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สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ระด ับปริญญาเอก
่ สาร
17901 วิทยปร ัชญาและทฤษฎีการสือ

(6 หน่วยกิต)

Philosophy of Science and Communication Theory
ว ัตถุประสงค์
่ สารขัน
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจปรัชญา และทฤษฎีการสือ
้ สูง
่ สารเพือ
2. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ ปรัชญาและทฤษฎีการสือ
่ การบรรยาย
อธิบาย และทํานายปรากฎการณ์ทางสังคม
่ สาร ได ้อย่างเหมาะสมกับบริบท
3. เพือ
่ ให ้สามารถสร ้าง พัฒนาองค์ความรู ้ และประยุกต์ทฤษฎีการสือ
ทางสังคม
คําอธิบายชุดวิชา
่ สาร วิเคราะห์ สังเคราะห์และเปรียบเทียบ
ปรัชญา ความเป็ นมา และพัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีการสือ
่ มโยงทฤษฎีการสือ
่ สารกับปรากฏการณ์ทางสังคม ทัง้ ทีเ่ ป็ นฐานคิดสากลและฐานคิดวิถไี ทย
ปรัชญา แนวคิดต่างๆ เชือ
่ สารทัง้ ในบริบทสังคมไทยและสากล เพือ
วิพากษ์ แนวโน ้มและทํานายภาพรวมการสือ
่ สร ้างและพัฒนาองค์ความรู ้
่ สาร รวมทัง้ การสร ้างจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมของผู ้ประกอบวิชาชีพด ้านการสือ
่ สาร
ประยุกต์ทฤษฎีการสือ
17902 การวิจ ัยและประเมินผลทางนิเทศศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Research and Evaluation in Communication Arts
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในศาสตร์การวิจัยและการประเมินผลทางนิเทศศาสตร์
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจประเภทและกระบวนการวิจัยและประเมินผลทีเ่ กีย
่ วข ้องด ้านนิเทศศาสตร์
3. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์ข ้อมูลการวิจัยและประเมินผลทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพได ้
4. ทําให ้สามารถแสวงหาและสร ้างองค์ความรู ้ทางนิเทศศาสตร์ด ้วยการวิจัยได ้
คําอธิบายชุดวิชา

(6 หน่วยกิต)

ศาสตร์การวิจัยและการประเมินผล ประเภท กระบวนการวิจัยและประเมินผลทางนิเทศศาสตร์ การวิจัย
่ วามเป็ นสหวิทยาการ การสังเคราะห์งานวิจัยทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพทีม
่ งุ่ สูค
การออกแบบงานวิจัย ระเบียบวิธวี จิ ัย การเขียนโครงการวิจัย การประยุกต์สถิตข
ิ น
ั ้ สูงเพือ
่ การวิเคราะห์ข ้อมูล
การวิเคราะห์ข ้อมูลด ้วยวิธก
ี ารเชิงคุณภาพ การเขียนรายงาน การนํ าเสนองานวิจัย เพือ
่ ประโยชน์ในการสร ้าง
และพัฒนาองค์ความรู ้ รวมทัง้ การประยุกต์ใช ้
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ั
17903 สมมนาประเด็
นและปัญหาเพือ
่ การวิจ ัยทางนิเทศศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Seminar on Issues and Problems in Communication Research
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ วิเคราะห์ปรากฎการณ์ทางสังคมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับงานนิเทศศาสตร์
่ ารกําหนดประเด็นปั ญหาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
2. เพือ
่ สร ้างกระบวนการแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ทีน
่ ํ าไปสูก
3. เพือ
่ ให ้สามารถนํ าผลการสัมมนาไปใช ้แก ้ไขปั ญหาทางนิเทศศาสตร์
4. เพือ
่ ให ้สามารถนํ าผลการสัมมนาไปใช ้เป็ นแนวทางจัดทําโครงการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับงานนิเทศศาสตร์ กระบวนการแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
เพือ
่ กําหนดประเด็นปั ญหาและจัดทําโครงการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ สังเคราะห์และประมวลสาระเพือ
่ นํ าไปสู่
การแก ้ไขปั ญหา และเป็ นแนวทางจัดทําโครงการวิจัย
17998 ดุษฎีนพ
ิ นธ์

(48 หน่วยกิต/ 36 หน่วยกิต)

Dissertation
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ เสนอโครงการดุษฎีนพ
ิ นธ์
2. เพือ
่ ออกแบบการวิจัย และดําเนินการทําดุษฎีนพ
ิ นธ์
3. เพือ
่ สอบปกป้ องดุษฎีนพ
ิ นธ์
4. เพือ
่ ผลิตและดําเนินการให ้ผลงานหรือส่วนหนึง่ ของผลงานดุษฎีนพ
ิ นธ์ได ้รับการยอมรรับให ้ตีพม
ิ พ์
ในวารสาร หรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการทีเ่ ป็ นทีย
่ อมรับในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และทีเ่ กีย
่ วข ้องและ
มีกรรมการภายนอกร่วมกลัน
่ กรอง (Peer Review)
คําอธิบายชุดวิชา
กําหนดปั ญหาการวิจัย วางแผนการวิจัย ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง และเสนอโครงการดุษฎีนพ
ิ นธ์
ออกแบบการวิจัยในด ้านการเลือกหรือการกําหนดกลุม
่ ตัวอย่าง การออกแบบการวัดตัวแปร การออกแบบการวิเคราะห์
ข ้อมูลและจัดทําโครงการดุษฎีนพ
ิ นธ์ และนํ าเสนออนุมัตโิ ครงการดุษฎีนพ
ิ นธ์ สร ้างเครือ
่ งมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครือ
่ งมือ และเก็บรวบรวมข ้อมูล การวิเคราะห์ข ้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข ้อมูล การเสนอผลสรุป อภิปรายผล
และข ้อเสนอแนะ การเขียนและเรียบเรียงรายงานการวิจัย การสอบปกป้ องดุษฎีนพ
ิ นธ์ การผลิตผลงานหรือส่วนหนึง่
ของผลงานดุษฎีนพ
ิ นธ์ให ้มีคณ
ุ ภาพเพือ
่ ให ้ได ้รับการยอมรับให ้ตีพม
ิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการทีเ่ ป็ นที่
ยอมรับในสาขาวิชานิเทศศาสตร์และทีเ่ กีย
่ วข ้อง และมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน
่ กรอง (Peer Review)
ั
17999 สมมนาเข้
มเสริมประสบการณ์ดษ
ุ ฎีบ ัณฑิตนิเทศศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Doctoral Professional Experience in Communication Arts
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ สร ้างจิตสํานึกสาธารณะแห่งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในการ
สร ้างสรรค์ พัฒนาและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. เพือ
่ สร ้างกระบวนการเรียนรู ้แบบอิงประเด็นปั ญหาทางนิเทศศาสตร์จากสถานการณ์จริงในชุมชน
ท ้องถิน
่ ของประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ

3
่ สาร ทักษะความเป็ นผู ้นํ าและความสามารถในการแก ้ปั ญหา
3. เพือ
่ พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะทางการสือ
4. เพือ
่ พัฒนาทักษะการใช ้ความคิดในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวางแผนตามหลักวิชาการ
5. เพือ
่ พัฒนาทักษะการบูรณาการทฤษฎีความรู ้ทางวิชาการเพือ
่ พัฒนาวิชาชีพและเป็ นผู ้นํ าทางวิชาการ
และวิชาชีพ
คําอธิบายชุดวิชา
การสร ้างจิตสํานึกสาธารณะแห่งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์ เพือ
่ สร ้างสรรค์
พัฒนา และความรับผิดชอบต่อสังคม การศึกษาเรียนรู ้แบบอิงประเด็นปั ญหาทางนิเทศศาสตร์จากสถานการณ์จริง
ในชุมชนท ้องถิน
่ ของประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ มีโอกาสฝึ กฝน เพิม
่ พูนทักษะการใช ้ความคิด การค ้นหา
่ สารแลกเปลีย
และพัฒนาตนเอง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวางแผน การแก ้ไขปั ญหา การสือ
่ นถ่ายทอดความรู ้
และประสบการณ์ร่วมกัน การสร ้างและพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ พร ้อมเป็ นผู ้นํ าทางวิชาการและวิชาชีพ
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