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สาขาวชิานเิทศศาสตร ์
 

ระดบัปรญิญาโท 

   

15711 ปรชัญานเิทศศาสตรแ์ละทฤษฎกีารสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Philosophy of Communication Arts and Communication Theory  

 วตัถปุระสงค ์  

1.   เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจในปรัชญา แนวคดิ และทฤษฎทีางนเิทศศาสตร ์

2.   เพือ่ใหนั้กศกึษานําปรัชญา แนวคดิ และทฤษฎทีางนเิทศศาสตรเ์ป็นกรอบความคดิในการวเิคราะห ์

วพิากษ์ และแกปั้ญหาการสือ่สารในสงัคม 

3.   เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําปรัชญา แนวคดิ และทฤษฎทีางนเิทศศาสตรไ์ปใชใ้นการวจัิยและ 

การพัฒนา 

4.   เพือ่ใหนั้กศกึษานําปรัชญา แนวคดิทางนเิทศศาสตร ์และทฤษฎทีางการสือ่สารไปประยกุตใ์ช ้

ในงานวชิาชพี และงานดา้นอืน่ๆ อย่างรับผดิชอบ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ปรัชญาและแนวคดินเิทศศาสตร ์ทฤษฎกีารสือ่สารในมมุมองของศาสตรต์า่งๆ พัฒนาการของทฤษฎ ี

การสือ่สาร ทฤษฎกีารสือ่สารประเภทตา่งๆ การประยุกตใ์ชท้ฤษฎกีารสือ่สาร แนวทางการศกึษา ทฤษฎกีารสือ่สาร

ตามพัฒนาการของการสือ่สาร กระบวนการ องคป์ระกอบของการสือ่สาร บรบิททางสงัคมและการสือ่สาร อทิธผิล 

และผลกระทบของการสือ่สาร ความรับผดิชอบและจรยิธรรมของนักนเิทศศาสตร ์การวเิคราะห ์วพิากษ์ประเด็น

ปัญหาดา้นการสือ่สาร การนําแนวคดิ และทฤษฎทีางการสือ่สารไปใชใ้นการวจัิย และการพัฒนา 

 

15712 การวจิยัและสถติปิระยกุตท์างนเิทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research and Applied Statistics in Communication Arts  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจในปรัชญา แนวคดิ และกระบวนการวจัิยทางนเิทศศาสตร ์

2.   เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในการสรา้งกรอบแนวคดิและการออกแบบการวจัิยทาง 

นเิทศศาสตร ์

3.   เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในการวจัิยประเภทตา่งๆ 

4.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในการใชส้ถติเิพือ่การวจัิยทางนเิทศศาสตร ์

5.   เพือ่ใหนั้กศกึษามทีักษะ ประสบการณ์ และมจีติสาํนกึในคณุธรรมจรยิธรรมในการทําการวจัิย 

ทางนเิทศศาสตร ์

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ปรัชญา แนวคดิการวจัิย ประเภท กระบวนการวจัิย การแสวงหาแนวคดิ การทบทวนวรรณกรรม การสรา้ง

กรอบแนวคดิการวจัิย การออกแบบการวจัิย กระบวนการ/วธิกีารวจัิยประเภทตา่งๆ ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  

ตวัแปร การวดั และเครือ่งมอืการวจัิย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มลู การประมวลผล และการแปลผล

ขอ้มลู การใชส้ถติใินการวจัิย การจัดทําและการนําเสนอ โครงการวจัิย ปฏบิตักิารวจัิย  การรายงานผลการวจัิยและ

จรยิธรรมในการวจัิยทางนเิทศศาสตร ์
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15713 เทคโนโลยกีารจดัการการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Technology for Communication Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัเทคโนโลยกีารจัดการการสือ่สาร 

2.   เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาองคก์รการสือ่สาร เทคโนโลยกีารจัดการ 

รูปแบบตา่งๆ และการเพิม่ประสทิธภิาพในการจัดการ 

3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัรูปแบบการบรหิารองคก์รการสือ่สารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 

และเอกชน 

4.   เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบันโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ธรรมาภบิาลทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การสือ่สาร องคก์รกํากบักจิการดา้นการสือ่สาร องคก์รวชิาการและวชิาชพีดา้นการสือ่สาร 

5.   เพือ่ใหนั้กศกึษามทีักษะในการนําแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัเทคโนโลยกีารจัดการการสือ่สารไปสู ่

การปฏบิตังิาน 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัเทคโนโลยกีารจัดการ การพัฒนาองคก์รการสือ่สาร การจัดการองคก์รสมัยใหม ่

การบรหิารการเปลีย่นแปลง การจัดทํานโยบาย การจัดทําแผนกลยุทธแ์ละแผนการสือ่สาร การจัดการทรัพยากร

มนุษย ์มนุษยสมัพันธ ์การจงูใจ การกํากบัและการควบคมุ การจัดการความขัดแยง้ การจัดการแบบมสีว่นร่วม 

การแกปั้ญหาและการตดัสนิใจ การจัดการดา้นการเงนิ วสัด ุอปุกรณ์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการสือ่สาร  

การจัดการดา้นการผลติและการตลาด เครือ่งมอืการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร รูปแบบการบรหิารองคก์ร 

การสือ่สารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ และเอกชน นโยบาย กฎหมาย ระเบยีบธรรมาภบิาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสือ่สาร  

องคก์รกํากบักจิการดา้นการสือ่สาร องคก์รวชิาการและวชิาชพีดา้นการสือ่สาร 

 

16711 นเิทศศาสตรศ์กึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Studies  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถกําหนดขอบขา่ย ประเด็นและสรา้งกรอบความคดิการศกึษาเพือ่สรา้งความ

  เชีย่วชาญดา้นนเิทศศาสตรไ์ด ้

2.   เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถรวบรวม ประมวลแนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจัิยและปรากฏการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ประเด็นความเชีย่วชาญดา้นนเิทศศาสตรไ์ด ้

3.   เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์วพิากษ์ และนําเสนอการประยุกตใ์ชผ้ลการศกึษาตาม

ประเด็นความเชีย่วชาญดา้นนเิทศศาสตรไ์ด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ศกึษาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์วพิากษ์ ประเด็นความรูท้างนเิทศศาสตรใ์นเชงิแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิย 

ทีเ่กีย่วขอ้ง กําหนดขอบขา่ยการศกึษา สรา้งกรอบความคดิการศกึษา รวบรวม ประมวลองคค์วามรู ้เพือ่สรา้งความ

เชีย่วชาญดา้นนเิทศศาสตรต์ามความสนใจของผูเ้รยีนและสามารถนําเสนอผลงานการศกึษาได ้
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16712 สมัมนานเิทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Communication Arts  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจกระบวนการสมัมนาประเด็นปัญหาทางนเิทศศาสตร ์

2.   เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และวพิากษ์ปรากฏการณ์ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นการสือ่สารในสงัคม 

3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถแสดงความคดิเห็นตอ่ประเด็นปัญหา โดยใชห้ลักวชิาการทางดา้นนเิทศศาสตร ์

4.   เพือ่ใหนั้กศกึษามกีารแลกเปลีย่นความคดิเห็น ทักษะและประสบการณ์กบันักวชิาการและนักวชิาชพี 

5.   เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูจ้ากการสมัมนาไปใชป้ระโยชนใ์นการประมวลองคค์วามรูใ้หม ่และ

นําไปประยุกตใ์ชเ้พือ่การพัฒนตา่งๆ ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิการสมัมนา หลักและกระบวนการในการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และวพิากษ์ปรากฏการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัประเด็นการสือ่สารในสงัคมทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัประเทศและระดับโลก การระดมความคดิเพือ่หาขอ้สรุปไปสู่

การแกปั้ญหา การแลกเปลีย่นประสบการณ์และทักษะระหวา่งผูเ้รยีนกบัแหลง่ความรูภ้ายนอก การนําผลการสมัมนา

ไปประมวลองคค์วามรูใ้หมแ่ละนําไปประยุกตใ์ชเ้พือ่การพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาสงัคม 

 

16713 การบูรณาการวชิาชพีเพือ่ประยกุตใ์ชใ้นงานนเิทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Integrated for Applying in Communication Arts   

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่วเิคราะห ์สงัเคราะหส์ถานการณ์ในสถานประกอบการจรงิ 

2.   เพือ่นําองคค์วามรู ้ทฤษฎ ีแนวคดิ และหลกัการมาประยุกตใ์ช ้ในการวางแผน การดําเนนิการ  

  การตดิตาม และการควบคมุงาน 

3.   เพือ่ใหนั้กศกึษามทีักษะในการถา่ยทอดความรู ้การสอนงาน การนเิทศงาน และประเมนิผล 

  อยา่งมรีะบบ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การวเิคราะห ์สงัเคราะหส์ถานการณ์ในสถานประกอบการจรงิ โดยนําองคค์วามรู ้ทฤษฎ ีแนวคดิ และ

หลกัการมาประยกุต ์ใชใ้นการวางแผน การดําเนนิการ การตดิตามและควบคมุงาน การจัดการเผยแพร่ความรู ้ 

โดยการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิ การสอนงาน การนเิทศงาน และประเมนิผลอยา่งมรีะบบ 

 

16717 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (นเิทศศาสตร)์ (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Communication Arts)  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ศกึษาประเด็นปัญหาทางนเิทศศาสตร ์

2.   เพือ่สรา้งทกัษะการจัดทําโครงการคน้ควา้อสิระทางนเิทศศาสตร ์

3.   เพือ่เผยแพร่ผลการคน้ควา้อสิระทางนเิทศศาสตรส์ูส่าธารณะ 
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 คําอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกประเด็นหรอืหัวขอ้ปัญหาทางนเิทศศาสตรด์ว้ยการศกึษาคน้ควา้อสิระโดยการวจัิย หรอื 

การสงัเคราะหท์ฤษฎแีละผลงานวจัิย หรอืการเขยีนตําราหรอืหนังสอืทางวชิาการ หรอืการพัฒนาตน้แบบชิน้งาน  

และการเผยแพร่ผลการคน้ควา้อสิระสูส่าธารณะ 

 

16718 วทิยานพินธ ์(นเิทศศาสตร)์ (12  หนว่ยกติ) 

 Thesis (Communication Arts)  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1.   สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

2.   สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์

3.   สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

4.   มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

5.   สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์

6.   สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

7.   สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

8.   สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

9.   สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์

ขอ้มลู การนําเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับ

สมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร ่

 

16719 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑตินเิทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Communication Arts  

 วตัถปุระสงค ์  

1.   เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถประยกุตค์วามรูท้างวชิาชพีนเิทศศาสตรม์าแกปั้ญหาและสรา้งสรรค ์

ในการทํางานพัฒนาสงัคมและประเทศได ้

2.   เพือ่ใหนั้กศกึษาแสดงพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมกบัการเป็นผูนํ้าทางวชิาการ มบีคุลกิลักษณะทีด่แีละ

สามารถทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะในสงัคมได ้

3.   เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหล์กัษณะของคณุธรรมและจรยิธรรมในการประกอบวชิาชพีและ

สามารถเลอืกปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้งตามสภาพการณ์ตา่งๆ ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการคดิ การบรหิารการแกปั้ญหาและการตดัสนิใจ บคุลกิภาพ คณุธรรม จรยิธรรมของผูนํ้าดา้น

นเิทศศาสตร ์การนําเสนองานนเิทศศาสตร ์การประยกุตใ์ชค้วามรูท้างวชิาชพีนเิทศศาสตรใ์นการทํางาน สงัคม  

และประเทศ 
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