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17901  ทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง     6 (12-2-2-2)                

Advanced Communication and Social Sciences Theories 
  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา และทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง 
 2.  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ องค์ความรู้ทางการสื่อสาร และทฤษฎีการสื่อสาร
และสังคมศาสตร์ขั้นสูง    
 3.  เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง 
  ค าอธิบายชุดวิชา 
  ปรัชญา พัฒนาการของปรัชญา และทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง สังเคราะห์องค์
ความรู้ทางการสื่อสาร และทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารและ
สังคมศาสตร์ขั้นสูง การสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ทางการสื่อสารและสังคมศาสตร์ ตลอดจนการสร้าง
คุณธรรม และจริยธรรมทางการสื่อสาร 
 
17902   การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง       6 (12-2-2-2) 

   Advanced Research in Communication Arts 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการแสวงหาความรู้ทางนิเทศศาสตร์ 
2.  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจประเภทและกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง 
3.  เพ่ือให้สามารถออกแบบงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
4.  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ค าอธิบายชุดวิชา 
  การแสวงหาความรู้ทางนิเทศศาสตร์ ประเภทและกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูงทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ การประยุกต์ใช้สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการเชิงคุณภาพ การเขียนโครงการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ด้ วยการวิจัย การเขียนและ
น าเสนอรายงานวิจัย จริยธรรมด้านการวิจัยทางนิเทศศาสตร์   

 
 
 



 
 
17903  สัมมนาประเด็นศึกษาทางนิเทศศาสตร์       6 (12-2-2-2) 
   Seminar on Issues in Communication Arts 
  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะน าไปสู่การก าหนดประเด็นศึกษาทางนิเทศ
ศาสตร์ 
  2.  เพ่ือก าหนดประเด็นและขอบเขตศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 

 3.  เพ่ือพัฒนาโครงการดุษฎีนิพนธ์ 
      ค าอธิบายชุดวิชา 
 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก าหนดประเด็นและขอบเขตการศึกษาทางนิเทศศาสตร์                      
การพัฒนาโครงการดุษฎีนิพนธ์ 
 
17911  ทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง          (ไม่นับหน่วยกิต)                

Advanced Communication and Social Sciences Theories 
  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา และทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง 
 2.  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ องค์ความรู้ทางการสื่อสาร และทฤษฎีการสื่อสาร
และสังคมศาสตร์ขั้นสูง    
 3.  เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง 
  ค าอธิบายชุดวิชา 
  ปรัชญา พัฒนาการของปรัชญา และทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง สังเคราะห์องค์
ความรู้ทางการสื่อสาร และทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารและ
สังคมศาสตร์ขั้นสูง การสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ทางการสื่อสารและสังคมศาสตร์ ตลอดจนการสร้าง
คุณธรรม และจริยธรรมทางการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 



17912   การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง           (ไม่นับหน่วยกิต) 
   Advanced Research in Communication Arts 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการแสวงหาความรู้ทางนิเทศศาสตร์ 
2.  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจประเภทและกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง 
3.  เพ่ือให้สามารถออกแบบงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
4.  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ค าอธิบายชุดวิชา 
  การแสวงหาความรู้ทางนิเทศศาสตร์ ประเภทและกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูงทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ การประยุกต์ใช้สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการเชิงคุณภาพ การเขียนโครงการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ด้วยการวิจัย การเขียนและ
น าเสนอรายงานวิจัย จริยธรรมด้านการวิจัยทางนิเทศศาสตร์   
 
17913 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการขับเคลื่อนสังคม      6 (12-2-2-2) 

 Strategic Communication and Social Mobilization 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเข้าใจแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 
2.  เพ่ือเข้าใจกลยุทธ์การบริหารจัดการการสื่อสารในภาวะต่างๆ  
3.  เพ่ือเข้าใจแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือการขับเคลื่อนสังคมที่เชื่อมโยงกับขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคม 
4.  เพ่ือเข้าใจการสื่อสารในการขับเคลื่อนสังคมเชิงประเด็น 
5.  เพ่ือวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ 
ค าอธิบายชุดวิชา 

การสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม การจัดการองค์การเพ่ือตอบสนองต่อภาวะสังคมและ
บริบทของโลกอย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การบริหารจัดการการสื่อสารในภาวะต่าง ๆ การสื่อสาร
ภาพลักษณ์และการบริหารชื่อเสียงองค์การ การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมและธุรกิจ การวางแผนและ
วิเคราะห์กลยุทธ์การรณรงค์ แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือการขับเคลื่อนสังคม เชื่อมโยงกับขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม การสื่อสารในการขับเคลื่อนสังคมเชิงประเด็น 

 
 
 
 

 



17997  ดุษฎีนิพนธ์                  (48 หน่วยกิต) 
 Dissertation  
  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ 
2. เพ่ือออกแบบการวิจัย และด าเนินการท าดุษฎีนิพนธ์ 
3. เพ่ือสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ 
4. เพ่ือผลิตและด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และที่เกี่ยวข้องและมี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) 

 
ค าอธิบายชุดวิชา 

  กระบวนการท าวิจัยเพ่ือน าไปสู่ผลงานวิชาการที่มีองค์ความรู้ระดับกว้างและลึก สามารถน าเสนอ
ข้อค้นพบที่น่าสนใจ และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ฝึกฝนการท าวิจัยจนสามารถน าทักษะ
การวิจัยไปใช้ในวิชาชีพ โดยเริ่มจากการก าหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการออกแบบการ
วิจัย สร้างเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
และเรียบเรียงรายงานการวิจัย การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ การผลิตผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎี
นิพนธ์ให้มีคุณภาพเพ่ือให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และท่ีเกี่ยวข้อง และมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง 
 
17998  ดุษฎีนิพนธ์                        (36 หน่วยกิต) 
 Dissertation  
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ 
2. เพ่ือออกแบบการวิจัย และด าเนินการท าดุษฎีนิพนธ์ 
3. เพ่ือสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ 
4. เพ่ือผลิตและด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และที่เกี่ยวข้องและมี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) 

ค าอธิบายชุดวิชา 
 กระบวนการท าวิจัยเพ่ือน าไปสู่ผลงานวิชาการที่มีองค์ความรู้ระดับกว้างและลึก สามารถน าเสนอ
ข้อค้นพบที่น่าสนใจ และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ฝึกฝนการท าวิจัยจนสามารถน าทักษะ
การวิจัยไปใช้ในวิชาชีพ โดยเริ่มจากการก าหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการออกแบบการ
วิจัย สร้างเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน



และเรียบเรียงรายงานการวิจัย การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ การผลิตผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎี
นิพนธ์ให้มีคุณภาพเพ่ือให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และท่ีเกี่ยวข้อง และมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง 
 
17999  สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์                  (ไม่นับหน่วยกิต) 
 Doctoral Professional Experience in Communication Arts  
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบอิงปัญหาทางนิเทศศาสตร์จากสถานการณ์จริงทั้งในสังคมไทย 
และ/หรือต่างประเทศ 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะการน าเสนอ และเผยแพร่งานทางวิชาการ 
3. เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะแห่งคุณธรรม จริยธรรมทางการสื่อสาร และจรรยาบรรณวิชาชีพ

นิเทศศาสตร์ในการพัฒนางานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ค าอธิบายชุดวิชา 
 การเรียนรู้แบบอิงปัญหาทางนิเทศศาสตร์จากสถานการณ์จริงทั้งในสังคมไทย และ/หรือต่างประเทศ 
การพัฒนาทักษะการน าเสนอ และเผยแพร่งานทางวิชาการ การสร้างจิตส านึกสาธารณะแห่งคุณธรรม 
จริยธรรมทางการสื่อสาร และจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในการพัฒนางานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสั 


