชิงคุณภาพมากําหนดปั ญหา และกระบวนการเชิงความคิด เพื่อแสวงหาองค์
ความรู ้ใหม่ ๆ ทางวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน รวมถึงสามารถวิเคราะห์และประเมินผลงานวิจยั ทางการ
สื่ อสารที่พิมพ์เผยแพร่ แล้ว เพื่อเป็ นแบบอย่างเพื่อการตรวจสอบ หรื อเพื่อการวิเคราะห์วิจารณ์

วิชาเฉพาะ
-กลุ่มวิชาการสื่ อสารระหว่ างประเทศ (International Communication)
วส. 801 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระบบสื่ อสารมวลชนนานาชาติ
3(3-0-9)
JC 801 Comparative Analysis on International Mass Media Systems
การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บ ปรั ช ญา ทฤษฎี แนวคิ ด โครงสร้ า ง ระบบ และการดํา เนิ น งานของ
สื่ อสารมวลชนทั้งในและต่างประเทศโดยละเอียด โดยอธิ บายถึงปั จจัยและข้อจํากัดของระบบดังกล่าวที่มีผลต่อ
การกําหนดนโยบาย การควบคุมระบบสื่ อสารมวลชน และประเด็นปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วส.802 เทคโนโลยีการสื่ อสารและการสื่ อสารระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
JC 802 Communication Technologies and International Communication
ประวัติความเป็ นมา พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่ อสารสมัยใหม่ เทคนิควิธีการ และการจัดการที่
นํามาประยุกต์ใช้ในระบบสื่ อสารมวลชนระหว่างประเทศและองค์กรการสื่ อสารระหว่างประเทศ

วส. 803 สัมมนาโลกาภิวตั น์และการสื่ อสารระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
JC 803 Seminar in Globalization and International Communication
แนวคิดกระบวนการของโลกาภิวตั น์ (Globalization) โดยเน้นประเด็นปั ญหาที่สมั พันธ์กบั การเมือง
และการสื่ อสารระหว่างประเทศ ซึ่ งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงผลกระทบต่อ
การเปิ ดเสรี ของตลาดโลก และการผ่อนคลายกฎระเบียบในประเทศโลกที่สามตลอดจนจริ ยธรรมและธุ รกิ จ
ทางการสื่ อสารในระดับโลก

- กลุ่มวิชาการสื่ อสารทางการเมือง (Political Communication)
วส. 811 การสื่ อสารและความคิดทางการเมือง
3(3-0-9)
JC 811 Communication and Political Thoughts
ปรั ชญา ทฤษฎี และแนวความคิ ดวิวฒ
ั นาการ โครงสร้ างทางการเมื องการปกครองของไทยและ
ต่ า งประเทศ รวมถึ ง การศึ ก ษาภู มิ ห ลัง และการสะท้อ นทางความคิ ด ของสื่ อ สารมวลชน เพื่ อ วิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ และอิทธิ พลระหว่างกระบวนการทางการเมืองและกระบวนการสื่ อสารมวลชน
วส. 812 การสื่ อสารและการรณรงค์ทางการเมือง
3(3-0-9)
JC 812 Communication and Political Campaign
กระบวนการและกลยุ ท ธ์ ท างการสื่ อ สารที่ น ํา มาใช้ ใ นการรณรงค์ ท างการเมื อ ง เช่ น การ
ประชาสัมพันธ์ทางการเมือง การโฆษณาหาเสี ยง การมีส่วนร่ วมทางการเมืองโดยมุ่งเน้นวิเคราะห์เนื้ อหา สาระ
การจัดการ และการประเมินการรณรงค์มวลชน รวมถึงสาธารณมติ
วส. 813 สัมมนาการสื่ อสารทางการเมืองของไทย
3(3-0-9)
JC 813 Seminar in Thai Political Communication
ประเด็นปั ญหาที่เกี่ ยวกับการสื่ อสารทางการเมือง โดยการอภิปรายและวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ปั จจัย
ข้อจํากัด ผลกระทบ ตลอดจนบทบาทและการกําหนดสาระทางการเมืองของสื่ อสารมวลชน รวมทั้งการวิจยั และ
การประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาการสื่ อสารทางการเมือง

- กลุ่มวิชาเฉพาะตามความสนใจทางการสื่ อสาร (Special Selected Topics in Mass Communication)
เป็ นกลุ่มวิชาที่ศึกษาในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ งที่กาํ ลังเป็ นที่น่าสนใจในด้านสื่ อสารมวลชน
ซึ่ ง
นักศึกษาให้ความสนใจ โดยเป็ นการวางแผนการศึกษาร่ วมกันระหว่างผูศ้ ึกษาและอาจารย์ผูค้ วบคุมในแต่ละ
รายวิชา และคณะกรรมการที่ปรึ กษาซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการโครงการปริ ญญาเอก ทั้งนี้ โดยเน้น
แนวทางที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ หรื อเป็ นรายวิชาทางด้านสื่ อสารมวลชน ระดับดุษฎีบณั ฑิตที่เปิ ดสอน
ในสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ทั้งในและต่างประเทศ
วส. 891 วิชาเฉพาะตามความสนใจ 1
3(3-0-9)
JC. 891 Special Selected Topic 1
แสวงหาองค์ ค วามรู ้ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หั ว ข้ อ ที่ ก ํ า ลั ง เป็ นที่ ส นใจในด้ า น
สื่ อสารมวลชน ซึ่ งเชื่ อมโยงให้เห็นว่าองค์ความรู้ ดงั กล่าวสามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
วิจยั ในการทําวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษา หรื อเป็ นรายวิชาทางด้านสื่ อสารมวลชน ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตที่เปิ ด
สอนในสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ทั้งในและต่างประเทศ
วส. 892 วิชาเฉพาะตามความสนใจ 2
3(3-0-9)
JC. 892 Special Selected Topic 2
สัมมนา การนําเสนอผลงาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ หรื อการศึกษาด้วยตนเองในหัวข้อ
ที่ เป็ นที่สนใจด้านสื่ อสารมวลชน และการเขียนบทความวิชาการที่ เกี่ ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิ พนธ์ของ
นักศึกษา โดยการมอบหมายของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชา หรื อเป็ นรายวิชาทางด้านสื่ อสารมวลชน ระดับ
ดุษฎีบณั ฑิตที่เปิ ดสอนในสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ทั้งในและต่างประเทศ
วส. 893 วิชาเฉพาะตามความสนใจ 3
3(3-0-9)
JC. 893 Special Selected Topic 3
สัมมนา การนําเสนอผลงาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ หรื อ การศึกษาด้วยตนเองในหัวข้อที่
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ โดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู ้ เพื่อพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีระดับสูงขั้น
และเปิ ดกว้างในหัวข้อที่เป็ นที่น่าสนใจด้านสื่ อสารมวลชน หรื อเป็ นรายวิชาทางด้านสื่ อสารมวลชน
ระดับดุษฎีบณั ฑิตที่เปิ ดสอนในสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ทั้งในและต่างประเทศ

วิทยานิพนธ์
วส. 900 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณั ฑิต
36 หน่วยกิต
JC. 900 Dissertation
นัก ศึ ก ษาจะต้อ งจัด ทํา หั ว ข้อ วิ ท ยานิ พ นธ์ อ ัน ก่ อ ให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ในสาขาวิ ช า
สื่ อสารมวลชนที่ศึกษา เขียนและนําเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ดงั กล่าวได้อย่างลุ่มลึก รวมทั้งเผยแพร่ ผลงาน
การวิ จ ัย ในวารสารทางวิ ช าการหรื อสื่ อ ต่ า งๆ ที่ เ หมาะสมอย่า งมี จ ริ ย ธรรม โดยนักศึ ก ษาสามารถเลื อกทํา
วิทยานิพนธ์เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ

