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3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค
วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนเปนวิชาชีพที่มีบทบาทสําคัญและความรับผิดชอบสูงตอบุคคลและสังคม ตองอาศัย
วิชาการ ความรู ความชํานาญ และประสบการณที่กาวหนาและกวางขวาง เพื่อสงเสริมวิชาชีพดานนี้ใหเจริญกาวหนาสอดคลอง
กับความตองการและสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
โครงการปริญญาโทสื่อสารมวลชนคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน เนนใหผูเรียนเชี่ยวชาญทางดานการวิจัย
ทางดานการสื่อสารมวลชนทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อนําไปใชสําหรับการพัฒนาการวางนโยบาย การวางแผนการสื่อสาร
เพื่อโครงการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม การศึกษา การสาธารณสุข วัฒนธรรมฯลฯ
อยางไรก็ตาม แมจะมีการขยายตัวทางดานการสื่อสารในประเทศไทยอยางมากก็ตาม แตความพยายามที่จะนําการ
สื่อสารเหลานี้มาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศก็ยังไมสัมฤทธิผลเทาที่ควร โครงการพัฒนาตาง ๆ จึงยังไมบรรลุผลตาม
เปาหมาย สาเหตุสําคัญเนื่องจากขาดการวางนโยบายและวางแผนดานการสื่อสารทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค นอกจากนี้
ความรูความเขาใจในดานทฤษฎี เทคนิค นิเทโศบาย และขอปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใชการสื่อสาร เพื่อประโยชนตอการพัฒนายังไม
เพียงพอและสมบูรณเทาที่ควร เพราะขาดการคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรที่จริงจังและนาเชื่อถือ การเปดสอนระดับปริญญาโท
สาขาสื่อสารมวลชนจะชวยปดชองวางดังกลาวและเอื้ออํานวยตอโครงการพัฒนาประเทศไดอยางมาก ดังนั้นผูที่สําเร็จโครงการ
ปริญญาโทนี้จะสามารถนําความรูไปประยุกตใชพัฒนาการวางนโยบายและวางแผนดานการสื่อสาร
และปฏิบัติงานวิชาชีพ
สื่อสารทั่วไปในลักษณะที่ลึกซึ้งทางดานการวิจยั แลวยังสามารถปฏิบัติงานระดับผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวกับการ
สื่อสารมวลชนตาง ๆ ตามความสนใจและความถนัดไดอีกดวย นอกจากนี้ผูสําเร็จโครงการศึกษาปริญญาโทยังมีพื้นความรูดาน
การวิจัยที่ดีที่จะสามารถใชศึกษาโครงการพัฒนาตาง ๆ ทั้งที่จะสามารถใชศึกษาเพิ่มพูนวิชาการในระดับสูงตอไปไดในอนาคต
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในปจจุบันมีศักยภาพทั้งในดานบุคลากรและ
ทรัพยากรทางวิชาการที่พรอมจะเปดการสอนระดับปริญญาโทสื่อสารมวลชนแขนงดังกลาว การที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมี
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในวิชาการทางสังคมศาสตรนั้น การวิจัยเพื่อพัฒนาความรูในแขนงตาง ๆ นับเปนปจจัยที่สําคัญ ดังนั้น

จึงสอดคลองกับการศึกษาสาขาสื่อสารมวลชนในระดับมหาบัณฑิต โครงการปริญญาโทสื่อสารมวลชนนี้นอกจากจะทําใหคณะ
วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนเปนศูนยกลางการศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรูดานการสื่อสารมวลชนในระดับประเทศแลว
ยังเปนโอกาสที่ดีที่คณะจะไดประสานงานและรวมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการกับสถานการศึกษาที่เปดสอนสาขา
ดังกลาวทั้งภายในและภายนอกประเทศอีกดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อเตรียมนักศึกษาใหมีความรู ทักษะ และประสบการณทางดานทฤษฎีทางการวิจัยดานสื่อสารมวลชนทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อนําไปประยุกตใชกับการวางแผนดานการสื่อสารที่สอดคลองกับความตองการและลักษณะปญหา
ทางสังคมไทยปจจุบัน
2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถไปปฏิบัติงานในระดับผูบริหารในดานการวางแผนและนโยบายการ
สื่อสาร การสื่อสารเพื่อการพัฒนา และการวิจัยดานสื่อสารมวลชนในองคกรตาง ๆ ของประเทศ เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกสังคม
และสวนรวมมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสงเสริมความกาวหนาทางดานวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชนในประเทศไทย โดยอาศัยวิธีการศึกษา
แบบสหวิชา (Interdisciplinary Approach)
4. เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรูความรับผิดชอบและคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนและ
กิจกรรมสื่อสารพัฒนาการทั่วไป เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกสังคมสวนรวมมากยิ่งขึ้น
5. กําหนดการเปดสอน
ตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
6.1 สําเร็จการศึกษาระดับไมต่ํากวาปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รับรองวิทยฐานะ
6.2 ผานการสอบคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6.3 ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่หนวยงานแสดงความจําเปนเรงดวนสําหรับบุคลากรดานการวางแผน
นโยบายการพัฒนาและการวิจัยดานการสื่อสาร อาจไดรับการพิจารณาประกอบ
7. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
7.1 ใชวิธีการสอบทั้งสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณตามประกาศของมหาวิทยาลัย
7.2 มีการพิจารณาผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไมเกิน 2 ป นับถึง
วันสมัคร)
8. ระบบการศึกษา
8.1 หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน เปนการศึกษาภาคค่ําในระบบทวิภาค
8.2 หลักสูตรการศึกษาแบงเปน 2 แผน คือ

8.2.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เปนแผนการศึกษาที่มีการศึกษางานรายวิชา และทําวิทยานิพนธ
นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี้จะตองศึกษาและสอบรายวิชาตาง ๆ ไดไมนอยกวา 45 หนวยกิต ซึ่งประกอบดวยวิชาบังคับ
15 หนวยกิต วิชาเฉพาะกลุม 9 หนวยกิต วิชาเลือก 9 หนวยกิต และวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
8.2.2 หลักสูตรแผน ข. เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตอง
ศึกษาวิชาการศึกษาคนควาอิสระแทน
นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี้จะตองศึกษาและสอบรายวิชาตาง ๆ ไดไมนอยกวา 45 หนวยกิต
ซึ่งประกอบดวยวิชาบังคับ 15 หนวยกิต วิชาเฉพาะกลุม 9 หนวยกิต วิชาเลือก 15 หนวยกิต โดยมีวิชาการศึกษาคนควาอิสระ
6 หนวยกิต คือวิชา วส.700 การคนควาอิสระ
8.3 นักศึกษาที่ไมมีพื้นฐานความรูทางดานวารสารศาสตรฯ หรือนิเทศศาสตร ตองศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน
(Prerequisite) ที่จําเปนในการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 6 หนวยกิต ดังตอไปนี้
วส.500 หลักการสื่อสาร
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
วส.501 สถิติประยุกตเบื้องตนสําหรับการวิจัยสื่อสาร
วส.502 กฎหมายและจริยธรรมในงานสื่อสารมวลชน
2 หนวยกิต
วิชาเสริมพื้นฐานดังกลาวจะตองจดทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนกอนเปดภาคการศึกษาแรก การวัดผลของวิชา
เสริมพื้นฐานดังกลาวทั้ง 3 วิชา ใหไดระดับ P (ใชได) หรือระดับ N (ใชไมได) ซึ่งจะปรากฏใน Transcript ของนักศึกษาจํานวน
หนวยกิตและคาระดับที่ไดจากการศึกษาดังกลาวจะไมนํามาคิดรวมกับหลักสูตร
8.4 การสอบประมวลวิชา (Comprehensive Examination)
แผน ก.
แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาจะสอบประมวลวิชาไดเมื่อสอบผานวิชาเสริมพื้นฐาน จดทะเบียนศึกษา
วิชาบังคับ จํานวน 15 หนวยกิต วิชาเฉพาะกลุม 9 หนวยกิต แลว และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 โดยจะตองสอบใหได
ระดับ P ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
แผน ข. นักศึกษาจะสอบประมวลวิชาไดเมื่อสอบผานวิชาเสริมพื้นฐาน จดทะเบียนศึกษาวิชาบังคับ
15 หนวยกิต วิชาเฉพาะกลุม 9 หนวยกิต วิชาเลือก 15 หนวยกิต และการคนควาอิสระ 6 หนวยกิต โดยจะไดรับโอกาสใหสอบ
ในภาคการศึกษาแรกที่จะสําเร็จการศึกษา และจะตองสอบใหไดระดับ P ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
8.5 การทําวิทยานิพนธ (กรณีศึกษาแผน ก แบบ ก 2)
นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธไดเมื่อ
8.5.1 ศึกษามาแลวไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษาปกติ
8.5.2 ผานวิชาเสริมพื้นฐาน วิชาบังคับ วิชาเฉพาะกลุม และวิชาเลือก ครบตามที่หลักสูตรกําหนดไว
8.5.3 มีหนวยกิตสะสมไมต่ํากวา 33 หนวยกิต
8.5.4 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
8.5.5 ตองสอบประมวลวิชาผานไดระดับ P แลว
8.5.6 นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธไดเมื่อสอบภาษาตางประเทศผานแลว
8.5.7 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณ
ในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
8.5.8 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
8.5.9 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 และระเบียบมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร วาดวยวิทยานิพนธ พ.ศ. 2535
8.5.10 นักศึกษาจะตองสอบภาษาอังกฤษไดระดับ P กอนการสอบวิทยานิพนธ
รายละเอียดการสอบ
ภาษาตางประเทศใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
8.5.11 นักศึกษาตองจัดทําบทความวิทยานิพนธที่พรอมสําหรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการหรือรายงาน
การประชุมวิชาการ
8.6 การคนควาอิสระ (กรณีศึกษาแผน ข.)
นักศึกษาจะจดทะเบียนทําการคนควาอิสระไดเมื่อ
8.6.1 ศึกษามาแลวมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 39 หนวยกิต
8.6.2 ผานวิชาบังคับ จํานวน 15 หนวยกิต วิชาเฉพาะกลุม 9 หนวยกิต วิชาเลือก 15 หนวยกิต
8.6.3 ไดคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
8.6.4 นักศึกษาจะสอบการคนควาอิสระไดเมื่อสอบภาษาตางประเทศผานแลว
ทั้งนี้ คุณสมบัติและองคประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระเชนเดียวกับคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ขอ 8.5.7
8.6.5 การสอบการคนควาอิสระกระทําโดยวิธีนําเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปลา โดยคณะกรรมการสอบ
ที่ประกอบดวยคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีอาจารยที่ปรึกษาหลัก 1 คน ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการจากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการปริญญาโท 1 คน
8.7 นักศึกษาตองสอบผานภาษาตางประเทศ โดยจะตองสอบไดระดับ P (ผาน) และไมนับหนวยกิต ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
ในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาจะลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรือ วิทยานิพนธไดไมต่ํากวา 3 หนวยกิต และไมเกิน
9 หนวยกิต รายละเอียดการลงทะเบียนการศึกษาอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
- การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังตอไปนี้
ระดับ
คาระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0.00

- การนับหนวยกิตที่ได ใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํา
กวา C เทานั้น ลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ D หรือระดับ F ไมวาจะเปนลักษณะวิชาบังคับ หรือลักษณะวิชาเลือก ใหนํามา
คํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้น และคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
- การวัดผลวิทยานิพนธแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)
- การวัดผลการคนควาอิสระ แบงเปน 2 ระดับ คือระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) โดยไมมีคาระดับ
- การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบประมวลวิชา และการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับ คือ
ระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน)
- เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541
11.2 การสําเร็จการศึกษา
- ศึกษาลักษณะวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรและไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่คณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชนกําหนดไวครบถวนแลว และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
- ไดระดับ P ในการสอบประมวลวิชา
- ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ (กรณีศกึ ษาแผน ก. แบบ ก 2)
- ไดระดับ S ในการสอบการคนควาอิสระ (กรณีศึกษาแผน ข.)
- ไดระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศ
- ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding) (กรณีศึกษาแผน ก. แบบ ก 2)
12. งบประมาณ
ตนทุนในการผลิตบัณฑิต ซึ่งเปนโครงการปริญญาโทปกติ หลักสูตรนี้มีคาใชจาย ประมาณ 40,000.- บาท/คน/ป
13. หลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาโทสื่อสารมวลชนมุงเนนในการฝกอบรมทางวิชาการและปฏิบัติโดยอาศัยวิธีการศึกษาแบบ
สหวิชา (Interdisciplinary Approach)
และพื้นฐานวิชาทางพฤติกรรมศาสตร โครงรางหลักสูตรระดับปริญญาโทเนน
ความสําคัญที่การศึกษา วิเคราะหแนวความคิด ทฤษฎี และวิจัยทางสื่อสารมวลชน และสังคมศาสตรที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถนํา
ประยุกตกับสาขาวิชาการและวิชาชีพเฉพาะดาน ในระดับสาขาวิชาที่เปดสอนนั้น หลักสูตรเนนการฝกอบรมดานทฤษฎี เทคนิค
ดานการวิจัย และการปฏิบัติที่สามารถนําไปใชแกปญหาการสื่อสารในสังคม หลักสูตรนี้แบงเปน 2 แผน โดยนักศึกษาสามารถ
เลือกศึกษาแผนใดแผนหนึ่งไดตามความสนใจ คือ

แผน ก. แบบ ก 2 เปนหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ
แผน ข. เปนหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชาและไมตองทําวิทยานิพนธ แตจะตองศึกษารายวิชาที่มีการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง คือ วส.700 การคนควาอิสระ ทดแทนการทําวิทยานิพนธ
รายวิชาในหลักสูตรจําแนกไดเปน 3 กลุม คือ วิชาบังคับ วิชาเฉพาะกลุม และวิชาเลือก ดังนี้
13.1 วิชาบังคับ เปนวิชาที่นักศึกษาทุกคนตองเรียน วิชาบังคับนี้ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่นํามาประยุกตใชกับการสื่อสาร
13.2 วิชาเฉพาะกลุม เปนวิชาที่นักศึกษาจะตองศึกษา โดยเลือกเนนเฉพาะกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งตามความถนัด
หรือความสนใจ ในระยะเริ่มแรกนี้โครงการปริญญาโทสื่อสารมวลชนจะเปดสอน 2 กลุมวิชา คือ
13.2.1 กลุมนโยบายและการวางแผนการสื่อสาร (Communication Policy and Planning) เนนหนัก
ดานการศึกษา โครงสราง หนาที่ และกระบวนการนโยบายและการวางแผนการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งระเบียบวิธีการวาง
แผนการสื่อสารในระดับจุลภาค และมหภาคที่เปนประโยชนตอโครงการพัฒนาประเทศ และโครงการปฏิบัติทั่วไปทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
13.2.2 กลุมวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development Communication) เนนหนักดานการศึกษา
ทฤษฎี กระบวนการ เทคนิคและนิเทโศบายเกี่ยวกับการใชการสื่อสารประเภทตาง ๆ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
13.3 วิชาเลือก เปนวิชาที่สนับสนุนโครงการเรียนของนักศึกษาโดยตรงและมีขอบเขตกวางขวาง โดย
กําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกในคณะและนอกคณะที่เกี่ยวของ อาทิ รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา พาณิชยศาสตรและการบัญชี สังคมสงเคราะหศาสตร และจิตวิทยา เปนตน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความสนใจและ
โครงการเรียนของนักศึกษาแตละคน
13.4 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 45 หนวยกิต
13.5 โครงสรางหลักสูตร แบงออกเปน 2 แผน คือ

หลักสูตรแผน ก. แบบ ก 2.
วิชาบังคับ
วิชาเฉพาะกลุม
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
รวม

15
9
9
12
45

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

15
9
15
6
45

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หลักสูตรแผน ข.
วิชาบังคับ
วิชาเฉพาะกลุม
วิชาเลือก
การคนควาอิสระ
รวม

13.6

รหัส
วส.500
วส.501
วส.502

หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร
เลขรหัสวิชาในหลักสูตร มีความหมายดังนี้
เลขหลักหนวย หมายถึง ตัวเลขลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชา
0-2
หมายถึง - วิชาเสริมพื้นฐาน
0-4
หมายถึง - วิชาบังคับ
0-9
หมายถึง - วิชาเฉพาะกลุม
5-9
หมายถึง - วิชาเลือก
เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดวิชา
0
หมายถึง หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1
หมายถึง
หมวดวิชาบังคับ
2
หมายถึง
หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชานโยบายและ
การวางแผนการสื่อสาร
3
หมายถึง
หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนา
4-9
หมายถึง
หมวดวิชาเลือก
ตัวเลขแสดงระดับของวิชา
เลขหลักรอย หมายถึง
5
หมายถึง
วิชาระดับเสริมพื้นฐาน
6
หมายถึง
วิชาระดับปริญญาโทขั้นตน
7
หมายถึง
การคนควาอิสระ
8
หมายถึง
วิชาวิทยานิพนธ

13.7 รายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน
รายวิชา
หลักการสื่อสาร
สถิติประยุกตเบื้องตนสําหรับการวิจัยการสื่อสาร
กฎหมายและจริยธรรมในงานสื่อสารมวลชน

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)

วิชาบังคับ นักศึกษา แผน ก. แบบ ก 2 และแผน ข. จะตองศึกษาวิชาบังคับจํานวน 5 วิชา 15 หนวยกิต
ดังตอไปนี้
รหัส
วส.600
วส.611
วส.612
วส.613
วส.614

รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)
ทฤษฎีสื่อสารมวลชนเชิงประยุกต
3 (3-0-9)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
สถิติประยุกตสําหรับการวิจยั การสื่อสาร
การวางรูปแบบวิจัยการสื่อสาร
3 (3-0-9)
การวิเคราะหขอมูลและการแปรผลการวิจัยการสื่อสาร
3 (3-0-9)

วิชาเฉพาะกลุม นักศึกษา แผน ก. แบบ ก 2 และแผน ข. เลือกศึกษาจํานวน 3 วิชา 9 หนวยกิต
จากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง ดังนี้

รหัส
วส.620
วส.621
วส.629

รหัส
วส.630
วส.631
วส.639

กลุมวิชานโยบายและการวางแผนการสื่อสาร
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)
นโยบายการสื่อสาร
3 (3-0-9)
การวางแผนการสื่อสาร
3 (3-0-9)
สัมมนานโยบายและการวางแผนการสื่อสาร
3 (3-0-9)
กลุมวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
รายวิชา
หลักและกลยุทธการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
การสรางสรรคสื่อเพื่อการพัฒนา
สัมมนาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

วิชาเลือก
แผน ก. แบบ ก 2 นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาในคณะไดทั้งหมด 9 หนวยกิต หรือเลือก
ศึกษาวิชาระดับปริญญาโทนอกคณะได แตไมเกิน 3 หนวยกิต
แผน ข. นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาในคณะไดทั้งหมด 15 หนวยกิต หรือเลือกศึกษาวิชา
ระดับปริญญาโทนอกคณะได แตไมเกิน 3 หนวยกิต

รหัส
วส.645
วส.646
วส.647
วส.648
วส.649
วส.655
วส.656
วส.657
วส.659
วส.669
วส.679

วิชาเลือกในสาขา มีดังตอไปนี้
รายวิชา
สื่อสารมวลชนกับสังคม
การสื่อสารระหวางประเทศ
การสื่อสารองคกรและการจัดการ
การสื่อสารเพื่อสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
สัมมนาวารสารศาสตร
การวิจัยเชิงคุณภาพดานการสื่อสาร
การสื่อสารการตลาด
สื่อมวลชนกับการเมืองไทย
สัมมนาการสื่อสารในชนบทไทย
สัมมนาการประชาสัมพันธ
สัมมนาวิทยุและโทรทัศน

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

รหัส

รายวิชา

วส.689
วส.698
วส.699

สัมมนาภาพยนตร
สัมมนาการวิจัยสื่อสาร
ศึกษาเฉพาะเรื่อง

วส.700

การคนควาอิสระ
การคนควาอิสระ

วส.800

วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

6 (6-0-12)
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แผนการศึกษา
แผน ก. แบบ ก 2
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
วส. 600
วส. 611
วส. 612

รายวิชา
ทฤษฎีสื่อสารมวลชนเชิงประยุกต
ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร
สถิติประยุกตสําหรับการวิจัยการสื่อสาร
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
9

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
วส. 613
วส. 614
วส. .......

รายวิชา
การวางรูปแบบวิจัยการสื่อสาร
การวิเคราะหขอมูลและการแปรผลการวิจัยการสื่อสาร
วิชาเฉพาะกลุม 1 วิชา
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
9

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
วส. .........
วส. ..........

รายวิชา
วิชาเฉพาะกลุม 2 วิชา
วิชาเลือกในคณะหรือนอกคณะ
รวม

จํานวนหนวยกิต
6
3
9

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
วส. ........

รายวิชา
วิชาเลือกในคณะ 2 วิชา
รวม

จํานวนหนวยกิต
6
6

สอบประมวลวิชา
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
วส.800

รายวิชา
วิทยานิพนธ
รวม

จํานวนหนวยกิต
6
6
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส
วส. 800.

รายวิชา
วิทยานิพนธ
รวม

จํานวนหนวยกิต
6
6

แผน ข.
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
วส. 600
วส. 611
วส. 612

รายวิชา
ทฤษฎีสื่อสารมวลชนเชิงประยุกต
ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร
สถิติประยุกตสําหรับการวิจัยการสื่อสาร
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
9

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
วส. 613
วส. 614
วส. .......

รายวิชา
การวางรูปแบบวิจัยการสื่อสาร
การวิเคราะหขอมูลและการแปรผลการวิจัยการสื่อสาร
วิชาเฉพาะกลุม 1 วิชา
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
9

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
วส. .........
วส. ..........

รายวิชา
วิชาเฉพาะกลุม 2 วิชา
วิชาเลือกในคณะหรือนอกคณะ
รวม

จํานวนหนวยกิต
6
3
9

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
วส. ........

รายวิชา
วิชาเลือกในคณะ 2 วิชา
รวม

จํานวนหนวยกิต
6
6
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส
วส. ........

รายวิชา
วิชาเลือกในคณะ 2 วิชา
รวม

จํานวนหนวยกิต
6
6

ป 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
วส. 700.

รายวิชา
การคนควาอิสระ
รวม
สอบประมวลวิชา

จํานวนหนวยกิต
6
6

คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน
วส500 หลักการสื่อสาร
2 หนวยกิต
JC500 Principle of Communication
ศึกษาหลักการ บทบาท และความสําคัญของการสื่อสารของมนุษยในสังคม การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสาร
ระหวางบุคคล การสื่อสารในองคกร และการสื่อสารมวลชน
(บรรยาย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วส501 สถิติประยุกตเบื้องตนสําหรับการวิจัยการสื่อสาร
2 หนวยกิต
JC501 Introduction to Applied Statistic for Communication Research
ศึกษาวิชาสถิติเบื้องตน (Introductory Statistics) สําหรับการวิจัยสื่อสารอันวาดวยระเบียบวิธีทางสถิติพื้นฐาน ซึ่ง
ประมวลเอาวิชาสถิติสองสาขาเขาไวดวยกันคือ สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) กับสถิติอางอิง (Inferential Statistics)
น้ําหนักของเนื้อหาวิชามุงเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการอธิบายคุณลักษณะของประชากร
หรือกลุมตัวอยางที่
ตองการศึกษาวิจัย สามารถหาความสัมพันธของคุณลักษณะพฤติกรรมปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถสรุป
คุณลักษณะบางประการของประชากรจากกลุมตัวอยางโดยการทดสอบสมมติฐาน นอกจากนั้นยังมุงใหผูเรียนสามารถเลือกใช
สถิติอางอิงที่ถูกตองเหมาะสม วิชาสถิติเบื้องตนมีจุดมุงหมายใหผูเรียนใชความรูที่ไดเปนเครื่องมือสําหรับการวิจัยสื่อสารและใน
สาขาอื่นของพฤติกรรมศาสตร
(บรรยาย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วส502 กฎหมายและจริยธรรมในงานสื่อสารมวลชน
2 หนวยกิต
JC502 Laws and Ethics in Mass Communication
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของในงานสื่อสารมวลชนแขนงตางๆ เชน วิทยุโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ภาพยนตร
และจริยธรรม จรรยาบรรณ ของนักสื่อสารมวลชน ที่พึงมีตอวิชาชีพและสังคม
(บรรยาย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วิชาบังคับ (15 หนวยกิต)
วส600 ทฤษฎีสื่อสารมวลชนเชิงประยุกต
3 หนวยกิต
JC600 Applied Theories of Mass Communication
ศึกษาและวิเคราะหแนวความคิดรวบยอด สมมติฐานและทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารและการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมมนุษย เริ่มตั้งแตระดับจุลภาคถึงระดับมหภาค ในระดับมหภาคจะเนนการวิเคราะหโครงสรางและกระบวนการ
สื่อสารมวลชน ทั้งภายในและระหวางระบบสังคมตาง ๆ ในระดับจุลภาค จะเนนความสําคัญการวิเคราะหกระบวนการสื่อสาร
ความหมายของบุคคล เชน การรับรู การแปลความหมายของขาวสาร การกอตัวและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การเรียนรูและ
ความเขาใจสภาพสมดุลทางความคิด วิชานี้นอกจากจะสํารวจและวิเคราะหผลงานการคนควาเชิงวิชาการในสาขาการสื่อสารแลว
ยังมุงฝกใหเกิดความรู ความเขาใจเทคนิควิธีการและปญหาการสรางทฤษฎีทางสังคมจนสามารถนํามาประยุกตใชกับศาสตร
สาขาการสื่อสารดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งจะเนนการกําหนดแนวความคิดรวบยอด คํานิยามการตั้งสมมติฐานเหตุผลและการ
จัดระบบแนวความคิดตาง ๆ ทางสื่อสารมวลชนเขาดวยกัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

วส611 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร
3 หนวยกิต
JC611 Communication Research Methods
ศึกษาถึงระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตรที่ใชสําหรับการวิจัยการสื่อสารทั่วไป
โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการตั้งปญหานําการวิจัยการสรางสมมติฐานและทฤษฎี การกําหนดคํานิยาม
แนวความคิดรวบยอด เทคนิคที่ใชในการจัด การออกแบบงานวิจัย การสุมตัวอยาง การออกแบบสอบถาม การวิเคราะหและแปล
ความหมายขอมูลและการเขียนรายงาน นอกจากนี้ ยังกําหนดใหฝก หัดเขียนโครงงานวิธีฝกปฏิบัติและวิจัย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วส612 สถิติประยุกตสําหรับการวิจัยการสื่อสาร
3 หนวยกิต
JC612 Applied Statistics for Communication Research
วิชาบังคับกอน : วส501 หรือผูสอนอนุมัติ
การศึกษาสถิติทั้งในแบบพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก (Parametric and nonparametric) ที่สามารถประยุกตกับ
การวิจัยการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งจะเนนเปนพิเศษในเรื่องการศึกษาสหสัมพันธหลายชั้น ความถดถอยเชิงเสนหลายชั้น
การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การวิเคราะหตัวประกอบและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วส613 การวางรูปแบบวิจัยการสื่อสาร
3 หนวยกิต
JC613 Communication Research Design
วิชาบังคับกอน : วส611
ศึกษาวิธีการวางรูปแบบและการดําเนินงานการวิจัยสื่อสาร เนนความสําคัญที่การวิเคราะห เชิงปริมาณ ผูสงสาร
เนื้อหา ผูรับสารและประสิทธิผลของการสื่อสาร ทั้งนี้จะพิจารณาศึกษาระเบียบวิธีวิจัยประเภทตาง ๆ เชน การสํารวจ และ
การทดลองโดยละเอียดตามความเหมาะสม รวมทั้งจริยธรรมในการสื่อสารดวย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วส614 การวิเคราะหขอมูลและการแปรผลการวิจัยการสื่อสาร
3 หนวยกิต
JC614 Data Analysis and Interpretation in Communication Research
วิชาบังคับกอน : วส611 และ วส612 หรือผูสอนอนุมัติ
การศึกษาและการประยุกตแบบจําลองสถิติ (Statistical Models) เชน การวิเคราะหความแปรปรวน สมการถดถอย
หลายชั้นและการวิเคราะหองคประกอบ เปนตน ไปอธิบายปรากฏการณทางการสื่อสารตามหลักทฤษฎีการสื่อสาร โดยอาศัย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร มาวิเคราะหขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการแปรผลสําหรับการตอบสมมติฐานในงานวิจัย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วิชาเฉพาะกลุม
กลุมวิชานโยบายและการวางแผนการสื่อสาร
วส620 นโยบายการสื่อสาร
3 หนวยกิต
JC620 Communication Policy
ศึกษาหลักการและกระบวนการตางๆ ในการกําหนดนโยบายและการวางแผนการสื่อสารทั่วไป วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางนโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค ปทัสถาน และคานิยมในสังคมซึ่งเกี่ยวกับนโยบายการสื่อสาร ศึกษาลักษณะและสาระ

ของนโยบายการสื่อสารทุกระดับตั้งแตระดับจุลภาคถึงระดับมหภาค
บทบาทและอิทธิพลของสถาบันตาง ๆ ในสังคม
ในการกําหนดนโยบายการสื่อสารวิเคราะหเปรียบเทียบการสื่อสารประเทศตาง ๆ โดยมุงเนนใหนักศึกษาประยุกตใชความรูความ
เขาใจในสภาพสังคมไทยปจจุบัน ตลอดจนวิเคราะหวิธีการและปญหาในการบริการงานสื่อสารเพื่อใหเปนไปตามนโยบายการ
สื่อสารทุกระดับ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วส621 การวางแผนการสื่อสาร
3 หนวยกิต
JC621 Communication Planning
วิชาบังคับกอน : วส620
ศึกษาอยางละเอียดและลึกซึ้งถึงทฤษฎีของการวางแผนขั้นตอนในการวางแผน เทคนิคและรูปแบบตาง ๆ ของการวาง
แผนการสื่อสารทุกระดับตั้งแตระดับโครงการ สถาบันสื่อมวลชน หนวยงาน กระทรวง ประเทศ และระหวางประเทศ มุงเนน
ศึกษารายละเอียดในการวางแผนพัฒนาการสื่อสารและสังคม นอกจากนี้ ยังศึกษาการจัดทําโครงการและการนําโครงการไป
ปฏิบัติในรูปของแผนดําเนินงาน การประเมินผลตามแผน รวมทั้งวิเคราะหปญหา และอุปสรรคของการวางแผนการสื่อสารใน
ประเทศไทยดวย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วส629 สัมมนานโยบายและการวางแผนการสื่อสาร
3 หนวยกิต
JC629 Seminer in Communication Policy and Planning
วิชาบังคับกอน : วส621
สัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎี ยุทธวิธี และเทคนิคตาง ๆ ที่ประยุกตใชกับการกําหนดนโยบายและวางแผนระบบการสื่อสารใน
ทุกระดับ เนนวิเคราะหปญหาและอุปสรรคการใชทฤษฎี และเทคนิคการวางนโยบายและแผนงานโครงการสื่อสารในสังคมไทย
เชน system analysis, cost analysis และ PERT เปนตน นักศึกษาจะไดรับมอบหมายใหเสนอและดําเนินโครงการปฏิบัติใช
เทคนิคการวางนโยบายและแผนงานที่เหมาะสมดวย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
กลุมวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
วส630 หลักและกลยุทธการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3 หนวยกิต
JC630 Principles and Strategies of Development Communication
ศึกษาทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ศึกษาสื่อและกลยุทธของการใชสื่อประเภทตาง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาวิธีการวางแผนการจัดทําโครงการพัฒนา การ
นําเสนอสารและการประเมินสัมฤทธิผลของการสื่อสาร
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

วส631 การสรางสรรคสื่อเพื่อการพัฒนา
3 หนวยกิต
JC631 Media Production for Development
วิชาบังคับกอน : วส630
ศึกษาหลักการ เทคนิคและกรรมวิธีการสรางสรรคสื่อประเภทตาง ๆ เพื่อใชในการพัฒนา วิเคราะหและคัดสรร วัสดุ
สื่อสารที่เหมาะสมในการสงเสริมการพัฒนาทั้งระดับมหภาคและจุลภาค โดยเนนการผลิต การทดสอบและการประเมินผลงาน
สื่อสารนั้น ๆ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วส639 สัมมนาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3 หนวยกิต
JC639 Seminar in Development Communication
วิชาบังคับกอน : วส631
สัมมนาเกี่ยวกับการใชการสื่อสารประเภทตาง ๆ ทั้งในดานทฤษฎีและปฏิบัติ ในการพัฒนาประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม ตลอดจนวิเคราะหแผนและโครงการการใชการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ใหเหมาะสมกับสภาพความ
เปนจริงของสังคม รวมทั้งการสื่อสารอยางมีจริยธรรมดวย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วิชาเลือก
วส645 สื่อสารมวลชนกับสังคม
3 หนวยกิต
JC645 Mass Communication and Society
ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสถาบันสื่อสารมวลชนกับสังคม
เนนวิเคราะหปจจัยและขอจํากัดทางการเมือง
กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคมที่มีตอสิทธิ เสรีภาพสื่อมวลชน และการกระจายขาวสารโดยสื่อมวลชน รวมทั้งจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน นอกจากนี้ศึกษาบทบาทและประสิทธิผลสื่อมวลชนที่มีตอการวิวัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ในทาง
กลับกันศึกษาถึงอิทธิพลของสังคมที่มีตอโครงสราง ระบบและการดําเนินงานทางสื่อมวลชนดวย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วส646 การสื่อสารระหวางประเทศ
3 หนวยกิต
JC646 International Communication
ศึกษาถึงปรัชญา แนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสื่อสารระหวางประเทศ และผลกระทบจากปจจัยการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มีตอกิจการสื่อสารมวลชน ทั้งในระดับประเทศ และระหวางประเทศ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วส647 การสื่อสารองคกรและการจัดการ
3 หนวยกิต
JC647 Organizational Communication and Management
ศึกษาองคประกอบตาง ๆ ขององคกรสื่อสารมวลชนทุกประเภท อาทิ หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน
สํานักขาว และองคกรสื่อใหม ฯลฯ เนนการศึกษาเทคนิคการสื่อสารขององคกรเพื่อสื่อสารกับพนักงาน เจาหนาที่ ลูกคา
หุนสวน รัฐบาล และสาธารณชน ในฐานะที่เกี่ยวของกับองคกรทั้งทางตรงและทางออม
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

วส648 การสื่อสารเพื่อสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
3 หนวยกิต
JC648 Communication for Environment and Health
ศึกษาถึงระบบการผลิต การรวบรวม การกระจายและการเผยแพรขาวสารและสาระความรูเกี่ยวกับสภาวะสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ โดยสื่อสารมวลชนและสื่อประเภทอื่น เพื่อใหการศึกษาและกอใหเกิดความรูความเขาใจและทัศนคติที่ดีในกลุม
ประชาชน เนนศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน กับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
3 หนวยกิต
วส649 สัมมนาวารสารศาสตร
JC649 Seminar in Journalism
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและปญหาทางดานวารสารศาสตรที่มีผลตอสังคมโดยเปรียบเทียบคุณลักษณะแนวโนมของขาว
และการเสนอขาวในสื่อมวลชนประเภทตาง ๆ ศึกษาความสัมพันธระหวางกระบวนการงานขาวกับปจจัยและสภาพแวดลอม
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ฯลฯ เนนความสําคัญของปรัชญางานขาว รวมทั้งทฤษฎี และหลัก
จริยธรรมที่เกี่ยวของ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วส655 การวิจัยเชิงคุณภาพดานการสื่อสาร
3 หนวยกิต
JC655 Qualitative Research in Communication
ศึกษาถึงเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ใชในงานดานการสื่อสาร เพื่อใหไดขอมูลอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับทัศนคติ ความเชื่อ
แรงจูงใจ และพฤติกรรมของผูบริโภค มุงใหผูเรียนไดมีความรู ความสามารถในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนการ
ฝกฝน การวิเคราะห และรายงานผลการวิจัยเชิงคุณภาพดวย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วส656 การสื่อสารการตลาด
3 หนวยกิต
JC656 Marketing Communication
ศึกษากลยุทธที่ใชในการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการตลาด นับตั้งแต
ความหมายของการสื่อสารการตลาด ความสําคัญของการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอการสื่อสารการตลาด คุณธรรมของ
นักสื่อสารการตลาด ตลอดจนถึงเครื่องมือที่ใชเพื่อการสื่อสารการตลาดรูปแบบตาง ๆ อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ
การโฆษณาทางตรง และการสงเสริมการขาย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วส657 สื่อมวลชนกับการเมืองไทย
3 หนวยกิต
JC657 Mass Media and Politics in Thailand
ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธระหวางระบบสื่อสารมวลชนกับระบบการเมืองในอดีต ปจจุบัน และอนาคต โดย
เนนทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีชั้นสูงทางการสื่อสารมวลชนและสื่อสาร
โทรคมนาคม การกําหนดนโยบาย โครงสราง บทบาทและหนาที่การควบคุม ผลกระทบที่มีตอระบบการเมือง สภาพแวดลอม
ทางการเมือง ชีวิต และจิตสํานึกทางการเมืองและการพัฒนาทางการเมือง ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

วส659 สัมมนาการสื่อสารในชนบทไทย
3 หนวยกิต
JC659 Seminar in Thai Rural Communication
สัมมนาบทบาทการสื่อสารประเภทตาง ๆ ทั้งในลักษณะการใชและการผลิตใหสอดคลองกับสภาพและปญหาในชนบท
ไทย รวมทั้งอิทธิพลและปจจัยทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่มีตอการกําหนดองคกร โครงสรางและ
การจัดสรรทรัพยากรดานการสื่อสารที่เหมาะสมสําหรับชนบทไทย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วส669 สัมมนาการประชาสัมพันธ
3 หนวยกิต
JC669 Seminar in Public Relations
สัมมนาโดยใชตัวอยางเหตุการณดานประชาสัมพันธที่เกิดขึ้นจริงจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและ
ตางประเทศ ตลอดจนการใชสถานการณจําลองเพื่อใหนักศึกษาไดคุนเคยกับสถานการณประชาสัมพันธในลักษณะตาง ๆ ได
เขาใจปญหาและเรียนรูกลยุทธ ตลอดจนวิธีการแกไขปญหาที่นักประชาสัมพันธของหนวยงานตาง ๆ ใชกับสถานการณ
เหลานั้นจริง
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
3 หนวยกิต
วส679 สัมมนาวิทยุและโทรทัศน
JC679 Seminar in Broadcasting
สัมมนาเพื่อวิเคราะหเกี่ยวกับบทบาท หนาที่ เนื้อหา เทคโนโลยีและผลกระทบของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การจัดองคกร การควบคุมของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่มีผลกระทบตอสถานการณสภาพแวดลอมในยุคโลกาภิวัตน
ดานตาง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมือง
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วส689 สัมมนาภาพยนตร
3 หนวยกิต
JC689 Seminar in Film
ศึกษาถึงหลักการ องคประกอบ แนวความคิด อิทธิพลของภาพยนตรในการสื่อสาร รวมทั้งผลกระทบของ
ภาพยนตรที่มีตอสังคม
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วส698 สัมมนาการวิจัยสื่อสาร
3 หนวยกิต
JC.698 Seminar in Communication Research
สัมมนาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย การวางรูปแบบ การวิเคราะหและการเขียนรายงานการวิจัย รวมถึงการวางแผนและ
การบริการโครงการวิจัยการสื่อสารตาง ๆ ดวย เนนความสําคัญที่การวางแผนและการวิเคราะหโครงการวิจัยเฉพาะบุคคลหรือ
กลุมบุคคล
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

วส699 ศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 หนวยกิต
JC.699 Selected Topics in Communication
ศึกษาในรูปแบบของการบรรยาย การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การคนควาวิจัยและการเขียนรายงาน
เกี่ยวกับหัวขอหรือประเด็นตาง ๆ ในการสื่อสารมุงใหศึกษาเจาะลึกเขาถึงปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนพิเศษจนสามารถที่จะเขียน
เปนรายงานการศึกษาหรือภาคนิพนธได
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
การคนควาอิสระ
วส700 การคนควาอิสระ
6 หนวยกิต
JC700 Independent study
วิชาบังคับกอน : สอบผานรายวิชาอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรทั้งหมด
กําหนดใหนักศึกษาเสนอรายงานการศึกษาเจาะลึกทางดานการสื่อสารในประเด็นเกี่ยวกับกลุมวิชาที่เลือก
เนน
ความสามารถในการจัดระบบความคิด ตั้งแตเริ่มโครงการจนบรรลุเปาหมายการศึกษาตามที่ระบุไวในการเสนอเคาโครงการ
ศึกษารายงานดังกลาว ประกอบดวยสาระในเรื่องที่ศึกษา วัตถุประสงค เปาหมาย ตลอดจนวิธีการศึกษาอยางเปนระบบ
สามารถนําไปสูขอสรุปหรือขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชน
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