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ปรัชญา
การพั ฒนาเทคโนโลยีและนวั ตกรรมทางการสื่อสารสงผลใหเกิดโลกไรพรมแดนในปจจุบันโดยเฉพาะ
ภายในกลุมอาเซียนไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอสังคมไทยในทุกๆ ดาน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ดังกลาว นํามาซึ่งความจําเปนในการแสวงหาองคความรูใหมๆ เพื่อใหทันตอความเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารที่มี
ความหลากหลายและซับซอนมากขึ้น ความรูและความเชี่ยวชาญอยางลึกซึ้ง ถองแท และกวางขวาง จึงเปนปจจัย
ที่สําคัญยิ่งตอกระบวนการแขงขันกับนานาประเทศ ควบคูไปกับการสรางภูมิตานทานจากผลกระทบตางๆ เพื่อ
นําไปสูเปาหมายการพัฒนาสังคมและประเทศแบบยั่งยืน
ในการนี้จําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรใหมีเนื้อหาที่สนองตอการบูรณาการความหลากหลายอันเนื่องมาจาก
ความเปน สังคมพหุ นิยมในป จจุบั นที่ทําให การแสวงหาสภาพความจริงของการสื่อสารในปจจุบันแตกตา งจาก
ปรากฏการณทางการสื่อสารในอดีตที่ผูศึกษาจําเปนตองมีองคความรูที่หลากหลายและรอบดาน ซึ่งทําใหผูศึกษา
ตองเขาใจและเขาถึงกรรมวิธีในการแสวงหาความรูที่ลึกซึ้ง ทฤษฎีการสื่อสารที่หลากหลาย การแปลความหมาย
ปรากฏการณทางการสื่อสารที่เคลือบดวยมายาคติ การสื่อสารระหวางประเทศ การสื่อสารทางการเมือง การ
จัดการทางการสื่อสาร และการบริหารสื่อสารมวลชน จากลักษณะดังกลาวจะเปนประโยชนทั้งในแงผูศึกษาและ
หลักสูตรในการผลิตองคความรูที่มีคุณคาและสอดคลองกับสถานการณการสื่อสารที่มีมิติซับซอน
ความสําคัญ
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ในฐานะสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ทางการสื่อสารแหงแรกในประเทศไทย และพัฒนาองคความรูในการศึกษาและวิจัยขั้นสูงมาอยางตอเนื่อง โดยมี
การเปดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิตในป พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ หลักสูตรไดเนนการวิจัยคนควาในองคความรูทั้ง
ในลักษณะสหสาขาวิชาที่มุงเนนศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีความเทาทันสังคมการสื่อสารที่กําลัง
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เปลี่ย นแปลงอยา งรวดเร็ ว รวมถึ งความเปน ผูนําความคิดทางสังคมอยางมีคุณธรรมและความรับ ผิดชอบตาม
แนวทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการรับใชสังคม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1) เปนผูนําสังคม สามารถวิเคราะห สังเคราะห วิพากษ ปญหาทางการสื่อสาร เพื่อหาแนวทางแกไขที่
เหมาะสมใหกับสังคม ที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได
2) มีความเปนเลิศทางวิชาการดานสื่อสารในทุกระดับและทุกประเภท นอกจากทางดานวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชน ทั้งมีจริยธรรมและคุณธรรม สามารถนําสังคมไปสูการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลได
3) มีความสามารถและรอบรูที่จะพัฒนาการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยในทุกระดับการสื่อสารและ
ทุกประเภททั้งในเชิงลุมลึก โดยรอบ และกวางขวาง
4) พัฒ นาศักยภาพของดุษฎีบัณฑิตใหเปนผูมีองคความรูอยางลุมลึก เทาทันสังคม รวมถึงยังสามารถ
พัฒนาองคความรูทั้งในระดับสากล ภายใตความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ
ระบบการจัดการศึกษา
หลักสูตรใชระบบการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง
เปนภาคการศึกษาที่บังคั บ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาศึกษาไม นอยกวา 15
สัปดาห
หลักสูตรเปนแบบที่ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) รับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท เมื่อศึกษา
รายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 และสอบผาน
ภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะและมหาวิทยาลัยกําหนด และสอบผาน
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธและสอบ
ผานวิทยานิพนธในระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได โดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายในและ
ภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยใหไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลา ราชการปกติ
เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเ ข า ศึ กษาต องเป น ไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร วาดว ยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 หมวด 2 ขอ 7 คุณสมบัติของผูมี
สิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษา และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25 จากระบบ
4.00 หรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2) มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไมนอยกวา 500 หรือ IELTS ไมนอยกวา 6.0 หรือ TOEFL
Paper-based ไมนอยกวา 500 หรือ TOEFL Computer-based ไมนอยกวา 173 หรือ TOEFL Internetbased ไมนอยกวา 61 (โดยผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร)
3) อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา หรือผูบริหารระดับสูงในองคการภาครัฐ/เอกชน จะไดรับการพิจารณา
ประกอบ
4) ผูสมัครเขาเปนนักศึกษา หากผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา จะตองสามารถเขาเรียนไดเต็มเวลา
ดังนั้นหากเปนผูที่ปฏิบัติงานอยู ตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรใหลาศึกษาไดเต็มเวลา
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1) ตองมีผลสอบ “ผาน” ทั้งการสอบขอเขียน (การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน / ทฤษฎีและการวิจัย
ทางการสื่อสาร) และการสอบสัมภาษณ
2) ตองมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET คะแนนไมนอยกวา 500 หรือ IELTS ไมนอยกวา 6.0 หรือ
TOEFL Paper-based ไมนอยกวา 500 หรือ TOEFL Computer-based ไมนอยกวา 173 หรือ TOEFL
Internet-based ไมนอยกวา 61 (โดยผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร)
3) ตองมีผูรับรองคุณสมบัติอยางนอย จํานวน 2 คน
4) ตองมีขอเสนอโครงการวิจัยสําหรับทําวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 เรื่อง
5) เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให เ ป น ไปตามประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเข า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
แผนการรับนักศึกษา
ในแตละปการศึกษาจะรับนักศึกษาปละ 10 คน
ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
อยางนอย 3 ปการศึกษา (6 ภาคการศึกษาปกติ) และอยางมากไมเกิน 6 ปการศึกษา (12 ภาคการศึกษาปกติ)
นับตั้งแตวันที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
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จํานวนหนวยกิตรวม
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 66 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรเปนแบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
1) หมวดวิชาบังคับ
15 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
15 หนวยกิต
3) วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับทั้ง 5 วิชา รวม 15 หนวยกิต ดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

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

การแสวงหาความรูทางสังคมศาสตร
Epistemology for Social Sciences
ทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง
Advanced Communicology Theories
การวิเคราะหทางสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยการสื่อสาร
Advanced Statistical Analysis for Communication Research
การวิจัยการสื่อสารเชิงคุณภาพขั้นสูง
Advanced Qualitative Communication Research
การวิจัยการสื่อสารเชิงปริมาณขั้นสูง
Advanced Quantitative Communication Research

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-09)
3(3-0-9)

2) หมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาเฉพาะทั้งหมด 5 วิชา จาก 6 วิชา รวม 15 หนวยกิต
จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
วส. 801
JC 801
วส. 802
JC 802
วส. 803
JC 803

ชื่อวิชา
สัมมนาปรัชญาภาษาศาสตรและการสื่อความ
Seminar in Philosophy of Linguistics and Interpretation
สัมมนาการสื่อสารระหวางประเทศ
Seminar in International Communication
สัมมนาการสื่อสารทางการเมือง
Seminar in Political Communication

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วส. 804
JC 804
วส. 805
JC 805
วส. 806
JC 806

สัมมนาการจัดการการสื่อสารขั้นสูง
Seminar in Advanced Communication Management
สัมมนาการบริหารสื่อสารมวลชนขั้นสูง
Seminar in Advanced Mass Communication Administration
วิชาเฉพาะตามความสนใจทางสื่อสารวิทยา
Special Selected Topic in Communicology

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

3) วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วส. 900
JC 900

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
36

วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต
Dissertation

แผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วส.701
วส.703
วส.704

รหัสวิชา
วส.XXX
วส.XXX
วส.XXX

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
การแสวงหาความรูทาง
สังคมศาสตร
การวิเคราะหทางสถิติขั้นสูงเพื่อ
การวิจัยการสื่อสาร
การวิจัยการสื่อสารเชิงคุณภาพ
ขัน้ สูง
รวม
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาเฉพาะ 3
วิชาเฉพาะ 4
วิชาเฉพาะ 5
รวม
*** สอบวัดคุณสมบัติ ***

หนวยกิต
3
3
3

ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วส.702 ทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง
วส.705 การวิจัยการสื่อสารเชิงปริมาณ
ขั้นสูง
วส.XXX วิชาเฉพาะ 1
วส.XXX วิชาเฉพาะ 2
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
12
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ปการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
3
3
3
9

รหัสวิชา
วส.900

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต

รวม

หนวยกิต
12

12

6
ปการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
วส.900

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต
รวม

หนวยกิต
12
12

รหัสวิชา
วส.900

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต
รวม

หนวยกิต
12
12

คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาบังคับ
วส. 701 การแสวงหาความรูทางสังคมศาสตร
3(3-0-9)
JC 701 Epistemology for Social Sciences
การแสวงหาองค ค วามรู แ บบนวสมั ย ที่ ป ระกอบด ว ยวิ ท ยปรั ช ญาและปรั ช ญาสั ง คมศาสตร รวมถึ ง
การแสวงหาองคความรูแบบหลังนวสมัย โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับระเบียบวิธีการวิจัย และทฤษฎีทางการสื่อสาร
Inquiry grounded in modernist philosophy of natural and social sciences.
Postmodernism thoughts in research methodology and theories of communication.
วส. 702 ทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง
3(3-0-9)
JC 702 Advanced Communicological Theories
หลักปรัชญาและพัฒนาการของทฤษฎีการสื่อสารอยางลึกซึ้งในทุกระดับการสื่อสารและทุกขั้นตอนของ
กระบวนการ โดยสามารถสร า งความเข า ใจ การอธิ บ าย และการทํ า นายปรากฏการณ ท างการสื่ อ สาร
นอกเหนือจากความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู
Philosophical foundations and evolution of communication theories at all
communication levels and processes. Thorough examination, explanation, and prediction of
communication phenomenon. Analysis and synthesis of body of knowledge in communicology.
วส. 703 การวิเคราะหทางสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยการสื่อสาร
3(3-0-9)
JC 703 Advanced Statistical Analysis for Communication Research
หลักการของการใชสถิติขั้นสูงในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย การลดทอนขอมูล และการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Model: SEM) หรือ โมเดลความสัมพันธโครงสราง
เชิงเสน (Linear Structure Relationship Model: LISREL Model) เพื่อการวิจัยการสื่อสาร ดวยการศึกษาผาน
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป รวมถึงการแปลความหมาย และการนําเสนอผลการวิเคราะหดังกลาวดวย
Computer-based statistical analysis for hypothesis testing in communication research.
Data reduction and analysis, using structural equation model (SEM) or linear structure
relationship (LISREL) model. Data analysis Interpretation of data analysis and presentation of
findings.
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วส. 704 การวิจัยการสื่อสารเชิงคุณภาพขั้นสูง
3(3-0-9)
JC 704 Advanced Qualitative Communication Research
กระบวนการการวิจัยทางการสื่อสารเชิงคุณภาพ โดยเนนการวิเคราะหและการแปลความหมายขอมูลใน
รูปแบบตางๆ ที่ครอบคลุมทั้งการวิเคราะหเนื้อหา การสังเกตการณ การสัมภาษณเจาะลึก และการสัมภาษณกลุม
เพื่อประโยชนในการแสวงหาคําตอบของปรากฏการณทางการสื่อสาร รวมทั้งการเขียนขอเสนอโครงการ การเขียน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การนําเสนอรายงานวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย และจริยธรรมของการวิจัย
Qualitative communication research methods using advanced techniques including
content analysis, observation, in-depth interview, focus group interview, among others. Research
proposal or project writing and presentation. Criteria to evaluate research quality and ethics for
researcher.
วส. 705 การวิจัยการสื่อสารเชิงปริมาณขั้นสูง
3(3-0-9)
JC 705 Advanced Quantitative Communication Research
กระบวนการวิจัยทางการสื่อสารเชิงปริมาณ โดยเนนกระบวนการเชื่อมโยงระหวางการวิจัยกับทฤษฎี และ
ปรากฏการณทางการสื่อสาร การประยุกตใชส ถิติเพื่อการวิจัยการสื่อสาร รวมถึง การเขีย นขอเสนอโครงการ
การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การนําเสนอรายงานวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย และจริยธรรมของการ
วิจัย
Quantitative communication research methods through incorporation of theories with
communication research problems. Application of statistics to examination of communication
issues and phenomena. Research proposal, report writing, and presentation. Criteria to evaluate
research quality and ethics for researcher.
2) หมวดวิชาเฉพาะ
วส. 801 สัมมนาปรัชญาภาษาศาสตรและการสื่อความ
3(3-0-9)
JC 801 Seminar in Philosophy of Linguistics and Interpretation
การสืบสาวถึงธรรมชาติของภาษา ความหมายกับการสื่อสาร การใช/ความเขาใจภาษา สัญญัติศาสตร
(Semiotics) อรรถศาสตร (Semantics) ที่ครอบคลุมถึงการเลาความ (Narratology) การแปลความหมาย
(Hermeneutics) การวิ พ ากษ (Critique) การอภิ ป รายความ (Discourse Analysis) การทลายกรอบ
(Deconstruction) และการแสดงออกจากคําพูด (Speech Acts) ทั้งนี้เพื่อการแสวงหาคําตอบจากความหมาย
ของภาษา
Investigation of the nature of language, meaning making and communication. Study of
uses, comprehension of languages, semiotics, semantics, narratology, hermeneutics, critique,
discourse analysis, deconstruction, and speech acts.
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วส. 802 สัมมนาการสื่อสารระหวางประเทศ
3(3-0-9)
JC 802 Seminar in International Communication
ระบบสื่อสารมวลชนเปรียบเทียบ องคการสื่อสารระหวางประเทศ สํานักขาว เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค
โลกาภิ วัต น องคป ระกอบของภูมิสื่อสารที่ประกอบดว ยภูมิรัฐศาสตร ปจจัยเศรษฐกิจ กระแสสังคมโลก และ
การไหลบาทางวัฒนธรรม เปนตน
Comparative mass communication systems, international communication organizations,
international news agencies and information technology in the age of globalization. Elements of
communication landscape that includes political and economic context, world trends, and
flows of cultural influences.
วส. 803 สัมมนาการสื่อสารทางการเมือง
3(3-0-9)
JC 803 Seminar in Political Communication
ความคิ ด ทางการเมื อ ง กระบวนการสื่ อ สารในการเมื อ งการปกครอง การรณรงค ท างการเมื อ ง
การประชาสัมพันธทางการเมือง การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง สาธารณมติ รวมถึงการวิจัยและการประยุกตใช
นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
Political thoughts, communication process in politics, political campaigns, political public
relations, election campaigns, and public opinion. Research and implementation of political
communication innovations.
วส. 804 สัมมนาการจัดการการสื่อสารขั้นสูง
3(3-0-9)
JC 804 Seminar in Advanced Communication Management
ความหมาย บทบาทของการจั ดการทางการสื่อ สาร ปจ จั ย ในการจัดระเบีย บการสื่ อสารในองค การ
ครอบคลุมถึงแบบภาษาที่ใช วิธีการติดตอสื่อสาร ขอบเขตการสื่อสาร ยุทธศาสตรการสื่อสาร แนวทางการปรับปรุง
การจัดการนอกเหนือจากปจจัยในการจัดการการสื่อสาร บรรยากาศองคการ แนวนโยบายการจัดการ การสื่อสาร
องคการ กิจกรรมการสื่อสาร ระดับการสื่อสาร เปาหมาย ประโยชน ความสําเร็จ ผลกระทบ และแนวทางการ
พัฒนาการสื่อสารองคการ
Definitions, roles of communication management, factors in communication
management in organization including language uses, communication methods, scope of
communication, communication strategies, and guidelines to improve management. Factors in
communication management, organizational climate, management policy, organizational
communication, communication activities, communication levels, goals, benefits, success,
impacts, and organizational communication development.
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วส. 805 สัมมนาการบริหารสื่อสารมวลชนขั้นสูง
3(3-0-9)
JC 805 Seminar in Advanced Mass Communication Administration
ความหมาย บทบาทของการบริหารสื่อสารมวลชน กระบวนการบริหารสื่อสารมวลชน การบริหารงาน
สํานักงาน ธุรกิจ อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนในสวนระบบกรรมสิทธิ์ ความเปนเจาของสื่อมวลชน การจัดการ
การเงิน การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย นอกเหนือจากการบริหารงานวารสารศาสตรที่ครอบคลุมสื่อ
สิ่งพิมพ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน ภาพยนตร โทรทัศนบอกรับสมาชิก และสื่อดิจิทัล และการบริหารงานวิศวกรรมสื่อ
Definitions, communication administration roles and process. Administration of office
operations, business models, and copy rights management for mass communication industry.
Media ownership, financial and accounting systems, and human resources development. Study
of mass communication organizations covering different types of media including print, radio,
television, cinema, cable television, digital media, and media engineering systems.
วส. 806 วิชาเฉพาะตามความสนใจทางสื่อสารวิทยา
3(3-0-9)
JC 806 Special Selected Topics in Communicology
การสัมมนา การนําเสนอผลงาน การแสวงหาองคความรู แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับหัวขอที่กําลังเปนที่
สนใจในดานการสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงใหเห็นวา องคความรูดังกลาวสามารถนําไปใชในการวิเคราะห สังเคราะหใน
การทําวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิตหรือเปนประโยชนตอศาสตรทางการสื่อสาร โดยวิชานี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการบริหารหลักสูตร
Seminar, project presentation, inquiry methods, concepts and theories related to current
issues in communication. Application of theoretical thoughts and premises to the development
of dissertation or research projects in communicology. Approval of the study must be obtained
from program administrative board.
3) วิทยานิพนธ
วส. 900 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต
36 หนวยกิต
JC 900 Dissertation
การจัดทําวิทยานิพนธอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาสื่อสารวิทยา โดยคนควาศึกษา เขียน และ
นําเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธดังกลาวไดอยางริเริ่มและลุมลึก รวมทั้งเผยแพรผลงานการวิจัยในวารสารทาง
วิชาการหรือสื่อตางๆ ที่เหมาะสมอยางมีจริยธรรม โดยนักศึกษาสามารถเลือกทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษในขอบเขตของสื่อสารวิทยา
Development of a dissertation to attain a new body of knowledge in the discipline of
communicology. Conducting of research programs, report writing and presentation, along with
publication in academic journals. Two choices of Thai or English version of dissertation writing
within the area of communicology are available for students.

