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จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 แบบ 1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
 แบบ 2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตร 3 ป และใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน 6 ปการศึกษา
ปรัชญาของหลักสูตร
การสื่อสารเปนเครื่องมือที่ทําใหมนุษยสามารถถายทอด เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนความรู รวมถึงสงตอ
ความคิด ทัศนคติ และประสบการณใหแกกันและกัน การแสวงหาความรูดานการสื่อสาร จึงเปนการพัฒนา
องคความรูเชิงบูรณาการที่รอบดาน เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่เทาทันนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตามแนวทางไทย
แลนด 4.0 รวมถึงความหลากหลายของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ฯลฯ ในขณะเดียวกัน
ก็เปนเครื่องมือในการสนับ สนุนบุคลากรที่มีทักษะในการสรางองคความรูดานการวิจัย โดยนําไปประยุกต
เขากับ การปฏิบัติงานเพื่อขับ เคลื่อนสังคม และ/หรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน องคกรตั้งแตระดับการ
วางแผน การดําเนินงาน การประเมินผล และการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเนนการเชื่อมโยงองคความรูดาน
การสื่อสารเขากับศาสตรอื่น ๆในเชิงบูรณาการ ไดแก การสื่อสารสุขภาพ การสื่อสารการเมือง การสื่อสารเพื่อ
การพัฒ นา การสื่อสารการตลาด การสื่อสารระหวางวัฒ นธรรม และนวัตกรรมสื่อดิจิตัล และการสื่อสาร
เปนตน พรอมกับมีความเชี่ยวชาญถึงขั้นการสรางองคความรูใหมในการพัฒนาการขับเคลื่อนสังคม และ/หรือการ
ดําเนินงานขององคกรใหเทาทันการแขงขันในระดับชาติ และนานาชาติไดในอนาคต

วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที:่
1. มีความรู ทักษะทางปญญา ยึดมั่น ในคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพดานการสื่อสาร สามารถ
นําองคความรูดานการสื่อสารไปประยุกตกับศาสตรอื่น ๆ เพื่อสรางองคความรูใหมสําหรับใช
ในการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศ และระดับนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทางพหุวัฒ นธรรมและสังคม มีมนุษยสัมพันธที่ดี
มีความรับผิดชอบตอสังคม
3. สามารถดําเนิน กิจ กรรมการสื่อสาร ถายทอดองคค วามรูไปยังกลุมเปาหมาย โดยใชวิธีการ
สื่อ สารผา นชอ งทางการสื ่อ สารและเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื ่อ นํ า ไปใชป ระโยชน ไดอย างมี
ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
หลักสูตร แบบ 1.1
1. เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การรับนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2. สํ า เร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาโทหรือ เทีย บเทา ดา นนิเ ทศศาสตร วารสารศาสตร การ
สื่อสารมวลชน บริห ารธุร กิจ การตลาด วิท ยาศาสตรเทคโนโลยี วิท ยาศาสตรสุข ภาพ หรือ
สาขาอื่น ๆ และมีผลการเรียนดี
3. มีประสบการณวิจัยหรือการตีพิมพบทความในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปน
ผูมีประสบการณวิชาชีพดานการสื่อสาร
4. มีผลการผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม กําหนด
5. คุณ สมบัต ิน อกเหนือ จากนี ้ ใหอ ยู ใ นดุล ยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริห ารหลัก สูต รประจํ า
สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ
หลักสูตร แบบ 2.1
1. เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การรับนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาดานนิเทศศาสตร วารสารศาสตร การสื่อสารมวลชน
บริหารธุรกิจ การตลาด วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ
3. มีผลการผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม กําหนด
4. คุณ สมบัต ิน อกเหนือ จากนี ้ ใหอ ยู ใ นดุล ยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริห ารหลัก สูต รประจํ า
สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ

โครงสรางหลักสูตร แบบ 1.1 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
48 หนวยกิต
ก. ปริญญานิพนธ
48 หนวยกิต
851898 ดุษฎีนิพนธ
48 หนวยกิต
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
1. นักศึกษาตองเขารวมการประชุมวิช าการระดับ ชาติห รือนานาชาติที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ เห็นชอบ อยางนอย 1 ครั้ง และนําเสนอผลงานแบบปากเปลาใน
การประชุม วิช าการระดับ ชาติห รือ นานาชาติที่ค ณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
เห็นชอบ อยางนอย 1 ครั้ง ในชั้นปที่ 1
2. นักศึกษาตองนําเสนอผลงานแบบปากเปลาในการประชุม วิช าการระดับ ชาติห รือ
นานาชาติที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็ นชอบ อย างน อย 2 ครั้ง โดย 1 ครั้ง
ตองเปนการประชุมระดับนานาชาติ ในชั้นปที่ 2
3. นักศึกษาตองตีพิมพบทความทางวิชาการ หรือไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสาร
ระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI Tier1 หรือสูงกวา อยางนอย 1 เรื่อง
4. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่ งของดุษฎีนิ พนธไดรับการเผยแพร หรืออยางนอย
ไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง
ตอ งอยูในฐานขอ มูล ISI, Scopus, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อ
นักศึกษาเปนชื่อแรก และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง
5. นั ก ศึ ก ษาต อ งรายงานผลการศึ ก ษาตามแบบรายงานผลของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ทุกภาคการศึกษาโดยผานความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะ และรวบรวมสงบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไมมี
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
1. นั ก ศึ ก ษาจะต อ งสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ เพื่ อ ประเมิ น ความพร อ มและความสามารถ
เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรางปริญญานิพนธ
2. นักศึกษาที่สอบไมผานมีสิทธิสอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม
การสอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
3. นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบไม ผ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโอนเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทได

แผนการศึกษา แบบ 1.1
ภาคการศึกษาที่ 1
ลงทะเบียนเพื่อใชบริการ
ของมหาวิทยาลัย
เขารวมและนําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
(ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2)
สอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ
สอบวัดคุณสมบัติ
เสนอหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ
รวม

ปที่ 1

หนวยกิต
-

851898

-

ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
ดุษฎีนิพนธ
12
นําเสนอผลงานแบบปากเปลาในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ 2 ครั้ง โดย 1 ครั้งเปน
ระดับนานาชาติ (ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2)
รวม

851898

ภาคการศึกษาที่ 1
ดุษฎีนิพนธ

รวม

851898

12

ปที่ 3

หนวยกิต
12

12

หนวยกิต
12

เข า ร ว มและนํ า เสนอผลงานในการ
ป ร ะ ชุ ม วิ ช าก ารร ะ ดั บ ช าติ ห รื อ
นานาชาติ (ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2)
ตีพิมพบทความทางวิชาการ (ชั้นปที่
1, 2 หรือ 3)

ปที่ 2

851898

ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีนิพนธ

รวม

12

ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีนิพนธ
นําเสนอผลงานแบบปากเปลาในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ 2 ครั้ง โดย 1 ครั้งเปนระดับ
นานาชาติ (ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2)
ตีพิมพบทความทางวิชาการ (ชั้นปที่
1, 2 หรือ 3)
รวม

หนวยกิต
12

ภาคการศึกษาที่ 2
ลงทะเบียนเพื่อใชบริการของ
มหาวิทยาลัย
สอบดุษฎีนิพนธ
ตีพิมพบทความทางวิชาการ (ชั้นปที่
1, 2 หรือ 3)
รวม

หนวยกิต
-

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต

12

-

โครงสรางหลักสูตร แบบ 2.1 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
851801 การวิจัยการสื่อสารบูรณาการขั้นสูง
851802 ทฤษฎีการสื่อสารบูรณาการ
851803 ปญหาพิเศษทางการสื่อสารบูรณาการ
851804 หัวขอเลือกสรรทางการสื่อสารบูรณาการ
851805 สัมมนาการสื่อสารบูรณาการขัน้ สูง
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
1.2 กระบ วน วิ ช าน อก สาขาวิ ช าเฉพ าะ ไมนอยกวา

48
12
12
9
9
3
3
1
1
1
-ไมม-ี
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

นั กศึ กษาต องเรี ยนกระบวนวิ ชานอกสาขาวิ ชา
อยางนอย 1 กระบวนวิชาตามความเห็นชอบของ
อาจารย ที่ ป รึ กษา และคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร ประจําสาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ
กรณีที่นักศึกษาขาดความรูพนื้ ฐานบาง
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ประการที่จําเปนสําหรับการศึกษา นักศึกษา
จะตองลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับ
ปริญญาตรีขั้นสูงตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจํา
สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ

ข. ปริญญานิพนธ
851899 ดุษฎีนิพนธ
36 หนวยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไมมี
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
1. นักศึกษาตองนําเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธเพื่อประเมินความรูพื้นฐาน ในภาคเรียนที่
1 ชั้นปที่ 1
2. นักศึกษาตองเขารวมการประชุมวิช าการระดับ นานาชาติที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ เห็นชอบ อยางนอย 1 ครั้ง และนําเสนอผลงานแบบปากเปลาในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นชอบ อยางนอย
1 ครั้ง ในชวงเวลาที่ศึกษา
3. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธตองไดรับการเผยแพร หรืออยาง
นอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ISI,
Scopus, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก อยางนอย
1 เรื่อง

4. นั ก ศึ ก ษาต อ งรายงานผลการศึ ก ษาตามแบบรายงานผลของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ทุกภาคการศึกษาโดยผานความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะ และรวบรวมสงบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
จ. การสอบวัดคุณสมบัติ
1. นั ก ศึ ก ษาจะต อ งสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ เพื่ อ ประเมิ น ความพร อ มและความสามารถ
เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรางปริญญานิพนธ
2. นักศึกษาที่สอบไมผานมีสิทธิสอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม
การสอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
3. นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบไม ผ านการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโอนเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทได
แผนการศึกษา แบบ 2.1

851802
851803

ภาคการศึกษาที่ 1
ทฤษฎีการสื่อสารบูรณาการ
ปญหาพิเศษทางการสื่อสารบูรณาการ
นําเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ
เขารวมการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2)
รวม

851805

ปที่ 1

หนวยกิต
3
1

851801
851804

4

ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาการสื่อสารบูรณาการขั้นสูง
สอบวัดคุณสมบัติ
สอบโครงราง
เขารวมการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2)
รวม

ปที่ 2

หนวยกิต
1
851899

1

ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
ดุษฎีนิพนธ
12
851899
นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2)
รวม

12

หนวยกิต
3
1
3

ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีนิพนธ

หนวยกิต
12

เขารวมการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2)
รวม

ปที่ 3

851899

ภาคการศึกษาที่ 2
การวิจัยการสื่อสารบูรณาการขั้นสูง
หัวขอเลือกสรรทางการสื่อสารบูรณาการ
กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
เขารวมการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2)
สอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีนิพนธ
นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2)
สอบดุษฎีนิพนธ
รวม

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต

7

12
หนวยกิต
12

12

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563
851801 การวิจัยการสื่อสารบูรณาการขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Integrated Communication Research
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
อภิปรัชญา ญาณวิทยา และวิธีการคิดในทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร รากฐานของระเบีย บ
วิธีการวิจัย การคนพบองคความรู และการแสวงหาองคความรูแบบหลังนวสมัย การเชื่อมโยงกับระเบียบ
วิธีการวิจัย ทฤษฎี ทางการสื่อสาร และการสื่อ สารบูร ณาการ หลักการ ประเภท และระเบี ยบวิธีวิจัย เชิ ง
ปริมาณสําหรับวิจัยการสื่อสารบูรณาการขั้นสูง: การวิจัยประเมินผลการสื่อสารบูณาการ การออกแบบการวิจัย
เชิงปริมาณดานการสื่อสารบูรณาการขั้น สูง การวิเคราะหอนุมาน หลักการ ประเภท และระเบียบวิธีวิจัย
คุณภาพสําหรับการวิจัยการสื่อสารบูรณาการขั้นสูง: การวิจัยสื่อ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม การวิจัยชาติพันธุวรรณา นําเสนอและวิพากษโครงรางการวิจัยการสื่อสารบูรณาการขั้นสูง
851802 ทฤษฎีการสื่อสารบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Communication Theories
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
ปรัชญาทฤษฎีการสื่อสาร อัตลักษณ ของศาสตรสาขาการสื่อสาร : 7 ทฤษฎี ดั้งเดิมของทฤษฎีการ
สื่อสาร; วาทวิทยา สัญญะวิทยา ปรากฎการณนิยม ไซเบอรเนติก สังคม-จิตวิทยา สังคม-วัฒนธรรม วิพากษนิยม
แนวคิดเรื่องการบูรณาการและการสื่อสารบูรณาการ ภาพรวมการสื่อสารบูรณาการในปรากฏการณการทางสังคม
การสื่อสารการเมือง การสื่อสารการตลาด การสื่อสารสุขภาพ การสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสื่อสารระหวาง
วัฒนธรรม นวัตกรรมสื่อดิจิตัลและการสื่อสาร การสื่อสารบูรณาการในปรากฏการณทางสังคมอื่นๆ
851803 ปญหาพิเศษทางการสื่อสารบูรณาการ
1(1-0-2)
Special Problem in Integrated Communication
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
เปนกระบวนวิชาที่เนนการพัฒนาหัวขอปญหาพิเศษทางการสื่อสารบูรณาการสําหรับดุษฎีนิพนธ ใน
ขอบเขตของการสื่อสารการเมือง การสื่อสารสุขภาพ การสื่อสารการตลาด การสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสื่อสาร
ระหวางวัฒนธรรม นวัตกรรมสื่อดิจิตัลและการสื่อสาร หรืออื่นๆ โดยใหนักศึกษาตองสืบคนและรายงานอาจารยที่
ปรึกษาในประเด็นเกี่ยวกับที่มาและความสําคัญของหัวขอปญหาพิเศษทางการสื่อสารบูรณาการ การวิเคราะห
หลักฐานและขอมูลที่เกี่ยวของกับหัวขอ การวิเคราะหเงื่อนไขตางๆ โดยละเอียด (ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และ
ดานสังคมและวัฒนธรรม) การวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีทางการสื่อสารและศาสตรที่เกี่ยวของ สังเคราะหตัวแปรที่
เกี่ยวของ การนําเสนอแนวทางการศึกษาหัวขอปญหาพิเศษทางการสื่อสารบูรณาการและอภิปรายรวมกัน

851804 หัวขอเลือกสรรทางการสื่อสารบูรณาการ
1(1-0-2)
Selected Topic in Integrated Communication
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
เปนกระบวนวิชาที่เนนการพัฒนาโครงรางการวิจัยทางการสื่อสารบูรณาการสําหรับดุษฎีนิพนธ ใน
ขอบเขตของการสื่อสารการเมือง การสื่อสารสุขภาพ การสื่อสารการตลาด การสื่อสารเพื่อการพัฒ นา การ
สื่อสารระหวางวัฒนธรรม นวัตกรรมสื่อดิจิตัลและการสื่อสาร หรืออื่นๆ โดยนักศึกษาตองสืบคนและรายงาน
อาจารยที่ปรึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการสํารวจทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อความเขาใจการบูรณาการความรูใน
หัวขอเฉพาะ การวิเคราะหความรูใหมจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยการสื่อสาร
บูรณาการ การวิ เคราะหระเบี ย บวิ ธีการวิ จั ยสําหรับ การสื่อสารบู รณาการ การนําเสนอโครงรางการวิจัย
ทางการสื่อสารบูรณาการและการอภิปราย
851805 สัมมนาการสื่อสารบูรณาการขั้นสูง
1(1-0-2)
Seminar in Advanced Integrated Communication
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
การเลือกหั วข อหรือประเด็ นป ญ หาในการสัมมนาที่ส อดคลองกับ โครงรางดุษฎีนิพนธ การเขีย น
โครงการสัมมนาและอาจารยผูรับผิดชอบกระบวนวิชาใหความเห็น ชอบในการจัด ทําโครงการสัมมนา การ
เตรีย มการและจัด สัมมนาตอคณะกรรมการที่ป รึกษา นัก ศึกษาระดับ บัณ ฑิตศึก ษาและบุคคลทั่ว ไป การ
ประเมินผลและจัดทํารายงานสรุปผลการสัมมนา
851898 ดุษฎีนิพนธ
48 หนวยกิต
Dissertation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอขออนุมัติหัวขอ
โครงราง
851899 ดุษฎีนิพนธ
36 หนวยกิต
Dissertation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอขออนุมัติหัวขอ
โครงราง

