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หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 

 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม :  วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) 

   ชื่อยอ  :  ว.ม. (สื่อสารมวลชน) 

 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Master of Arts (Mass Communication) 

   ชื่อยอ  :  M.A. (Mass Communication) 

 

ปรัชญาของหลักสูตร 
 

 ในปจจุบันเปนท่ียอมรับกันวา วิชาชีพสื่อสารมวลชนเปนวิชาชีพท่ีมีบทบาทสําคัญและความ

รับผิดชอบสูงตอบุคคลและสังคม ดังนั้นนักสื่อสารมวลชนตองจําเปนอาศัยวิชาการ ความรู ความชํานาญ 

และประสบการณท่ีกาวหนาและกวางขวาง เพ่ือปฏิบัติงานในวิชาชีพดานนี้ใหสอดคลองกับความ

ตองการและสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

 หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน จึงเปดการเรียนการสอนโดยเนน

ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิดทฤษฎีและวิธีการแสวงหาความรูทางดานสื่อสารมวลชน เพ่ือ

นําไปใชประยุกตใชในการประเมินผลวิจัยการสื่อสาร อันจะเปนประโยชนตอระบบสังคมโดยรวมท่ีกําลัง

เขาสูสังคมแหงความรูตอไป 

 

ความสําคัญของหลักสูตร 
 

แมจะมีการขยายตัวทางดานสื่อสารในประเทศไทยอยางมากก็ตาม แตความพยายามท่ีจะนํา

การสื่อสารเหลานี้มาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศก็ยังไมสัมฤทธิผลเทาท่ีควร โครงการพัฒนา   

ตาง ๆ จึงยังไมบรรลุผลตามเปาหมาย สาเหตุสําคัญเนื่องจากขาดการวางนโยบายและวางแผนดานการ

สื่อสารท้ังในระดับมหภาคและจุลภาค นอกจากนี้ความรูความเขาใจในดานทฤษฎี เทคนิค นิเทโศบาย 

และขอปฏิบัติเก่ียวกับการใชการสื่อสาร เพ่ือประโยชนตอการพัฒนายังไมเพียงพอและสมบูรณเทาท่ีควร 

เพราะขาดการคนควาวิจัยท่ีจริงจังและนาเชื่อถือ  การเปดสอนหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาสื่อสารมวลชนนี้ จะชวยปดชองวางดังกลาวและเอ้ืออํานวยตอโครงการพัฒนาประเทศไดเปนอยาง

มากโดยอาศัยการสรางบุคคลากรท่ีมีทุนความรูและศักยภาพการวิจัยทางสื่อสารการศึกษา   
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

 เพ่ือใหมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 

 1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงในแนวคิดและทฤษฎีสื่อสารมวลชน 

 2) มีความรูความเขาใจในวิธีการแสวงหาความรูทางดานการสื่อสาร 

 3) สามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการวิจัยการสื่อสาร ในประเด็นท่ีเชื่อมโยงกับมิติ   

ตาง ๆ ของสังคม 

 4) สามารถสรางองคความรูใหมทางดานสื่อสารมวลชนได 
 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

ใชการศึกษาระบบทวิภาคแบบเต็มเวลา โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

ซ่ึง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใช

เวลาการศึกษา ไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ 

ท้ังนี้ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ  
 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 
 

วัน - เวลาราชการ  เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร   เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.  

 ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม - ธันวาคม  

 ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม - พฤษภาคม 

 ภาคฤดูรอน  เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 
 

จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
   

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต 

 ระยะเวลาการศึกษา เปนหลักสูตรแบบเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาตลอดหลักสูตร 

อยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูรอน และอยางมากไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ 
 

โครงสรางหลักสูตร 
 

แผน ก (ทําวิทยานิพนธ)  
 

 1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  (ไมนับหนวยกิตรวม)     6 หนวยกิต 

 2) หมวดวิชาบังคับ    15 หนวยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือก    12 หนวยกิต 

 4) วิทยานิพนธ     12 หนวยกิต 
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แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) 
 

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  (ไมนับหนวยกิตรวม)  6            หนวยกิต 

2) หมวดวิชาบังคับ    15 หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือก         18 หนวยกิต 

4) การคนควาอิสระ       6 หนวยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร     

 

 วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         หนวยกิต

           (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)                                                         

วส.591   ความรูท่ัวไปทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน                   3(3-0-9) 

JC 591     Introduction to Communication and Mass Communication 

วส.592           สถิติเบื้องตนเพ่ือการวิจัยการสื่อสาร                                3(3-0-9) 

JC 592    Fundamental Statistics for Communication Research 

 

 วิชาบังคับ   

 นักศึกษาท้ังสองแผนการศึกษา ตองศึกษาวิชาบังคับท้ังหมด 5 วิชา รวม 15 หนวยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา         หนวยกิต

           (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)                                                         

วส.611   ทฤษฎีสื่อสารมวลชน      3(3-0-9) 

JC 611   Theories of Mass Communication 

วส.612   การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-9) 

JC 612   Quantitative Research for Communication 

วส.613   การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการสื่อสาร                 3(3-0-9) 

JC 613   Qualitative Research for Communication 

วส.614  สัมมนาบทบาทสื่อมวลชนในบริบทความเปลี่ยนแปลงทางสังคม       3(3-0-9) 

JC 614   Seminar in Mass Media Roles in a Changing Society 

วส.615   สัมมนาการประยุกตใชทฤษฎีและวิธีวิทยาในการวิจัยสื่อสารมวลชน 3(3-0-9) 

JC 615   Seminar in Theories and Methodologies for Mass Communication Research 
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วิชาเลือก   

1) นักศึกษา แผน ก ใหเลือกศึกษา 4 วิชา รวม 12 หนวยกิต 

2) นักศึกษา แผน ข ใหเลือกศึกษา 6 วิชา รวม 18 หนวยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา         หนวยกิต

           (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)                                                         

วส.656   การสื่อสารพัฒนาการ            3(3-0-9) 

JC 656   Development Communication 

วส.657   การวางแผนและนโยบายการสื่อสาร    3(3-0-9) 

JC 657  Communication Planning and Policy 

วส.658   การสื่อสารกับประเด็นทางสังคม     3(3-0-9) 

JC 658   Communication and Social Issues 

วส.659   สัมมนาการวิเคราะหสื่อมวลชนเชิงวิพากษและวัฒนธรรมศึกษา 3(3-0-9) 

JC 659   Seminar in Critical Analysis and Cultural Studies of Mass Media 

วส.665   แผนรณรงคการสื่อสารเพ่ือสาธารณะ                                      3(3-0-9) 

JC 665   Public Communication Campaigns  

วส.666  การสื่อสารองคกร                         3(3-0-9) 

JC 666   Organizational Communication 

วส.667   การสื่อสารกับโลกาภิวัตน                       3(3-0-9) 

JC 667  Communication and Globalization 

วส.668            การสื่อสารการตลาด                       3(3-0-9) 

JC 668     Marketing Communication 

วส.669            สื่อใหมศึกษา       3(3-0-9) 

JC 669    New Media Studies 

วส.675            การสื่อสารกับเศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจดิจิทัล                  3(3-0-9) 

JC 675   Communication, Creative Economies and Digital Economies 

วส.676            สัมมนากฎหมายและจริยธรรมในงานสื่อสารมวลชน                     3(3-0-9) 

JC 676   Seminar in Law and Ethics of Mass Communication  

วส.677  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานการสื่อสาร    3(3-0-9) 

JC 677   Selected Topic in Communication 
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 การคนควาอิสระ  

รหัสวิชา ช่ือวิชา        หนวยกิต 

วส.700   การคนควาอิสระ            6  

JC 700   Independent Study 

 

วิทยานิพนธ   

รหัสวิชา ช่ือวิชา        หนวยกิต 

วส.800  วิทยานิพนธ               12 

JC 800   Thesis 
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แผนการศึกษา 

     

กอนเปดภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 1 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคฤดูรอน 

วส.591 ความรูท่ัวไปทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน  3                                                                                                                                                  

วส.592 สถิติเบ้ืองตนเพ่ือการวิจยัการสื่อสาร                   3 

ภาคฤดูรอน 

วส.591 ความรูท่ัวไปทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน  3                                                                                     

วส.592 สถิติเบ้ืองตนเพ่ือการวิจยัการสื่อสาร                   3  

รวม                                             (6 หนวยกิต)  รวม                                             (6 หนวยกิต) 

ปการศึกษาท่ี 1 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

วส.611 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน                                     3  

วส.612 การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือการสื่อสาร                     3  

วส.XXX วิชาเลือก                           3  

วส.XXX วิชาเลือก                           3  

(มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1)                                          

วส.611 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน                                     3  

วส.612 การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือการสื่อสาร                     3  

วส.XXX วิชาเลือก                           3  

วส.XXX วิชาเลือก                           3  

(มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1)                                          

รวม    12   หนวยกิต รวม      12  หนวยกิต 

ปการศึกษาท่ี 1 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

วส.613 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการสื่อสาร                  3  

วส.614 สัมมนาบทบาทสื่อมวลชนในบริบท              3 

 ความเปลีย่นแปลงทางสังคม              

วส.XXX วิชาเลือก                           3  

(มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2)                                          

วส.613 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการสื่อสาร                   3  

วส.614 สัมมนาบทบาทสื่อมวลชนในบริบท             3 

          ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม            

วส.XXX วิชาเลือก                           3 

(มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2)                                          

รวม                                             9 หนวยกิต  

 

รวม                                            9 หนวยกิต 

ภาคฤดูรอน 

คณะอาจเปดวิชาเลือก 

ภาคฤดูรอน 

คณะอาจเปดวิชาเลือก 

รวม                                            (ไมเกิน 3 หนวยกิต) รวม                                            (ไมเกิน 3 หนวยกิต) 
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ปการศึกษาท่ี 2 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

วส.615 สัมมนาการประยุกตใชทฤษฎีและ                    3 

           วิธีวิทยาในการวิจัยสื่อสารมวลชน                                           

วส.XXX วิชาเลือก                         3  

วส.615 สัมมนาการประยุกตใชทฤษฎีและ                      3 

            วิธีวิทยาในการวิจัยสื่อสารมวลชน                                        

วส.XXX วิชาเลือก                          3  

วส.XXX วิชาเลือก                            3  

วส.XXX วิชาเลือก                            3  

รวม                                        6  หนวยกิต รวม                                          12 หนวยกิต 

สอบประมวลความรู สอบประมวลความรู 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

วส.800 วิทยานิพนธ                                              6   

ภาคการศึกษาท่ี 2 

วส.700 การคนควาอิสระ                                          6    

รวม                                        6  หนวยกิต รวม                                             6 หนวยกิต  

ภาคฤดูรอน 

วส.800 วิทยานิพนธ                        6   

ภาคฤดูรอน 

คณะอาจเปดสอนวิชาเลือกหรือ/และ วส.700   

รวม                                           (ไมเกิน 3 หนวยกิต) 

*กรณีนักศึกษาสามารถจบไดในภาคฤดูรอน ตองขออนุมัติ

ลงทะเบียนเพ่ิม 3 หนวยกิต โดยคณบดีพิจารณาอนุมัต ิ

รวม                                           (ไมเกิน 3 หนวยกิต) 

*กรณีนักศึกษาสามารถจบไดในภาคฤดูรอน ตองขออนุมัติ

ลงทะเบียนเพ่ิม 3 หนวยกิต โดยคณบดีพิจารณาอนุมัต ิ

 

คําอธิบายรายวิชา 

 

วิชาเสริมพ้ืนฐาน   

 

วส.591    ความรูท่ัวไปทางการส่ือสารและการส่ือสารมวลชน    3 (3-0-9) 

JC 591    Introduction to Communication and Mass Communication 

แนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน อันไดแก ความหมาย วัตถุประสงค 

ประเภทหรือชนิดของการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน องคประกอบและแบบจําลองการสื่อสาร 

โครงสรางบทบาทหนาท่ีและองคกรสื่อท่ีสําคัญ ๆ อาทิ องคกรสื่อหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน ภาพยนตร และสื่อใหม ตลอดจนการโฆษณาและประชาสัมพันธ รวมท้ังองคกรกํากับดูแล 

องคกรขาวสารระหวางประเทศระบบของสื่อมวลชน ผลและอิทธิพลของสื่อมวลชนและสื่อใหมท้ังใน

ระดับจุลภาคและมหภาค และจริยธรรมจรรยาบรรณของสื่อ  
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วส. 592  สถิติเบ้ืองตนเพ่ือการวิจัยการส่ือสาร          3 (3-0-9) 

JC 592   Fundamental Statistics for Communication Research 

แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับการวิจัยท่ัวไปและการวิจัยการสื่อสาร หลักการใชสถิติเชิงพรรณนาและ

สถิติเชิงอนุมานเพ่ือวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการวิจัยการสื่อสาร รวมท้ังการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร เพ่ือวิเคราะหขอมูล แปลผล และตีความผลลัพธท่ีได เพ่ือการนําเสนอผลการวิจัย และ

ทดสอบสมมติฐานสองตัวแปร ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานในเชิงคุณภาพดวย 

 

วิชาบังคับ   

 

วส.611  ทฤษฎีส่ือสารมวลชน          3 (3-0-9) 

JC 611  Theories of Mass Communication 

แนวทางปรัชญา แนวความคิด กระบวนทัศน และกระบวนการแสวงหาความรูท่ีมีบทบาทตอ

การสรางองคความรู กรอบมุมมอง และทฤษฎีการสื่อสาร ท่ีมีรากฐานท้ังจากมนุษยศาสตร วิทยาศาสตร 

และสังคมศาสตร อันกอปรดวยมุมมองและวิธีวิทยาเชิงปฏิฐานนิยม เชิงการตีความ และเชิงวิพากษ/

วัฒนธรรม ท่ีชวยใหเขาใจในการประยุกตใชทฤษฎีในระดับจุลภาคและมหภาค โดยในระดับจุลภาค มุง

อธิบายระบบความคิด การจัดกระทําขาวสาร และผลกระทบของสื่อมวลชนท่ีมีตอปจเจกบุคคลในดาน 

ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม ในระดับมหภาค มุงวิเคราะหโครงสราง ระบบสื่อสารมวลชน บทบาท

และหนาท่ีของสื่อมวลชนในระดับสังคม และวัฒนธรรม รวมถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสารและภูมิ

ทัศนสื่อมวลชนท่ีแปรเปลี่ยนไป 

 

วส.612  การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือการส่ือสาร     3 (3-0-9) 

JC 612  Quantitative Research for Communication 

ความหมายและแนวคิดพ้ืนฐานวาดวยการวิจัยเพ่ือการสื่อสาร กระบวนทัศนและระเบียบวิธีการ

วิจัยทางสังคมศาสตรในเชิงปริมาณท่ีสามารถประยุกตใชทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน เนนการ

ต้ังปญหานําการวิจัย เทคนิคการออกแบบงานวิจัย การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การเขียนและการ

นําเสนอรายงานวิจัย การใชสถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร เพ่ือวิเคราะหพหุตัวแปร 

รวมท้ังจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย 
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วส.613  การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการส่ือสาร      3 (3-0-9) 

JC 613  Qualitative Research for Communication 

 แนวคิด ปรัชญา รูปแบบ และข้ันตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนเทคนิควิธีการวิจัยแบบ

ตางๆ เพ่ือใชแสวงหาความรูทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน ไดแก การสังเกตการณ การ

สัมภาษณเจาะลึก การสนทนากลุม การวิเคราะหเอกสาร การวิเคราะหตัวบท การศึกษาเฉพาะกรณี 

ชาติพันธุวรรณนา และวิธีวิทยาใหมๆ ท่ีใชศึกษาสื่อมวลชนและสื่อใหม 

 

วส.614   สัมมนาบทบาทส่ือมวลชนในบริบทความเปล่ียนแปลงทางสังคม  3 (3-0-9) 

JC 614   Seminar in Mass Media Roles in a Changing Society 

สัมมนาวาดวยความสัมพันธระหวางสื่อและสื่อมวลชนกับบริบททางสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง 

บทบาทและผลกระทบของสื่อตอปจเจกบุคคลและสังคม อิทธิพลของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

วัฒนธรรม และเทคโนโลยีท่ีมีตอสื่อมวลชนในสภาพการณปจจุบัน มิติตางๆ ขององคกรผูผลิตสื่อ 

กระบวนการสรางสารและความหมาย และการบริโภคสื่อของผูรับสารในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน และ

เนนการทําความเขาใจความเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารรวมสมัย อันจะนําไปสูการตั้งประเด็นปญหา

เพ่ือการวิจัยตอไป 

    

วส.615   สัมมนาการประยุกตใชทฤษฎีและวิธีวิทยาในการวิจัยส่ือสารมวลชน 3 (3-0-9) 

JC 615   Seminar in Theories and Methodologies for Mass Communication Research 

 สัมมนาเก่ียวกับการนําทฤษฎีการสื่อสารมวลชนและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิจัยทาง

สังคมศาสตรไปประยุกตใชในศึกษามิติตางๆ ของสื่อสารมวลชน ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ 

โทรทัศน ภาพยนตร โฆษณา ประชาสัมพันธ และสื่อใหม  

 

วิชาเลือก  

 

วส.656  การส่ือสารพัฒนาการ        3 (3-0-9) 

JC 656  Development Communication 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา อาทิ แนวคิด

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ทฤษฎีการพัฒนาแบบมีสวนรวม ทฤษฎีการสื่อสารชุมชน ฯลฯ การ

กําหนดแนวทางกลยุทธการสื่อสารในฐานะท่ีเปนเครื่องมือและวิธีการในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

สังคมในสวนตาง ๆ  ท้ังในการวางรูปแบบการสื่อสาร การใชสื่อ การกําหนดเนื้อหาและผูรับการ

เปลี่ยนแปลงท้ังในดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลและสังคม และการรูเทาทันสื่อ 
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วส.657 การวางแผนและนโยบายการส่ือสาร         3 (3-0-9) 

JC 657 Communication Planning and Policy 

 แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการวางแผนและการวางนโยบายการสื่อสาร อาทิ ความหมาย 

องคประกอบ ข้ันตอน กระบวนการ ในการกําหนดแผนและนโยบาย  ศึกษาความสัมพันธระหวางแผน  

นโยบาย ทฤษฎีตาง ๆ อาทิ ทฤษฎีระบบ แนวคิดสิทธิการสื่อสาร ทรัพยากรการสื่อสาร และความ

ตองการการสื่อสาร รวมท้ังศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือการวางแผนและกําหนดนโยบายการ

สื่อสาร การประเมินผลแผนและนโยบายในระดับตาง ๆ ท้ังของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคชุมชนหรือ

สังคม โดยเชื่อมโยงกับบริบทใหมของการควบรวมสื่อและการสื่อสารรวมสมัย  
 

วส.658  การส่ือสารกับประเด็นทางสังคม      3 (3-0-9) 

JC 658  Communication and Social Issues 

 ความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับประเด็นตางๆ ทางสังคม อันรวมถึงมิติการเมือง เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม ครอบครัว ศาสนา สุขภาพ การศึกษา เพศสภาพ สิ่งแวดลอม กฎหมาย และอ่ืนๆ แนวคิด

และทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาการสื่อสารกับประเด็นทางสังคม อันไดแก กลุมแนวคิดบทบาทหนาท่ีและ

ผลกระทบของการสื่อสาร กลุมแนวคิดอิทธิพลของสังคมตอการสื่อสาร กลุมแนวคิดการสื่อสารกับการ

สรางความหมายทางสังคม ตลอดจนการประยุกตใชแนวคิดมาวิเคราะหกรณีศึกษาประเด็นทางสังคม

รวมสมัยตาง ๆ ท้ังในสังคมไทยและสังคมโลก 
 

วส.659  สัมมนาการวิเคราะหส่ือมวลชนเชิงวิพากษและวัฒนธรรมศึกษา  3 (3-0-9) 

JC 659 Seminar in Critical Analysis and Cultural Studies of Mass Media 

 ความหมายของการวิเคราะหสื่อมวลชนเชิงวิพากษ แนวคิดทฤษฎีวิพากษสํานักตางๆ ท่ีใชใน

การศึกษาดานการสื่อสาร ไดแก ทฤษฎีมารกซิสมและนีโอ-มารกซิสม ทฤษฎีกลุมเศรษฐศาสตรการเมือง

วาดวยสื่อ ทฤษฎี  สัญวิทยาและวาทกรรมวิพากษ ทฤษฎีการสื่อสารเชิงวิพากษรุนใหม ทฤษฎีสตรีนิยม 

และทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษา ตลอดจนการสัมมนาและประยุกตใชทฤษฎีวิพากษในกรณีศึกษาดานการ

สื่อสารและการสื่อสารมวลชน 
 

วส.665   แผนรณรงคการส่ือสารเพ่ือสาธารณะ      3 (3-0-9) 

JC 665   Public Communication Campaigns 

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการรณรงค กลยุทธและการจัดทําแผนการรณรงคสื่อสารสูสาธารณชน 

ท้ังของภาครัฐ และเอกชน ซ่ึงครอบคลุมเรื่องตางๆ เชน สิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย สิทธิมนุษยชน 

วิกฤติและความขัดแยง ประชาธิปไตย นโยบายสาธารณะและการทูตสันติภาพ บรรทัดฐานทางสังคม 

การพัฒนาสังคม การพัฒนาอยางยั่งยืน กฎหมาย ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือสังคม 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ การวิจัยกลุมเปาหมาย การวิจัยเพ่ือกําหนดเนื้อหาของสาร การออกแบบ

ชิ้นงาน การจัดทําแผนสื่อ และการประเมินผลของการสื่อสาร 
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วส.666  การส่ือสารองคกร       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 รวมท้ังมุงเนนกระบวนการสื่อสารในองคกร 

โดยเฉพาะการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการองคกรสื่อสารมวลชน และความสัมพันธระหวางองคกร

สื่อมวลชนกับสังคมโดยรวม 
 

วส.667 การส่ือสารกับโลกาภิวัตน      3 (3-0-9) 

JC 667 Communication and Globalization 

 ความหมายและความสําคัญของการสื่อสารกับโลกาภิวัตน การเปลี่ยนแปลงของเวลาและพ้ืนท่ี

กับการสื่อสารขามพรมแดน พัฒนาการของการสื่อสารโลกาภิวัตน แนวคิดสํานักตางๆ ท่ีใชศึกษาการ

สื่อสารกับโลกาภิวัตน และการประยุกตใชแนวคิดเพ่ือวิเคราะหกรณีรวมสมัยของการสื่อสารในบริบท

โลกาภิวัตน ทองถ่ินนิยม ภูมิภาคนิยม และระบบพหุสังคมและวัฒนธรรม 
 

วส.668     การส่ือสารการตลาด        3 (3-0-9) 

JC 668     Marketing Communication 

แนวคิดการตลาดและการสื่อสารการตลาด การกําหนดตําแหนงทางการตลาดเพ่ือนําไปสูการ

วางแผนและการกําหนดกลยุทธทางการสื่อสาร การใชเครื่องมือการตลาดเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือใหการ

สื่อสารเปนแนวทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการสื่อสาร ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการบรรลุ

วัตถุประสงคทางการตลาด ท้ังในการตลาดเชิงพาณิชยและการตลาดเพ่ือสังคม รวมถึงการสื่อสาร

การตลาดในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน 
 

วส.669   ส่ือใหมศึกษา         3 (3-0-9) 

JC 669   New Media Studies 

 ความหมายและความสําคัญของสื่อใหม การสื่อสารในบริบทวัฒนธรรมเสมือนจริง เครือขาย

สังคมแบบใหม และปรากฏการณของการควบรวมสื่อตางๆ บทบาทของสื่อใหมในเชิงเศรษฐกิจ 

การเมือง และวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีสํานักตางๆ ท่ีใชในการศึกษาสื่อใหม และการประยุกตแนวคิด

ทฤษฎีมาอธิบายและวิพากษผลกระทบของสื่อใหมในระดับปจเจกบุคคล องคกร สถาบัน และสังคม   
 

วส.675  การส่ือสารกับเศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจดิจิทัล   3 (3-0-9) 

JC 675  Communication, Creative Economies and Digital Economies  
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 นิยามและความสําคัญของการสื่อสารกับเศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจ

สรางสรรคและเศรษฐกิจดิจิทัลกับนโยบายการสื่อสารและวัฒนธรรม บทบาทและกลยุทธของการสื่อสาร

ตอความคิดสรางสรรค การผลิตเนื้อหา และระบบเศรษฐกิจท่ีใชความรูเปนพ้ืนฐาน แนวคิดทฤษฎีและ

การประยุกตใชเพ่ือวิเคราะหกรณีศึกษาท่ีนาสนใจเก่ียวกับการสื่อสารกับเศรษฐกิจสรางสรรคและ

เศรษฐกิจดิจิทัล ท้ังในรูปแบบของสื่อประเพณี สื่อมวลชน และสื่อใหม 
 

วส.676  สัมมนากฎหมายและจริยธรรมในงานส่ือสารมวลชน                          3 (3-0-9) 

JC 676  Seminar in Law and Ethics of Mass Communication  

         กฎหมายท่ีเก่ียวของในงานสื่อสารมวลชนแขนงตางๆ เชน วิทยุโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 

ภาพยนตร สื่อใหม และจริยธรรมกับจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนท่ีพึงมีตอวิชาชีพและสังคม โดย

เนนท่ีการสัมมนาและอภิปรายเชิงลึกถึงกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนจึงในโลกสื่อสารมวลชนและการสื่อสารใน

บริบทของสื่อใหม 
 

วส.677 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานการส่ือสาร     3 (3-0-9) 

JC 677 Selected Topic in Communication 

การศึกษาอยางลุมลึกถึงประเด็นเฉพาะทางการสื่อสารท่ีรวมสมัย ท่ีสอดคลองกับความสนใจ

ของนักศึกษา และสอดรับกับสถานการณความเปนไปในปจจุบันทางดานการสื่อสารกับสังคม 
 

การคนควาอิสระ 
 

วส.700 การคนควาอิสระ        6 

JC 700 Independent Study 

 การศึกษาเชิงลึกทางดานการสื่อสารในประเด็นเก่ียวกับวิชาเอกท่ีเลือก เนนความสามารถใน

การจัดระบบความคิด ตั้งแตเริ่มโครงการจนบรรลุเปาหมายการศึกษาตามท่ีระบุไวในการเสนอเคา

โครงการศึกษารายงานดังกลาว ประกอบดวยสาระในเรื่องท่ีศึกษา วัตถุประสงค เปาหมาย ตลอดจน

วิธีการศึกษาอยางเปนระบบ สามารถนําไปสูขอสรุปหรือขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชน 
 

วิทยานิพนธ 
 

วส.800 วิทยานิพนธ              12 

JC 800 Thesis 

 การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชา 

สื่อสารมวลชน เขียนวิทยานิพนธเก่ียวกับการสื่อสารมวลชน และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงาน

วิจัยเพ่ือเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ 


