
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                               (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
ENL 500   ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)   

 (English for Graduate Studies) 
     การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง และการอ่าน เพ่ือจับใจความส าคัญของเอกสารทาง

วิชาการที่ใช้ศัพท์ทั่วไปและศัพท์เทคนิค การน าเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และให้เหตุผลสนับสนุนทั้งด้านการ
พูดและการเขียน  

 Development of listening and reading skills to conceptualize main points of 
complex technical and non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and 
counter arguments both orally and in writing. 

 
MAT 503 สถิติศาสตร์ส าหรับนิเทศศาสตร์ศึกษา      3(3-0-6) 

 (Statistics for Communication Studies) 
สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเพ่ือนิเทศศาสตรศึกษา ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบ

สมมุติฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์ การถดถอยและการพยากรณ์เน้นการเลือกใช้ความรู้ทางสถิติ 
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่องานวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 

 Descriptive and inferential statistics for communication studies, sampling 
theories, tests of hypothesis, analysis of variance, correlation, regression and prediction; 
selecting appropriate statistics and application of software packages for communication studies 
and research. 

    
 
 
 
 
 
 
 



หมวดวชิาบังคับ  (15 หน่วยกิต) 
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้                             
 
COM 611 ทฤษฎีการสื่อสาร                     3(3-0-6) 

(Communication Theories) 
  การส ารวจที่มา ลักษณะเด่น และลักษณะที่แตกต่างของกลุ่มทฤษฎีการสื่อสารของมนุษย์ที่

ส าคัญๆ อาทิ กลุ่มทฤษฎีโครงสร้างและการหน้าที่ ทฤษฎีกระบวนจิตและพฤติกรรม ทฤษฎีวินิจสารและวิพากษ์ 
เน้นทฤษฎีระบบ ทฤษฎีสัญญาณและภาษา ทฤษฎีวาทกรรมและสนทนาวิเคราะห์ทฤษฎีการผลิตและกระบวนการ
รับสาร บริบทต่างๆ ของการสื่อสาร กลุ่มทฤษฎีสื่อมวลชนและสื่อใหม่ ศึกษาทฤษฎีต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
และโครงสร้าง สื่อและผู้รับสาร ทฤษฎีเกี่ยวกับผลที่ตามมาของสื่อมวลชนต่อวัฒนธรรมและปัจเจกบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Exploration of sources and distinguishing essences of varied genres of human 
communication theory, such as structural and functional theories, cognitive and behavioral 
theories, interpretative and critical theories specifically focusing on system theory, sign and 
language theories, speech act and conversational analyses, theories of message production and 
reception, communication context; mass communication and new media theory such as 
theories about content and structure, media and audience and also theories about 
communication effects on cultures and individuals. 
 
COM 621 วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร                    3(3-0-6) 

(Communication Research Methodology) 
                   ปรัชญาการวิจัยสังคมศาสตร์ การวิจัยนิเทศศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับการ
วิจัย ข้อเหมือนและข้อต่างระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเลือกประเด็นปัญหาการสื่อสารส าหรับ
การวิจัย วิธีการและขั้นตอนของการวิจัยการสื่อสารทั้งเชิงประวัติ เชิงพรรณนา  เชิงทดลองและเชิงวิพากษ์ 
จริยธรรมการวิจัย แนวโน้มในการวิจัยการสื่อสาร 
  Philosophy of social sciences and communication research; relationship between 
theory and research; and key similarities and differences between quantitative and qualitative 
researches; selection of communication problems; methods and process of historical, 
descriptive, experimental and critical researches; ethical issues in research; trends of 
communication research. 



 
COM 623 สัมมนางานวิจัยการสื่อสาร       3(3-0-6) 

(Seminar in Communication Research) 
การวิเคราะห์งานวิจัยการสื่อสารทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาของ

งานวิจัย การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างหัวข้อ ขอบเขต วัตถุประสงค์ และระเบียบวิธีการวิจัย  ประเมิน
คุณค่า และคุณประโยชน์ของงานวิจัยที่มีต่อวงวิชาการและสังคม 
  Analyses of quantitative and qualitative communication research study analysis 
techniques on research problems; analysis of consistency of research topics scope, objective 
and methodology; evaluation of research study and its value to the academic and social arenas. 
                                                       
COM 631 หลักการวิจารณ์การสื่อสาร       3(3-0-6) 

(Principles of Communication Criticism) 
                    หลักการวิจารณ์การสื่อสาร ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการวิจารณ์ มุ่งเน้นการวิจารณ์แนวรูปแบบ
นิยม การวิจารณ์แนวอิงบริบท การวิจารณ์แนวมาร์กซิสต์ การวิจารณ์แนวสตรีนิยม การวิจารณ์แนวเปรียบเทียบ
ตระกูล และการวิจารณ์แนวจิตวิเคราะห์ ศึกษาหลักการวิเคราะห์สาร วินิจสารและวินิจฉัยคุณค่าของสารรวมถึ ง
บริบทของการสื่อสาร ศึกษาหลักการวิจารณ์และการน าไปสู่ปฏิบัติการในทางการวิตจารณ์ 
  Principles of communication criticism; theories, and approaches focusing on 
formalist criticism, contextual criticism, marxist criticism and feminist criticism, genre criticism, 
and psychoanalysis criticism; principles of analysis, interpretation, and evaluation of 
communication texts and contexts, study the principles of criticism and how to principles 
function in terms of practical criticism. 
 
COM 633 การบูรณาการวิจัยทางการสื่อสาร      3(3-0-6) 

(Integration of  Communication Research) 
การบูรณาการทฤษฎีการสื่อสาร ความเข้าใจกระบวนการสื่อสารทุกรูปแบบในทุกบริบท น า

ระเบียบวิธีวิจัยไปประยุกต์ใช้ การออกแบบงานวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาการสื่อสารระดับต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ และประยุกต์หลักการวิพากษ์การสื่อสาร โดยมุ่งเน้นที่การวิพากษ์การสื่อสารโดยอาศัยทฤษฎีต่างๆ 
เป็นเครื่องมือ 
  Integration of communication theory with an attempt to explain various aspects 
of communication in every form and context, application of research methods with emphasis 



on quantitative and qualitative research designing appropriate to different communication 
problems, application of communication criticism with special emphasis on development of 
critical skills via utilizing methods and communication criticism. 
 
หมวดวิชาเลือก  
นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และ แผน ข เลือกศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 
15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 
COM 612  ทรรศนียมิติว่าด้วยภูมิทัศน์สื่อและการรู้เท่าทันสื่อ    3(3-0-6) 
   (Perspectives on Media Landscape and Media Literacy) 
   ลักษณะส าคัญ พัฒนาการ บทบาท พันธกิจ การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ ผลกระทบ และการ
รู้เท่าทันสื่อ ครอบคลุมทั้งสื่อมวลชนและสื่อใหม่ประเภทต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อทั้ง 
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารการตลาด  
   Characteristics, evolution, roles, functions, changes of media landscape, impact 
and media literacy of mass media and all kinds of new media, including communication 
activities related to media such as advertising, public relations and marketing communication.   
 
COM 613 การสื่อสารกับวัฒนธรรมศึกษา       3(3-0-6) 

(Communication and Cultural Studies) 
   ความคิดรวบยอด ความส าคัญ และลักษณะของวัฒนธรรมโดยทั่วไปและวัฒนธรรมมวลชน 
ปรากฏการณ์การครอบง าทางวัฒนธรรมในกระแสโลกใหม่ การผสมผสานทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมกับการสื่อสาร การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและข้ามวัฒนธรรม รวมถึงการสื่อสารในบริบทสังคมพหุ
วัฒนธรรม อาทิ ระบบการเมือง ระบบเทคโนโลยีเป็นตัวก าหนด ระบบความเชื่อและค่านิยม  

Concepts, importance and characteristics of culture in general and mass culture; 
phenomena of new global cultural imperialism and hybrid culture; relationships between 
culture and communication; intercultural communication, cross-cultural communication; 
communication in contexts of multicultural society such as political system, dominance of 
technology system and belief and value system. 

 
 



COM 641 เทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคม       3(3-0-6) 
(Communication Technologies and Society) 
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารมวลชนและการสื่อสารรูปแบบใหม่ เน้น

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม ความส าคัญและบทบาทของเทคโนโลยีการ
สื่อสารต่อสังคมยุคหลังสมัยใหม่ และสังคมธรรมาธิปไตย การหลอมรวมของสื่อกับการเล่าเรื่องข้ามสื่อ ผลกระทบ
ของเทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัลต่อปัจเจกบุคคลและสังคมในระดับชาติ ภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก  

Evolution of communication technologies for mass communication and other 
new forms of communication, emphasis on computer and information technologies and 
telecommunication; significances and roles of communication technologies in post modern 
society and dharmacarcy society; media convergence and transmedia storytelling; impacts of 
the technologies in digital era on individuals and society at national, ASEAN region and global. 
 
COM 642 การจัดการระบบการสื่อสารส าหรับการประกอบกิจการ   3(3-0-6) 

(Communication System Management for Entrepreneurship) 
          ประมวลองค์ความรู้ว่าด้วยการบริหารจัดการระบบการสื่อสาร  ในระดับองค์การขนาดกลางและ
เล็ก และขนาดใหญ่  ศึกษาปัญหาและการจัดการปัญหาการสื่อสารขององค์กรขนาดต่างๆ และการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจยุคดิจิทัล ส ารวจปัญหาการจัดการด้านสื่อสารของการประกอบกิจการท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร   
  Compilation of knowledge about communication system management in small 
and medium entreprises to large- scaled organizations; studies problems and solutions of all 
kinds of organizations and business changes in digital era; investigates the problems of 
entrepreneurship in digital transformation of information technology 
 
COM 680 หัวข้อเฉพาะทางการสื่อสาร      3(3-0-6) 

(Selected Topics in Communication) 
                  ศึกษาประเด็นปัญหาทางการสื่อสารที่ก าลังอยู่ในความสนใจของวิชาการและวงวิชาชีพ  ความ
เคลื่อนไหวทางความคิดและกิจกรรมการสื่อสารในสังคมโลกาภิวัตน์ 
  Study of critical communication issues; intellectual and academic movements in 
the field of communication; global innovative activities in communication. 
 



COM 681 สัมมนาจริยธรรมสื่อมวลชนและสื่อใหม่      3(3-0-6) 
(Seminar in Mass Media and New Media Ethics) 
จริยธรรมสื่อ อภิปรายแนวคิดทางจริยศาสตร์ ความส าคัญและคุณค่าทางสังคมของสื่อมวลชน

และสื่อใหม่ ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์และสื่อมัลติมีเดีย ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนและสื่อใหม่
ในฐานะปัจเจกชนและในฐานะองค์การ ความรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร วิเคราะห์ปรากฎการณ์ด้านจริยธรรมสื่อจาก
กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
  Media ethics, discussion of ethical concepts; importance and social value of mass 
communication and new media such as online social media and multimedia; functionalities and 
accountabilities of mass media and new media as individuals and as an organization, knowledge 
of media and news literacy, analyse situations of media ethics from current case studies in 
Thailand and other countries.   
 
หมวดการศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)          (6 หน่วยกิต) 
COM 697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                       6(0-18-9)       
  (Independent Study) 
  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยหรือสร้างสรรค์งานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายใต้การแนะน าของ
อาจารย์ในที่ปรึกษา  
  Study, research or creation of innovative project in the field of communication 
under the supervision of a supervisor. 
 
COM 698 การสอบประมวลความรู้       0(0-0-0) 
  (Comprehensive Examination) 
  สอบข้อเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาบังคับหรืออาจจะสัมภาษณ์เพ่ิมเติมให้อยู่ในดุลย -พินิจของ
คณะกรรมการ 
  A written examination of major course work, an appointed examination 
committee may also require an oral examination. 
 
 
 
 



หมวดวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)           (12 หน่วยกิต) 
COM 699 วิทยานิพนธ์                12(0-36-18) 

(Thesis) 
 ค้นคว้าและวิจัยหัวข้อเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร    

  Research on communication as approved by the graduate program committee. 
 


