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ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา วิชาชีพสื่อสารมวลชนเปนวิชาชีพที่มีบทบาทสําคัญและความ
รับผิดชอบสูงตอบุคคลและสังคม ดังนั้นนักสื่อสารมวลชนตองจําเปนอาศัยวิชาการ ความรู ความชํานาญ
และประสบการณ ที่กา วหน า และกว า งขวาง เพื่อปฏิ บัติงานในวิช าชีพดานนี้ใหส อดคลองกับ ความ
ตองการและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน จึงเปดการเรียนการสอนโดยเนน
ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิดทฤษฎีและวิธีการแสวงหาความรูทางดานสื่อสารมวลชน เพื่อ
นําไปใชประยุกตใชในการประเมินผลวิจัยการสื่อสาร อันจะเปนประโยชนตอระบบสังคมโดยรวมที่กําลัง
เขาสูสังคมแหงความรูตอไป
ความสําคัญของหลักสูตร
แมจะมีการขยายตัวทางดานสื่อสารในประเทศไทยอยางมากก็ตาม แตความพยายามที่จะนํา
การสื่อสารเหลานี้มาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศก็ยังไมสัมฤทธิผลเทาที่ควร โครงการพัฒนา
ตาง ๆ จึงยังไมบรรลุผลตามเปาหมาย สาเหตุสําคัญเนื่องจากขาดการวางนโยบายและวางแผนดานการ
สื่อสารทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค นอกจากนี้ความรูความเขาใจในดานทฤษฎี เทคนิค นิเทโศบาย
และขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใชการสื่อสาร เพื่อประโยชนตอการพัฒนายังไมเพียงพอและสมบูรณเทาที่ควร
เพราะขาดการคนควาวิจัยที่จริงจังและนาเชื่อถือ การเปดสอนหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสื่อสารมวลชนนี้ จะชวยปดชองวางดังกลาวและเอื้ออํานวยตอโครงการพัฒนาประเทศไดเปนอยาง
มากโดยอาศัยการสรางบุคคลากรที่มีทุนความรูและศักยภาพการวิจัยทางสื่อสารการศึกษา
1

วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในแนวคิดและทฤษฎีสื่อสารมวลชน
2) มีความรูความเขาใจในวิธีการแสวงหาความรูทางดานการสื่อสาร
3) สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการวิจัยการสื่อสาร ในประเด็นที่เชื่อมโยงกับมิติ
ตาง ๆ ของสังคม
4) สามารถสรางองคความรูใหมทางดานสื่อสารมวลชนได
ระบบการจัดการศึกษา
ใชการศึกษาระบบทวิภาคแบบเต็มเวลา โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใช
เวลาการศึกษา ไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ
ทั้งนี้ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน - เวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคฤดูรอน

เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม
จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต
ระยะเวลาการศึกษา เปนหลักสูตรแบบเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาตลอดหลักสูตร
อยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูรอน และอยางมากไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
โครงสรางหลักสูตร
แผน ก (ทําวิทยานิพนธ)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
3) หมวดวิชาเลือก
4) วิทยานิพนธ
2

6
15
12
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
3) หมวดวิชาเลือก
4) การคนควาอิสระ

6
15
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)
รหัสวิชา ชื่อวิชา

วส.591
JC 591
วส.592
JC 592

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ความรูทั่วไปทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
Introduction to Communication and Mass Communication
สถิติเบื้องตนเพื่อการวิจัยการสื่อสาร
3(3-0-9)
Fundamental Statistics for Communication Research
วิชาบังคับ
นักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษา ตองศึกษาวิชาบังคับทั้งหมด 5 วิชา รวม 15 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา

วส.611
JC 611
วส.612
JC 612
วส.613
JC 613
วส.614
JC 614
วส.615
JC 615

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
Theories of Mass Communication
การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-9)
Quantitative Research for Communication
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-9)
Qualitative Research for Communication
สัมมนาบทบาทสื่อมวลชนในบริบทความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3(3-0-9)
Seminar in Mass Media Roles in a Changing Society
สัมมนาการประยุกตใชทฤษฎีและวิธีวิทยาในการวิจัยสื่อสารมวลชน 3(3-0-9)
Seminar in Theories and Methodologies for Mass Communication Research

3

วิชาเลือก
1) นักศึกษา แผน ก ใหเลือกศึกษา 4 วิชา รวม 12 หนวยกิต
2) นักศึกษา แผน ข ใหเลือกศึกษา 6 วิชา รวม 18 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา

วส.656
JC 656
วส.657
JC 657
วส.658
JC 658
วส.659
JC 659
วส.665
JC 665
วส.666
JC 666
วส.667
JC 667
วส.668
JC 668
วส.669
JC 669
วส.675
JC 675
วส.676
JC 676
วส.677
JC 677

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

การสื่อสารพัฒนาการ
3(3-0-9)
Development Communication
การวางแผนและนโยบายการสื่อสาร
3(3-0-9)
Communication Planning and Policy
การสื่อสารกับประเด็นทางสังคม
3(3-0-9)
Communication and Social Issues
สัมมนาการวิเคราะหสื่อมวลชนเชิงวิพากษและวัฒนธรรมศึกษา
3(3-0-9)
Seminar in Critical Analysis and Cultural Studies of Mass Media
แผนรณรงคการสื่อสารเพื่อสาธารณะ
3(3-0-9)
Public Communication Campaigns
การสื่อสารองคกร
3(3-0-9)
Organizational Communication
การสื่อสารกับโลกาภิวัตน
3(3-0-9)
Communication and Globalization
การสื่อสารการตลาด
3(3-0-9)
Marketing Communication
สื่อใหมศึกษา
3(3-0-9)
New Media Studies
การสื่อสารกับเศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจดิจิทัล
3(3-0-9)
Communication, Creative Economies and Digital Economies
สัมมนากฎหมายและจริยธรรมในงานสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
Seminar in Law and Ethics of Mass Communication
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานการสื่อสาร
3(3-0-9)
Selected Topic in Communication

4

การคนควาอิสระ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วส.700
การคนควาอิสระ
JC 700
Independent Study

หนวยกิต
6

วิทยานิพนธ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วส.800
วิทยานิพนธ
JC 800
Thesis

หนวยกิต
12

5

แผนการศึกษา
กอนเปดภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

ภาคฤดูรอน
ภาคฤดูรอน
วส.591 ความรูทั่วไปทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน 3 วส.591 ความรูทั่วไปทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน 3
วส.592 สถิติเบื้องตนเพื่อการวิจยั การสื่อสาร
3 วส.592 สถิติเบื้องตนเพื่อการวิจยั การสื่อสาร
3
รวม

(6 หนวยกิต)

รวม

(6 หนวยกิต)

ปการศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

ภาคการศึกษาที่ 1
วส.611 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
วส.612 การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการสื่อสาร
วส.XXX วิชาเลือก
วส.XXX วิชาเลือก
(มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1)
รวม
12 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
3 วส.611 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
3 วส.612 การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการสื่อสาร
3 วส.XXX วิชาเลือก
3 วส.XXX วิชาเลือก
(มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1)
รวม
12 หนวยกิต
ปการศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
วส.613 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการสื่อสาร
3 วส.613 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการสื่อสาร
วส.614 สัมมนาบทบาทสื่อมวลชนในบริบท
3 วส.614 สัมมนาบทบาทสื่อมวลชนในบริบท
ความเปลีย่ นแปลงทางสังคม
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วส.XXX วิชาเลือก
3 วส.XXX วิชาเลือก
(มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2)
(มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2)
รวม
9 หนวยกิต
รวม
9 หนวยกิต
ภาคฤดูรอน
คณะอาจเปดวิชาเลือก
รวม

(ไมเกิน 3 หนวยกิต)
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ภาคฤดูรอน
คณะอาจเปดวิชาเลือก
รวม

3
3
3
3

3
3
3

(ไมเกิน 3 หนวยกิต)

ปการศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

ภาคการศึกษาที่ 1
วส.615 สัมมนาการประยุกตใชทฤษฎีและ
วิธีวิทยาในการวิจัยสื่อสารมวลชน
วส.XXX วิชาเลือก

ภาคการศึกษาที่ 1
3 วส.615 สัมมนาการประยุกตใชทฤษฎีและ
3
วิธีวิทยาในการวิจัยสื่อสารมวลชน
3 วส.XXX วิชาเลือก
3
วส.XXX วิชาเลือก
3
วส.XXX วิชาเลือก
3
รวม
6 หนวยกิต
รวม
12 หนวยกิต
สอบประมวลความรู
สอบประมวลความรู
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
วส.800 วิทยานิพนธ
6 วส.700 การคนควาอิสระ
6
รวม
6 หนวยกิต
รวม
6 หนวยกิต
ภาคฤดูรอน
ภาคฤดูรอน
วส.800 วิทยานิพนธ
6 คณะอาจเปดสอนวิชาเลือกหรือ/และ วส.700
รวม
(ไมเกิน 3 หนวยกิต) รวม
(ไมเกิน 3 หนวยกิต)
*กรณีนักศึกษาสามารถจบไดในภาคฤดูรอน ตองขออนุมัติ
*กรณีนักศึกษาสามารถจบไดในภาคฤดูรอน ตองขออนุมัติ
ลงทะเบียนเพิม่ 3 หนวยกิต โดยคณบดีพิจารณาอนุมัติ
ลงทะเบียนเพิม่ 3 หนวยกิต โดยคณบดีพิจารณาอนุมัติ

คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน
วส.591 ความรูทั่วไปทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-9)
JC 591 Introduction to Communication and Mass Communication
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน อันไดแก ความหมาย วัตถุประสงค
ประเภทหรื อชนิ ดของการสื่ อสารและการสื่อสารมวลชน องคป ระกอบและแบบจําลองการสื่อสาร
โครงสรางบทบาทหนาที่และองคกรสื่อที่สําคัญ ๆ อาทิ องคกรสื่อหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน ภาพยนตร และสื่อใหม ตลอดจนการโฆษณาและประชาสัมพันธ รวมทั้งองคกรกํากับดูแล
องคกรขาวสารระหวางประเทศระบบของสื่อมวลชน ผลและอิทธิพลของสื่อมวลชนและสื่อใหมทั้งใน
ระดับจุลภาคและมหภาค และจริยธรรมจรรยาบรรณของสื่อ

7

วส. 592 สถิติเบื้องตนเพื่อการวิจัยการสื่อสาร
3 (3-0-9)
JC 592 Fundamental Statistics for Communication Research
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัยทั่วไปและการวิจัยการสื่อสาร หลักการใชสถิติเชิงพรรณนาและ
สถิติเชิงอนุมานเพื่อวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัยการสื่อสาร รวมทั้งการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร เพื่อวิเคราะหขอมูล แปลผล และตีความผลลัพธที่ได เพื่อการนําเสนอผลการวิจัย และ
ทดสอบสมมติฐานสองตัวแปร ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในเชิงคุณภาพดวย
วิชาบังคับ
วส.611 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
3 (3-0-9)
JC 611 Theories of Mass Communication
แนวทางปรัชญา แนวความคิด กระบวนทัศน และกระบวนการแสวงหาความรูที่มีบทบาทตอ
การสรางองคความรู กรอบมุมมอง และทฤษฎีการสื่อสาร ที่มีรากฐานทั้งจากมนุษยศาสตร วิทยาศาสตร
และสังคมศาสตร อันกอปรดวยมุมมองและวิธีวิทยาเชิงปฏิฐานนิยม เชิงการตีความ และเชิงวิพากษ/
วัฒนธรรม ที่ชวยใหเขาใจในการประยุกตใชทฤษฎีในระดับจุลภาคและมหภาค โดยในระดับจุลภาค มุง
อธิบายระบบความคิด การจัดกระทําขาวสาร และผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีตอปจเจกบุคคลในดาน
ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม ในระดับมหภาค มุงวิเคราะหโครงสราง ระบบสื่อสารมวลชน บทบาท
และหนาที่ของสื่อมวลชนในระดับสังคม และวัฒนธรรม รวมถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสารและภูมิ
ทัศนสื่อมวลชนที่แปรเปลี่ยนไป
วส.612 การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-9)
JC 612 Quantitative Research for Communication
ความหมายและแนวคิดพื้นฐานวาดวยการวิจัยเพื่อการสื่อสาร กระบวนทัศนและระเบียบวิธีการ
วิจัยทางสังคมศาสตรในเชิงปริมาณที่สามารถประยุกตใชทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน เนนการ
ตั้งปญหานําการวิจัย เทคนิคการออกแบบงานวิจัย การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การเขียนและการ
นําเสนอรายงานวิจัย การใชส ถิติและโปรแกรมสําเร็จ รูปทางสังคมศาสตร เพื่อวิเคราะหพหุตัว แปร
รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย
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วส.613 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-9)
JC 613 Qualitative Research for Communication
แนวคิด ปรัชญา รูปแบบ และขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนเทคนิควิธีการวิจัยแบบ
ตา งๆ เพื่ อใช แ สวงหาความรู ท างการสื่ อ สารและการสื่ อ สารมวลชน ได แ ก การสั ง เกตการณ การ
สัมภาษณเจาะลึก การสนทนากลุม การวิเคราะหเอกสาร การวิเคราะหตัวบท การศึกษาเฉพาะกรณี
ชาติพันธุวรรณนา และวิธีวิทยาใหมๆ ที่ใชศึกษาสื่อมวลชนและสื่อใหม
วส.614 สัมมนาบทบาทสื่อมวลชนในบริบทความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3 (3-0-9)
JC 614 Seminar in Mass Media Roles in a Changing Society
สัมมนาวาดวยความสัมพันธระหวางสื่อและสื่อมวลชนกับบริบททางสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลง
บทบาทและผลกระทบของสื่ อ ต อ ป จ เจกบุค คลและสั ง คม อิ ท ธิ พ ลของเศรษฐกิ จ การเมื อง สั ง คม
วั ฒ นธรรม และเทคโนโลยี ที่มี ตอสื่ อมวลชนในสภาพการณป จ จุบัน มิติตางๆ ขององคกรผูผ ลิตสื่ อ
กระบวนการสรางสารและความหมาย และการบริโภคสื่อของผูรับสารในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน และ
เนนการทําความเขาใจความเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารรวมสมัย อันจะนําไปสูการตั้งประเด็นปญหา
เพื่อการวิจัยตอไป
วส.615 สัมมนาการประยุกตใชทฤษฎีและวิธีวิทยาในการวิจัยสื่อสารมวลชน
3 (3-0-9)
JC 615 Seminar in Theories and Methodologies for Mass Communication Research
สัมมนาเกี่ยวกับการนําทฤษฎีการสื่อสารมวลชนและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิจัยทาง
สังคมศาสตรไปประยุกตใชในศึกษามิติตางๆ ของสื่อสารมวลชน ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ
โทรทัศน ภาพยนตร โฆษณา ประชาสัมพันธ และสื่อใหม
วิชาเลือก
วส.656 การสื่อสารพัฒนาการ
3 (3-0-9)
JC 656 Development Communication
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การพัฒ นาและการสื่อ สารเพื่ อการพั ฒ นา อาทิ แนวคิ ด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทฤษฎีการพัฒนาแบบมีสวนรวม ทฤษฎีการสื่อสารชุมชน ฯลฯ การ
กําหนดแนวทางกลยุทธการสื่อสารในฐานะที่เปนเครื่องมือและวิธีการในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
สั งคมในส ว นต า ง ๆ ทั้ งในการวางรู ป แบบการสื่ อสาร การใช สื่อ การกํา หนดเนื้อ หาและผู รับ การ
เปลี่ยนแปลงทั้งในดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลและสังคม และการรูเทาทันสื่อ
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วส.657 การวางแผนและนโยบายการสื่อสาร
3 (3-0-9)
JC 657 Communication Planning and Policy
แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การวางแผนและการวางนโยบายการสื่ อ สาร อาทิ ความหมาย
องคประกอบ ขั้นตอน กระบวนการ ในการกําหนดแผนและนโยบาย ศึกษาความสัมพันธระหวางแผน
นโยบาย ทฤษฎีตาง ๆ อาทิ ทฤษฎีระบบ แนวคิดสิทธิการสื่อสาร ทรัพยากรการสื่อสาร และความ
ตองการการสื่ อสาร รวมทั้งศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ การวิจัยเพื่อการวางแผนและกําหนดนโยบายการ
สื่อสาร การประเมินผลแผนและนโยบายในระดับตาง ๆ ทั้งของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคชุมชนหรือ
สังคม โดยเชื่อมโยงกับบริบทใหมของการควบรวมสื่อและการสื่อสารรวมสมัย
วส.658 การสื่อสารกับประเด็นทางสังคม
3 (3-0-9)
JC 658 Communication and Social Issues
ความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับประเด็นตางๆ ทางสังคม อันรวมถึงมิติการเมือง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม ครอบครัว ศาสนา สุขภาพ การศึกษา เพศสภาพ สิ่งแวดลอม กฎหมาย และอื่นๆ แนวคิด
และทฤษฎีที่ใชในการศึกษาการสื่อสารกับประเด็นทางสังคม อันไดแก กลุมแนวคิดบทบาทหนาที่และ
ผลกระทบของการสื่อสาร กลุมแนวคิดอิทธิพลของสังคมตอการสื่อสาร กลุมแนวคิดการสื่อสารกับการ
สรางความหมายทางสังคม ตลอดจนการประยุกตใชแนวคิดมาวิเคราะหกรณีศึกษาประเด็นทางสังคม
รวมสมัยตาง ๆ ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก
วส.659 สัมมนาการวิเคราะหสื่อมวลชนเชิงวิพากษและวัฒนธรรมศึกษา
3 (3-0-9)
JC 659 Seminar in Critical Analysis and Cultural Studies of Mass Media
ความหมายของการวิเคราะหสื่อมวลชนเชิงวิพากษ แนวคิดทฤษฎีวิพากษสํานักตางๆ ที่ใชใน
การศึกษาดานการสื่อสาร ไดแก ทฤษฎีมารกซิสมและนีโอ-มารกซิสม ทฤษฎีกลุมเศรษฐศาสตรการเมือง
วาดวยสื่อ ทฤษฎี สัญวิทยาและวาทกรรมวิพากษ ทฤษฎีการสื่อสารเชิงวิพากษรุนใหม ทฤษฎีสตรีนิยม
และทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษา ตลอดจนการสัมมนาและประยุกตใชทฤษฎีวิพากษในกรณีศึกษาดานการ
สื่อสารและการสื่อสารมวลชน
วส.665 แผนรณรงคการสื่อสารเพื่อสาธารณะ
3 (3-0-9)
JC 665 Public Communication Campaigns
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการรณรงค กลยุทธและการจัดทําแผนการรณรงคสื่อสารสูสาธารณชน
ทั้งของภาครัฐ และเอกชน ซึ่งครอบคลุมเรื่องตางๆ เชน สิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย สิทธิมนุษยชน
วิกฤติและความขัดแยง ประชาธิปไตย นโยบายสาธารณะและการทูตสันติภาพ บรรทัดฐานทางสังคม
การพัฒนาสังคม การพัฒนาอยางยั่งยืน กฎหมาย ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสังคม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ การวิจัยกลุมเปาหมาย การวิจัยเพื่อกําหนดเนื้อหาของสาร การออกแบบ
ชิ้นงาน การจัดทําแผนสื่อ และการประเมินผลของการสื่อสาร
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วส.666 การสื่อสารองคกร
3 (3-0-9)
JC 666 Organizational Communication
แนวคิด วิวัฒนาการ และพัฒนาการของกรอบมุมมอง ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีดานการสื่อสาร
องคกร เริ่มตั้งแตทฤษฎีคลาสสิก ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ ทฤษฎีเชิงระบบ ทฤษฎีเชิงวัฒนธรรม และทฤษฎี
เชิงวิพากษ ใหความสําคัญบริบทตาง ๆ ในการสื่อสารองคกร เชน การสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสาร
กลุม การสื่อสารสาธารณะ และการสื่อสารผานสื่อใหม รวมทั้งมุงเนนกระบวนการสื่อสารในองคกร
โดยเฉพาะการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการองคกรสื่อสารมวลชน และความสัมพันธระหวางองคกร
สื่อมวลชนกับสังคมโดยรวม
วส.667 การสื่อสารกับโลกาภิวัตน
3 (3-0-9)
JC 667 Communication and Globalization
ความหมายและความสําคัญของการสื่อสารกับโลกาภิวัตน การเปลี่ยนแปลงของเวลาและพื้นที่
กับการสื่อสารขามพรมแดน พัฒนาการของการสื่อสารโลกาภิวัตน แนวคิดสํานักตางๆ ที่ใชศึกษาการ
สื่อสารกับโลกาภิวัตน และการประยุกตใชแนวคิดเพื่อวิเคราะหกรณีรวมสมัยของการสื่อสารในบริบท
โลกาภิวัตน ทองถิ่นนิยม ภูมิภาคนิยม และระบบพหุสังคมและวัฒนธรรม
วส.668
JC 668

การสื่อสารการตลาด
3 (3-0-9)
Marketing Communication
แนวคิดการตลาดและการสื่อสารการตลาด การกําหนดตําแหนงทางการตลาดเพื่อนําไปสูการ
วางแผนและการกําหนดกลยุทธทางการสื่อสาร การใชเครื่องมือการตลาดเพื่อการสื่อสาร เพื่อใหการ
สื่อสารเปนแนวทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการสื่อสาร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการบรรลุ
วัต ถุ ประสงค ทางการตลาด ทั้ งในการตลาดเชิงพาณิช ยและการตลาดเพื่อสังคม รวมถึงการสื่อสาร
การตลาดในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน
วส.669 สื่อใหมศึกษา
3 (3-0-9)
JC 669 New Media Studies
ความหมายและความสําคัญของสื่อใหม การสื่อสารในบริบทวัฒนธรรมเสมือนจริง เครือขาย
สั ง คมแบบใหม และปรากฏการณ ข องการควบรวมสื่ อ ต า งๆ บทบาทของสื่ อ ใหม ใ นเชิ ง เศรษฐกิ จ
การเมือง และวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีสํานักตางๆ ที่ใชในการศึกษาสื่อใหม และการประยุกตแนวคิด
ทฤษฎีมาอธิบายและวิพากษผลกระทบของสื่อใหมในระดับปจเจกบุคคล องคกร สถาบัน และสังคม
วส.675 การสื่อสารกับเศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจดิจิทัล
3 (3-0-9)
JC 675 Communication, Creative Economies and Digital Economies
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นิยามและความสําคัญของการสื่อสารกับเศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจ
สรางสรรคและเศรษฐกิจดิจิทัลกับนโยบายการสื่อสารและวัฒนธรรม บทบาทและกลยุทธของการสื่อสาร
ตอความคิดสรางสรรค การผลิตเนื้อหา และระบบเศรษฐกิจที่ใชความรูเปนพื้นฐาน แนวคิดทฤษฎีและ
การประยุกต ใช เ พื่อวิ เ คราะห กรณี ศึกษาที่นาสนใจเกี่ยวกับ การสื่อสารกับ เศรษฐกิจ สรางสรรคและ
เศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งในรูปแบบของสื่อประเพณี สื่อมวลชน และสื่อใหม
วส.676 สัมมนากฎหมายและจริยธรรมในงานสื่อสารมวลชน
3 (3-0-9)
JC 676 Seminar in Law and Ethics of Mass Communication
กฎหมายที่ เกี่ ยวข องในงานสื่อสารมวลชนแขนงตางๆ เชน วิทยุโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ
ภาพยนตร สื่อใหม และจริยธรรมกับจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนที่พึงมีตอวิชาชีพและสังคม โดย
เนนที่การสัมมนาและอภิปรายเชิงลึกถึงกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจึงในโลกสื่อสารมวลชนและการสื่อสารใน
บริบทของสื่อใหม
วส.677 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานการสื่อสาร
3 (3-0-9)
JC 677 Selected Topic in Communication
การศึกษาอยางลุมลึกถึงประเด็นเฉพาะทางการสื่อสารที่รวมสมัย ที่สอดคลองกับความสนใจ
ของนักศึกษา และสอดรับกับสถานการณความเปนไปในปจจุบันทางดานการสื่อสารกับสังคม
การคนควาอิสระ
วส.700 การคนควาอิสระ
6
JC 700 Independent Study
การศึกษาเชิงลึกทางดานการสื่อสารในประเด็นเกี่ยวกับวิชาเอกที่เลือก เนนความสามารถใน
การจัดระบบความคิด ตั้ งแต เริ่มโครงการจนบรรลุเปาหมายการศึกษาตามที่ระบุไวในการเสนอเคา
โครงการศึกษารายงานดังกลาว ประกอบดวยสาระในเรื่องที่ศึกษา วัตถุประสงค เปาหมาย ตลอดจน
วิธีการศึกษาอยางเปนระบบ สามารถนําไปสูขอสรุปหรือขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชน
วิทยานิพนธ
วส.800 วิทยานิพนธ
12
JC 800 Thesis
การสร า งโครงการวิ จั ย และการดํ า เนิ น การวิ จั ย อั น ก อ ให เ กิ ด องค ค วามรู ใ หม ใ นสาขาวิ ช า
สื่อสารมวลชน เขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงาน
วิจัยเพื่อเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ
12

