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สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ระด ับปริญญาโท
่ สาร
15711 ปร ัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสือ

(6 หน่วยกิต)

Philosophy of Communication Arts and Communication Theory
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้ ความเข ้าใจในปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษานํ าปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์เป็ นกรอบความคิดในการวิเคราะห์
่ สารในสังคม
วิพากษ์ และแก ้ปั ญหาการสือ
3. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถนํ าปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ไปใช ้ในการวิจัยและ
การพัฒนา
่ สารไปประยุกต์ใช ้
4. เพือ
่ ให ้นักศึกษานํ าปรัชญา แนวคิดทางนิเทศศาสตร์ และทฤษฎีทางการสือ
ในงานวิชาชีพ และงานด ้านอืน
่ ๆ อย่างรับผิดชอบ
คําอธิบายชุดวิชา
่ สารในมุมมองของศาสตร์ตา่ งๆ พัฒนาการของทฤษฎี
ปรัชญาและแนวคิดนิเทศศาสตร์ ทฤษฎีการสือ
่ สาร ทฤษฎีการสือ
่ สารประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช ้ทฤษฎีการสือ
่ สาร แนวทางการศึกษา ทฤษฎีการสือ
่ สาร
การสือ
่ สาร กระบวนการ องค์ประกอบของการสือ
่ สาร บริบททางสังคมและการสือ
่ สาร อิทธิผล
ตามพัฒนาการของการสือ
่ สาร ความรับผิดชอบและจริยธรรมของนักนิเทศศาสตร์ การวิเคราะห์ วิพากษ์ ประเด็น
และผลกระทบของการสือ
่ สาร การนํ าแนวคิด และทฤษฎีทางการสือ
่ สารไปใช ้ในการวิจัย และการพัฒนา
ปั ญหาด ้านการสือ
15712 การวิจ ัยและสถิตป
ิ ระยุกต์ทางนิเทศศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Research and Applied Statistics in Communication Arts
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้ ความเข ้าใจในปรัชญา แนวคิด และกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้ความเข ้าใจในการสร ้างกรอบแนวคิดและการออกแบบการวิจัยทาง
นิเทศศาสตร์
3. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้ความเข ้าใจในการวิจัยประเภทต่างๆ
4. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้ความเข ้าใจในการใช ้สถิตเิ พือ
่ การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
5. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีทักษะ ประสบการณ์ และมีจต
ิ สํานึกในคุณธรรมจริยธรรมในการทําการวิจัย
ทางนิเทศศาสตร์
คําอธิบายชุดวิชา
ปรัชญา แนวคิดการวิจัย ประเภท กระบวนการวิจัย การแสวงหาแนวคิด การทบทวนวรรณกรรม การสร ้าง
กรอบแนวคิดการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการ/วิธก
ี ารวิจัยประเภทต่างๆ ประชากรและกลุม
่ ตัวอย่าง
ตัวแปร การวัด และเครือ
่ งมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข ้อมูล การวิเคราะห์ข ้อมูล การประมวลผล และการแปลผล
ข ้อมูล การใช ้สถิตใิ นการวิจัย การจัดทําและการนํ าเสนอ โครงการวิจัย ปฏิบต
ั ก
ิ ารวิจัย การรายงานผลการวิจัยและ
จริยธรรมในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
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่ สาร
15713 เทคโนโลยีการจ ัดการการสือ

(6 หน่วยกิต)

Technology for Communication Management
ว ัตถุประสงค์
่ สาร
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิด ทฤษฎีเกีย
่ วกับเทคโนโลยีการจัดการการสือ
่ สาร เทคโนโลยีการจัดการ
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการพัฒนาองค์กรการสือ
รูปแบบต่างๆ และการเพิม
่ ประสิทธิภาพในการจัดการ
่ สารภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
3. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับรูปแบบการบริหารองค์กรการสือ
และเอกชน
4. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ธรรมาภิบาลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
่ สาร องค์กรกํากับกิจการด ้านการสือ
่ สาร องค์กรวิชาการและวิชาชีพด ้านการสือ
่ สาร
การสือ
่ สารไปสู่
5. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีทักษะในการนํ าแนวคิดทฤษฎีเกีย
่ วกับเทคโนโลยีการจัดการการสือ
การปฏิบต
ั งิ าน
คําอธิบายชุดวิชา
่ สาร การจัดการองค์กรสมัยใหม่
แนวคิด ทฤษฎีเกีย
่ วกับเทคโนโลยีการจัดการ การพัฒนาองค์กรการสือ
่ สาร การจัดการทรัพยากร
การบริหารการเปลีย
่ นแปลง การจัดทํานโยบาย การจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนการสือ
มนุษย์ มนุษยสัมพันธ์ การจูงใจ การกํากับและการควบคุม การจัดการความขัดแย ้ง การจัดการแบบมีสว่ นร่วม
่ สาร
การแก ้ปั ญหาและการตัดสินใจ การจัดการด ้านการเงิน วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการสือ
การจัดการด ้านการผลิตและการตลาด เครือ
่ งมือการเพิม
่ ประสิทธิภาพในการบริหาร รูปแบบการบริหารองค์กร
่ สารภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบธรรมาภิบาลทีเ่ กีย
่ สาร
การสือ
่ วข ้องกับการสือ
่ สาร องค์กรวิชาการและวิชาชีพด ้านการสือ
่ สาร
องค์กรกํากับกิจการด ้านการสือ
ึ ษา
16711 นิเทศศาสตร์ศก

(6 หน่วยกิต)

Communication Studies
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถกําหนดขอบข่าย ประเด็นและสร ้างกรอบความคิดการศึกษาเพือ
่ สร ้างความ
่ วชาญด ้านนิเทศศาสตร์ได ้
เชีย
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถรวบรวม ประมวลแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและปรากฏการณ์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับ
่ วชาญด ้านนิเทศศาสตร์ได ้
ประเด็นความเชีย
3. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ และนํ าเสนอการประยุกต์ใช ้ผลการศึกษาตาม
่ วชาญด ้านนิเทศศาสตร์ได ้
ประเด็นความเชีย
คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ ประเด็นความรู ้ทางนิเทศศาสตร์ในเชิงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง กําหนดขอบข่ายการศึกษา สร ้างกรอบความคิดการศึกษา รวบรวม ประมวลองค์ความรู ้ เพือ
่ สร ้างความ
่ วชาญด ้านนิเทศศาสตร์ตามความสนใจของผู ้เรียนและสามารถนํ าเสนอผลงานการศึกษาได ้
เชีย
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ั
16712 สมมนานิ
เทศศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Seminar on Communication Arts
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้ ความเข ้าใจกระบวนการสัมมนาประเด็นปั ญหาทางนิเทศศาสตร์
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้ ความเข ้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ ปรากฏการณ์
่ สารในสังคม
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับประเด็นการสือ
3. เพือ
่ ให ้นั กศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นปั ญหา โดยใช ้หลักวิชาการทางด ้านนิเทศศาสตร์
4. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีการแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น ทักษะและประสบการณ์กบ
ั นั กวิชาการและนักวิชาชีพ
5. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถนํ าความรู ้จากการสัมมนาไปใช ้ประโยชน์ในการประมวลองค์ความรู ้ใหม่ และ
นํ าไปประยุกต์ใช ้เพือ
่ การพัฒนต่างๆ ได ้
คําอธิบายชุดวิชา
แนวคิดการสัมมนา หลักและกระบวนการในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ ปรากฏการณ์ทเี่ กีย
่ วข ้อง
่ สารในสังคมทัง้ ในระดับท ้องถิน
กับประเด็นการสือ
่ ระดับประเทศและระดับโลก การระดมความคิดเพือ
่ หาข ้อสรุปไปสู่
การแก ้ปั ญหา การแลกเปลีย
่ นประสบการณ์และทักษะระหว่างผู ้เรียนกับแหล่งความรู ้ภายนอก การนํ าผลการสัมมนา
ไปประมวลองค์ความรู ้ใหม่และนํ าไปประยุกต์ใช ้เพือ
่ การพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาสังคม
16713 การบูรณาการวิชาชีพเพือ
่ ประยุกต์ใชใ้ นงานนิเทศศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Professional Integrated for Applying in Communication Arts
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ วิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ในสถานประกอบการจริง
2. เพือ
่ นํ าองค์ความรู ้ ทฤษฎี แนวคิด และหลักการมาประยุกต์ใช ้ ในการวางแผน การดําเนินการ
การติดตาม และการควบคุมงาน
3. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีทักษะในการถ่ายทอดความรู ้ การสอนงาน การนิเทศงาน และประเมินผล
อย่างมีระบบ
คําอธิบายชุดวิชา
การวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ในสถานประกอบการจริง โดยนํ าองค์ความรู ้ ทฤษฎี แนวคิด และ
หลักการมาประยุกต์ ใช ้ในการวางแผน การดําเนินการ การติดตามและควบคุมงาน การจัดการเผยแพร่ความรู ้
โดยการเรียนรู ้จากการปฏิบต
ั งิ านจริง การสอนงาน การนิเทศงาน และประเมินผลอย่างมีระบบ
16717 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (นิเทศศาสตร์)
Independent Study (Communication Arts)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ศึกษาประเด็นปั ญหาทางนิเทศศาสตร์
2. เพือ
่ สร ้างทักษะการจัดทําโครงการค ้นคว ้าอิสระทางนิเทศศาสตร์
3. เพือ
่ เผยแพร่ผลการค ้นคว ้าอิสระทางนิเทศศาสตร์สส
ู่ าธารณะ

(6 หน่วยกิต)
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คําอธิบายชุดวิชา
การเลือกประเด็นหรือหัวข ้อปั ญหาทางนิเทศศาสตร์ด ้วยการศึกษาค ้นคว ้าอิสระโดยการวิจัย หรือ
้ งาน
การสังเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวิจัย หรือการเขียนตําราหรือหนังสือทางวิชาการ หรือการพัฒนาต ้นแบบชิน
่ าธารณะ
และการเผยแพร่ผลการค ้นคว ้าอิสระสูส
16718 วิทยานิพนธ์ (นิเทศศาสตร์)

(12 หน่วยกิต)

Thesis (Communication Arts)
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษา
1. สามารถเลือกปั ญหาการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์
2. สามารถสํารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งทีจ
่ ะทําวิทยานิพนธ์
3. สามารถออกแบบการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์
4. มีความรู ้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
5. สามารถพัฒนาเครือ
่ งมือเพือ
่ การวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์
6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นํ าเสนอข ้อมูลสําหรับวิทยานิพนธ์
7. สามารถนํ าเสนอและสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์
8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ การเผยแพร่
คําอธิบายชุดวิชา
การเลือกปั ญหาการวิจัย การสํารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง การออกแบบการวิจัย การเขียน
และเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครือ
่ งมือเพือ
่ การวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมข ้อมูล การวิเคราะห์
ข ้อมูล การนํ าเสนอข ้อมูลวิทยานิพนธ์ การนํ าเสนอและสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ การเผยแพร่
16719 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบ ัณฑิตนิเทศศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Graduate Professional Experience in Communication Arts
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู ้ทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์มาแก ้ปั ญหาและสร ้างสรรค์
ในการทํางานพัฒนาสังคมและประเทศได ้
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษาแสดงพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมกับการเป็ นผู ้นํ าทางวิชาการ มีบค
ุ ลิกลักษณะทีด
่ แ
ี ละ
สามารถทํางานร่วมกันเป็ นหมูค
่ ณะในสังคมได ้
3. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ลก
ั ษณะของคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและ
สามารถเลือกปฏิบต
ั ใิ นสิง่ ทีถ
่ ูกต ้องตามสภาพการณ์ตา่ งๆ ได ้
คําอธิบายชุดวิชา
กระบวนการคิด การบริหารการแก ้ปั ญหาและการตัดสินใจ บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรมของผู ้นํ าด ้าน
นิเทศศาสตร์ การนํ าเสนองานนิเทศศาสตร์ การประยุกต์ใช ้ความรู ้ทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในการทํางาน สังคม
และประเทศ
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