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ชื่อหลักสูตร 
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ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)   : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีส่ือสังคม) 
 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Doctor of Philosophy (Social Media Technology) 
 ช่ือย่อ (ภาษาไทย)   : ปร.ด.(เทคโนโลยีส่ือสังคม) 
 ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : Ph.D.(Social Media Technology) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสังคม มุ่งเน้นให้มีการศึกษาแบบสหสาขาวิชา อัน
ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชานิเทศศาสตร์  สามารถท าการ
วิจัยในระดับลึกเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีส่ือสังคม รวมถึงการบริหารจัดการเทคโนโลยีส่ือ สังคม 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้เชิงบูรณาการ เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีส่ือสังคม หรือเกิดการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเทคโนโลยีส่ือสังคม เพื่อตอบสนองกับความต้องการของหน่วยงานท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ 
 
ความส าคัญ 
 ในยุคท่ีสังคมไร้พรมแดนและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้เทคโนโลยีส่ือสังคมมี
บทบาทส าคัญในด้านการส่ือสารต่อทุกมิติของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การศึกษา และภาค
บริการ ดังนั้น การจัดการเทคโนโลยีส่ือสังคม ซึ่งเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ท้ังนี้ยังจ าเป็น
จะต้องมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ ท้ังในด้านความรู้ทางวิชาชีพ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบและ
ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีส่ือสังคมท่ีมีต่อสังคม อันจะน ามาซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณค่าสู่
สังคมไทย 
 ผลกระทบจากสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการเกิดขึ้น
ของแนวคิดของการจัดการเทคโนโลยีส่ือสังคมในยุคโลกไร้พรมแดน จึงจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยและมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่ือสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีส่ือสังคมและ
การจัดการสมัยใหม่ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาความคิดและทักษะการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ อันจะน ามาซึ่งผู้บริหารเทคโนโลยีส่ือสังคมและความรู้ท่ีตอบสนองกับความต้องการในทุกภาคส่วนของ
สังคมไทย ดังนั้น ผู้ท่ีส าเร็จหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสังคมนี้ จะสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้พัฒนานโยบายและวางแผนด้านเทคโนโลยีส่ือสังคมและปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีส่ือสังคม
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ได้อย่างลึกซึ้ง ท้ังด้านการวิจัยและสามารถปฏิบัติงานระดับผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีส่ือสังคม
ต่าง ๆ ตามความสนใจและความถนัดได้อีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ส าเร็จหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีส่ือสังคมนี้จะมีพื้นฐานความรู้ทางการวิจัยท่ีดีและสามารถใช้ศึกษาโครงการพัฒนาเทคโนโลยีส่ือสังคม
ต่าง ๆ ในการศึกษาทางวิชาการระดับสูงยิ่งขึ้นต่อไปได้ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิปัญญา องค์ความรู้ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิดทฤษฎี หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี ส่ือสังคม และมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคโนโลยี ส่ือสั งคม สามารถน าความรู้ทางด้าน
ปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีส่ือสังคม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นผู้น าในบริบทของผู้น าทางเทคโนโลยีส่ือสังคม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและสห
วิทยาการท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 
ในการวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีส่ือสังคมเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจดิจิทัลบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ อัน
เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมตามหลักจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีส่ือสังคม 
 3.  เพื่อสร้างนักวิจัยท่ีมีประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ทางด้านเทคโนโลยีส่ือสังคม มีความรู้ความสามารถใน
การวางแผน โดยบูรณาการทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสม สามารถน าความรู้และทักษะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์น ามาพัฒนาแบบจ าลอง
ทางด้านเทคโนโลยีส่ือสังคม เพื่อสร้างทฤษฎีแก้ปัญหาเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 2.  ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 
 3. ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ  
 4. ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องเลือกแผนการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1 หรือ แบบ 2.1 อย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยผู้สมัครท่ีเลือกศึกษาแบบ 1.1 ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ด้านเทคโนโลยีส่ือสังคมในแผนการเรียนท่ีมีการท าวิทยานิพนธ์หรือมีผลงานวิจัยมาแสดงหรือได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 5.  มีผู้รับรองซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ในเอกสารการสมัคร 
 6.  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
  
การจัดการศึกษา 
 1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค การศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 2.  ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี 
 3.  ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  
 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 09.00 - 17.00  น.           
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สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ช้ัน 10 อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถนน
พหลโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผล แต่ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน การวัดผล

และประเมินผล อาจกระท าโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะก าหนดการ
สอบในแต่ละรายวิชาให้มีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

  2. การวัดและประเมินผลเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะก าหนด 

  3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือได้ท างานในรายวิชานั้น จนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับ
การวัดและประเมินผล  เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี  เมื่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเหน็ว่าเวลาศึกษาท่ีไม่ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู้   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการหลักสูตรและอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับขั้น (Letter Grades)  ท่ีมีค่า
ระดับข้ัน (Numeric Grades)  ดังต่อไปนี้ 

    ระดับข้ัน   ความหมาย  ค่าระดับข้ัน(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
         A    ดีเย่ียม    4.0 
         B+    ดีมาก    3.5 
         B    ดี     3.0 
         C+    พอใช้    2.5 
         C    อ่อนมาก   2.0 
          F    ตก     0.0 
  6. สัญลักษณ์ท่ีไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้ 
   S หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในระดับข้ันเป็นท่ีน่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ 
   U หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นไม่เป็นท่ีพอใจ และไม่นับหน่วยกิตให้ 
   W หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอน

หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข้อ 26.2.2  แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 หรือเมื่อ
ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

   I หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอน โดยความเห็นชอบ
ของผู้อ านวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวัดและ
ประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็น ส่วนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์เมื่อได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาใดนักศึกษา
ต้องด าเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
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เพื่อให้มีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารย์ผู้สอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให้
ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ท้ังนี้ไม่เกิน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติถัดไป  เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าวยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ 
สัญลักษณ์ I  จะเปล่ียนเป็นระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ์ U แล้วแต่กรณีทันที 

   IP  หมายความว่า  การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่ส้ินสุด  การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการ
เรียนหรือปฎิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ์ IP จะถูก
เปล่ียนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบั ติงานในรายวิชานั้น ส้ินสุด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเป็นระดับข้ัน หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณี 

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แบบ 1  
  1.1 ได้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 1.2  ได้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ 

และได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ รวมท้ังเกณฑ์อื่นๆครบถ้วนตาม
หลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

  1.3   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง 

  1.4   ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

  1.5  ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 2 แบบ 2 
  2.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ และได้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต 

  2.2  ได้สอบผ่านการสอบวัด คุณสมบั ติ  (Qualifying Examination) เพื่ อ เป็น  ผู้มี สิทธิ์ ขอท า
วิทยานิพนธ์ 

  2.3  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่
ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00 

  2.4 ได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น สุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

  2.5  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

  2.6  ไม่อยู่ ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา         
ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 

  2.7 ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 1.  แบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    48 หน่วยกิต 
     1) หมวดดุษฎีนิพนธ์        48 หน่วยกิต 
 2. แบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     48 หน่วยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                     (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
     2) หมวดวิชาบังคับ          6  หน่วยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก          6 หน่วยกิต 
     4) หมวดดุษฎีนิพนธ์        36 หน่วยกิต 
 
รายชื่อวิชาในหลักสูตร                           
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ตามข้อก าหนดในประกาศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และจะต้องลงทะเบียนรายวิชาเสริม
พื้นฐานอื่น ๆ ตามความเห็นของผู้อ านวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผล
การศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาโทของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของ
หลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ)  มีดังต่อไปนี้ 
                จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ENL 601  ภาษาอังกฤษส าหรับเสนอผลงานทางวิชาการ                            3(3-0-6) 
    (English for Academic Presentations) 
SMT 613  การตลาดออนไลน์            3(3-0-6) 
   (Digital Marketing) 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ (แบบ 2.1)  
  ให้นักศึกษา ศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน  6  หน่วยกิต 
SMT 701  วิธีวิทยาการวิจัยและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์      3(3-0-6) 
    (Research Methodology and Dissertation Proposal)  
SMT 702  สัมมนาการวิจัยด้านเทคโนโลยีส่ือสังคมข้ันสูง                                         3(3-0-6)
   (Seminars in Advanced Social Media Technology Research)     
                  
 3. หมวดวิชาเลือก (แบบ 2.1) 
  ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 6 หน่วยกิต                                                            
SMT 703  การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างมโนภาพข้อมูลในทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
    (Data Analytics and Data Visualization in Business) 
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SMT 704  การจัดการเศรษฐกิจดิจิทัล                                                                  3(3-0-6)     
    (Digital Economy Management)                                                                   
SMT 705  วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลมหัต                                                     3(3-0-6) 
    (Big Data Analytics)  
SMT 706  สถิติขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล                                      3(3-0-6) 
   (Advanced Statistics for Data Analytics) 
SMT 707  ธรรมภิบาลข้อมูล            3(3-0-6) 
    (Data Governance) 
SMT 708  การออกแบบและการจัดการองค์การ       3(3-0-6) 
    (Organization Design and Management) 
MKT 715  พฤติกรรมผู้บริโภคขั้นสูง                                                3(3-0-6)  
    (Advanced Consumer Behavior)  
MKT 716  การจัดการธุรกิจดิจิทัล                                                     3(3-0-6)     
    (Digital Business Management) 
MKT 717  การวิเคราะห์ตลาดดิจิทัล                                                3(3-0-6) 
    (Digital Marketing Analytics) 
COM 719 การวิเคราะห์เนื้อหาส่ือสังคม                                                        3(3-0-6)  
    (Social Media Content Analyses)  
 
 4. ดุษฎีนิพนธ์   
SMT 792  การสอบวัดคุณสมบัติ                          0(0-0-0)    
    (Qualifying Examination) 
SMT 798  ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)                                                                      48(0-144-72) 
    (Dissertation)  
SMT 799  ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)                                   36(0-108-54)    
    (Dissertation) 
 
แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

 ภาคการศึกษาที่ 1  
SMT 798 ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1) 

 
6(0-18-9) 

 
 

รวม   6 หน่วยกิต 
 ภาคการศึกษาที่ 2  

SMT 798     ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1) 6(0-18-9) 
 

รวม   6  หน่วยกิต 
 

 ภาคการศึกษาที่ 1  
SMT 701   วิธีวิทยาการวิจัยและโครง

ร่างดุษฎีนิพนธ์ 
3(3-0-6) 

SMT 702   สัมมนาการวิจัยด้าน               
เทคโนโลยีสื่อสงัคมข้ันสูง 

3(3-0-6) 

รวม     6 หน่วยกิต      
 ภาคการศึกษาที่ 2  

XXX  xxx   วิชาเลือก                                3(x-x-x) 
XXX  xxx   วิชาเลือก                                3(x-x-x) 

รวม     6  หน่วยกิต      
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ชั้นปีที่ 2 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 
 ภาคการศึกษาที่ 1  

SMT 792     การสอบวัดคุณสมบัติ            0(0-0-0) 
SMT 798     ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)         6(0-18-9) 

รวม     6  หน่วยกิต 
  

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

SMT 798     ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)       6(0-18-9) 
รวม     6 หน่วยกิต 

 

 ภาคการศึกษาที่ 1  
SMT 792   การสอบวัดคุณสมบัติ              0(0-0-0)   
SMT 799 ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)         9(0-27-14) 

รวม     9  หน่วยกิต 
  

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

SMT 799 ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)        9(0-27-14) 
รวม     9  หน่วยกิต 

 

 
ชั้นปีที่ 3 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

SMT 798     ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)       12(0-36-18) 
รวม     12  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

SMT 798     ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)       12(0-36-18) 
รวม     12  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 
SMT 799 ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)        9(0-27-14) 

รวม     9  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
SMT 799 ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)        9(0-27-14) 

รวม     9  หน่วยกิต 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                  (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
ENL 601  ภาษาอังกฤษส าหรับเสนอผลงานทางวิชาการ                             3(3-0-6) 
   (English for Academic Presentations) 
 การวิเคราะห์ภาษาและองค์ประกอบของการเสนอผลงานทางวิชาการ กลยุทธ์ และการฝึกภาคปฏิบัติ การ
จัดระบบเนื้อหาและการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 Analysis of language use and elements of good academic presentations, strategies, and 
practices in researching and organizing content as well as delivering effective academic 
presentations. 
 
SMT 613  การตลาดออนไลน์                               3(3-0-6) 
   (Digital Marketing) 
 แนวความคิด ภาพรวม คุณค่าของการตลาดออนไลน์ และเทคโนโลยีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้ างส่ือเพื่อ
การตลาดออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ยูทูบ กูเกิลพลัส เป็นต้น การจัดการฐานข้อมูลลูกค้าและการ
ส่ือสารกับลูกค้า เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ท่ีสามารถใช้ในกิจกรรมทางการตลาดและประสานการใช้
เครื่องมือดังกล่าวเข้าไปในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมทางการตลาด ขั้นตอนการวางแผนการตลาดส าหรับกิจกรรม
ออนไลน์ ตลอดจน การตลาดออนไลน์ในอนาคต 
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 Concept of digital marketing, value of digital marketing resources, digital maketing 
technology for communication to customer, customer database management and customer 
communication, digital marketing tools that can be used in marketing activities and demonstrate 
how to integrate digital tools into each stage, marketing planning stage stages for online 
activities, concept of virtual store for marketing products and services including the future of 
digital marketing resources. 
 
 2. หมวดวิชาบังคับ               
  นักศึกษา ศึกษารายวิชาต่อไปนี้  จ านวน  6  หน่วยกิต 
SMT 701 วิธีวิทยาการวิจัยและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์                                          3(3-0-6) 
   (Research Methodology and Dissertation Proposal) 
 การวางแผนและออกแบบการวิจัยขั้นสูง การออกแบบการทดลองเพื่อน าไปสู่การวิจัยท่ีดี การน าหลักการ
วิเคราะห์ผลเชิงสถิติมาใช้ในงานวิจัย การเขียนรายงานตามหลักสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ และการเขียนเค้า
โครงการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีส่ือสังคม   
 Advanced research plan and design, design research in order to obtain an outstanding 
research work, application of statistical analysis in the research, writing social science reports or 
scientific reports, and research proposals in social media technology. 
 
SMT 702 สัมมนาการวิจัยด้านเทคโนโลยีสื่อสังคมขั้นสูง                 3(3-0-6) 

(Seminars  in  Advanced  Social  Media  Technology  Research) 
 สัมมนาหัวข้อการวิจัยด้านเทคโนโลยีส่ือสังคม การวิเคราะห์แนวคิดทางการวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีส่ือสังคม  การจัดการเทคโนโลยีส่ือสังคมกับการจัดองค์การรูปแบบใหม่ โดย
กระบวนการวิจัย น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีส่ือสังคม โดยการออกแบบหัวข้อ
สัมมนาและการวิจัยจากการศึกษา บทความหรือวารสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีน่าสนใจทางด้าน
เทคโนโลยีส่ือสังคม  
 Seminar in social media techology research, analysis of the concept of research, setting 
objectives, goals, theories of social media techology in social media technology mangement, 
organization management model of the research process, development of knowledge and 
innovation in social media techology, designing seminar topics, research from articles and 
academic journals related to interesting issues in social media technology. 
 
 3. หมวดวิชาเลือก  6       หน่วยกิต 
  ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  จ านวน  6  หน่วยกิต 
SMT 703 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างมโนภาพข้อมูลในทางธุรกิจ                     3(3-0-6) 
   (Data Analytics and Data Visualization in Business) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เว็บไซต์  ฐานข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกับ
กรณีศึกษาในภาคธุรกิจมาประยุกต์กับเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบันทึก การสืบค้น การประมวลผล  การ
สร้างมโนภาพข้อมูลและการวิเคราะห์ร่วมกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  
 Data used to analyze business insights; the unit uses contemporary business case study to  
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analyze data from social media, websites, and database with computer-based software tools for 
recording; searching processing analyzing and data visualization. 
 
SMT 704  การจัดการเศรษฐกิจดิจิทัล         3(3-0-6) 
   (Digital Economy Management)   
 กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์นวัตกรรม การระดมทุน
ด้วยเทคโนโลยีการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้โดยเครื่องจักร การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีการเงิน ส าหรับบริหารการเงินส่วนบุคคล  ท าความเข้าใจเรื่องบล๊อกเชน และเงินตราเข้ารหัสลับ การ
ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สัญญาอัจฉริยะ ศึกษาอนาคตของเทคโนโลยีการเงิน เศรษฐกิจพอเพียงในยุคดิจิทัล  
 Management strategies in the digital economy era; importance of innovative economy; 
fundraising by FinTech; data analytics by artificial intelligence and machine learning; FinTech 
applications for personal financial management; understanding blockchain and cryptocurrency; 
digital money trading and smart contracts; the study of the future of FinTech; and sustainability 
economics in digital era. 
 
SMT 705  วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลมหัต         3(3-0-6) 
   (Big Data Analytics) 
 แนวคิดของการวิเคราะห์ข้อมูลมหัต ข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง ฐานช่องทางการ
วิเคราะห์ข้อมูลมหัต การวิเคราะห์ข้อมูลมหัตด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง  การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เครือข่าย
สังคม การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม การประมวลภาษาธรรมชาติ  
 Concepts of big data analytics; structured, semi-structured and unstructured data; big data 
analytics platform; big data analytics using machine learning techniques; application in social 
network analysis; social network analytics; natural language processing. 
 
SMT 706  สถิติขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล                                                 3(3-0-6) 
   (Advanced Statistics for Data Analytics) 
 ทฤษฎี หลักการและสถาปัตยกรรมของข้อมูลมหัตโดยมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
ของเครื่องท้ังแบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอน สถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์
จ าแนกกลุ่ม โมเดลสมการโครงสร้าง และการสร้างมโนภาพข้อมูล 
 Big data theory, concept, and architecture; using techniques in machine learning; 
supervised and unsupervised learning; advance statistics; factor analysis; discriminant analysis 
and structural equation model; data visualization. 
 
SMT 707  ธรรมภิบาลข้อมูล                                       3(3-0-6) 
   (Data Governance) 
 แนวคิดธรรมภิบาลข้อมูล ข้อมูล ประเภทข้อมูล ชุดข้อมูล ฐานข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล  วงจรชีวิต
ของข้อมูล กรอบธรรมภิบาลข้อมูล โครงสร้างของบุคลากรในธรรมาภิบาลข้อมูล กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล 
สภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล การนิยามข้อมูล ค าอธิบายชุดข้อมูล บัญชีข้อมูล นโยบายข้อมูล มาตรฐาน
ข้อมูล การประเมินคุณภาพของข้อมูล และการประเมินความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
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 Concepts of data governance; data; types of data; datasets; database; data management; 
data life cycle; data governance framework; data governance structure; data governance 
processes; data governance environment; data definition; metadata; data catalog; data policies; 
data standards; data quality assessment; data security assessment. 
 
SMT 708  การออกแบบและการจัดการองค์การ       3(3-0-6) 
   (Organization Design and Management) 
 ทฤษฎีและมุมมองขององค์กร  การมีส่วนร่วม  สัญญา  มุมมองเกี่ยวกับความเป็นผู้น าและการจัดการปัญหา  
การจัดการ โครงสร้างองค์กร  อ านาจการควบคุมและการเฝ้าระวัง วัฒนธรรมองค์กร  การเปล่ียนแปลงและการ
ต่อต้าน การจัดการองค์กรแบบลีน องค์กรรัฐบาลดิจิทัล 
 Organization theories and perspectives; employee engagement; contract; perspectives on 
leadership and management; management and organizations issues; organization structure; 
power control and surveillance; organizational culture; organizational change and resistance; 
lean organization management; digital government. 
 
MKT 715  พฤติกรรมผู้บริโภคขั้นสูง           3(3-0-6)   
   (Advanced Consumer Behavior)  
 กระบวนการตัดสินใจผู้บริโภค รูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภค และการประยุกต์ แนวคิดเทคโนโลยีส่ือสังคม
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ท้ังแบบกลุ่มและรายบุคคล  ความทรงจ าเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้า  พฤติกรรม
การหาข้อมูลทางเทคโนโลยีส่ือสังคม  การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคโดยใช้ข้อมูลมหัต 
 Consumer decision making process, models of consumer behavior, and applications of 
social media technology concept; influence groups and individual behavior, memory of product 
information, information search behavior using social media technology, consumer behavior 
analytics using big data. 
 
MKT 716  การจัดการธุรกิจดิจิทัล                     3(3-0-6)     
   (Digital Business Management) 
 สร้างความเข้าใจเรื่องการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล โดยพัฒนาเนื้อหาแนวโน้มและความรู้ทางด้านธุรกิจ
ดิจิทัล  การวิเคราะห์ตลาดกลางส าหรับธุรกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจดิจิทัล สภาพแวดล้อม
อิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ของธุรกิจดิจิทัล การจัดการสารสนเทศอันชาญฉลาด การจัดหาอิเล็กทรอนิกส์ การตลาด
ดิจิทัล การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การปฏิรูปด้านดิจิทัล ตลอดจนกระบวนการการน าผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโดยมุ่งเน้น
การด าเนินการตลาดแบบดิจิทัล  
 Provide the understanding of digital marketing channel, starting from product content, 
bussiness trends, digital business knowledge; digital marketplace analysis; digital business 
infrastructure; e-environment; digital business strategies intelligent information management;    
e-procurement; digital marketing; customer relationship management; digital transformations; as 
well as distribution channels, market research, and product development process. 
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MKT 717 การวิเคราะห์ตลาดดิจิทัล                                                                 3(3-0-6) 
   (Digital Marketing Analytics) 
 การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดท่ีเป็นส่ือดิจิทัล  การวิเคราะห์เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคล่ือนท่ี การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม การวิเคราะห์คู่แข่ง ฐานช่องทางการบูรณาการข้อมูล เทคโนโลยีการโฆษณา
เฉพาะบุคคล การตลาดพันธมิตร การสร้างมโนภาพข้อมูล  
 Application of digital media as marketing tools, website and mobie application analytics; 
social media analytics; competitor analytics; data integration platform; personalization, 
advertising technology; affiliate marketing; data visualization. 
.  
COM 719   การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อสังคม                                                      3(3-0-6)  
    (Social Media Content Analyses)  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาส่ือสังคม  ข้อมูลส่ือสังคม  แหล่งข้อมูลส่ือดิจิทัล ส าหรับการ
วิเคราะห์เนื้อหาส่ือสังคม  เครื่องมือส าหรับส่ือสังคม อาทิ การติดตามส่ือสังคม การบริหารจัดการส่ือสังคม 
การตลาดส่ือสังคมและการวิเคราะห์ส่ือสังคม  กระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาส่ือสังคม ได้แก่ การระบุข้อมูล  การ
แปลงข้อมูล  การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องในการสร้างแบบจ าลองข้อมูล การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการสร้างมโนภาพข้อมูล 
 Introduction to social media content analysis; social media data; digital media sources for 
social media analytics;  social media tools such as social media monitoring, social media 
management, social media marketing, and social media analytics;  processes of social media 
content analysis: data identification, data transformation, application of artificial intelligence, 
machine learning for data model construction, natural language processing, and data 
visualization. 
 
 4. หมวดดุษฎีนิพนธ์             
SMT 792  การสอบวัดคุณสมบัติ                               0(0-0-0)     
   (Qualifying Examination)   
 การสอบวัดความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ แบบบูรณาการโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการท าดุษฎีนิพนธ์ 
 Examination assesses the knowledge in integrated multidisciplines, espectially those 
involving in carrying out of dissertation.  
 
SMT 798 ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)                                                      48(0-144-72) 
   (Dissertation) 
 งานวิจัยท่ีนักศึกษา ผู้เข้ารับการศึกษาตามแผนแบบ 1.1 เลือกท าในหัวข้อท่ีสนใจและต้องท างานวิจัยภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดยเน้นในหัวข้อท่ีมีแนวความคิดใหม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และ
ขยายวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีส่ือสังคม แล้วน าผลงานมาเขียนเป็นดุษฎีนิพนธ์ โดยต้องเสนอและสอบป้องกัน
ดุษฎีนิพนธ์ รวมท้ังมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีศึกษาด้วย 
 Research in which a student selects the interested topic as recommended by his/her 
advisor, the research should emphasize the originality and aim toward new and useful results in 
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social media technology, the research results will be written as a dissertation, and orally 
defended, including published in original research paper. 
 
SMT 799 ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)                                                      36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
 งานวิจัยท่ีนักศึกษา ผู้เข้ารับการศึกษาตามแผนแบบ 2.1 เลือกท าในหัวข้อท่ีสนใจและต้องท างานวิจัยภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดยเน้นในหัวข้อท่ีมีแนวความคิดใหม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และ
ขยายวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีส่ือสังคม แล้วน าผลงานมาเขียนเป็นดุษฎีนิพนธ์ โดยต้องเสนอและสอบป้องกัน
ดุษฎีนิพนธ์ รวมท้ังมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีศึกษาด้วย 
 Research in which a student selects the interested topic as recommended by his/her 
advisor, the research should emphasize the originality and aim toward new and useful results in 
social media technology, the research results will be written as a dissertation, and orally 
defended, including published in original research paper. 
 
ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 1.  ค าอธิบายโดยย่อ 
  ดุษฎีนิพนธ์ 
  หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานและการบูรณาการด้านเทคโนโลยีส่ือสังคม  ซึ่ง
ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และคณะกรรมการก ากับ ดุษฎีนิพนธ์ โดยเป็น
งานวิจัยท่ีอาศัยหลักการสืบค้นข้อมูล ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน การทดสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางการวิจัย นักศึกษาจะต้องผ่าน
การสอบวัดคุณสมบัติ  การสอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ และการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด   
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1) มีองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีส่ือสังคม 
  2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีส่ือสังคม ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหาวิจัยได้ 
  3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีส่ือสังคมได้ 
  4) สามารถน าเสนอผลงานวิชาการหรือบทความวิจัยและส่ือสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนท่ีถูกต้อง 
  5)  ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ (Accepted) ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
 3. ช่วงเวลา 
  ส าหรับ แบบ 1.1 เริ่มศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ์ ต้ังแต่ ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปีท่ี 1 
  ส าหรับ แบบ 2.1 เริ่มศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ์ ต้ังแต่ ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2  
 4. จ านวนหน่วยกิต 
      ส าหรับ แบบ 1.1   ดุษฎีนิพนธ์    48  หน่วยกิต 
  ส าหรับ แบบ 2.1  ดุษฎีนิพนธ์    36  หน่วยกิต 
 5. การเตรียมการ 
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  ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ ให้ค าปรึกษาแก่ ผู้สนใจก่อนจะเข้าศึกษา และหลังจากเข้าศึกษา มีการ
มอบหมายอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจติดต่ออาจารย์ภายนอกสถาบันช่วยให้ค าปรึกษา 
 6. กระบวนการประเมินผล 
  1)   การสอบวัดคุณสมบัติ 
  2)   การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
  3)   การเสนอดุษฎีนิพนธ์ 
  4)   การตีพิมพ์เผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ในวารสารวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับระดับประเทศหรือนานาชาติ 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1. ผู้บริหารหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีส่ือสังคม ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  
 2.  นักวิจัยด้านเทคโนโลยีส่ือสังคมของหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 3.  บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและ 
ภาคเอกชน 
 4.  ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีส่ือสังคม 
  
สถานที่ติดต่อ 
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ช้ัน 10 อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนน

พหลโยธิน ต าบลหลักหก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
          โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4112 
          http://it.rsu.ac.th/smt     
          e-mail : supachat.k@rsu.ac.th 
  
 


