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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์
ในระดับปริญญาตรีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 นับเป็นการสอนนิเทศศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกลเป็น
แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดี สามารถผลิตบัณฑิตออกไปพัฒนาประเทศ
เป็นจำ�นวนมาก ความสำ�เร็จในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำ�ให้สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิจารณา
ถึงศักยภาพในการที่จะขยายการศึกษาออกไปในระดับสูงขึ้น เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนและ
สอดคล้องเท่าทันกับกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีสถานการณ์ที่เป็นแรงผลักดันทำ�ให้
มีความจำ�เป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลายประการ ดังนี้
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่มุ่งเพิ่มสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
ในการสื่อสาร สิทธิ ในการทราบข้อมูลข่าวสารและคำ�ชี้แจงจากรัฐบาล สิทธิ ในการนำ�เสนอข้อมูล
ข่าวสารโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรา 40 ทีร่ ะบุวา่ คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ จึงต้องมีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำ�หน้าที่จัดสรร
คลื่นความถี่และกำ�กับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ในการดำ�เนินการต่างๆ เหล่านีต้ อ้ งคำ�นึงถึงประโยชน์สงู สุดของประชาชนในระดับชาติ และระดับท้องถิน่
ทัง้ ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมัน่ คงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอืน่ รวมทัง้ การแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรมจากข้อความที่กำ�หนดไว้ ในมาตราดังกล่าวจะทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างระบบ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคมของประเทศไทย รวมทั้งการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและบุคลากร
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2545 - 2549) และฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
มีแนวคิดยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสืบเนื่องมา
จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 นั่นคือ มุ่งพัฒนาคนไทยสู่สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ
สังคมคุณภาพ ยึดหลักความสมดุล ความพอดี สามารถสร้างคนทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง
พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ มีจติ สำ�นึกสาธารณะ พึง่ ตนเองได้ คนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี และมีความสุข
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สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถคิดเป็น ทำ�เป็น
มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันโลก เพื่อความพร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางปัญญา รักษาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน ที่ดำ�รงไว้ซึ่งคุณภาพและคุณค่าของเอกลักษณ์
สังคมไทยที่พึ่งพาเกื้อกูลกัน ฯลฯ
ทั้งนี้ โดยในการพัฒนาประเทศทุกด้านจะยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตาม
พระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นปรัชญานำ�ทาง
3) แผนพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาคนและ
สังคม (พ.ศ. 2542 - 2551) แผนพัฒนาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญคือ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของสือ่ ให้มคี วามสมดุลระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพือ่ พัฒนาผูผ้ ลิตสือ่ ให้มจี ติ สำ�นึก
มีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาผู้รับและผู้ใช้สื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง สามารถเลือกสรร กลั่นกรอง และใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม และเพือ่ ปรับระบบบริหารจัดการสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมมากขึ้น
4) ความรู้วิชาการด้านนิเทศศาสตร์ ได้แพร่ขยายไปใช้ ในการทำ�งานทุกวิชาชีพ จากความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยได้ก่อให้เกิดการพัฒนาในหลายด้านส่งผลต่อการปฏิรูปสังคม
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษาและปฏิรูปด้านอื่นๆ ทำ�ให้วิชาการด้านนิเทศศาสตร์ซึ่ง
เป็นศาสตร์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นๆ เป็นอย่างมาก และแนวโน้มจะเพิ่มความสำ�คัญมากขึ้น
เพราะการทำ�งานภายใต้การปฏิรูปดังกล่าวจำ�เป็นต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม ประกอบกับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะ
และรูปแบบต่างๆ เพื่อร่วมกันในการบริหารจัดการบ้านเมือง สังคม และธุรกิจมีมากยิ่งขึ้นตามลำ�ดับ
ดังนัน้ การจัดการศึกษาการวิจยั และการประยุกต์ใช้วชิ าการด้านนิเทศศาสตร์ จึงเป็นการช่วยพัฒนางาน
ด้านต่างๆ ให้แก่สังคมได้เป็นอย่างดี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาคนเพื่ อ พั ฒ นาการทำ � งานที่ รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ทางด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ
นิเทศศาสตร์ โดยตรง สาขาวิชานิเทศศาสตร์จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร
ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ มี ความก้ า วหน้ า ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ จุ ด มุ่ ง หมายของ
รัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาคนในทุกวิชาชีพที่นำ�วิชาการด้านนิเทศศาสตร์ไปใช้ รวมทั้งผลการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยนำ�มาสังเคราะห์
เป็นกรอบแนวคิดสำ�คัญของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ดังนี้
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1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะเปิดสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ วิชาชีพอื่นๆ และประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง และจัดหลักสูตรให้สอดคล้องเหมาะสม
และยืดหยุ่นกับกลุ่มผู้เรียนที่มีความหลากหลายในทุกสาขาวิชาชีพ
2. มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเพื่อนำ�ความรู้ทางทฤษฎีนิเทศศาสตร์ และศาสตร์
แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการบูรณาการไปประยุกต์ ใช้ ในการทำ�งานสายวิชาชีพเดิม
และวิชาชีพนิเทศศาสตร์ การพัฒนาประเทศ และการแก้ปัญหาสังคมทุกระดับ
3. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางนิเทศศาสตร์ และการวิจัยเชิง
ประยุกต์ไปใช้ในการพัฒนางานเดิมที่ทำ�อยู่และแก้ปัญหาสังคมและชุมชน
4. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนการสอน และการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับ
มหาวิทยาลัย
5. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการฝึกฝนมหาบัณฑิตให้มคี วามรู้ ความสามารถ
มีทักษะ มีประสบการณ์ในการทำ�งานและการดำ�รงชีวิต
ดังนั้น หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จึงมุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมและสามารถรู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์และสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำ�คัญต่อปัญหาต่างๆ ของสังคมและตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียน
ที่หลากหลายเป็นหลัก มุ่งเน้นการนำ�ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ ไปพัฒนางานในทุกวิชาชีพ รวมทั้ง
ตระหนักถึงความเข้มแข็งและลุม่ ลึกทางวิชาการ การวิจยั ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน และความร่วมมือจาก
องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีศักยภาพและความพร้อมทั้งด้าน
คณาจารย์ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ด้วยระบบการสอนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทเี่ ปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วดังนี้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
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2. วัตถุประสงค์

2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
ดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
		 1) มีความรูค้ วามสามารถด้านวิจยั และค้นคว้าเพือ่ สร้างองค์ความรูท้ างด้านนิเทศศาสตร์
ได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง
		 2) มีความสามารถในการจัดระบบและเป็นผูน้ �ำ ทางนิเทศศาสตร์ มีความสามารถในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา สภาพแวดล้อมทางนิเทศศาสตร์ คิดแบบองค์รวม และบูรณาการความคิด เพื่อ
ให้คำ�แนะนำ� และถ่ายทอดความรู้ทางนิเทศศาสตร์ได้
		 3) มีความรู้ความสามารถในการนำ�ความรู้และหลักการไปประยุกต์ ใช้ในการพัฒนา
เชิงสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ทั้งระดับท้องถิ่นและโลกได้
		 4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำ�นึกสาธารณะเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ในวิชาชีพนิเทศศาสตร์
2.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตให้มคี ณุ ลักษณะ
ดังนี้
		 1) มีความรู้ ความสามารถทางด้านทฤษฎีและการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
		 2) มีทกั ษะและสามารถนำ�ความรูท้ างนิเทศศาสตร์ไปใช้ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ แก้ปญั หา
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้หลายมิติอย่างลึกซึ้ง
		 3) สามารถนำ�องค์ความรูแ้ ละทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์ไปพัฒนางานทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพทั้งทางด้านนิเทศศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ
		 4) มีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตสำ�นึกในวิชาชีพนิเทศศาสตร์
		 5) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและค้นคว้าด้านนิเทศศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
		 6) เพือ่ เปิดโอกาสและกระจายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ให้กว้างขวาง
และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ด้วยระบบการศึกษาทางไกลที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และพัฒนา
ปรับปรุงเนื้อหาสาระและวิธีการเรียนการสอนได้อย่างทันสมัยและรวดเร็ว
2.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตร
นานาชาติ) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
		 1) มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้นำ�ทางด้านนิเทศศาสตร์อาเซียน
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		 2) มีทักษะในการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสามารถนำ�ความรู้ทางการสื่อสารไปใช้แก้ไข
ประเด็นปัญหาในภูมิภาคอาเซียนได้หลายมิติอย่างลึกซึ้ง
		 3) สามารถค้นคว้าวิจัย และนำ�องค์ความรู้ไปใช้ทั้งงานวิชาการและวิชาชีพในภูมิภาค
อาเซียน
		 4) มีคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และมีจิตสำ�นึกใน
ฐานะผู้นำ�ทางการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน
		 5) สามารถใช้การสื่อสารร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน
		 6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์อาเซียน

3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นกรรมการทีป่ รึกษาประจำ�สาขาวิชานิเทศศาสตร์เพือ่ ทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาเสนอความเห็นเกีย่ วกับ
มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ
กรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
กรรมการ
4) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก
กรรมการ
5) รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
กรรมการ
6) รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
กรรมการ
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีร์ รัตนนาคินทร์
กรรมการ
8) อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล
กรรมการ
9) อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
กรรมการ
10) ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชานิเทศศาสตร์
เลขานุการ
		 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ทองรินทร์)
11) รองประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร)
12) เลขานุการคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
(อาจารย์กรรพุม บุญทวี)
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4. คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชานิเทศศาสตร์เพือ่ ทำ�
หน้าทีพ่ จิ ารณาดำ�เนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัย
หรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ทองรินทร์
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
กรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ
กรรมการ
4) รองศาสตราจารย์์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
กรรมการ
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต
กรรมการ
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
กรรมการ
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี
กรรมการ
8) อาจารย์กรรพุม บุญทวี
กรรมการและเลขานุการ
9) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำ�สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 (นางสุไรพร เติมทอง)

5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชานิเทศศาสตร์
เพือ่ ทำ�หน้าทีด่ �ำ เนินงานด้านบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประธานกรรมการ
		 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ทองรินทร์)
2) ผู้แทนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กรรมการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์)
3) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สุธีธร)
4) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน
กรรมการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์)
5) ผู้แทนคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชานิเทศศาสตร์
กรรมการ
		 (รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

6) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
		 (รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์)
7) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
		 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร)
8) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
		 (รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร)
9) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
		 (รองศาสตราจารย์อภิชญา อยู่ในธรรม)
10) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
		 (นางสาววรรณภา นิ่มอ่อน)

6. คณาจารย์ประจำ�หลักสูตร
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

6.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
กมลรัฐ อินทรทัศน์, รองศาสตราจารย์ ดร.
ศศ.บ., กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา),
			
Ph.D. (Development Communication)
~
			
University of the Philippines at Los Banos
ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์ ดร.
ค.บ., นศ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ),
			
Ph.D. (Development Communication)
~
			
University of the Philippines at Los Banos
พรทิพย์ ดีสมโชค, รองศาสตราจารย์ ดร.
พณ.บ., นศ.บ., ว.ม. (สื่อสารมวลชน),
			
ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศศ.บ., M.A. (Communication),
			
Ph.D. (Film and Media Studies)
			
University of Stirling
มนวิภา วงรุจิระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ว.บ., M.A. (Journalism),
			
Ph.D. (Mass Communication)
			
Florida State University
วิทยาธร ท่อแก้ว, รองศาสตราจารย์ ดร.
ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),
			
ศศ.ด. (การวางแผนและพัฒนาชนบท)
			
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ศิรวิ รรณ อนันต์โท, รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.
			
			
สุภาภรณ์ ศรีดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
			

น.บ., สค.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุตธิ รรม),
นศ.ม. (สื่อสารมวลชน), M.A., Ph.D.
(Telecommunication) Ohio University
นศ.บ., น.บ. (เกียรตินิยม), นศ.ม., ปร.ด.
(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
จันทนา ทองประยูร, รองศาสตราจารย์
			
			
ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, รองศาสตราจารย์ ดร.
			
			
			
ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์
			
บุษบา สุธีธร, รองศาสตราจารย์ ดร.
			
			
			
ปิยฉัตร ล้อมชวการ, รองศาสตราจารย์ ดร.
			
พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์
			
ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์, รองศาสตราจารย์
			
ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
			
			

วท.บ., M.S. (Printing Technology),
M.A. (Journalism)
University of Wisconsin-Madison
น.บ., สค.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุตธิ รรม),
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน),
ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรชนบท)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศศ.บ., ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นศ.บ. (เกียรตินิยม),
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ),
ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
น.บ., นศ.ม. (โฆษณาประชาสัมพันธ์),
ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ศศ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.บ. (เกียรตินิยม), ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ., M.A. (Communication),
Ph.D. (Film and Media Studies)
University of Stirling

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สันทัด ทองรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
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ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),
ว.ม. (สื่อสารมวลชน),
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน
(หลักสูตรนานาชาติ)
กมลรัฐ อินทรทัศน์, รองศาสตราจารย์ ดร.
ศศ.บ., กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา),
			
Ph.D. (Development Communication)
~
			
University of the Philippines at Los Banos
จันทนา ทองประยูร, รองศาสตราจารย์
วท.บ., M.S. (Printing Technology),
			
M.A. (Journalism)
			
University of Wisconsin-Madison
ปิยฉัตร ล้อมชวการ, รองศาสตราจารย์ ดร.
น.บ., นศ.ม. (โฆษณาประชาสัมพันธ์),
			
ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
มนวิภา วงรุจิระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ว.บ., M.A. (Journalism), Ph.D. (Mass
			
Communication) Florida State University
ศิริวรรณ อนันต์โท, รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร. น.บ., สค.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม),
			
นศ.ม. (สื่อสารมวลชน), M.A., Ph.D. 		
		
(Telecommunication) Ohio University		
		

7. คณาจารย์ประจำ�สาขาวิชา
กมลรัฐ อินทรทัศน์, รองศาสตราจารย์ ดร.
			
			
กรรพุม บุญทวี, อาจารย์
			
กำ�จร หลุยยะพงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.
			
			

ศศ.บ., กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา),
Ph.D. (Development Communication)
~
University of the Philippines at Los Banos
นศ.บ., นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ ),
ว.ม., นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน),
นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

จันทนา ทองประยูร, รองศาสตราจารย์
			
			
ชนาภา หนูนาค, อาจารย์
			
ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, รองศาสตราจารย์ ดร.
			
			
			
ณัฐสุพงศ์ สุขโสต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
			
			
ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์ ดร.
			
			
ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์
			
บุษบา สุธีธร, รองศาสตราจารย์ ดร.
			
			
			
ปิยฉัตร ล้อมชวการ, รองศาสตราจารย์ ดร.
			
ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์, รองศาสตราจารย์
			
ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
			
			
มนวิภา วงรุจิระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
			
			

วท.บ., M.S. (Printing Technology), 		
M.A. (Journalism)
University of Wisconsin-Madison
ศศ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ., สค.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุตธิ รรม),
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน),
ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรชนบท)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว.บ., ว.ม. (สื่อสารมวลชน),
นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ., นศ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ),
Ph.D. (Development Communication)
~
University of the Philippines at Los Banos
ศศ.บ., ว.ม. (สื่อสารมวลชน),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นศ.บ. (เกียรตินิยม),
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ),
ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
น.บ., นศ.ม. (โฆษณาประชาสัมพันธ์),
ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
กศ.บ. (เกียรตินิยม), ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ., M.A. (Communication),
Ph.D. (Film and Media Studies)
University of Stirling
ว.บ., M.A. (Journalism),
Ph.D. (Mass Communication)
Florida State University
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วิทยาธร ท่อแก้ว, รองศาสตราจารย์ ดร.
			
			
ศิรวิ รรณ อนันต์โท, รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.
			
			
สันทัด ทองรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
			
			
			
สุกานดา วรพันธุ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
			
สุภาภรณ์ ศรีดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
			
เสาวนี ชินนาลอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
			
			
อภิชญา อยู่ในธรรม, รองศาสตราจารย์
			
อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล, รองศาสตราจารย์
			
อัจฉราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.
			
			
		
อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล, อาจารย์ ดร.
			
			

ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),
ศศ.ด. (การวางแผนและพัฒนาชนบท)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
น.บ., สค.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุตธิ รรม),
นศ.ม. (สื่อสารมวลชน), M.A., Ph.D.
(Telecommunication) Ohio University
ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),
ว.ม. (สื่อสารมวลชน),
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ., นศ.ม. (การหนังสือพิมพ์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.บ., น.บ. (เกียรตินิยม), นศ.ม., ปร.ด.
(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว.บ., นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน),
Ph.D. (Science Communication)
University of Leeds
ศศ.บ., ว.ม. (วิจัยสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ., นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (เกียรตินิยม),
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ),
Ph.D. (International Communication)
Macquarie University
ว.บ., M.A. (Mass Communication),
Ph.D. (Communication and Media
Studies) Loughborough University
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8. คณาจารย์พิเศษประจำ�สาขาวิชา
พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์
			

ศศ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. ผู้ทรงคุณวุฒิประจำ�สาขาวิชา
สุมน อยู่สิน, รองศาสตราจารย์
			
			

ศศ.บ. (เกียรตินิยม),
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
อื่นอีกเป็นจำ�นวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและ
แนวการศึกษาชุดวิชา ซึง่ รายนามผูท้ รงคุณวุฒเิ หล่านีม้ ปี รากฏในประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา
ทีท่ า่ นได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สมั มนาเสริม สัมมนาเข้ม อาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาการ ตลอดจนอาจารย์
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

10. หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 2 ระดับ ดังนี้
10.1 ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ
		v หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
10.2 ระดับปริญญาโท เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ
		v หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
		v หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ)
			

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
		http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
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11. การรับรองหลักสูตร
สำ�นักงาน ก.พ. ได้รบั รองคุณวุฒขิ องผูส้ �ำ เร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชา
นิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ) แล้วโดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในตำ�แหน่งที่ ก.พ. กำ�หนดว่าคุณวุฒดิ งั กล่าวเป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ

12. ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
12.1 นักศึกษาสามัญ หมายความว่า บุคคลทีม่ หาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
12.2 นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า บุคคลทีม่ หาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามเงือ่ นไข
ของแต่ละสาขาวิชา ซึง่ เมือ่ ผ่านการประเมินผลหรือครบเงือ่ นไขของแต่ละสาขาวิชาแล้ว จึงจะรับเข้าเป็น
นักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ
ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

13. คำ�แนะนำ�ในการวางแผนการศึกษา
13.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) แต่ไม่เกิน 2 ชุดวิชา
(12 หน่วยกิต)
			 หลักสูตร แบบ 2.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่กำ�หนด
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00 แต้ม
ลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำ�เร็จการศึกษา
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
และผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำ�เนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ และ
มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง 		
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13.2 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) ยกเว้นภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ให้ลงทะเบียนได้ 3 ชุดวิชา ดังนั้น
นักศึกษาทุกคนควรลงทะเบียนเรียนตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรของตน
ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาอาจเรียนครบ 2 ชุดวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด หรือเลือกเรียนเพียง
1 ชุดวิชาก็ได้ สำ�หรับชุดวิชาที่เหลืออาจเรียนภายหลังโดยวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทาง
การเปิดสอนชุดวิชานั้นๆ
		หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน และสอบผ่านชุดวิชาตามที่
กำ�หนด 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) สอบผ่าน
การปกป้องวิทยานิพนธ์ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำ�เร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) สำ�หรับการลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะทำ�ได้เมื่อสอบผ่าน 4 ชุดวิชา ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
และผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
		หลักสูตร แผน ข นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่กำ�หนด
7 ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) สอบผ่านประมวลความรู้ ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต)
สอบผ่านการนำ�เสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำ�เร็จการศึกษา
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
13.3 การลงทะเบี ย นเรี ย นแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาให้ นั ก ศึ ก ษาพิ จารณาจากโครงสร้ า งของ
หลักสูตร และแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับแนวทาง
การเปิดสอนชุดวิชาและตารางสอบไล่ที่ระบุไว้ ในคู่มือลงทะเบียนแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ ชุดวิชา
ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน
13.4 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก นอกจากการศึกษาจากแนวการศึกษา ประมวล
รายชื่อเอกสารคัดสรร การสื่อสารผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริม/
สัมมนาเข้ม เพื่อส่งงานและเสนอผลงาน และสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
13.5 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกล
ทีม่ หาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม จัดทำ�รายงานและส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เข้าร่วมสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานทีท่ มี่ หาวิทยาลัย
กำ�หนด
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13.6 หากนักศึกษามีปญั หาเกีย่ วกับเนือ้ หาในประมวลสาระ แนวการศึกษาชุดวิชา สือ่ การสอน
ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำ�ปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์
โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
		 ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชานิเทศศาสตร์
		 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
		 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด
		 อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
		 โทรศัพท์ 0 2503 3579 หรือ 0 2504 8351 - 3
		 โทรสาร 0 2503 3579 หรือเว็บไซต์
		 http://www.stou.ac.th/forum/page/Topic.aspx?idindex=15
13.7 หากนักศึกษามีปญั หาเกีย่ วกับการลงทะเบียนเรียน การโอนชุดวิชา การเพิม่ /ถอนชุดวิชา
การเปลีย่ นคำ�นำ�หน้าชือ่ - ชือ่ สกุล การเปลีย่ นทีอ่ ยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการศึกษา
การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบรายงานผลการศึกษา
รวมทัง้ การร้องเรียนเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมการศึกษาในเรือ่ งการสมัครเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน
และการสอบ สามารถขอคำ�ปรึกษาที่สำ�นักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ
เว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
		 สำ�นักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
		 ตู้ ปณ. 55 ที่ทำ�การไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
		 กรุงเทพฯ 10210
		 โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4
		 โทรสาร 0 2503 3675 หรือเว็บไซต์
		 http://www.stou.ac.th/forum/page/Topic.aspx?idindex=19
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รายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Doctor of Philosophy Program in Communication Arts

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Communication Arts)
Ph.D. (Communication Arts)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำ�เร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับ
ปริญญาโท ไม่ต่ำ�กว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการ
บัญฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัยกำ�หนด และ
2) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
หมายเหตุ		
			
			
			
			

ผูท้ มี่ คี ณุ สมบัตติ ามข้อ 1) - 2) ต้องไม่เป็นโรคทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำ�นั้นได้กระทำ�โดยมิได้
มีเจตนากระทำ�ความผิด หรือกระทำ�โดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ� จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้
หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำ�หนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ
การเป็นนักศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แบบ  2.1
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
3
ข. ดุษฎีนิพนธ์		
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต		
		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต

หน่วยกิต
18
36
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ  3  ชุดวิชา  (18 หน่วยกิต)
		 17901 วิทยปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร
		 17902 การวิจัยและประเมินผลทางนิเทศศาสตร์
		 17903 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
ข. ดุษฎีนิพนธ์  (36 หน่วยกิต)
		 17998 ดุษฎีนิพนธ์
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต  (ไม่นับหน่วยกิต)
		
17999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์**
			
เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
			

การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาจะต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์ ในภาคการศึกษาสุดท้าย
		ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แบบ 2.1
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
ปีที่ 2 ภาคต้น
ปีที่ 2 ภาคปลาย
ปีที่ 3 ภาคต้น
ปีที่ 3 ภาคปลาย
		

17901
17902
17903
17998
17998
17998
17998
17999

วิทยปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร
การวิจัยและประเมินผลทางนิเทศศาสตร์
สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
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รายละเอียดหลักสูตร

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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Master of Communication Arts Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
นศ.ม.
Master of Communication Arts
M. Com. Arts

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำ�เร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง หรือ
2) เป็นผูท้ ส่ี ภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้
โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ 1. ผูท้ มี่ คี ณุ สมบัตติ ามข้อ 1) - 2) ต้องไม่เป็นโรคทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็น
		 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำ�นั้นได้กระทำ�โดยมิได้
		 มีเจตนากระทำ�ความผิด หรือกระทำ�โดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ� จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้
หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำ�หนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ
		 การเป็นนักศึกษา
2. ผู้สมัครควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
		 ค้นคว้าได้

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
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หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก  แบบ ก 2
(1) โครงสร้างของหลักสูตร   

ชุดวิชา  
ก. หมวดวิชาแกน
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
2
ค. วิทยานิพนธ์		
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		
		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หน่วยกิต
18
12
12
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาแกน  3  ชุดวิชา  (18 หน่วยกิต)
		 15711 ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร
		 15712 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์
		 15713 เทคโนโลยีการจัดการการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  2  ชุดวิชา  (12 หน่วยกิต)
		 16711 นิเทศศาสตร์ศึกษา
		 16712 สัมมนานิเทศศาสตร์
ค. วิทยานิพนธ์  (12 หน่วยกิต)
		 16718 วิทยานิพนธ์
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  (ไม่นับหน่วยกิต)
		
16719 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์**
			
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
			

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ ในภาคการศึกษาสุดท้าย
		ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา  
ก. หมวดวิชาแกน
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
3
ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		
		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หน่วยกิต
18
18
6
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาแกน  3  ชุดวิชา  (18 หน่วยกิต)
		 15711 ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร
		 15712 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์
		 15713 เทคโนโลยีการจัดการการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  3  ชุดวิชา  (18 หน่วยกิต)
		 16711 นิเทศศาสตร์ศึกษา
		 16712 สัมมนานิเทศศาสตร์
		 16713 การบูรณาการวิชาชีพเพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์
ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  1  ชุดวิชา  (6 หน่วยกิต)
		 16717 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  (ไม่นับหน่วยกิต)
		
16719 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์*
			
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
			

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ ในภาคการศึกษาสุดท้าย
		ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

แผน ข
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หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
		
ปีที่ 2 ภาคต้น
		
ปีที่ 2 ภาคปลาย
		

15711
15712
15713
16711
16712
16718
16718
16719

ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร
การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีการจัดการการสื่อสาร
นิเทศศาสตร์ศึกษา
สัมมนานิเทศศาสตร์
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์

15711
15712
15713
16711
16712
16713
16717
16719

ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร
การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีการจัดการการสื่อสาร
นิเทศศาสตร์ศึกษา
สัมมนานิเทศศาสตร์
การบูรณาการวิชาชีพเพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์

แผน ข
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
		
ปีที่ 2 ภาคต้น
		
ปีที่ 2 ภาคปลาย
		

รายละเอียดหลักสูตร

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน
(หลักสูตรนานาชาติ)

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
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หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์อาเซียน)
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์อาเซียน)
Master of Communication Arts
(Communication Arts for ASEAN)
M. Com. Arts (Communication Arts for ASEAN)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำ�เร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง
หรือ
2) เป็นผูท้ สี่ ภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้
โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เคยถูกถอนสถานภาพ
		 การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าได้

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน

Master of Communication Arts Program in Communication Arts
for ASEAN (International Program)
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก  แบบ ก 2

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน

(1) โครงสร้างของหลักสูตร   

ชุดวิชา  
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
4
ข. วิทยานิพนธ์		
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		
		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
24
12
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ  4  ชุดวิชา  (24 หน่วยกิต)
		 17701 นิเทศศาสตร์กับอาเซียน
		 17702 ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร
		 17703 กระบวนทัศน์และการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
		 17704 การศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน
ข. วิทยานิพนธ์  (12 หน่วยกิต)
		 17798 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  (ไม่นับหน่วยกิต)
		 17799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์อาเซียน**
			
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
			

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์อาเซียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
		ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน ข
ชุดวิชา  
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		
		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
30
6
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ  5  ชุดวิชา  (30 หน่วยกิต)
		 17701 นิเทศศาสตร์กับอาเซียน
		 17702 ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร
		 17703 กระบวนทัศน์และการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
		 17704 การศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน
		 17705 การบริหารจัดการการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน
ข. วิทยานิพนธ์  (12 หน่วยกิต)
		 17797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  (ไม่นับหน่วยกิต)
		 17799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์อาเซียน*
			
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
			

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์อาเซียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
		ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน

(1) โครงสร้างของหลักสูตร   
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน

แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคต้น 17701
		
17702
ปีที่ 1 ภาคปลาย 17703
		
17704
ปีที่ 2 ภาคต้น 17798
ปีที่ 2 ภาคปลาย 17798
		
17799
			

นิเทศศาสตร์กับอาเซียน
ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร
กระบวนทัศน์และการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
การศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต			
นิเทศศาสตร์อาเซียน

แผน ข
ปีที่ 1 ภาคต้น 17701
		
17702
ปีที่ 1 ภาคปลาย 17703
		
17704
ปีที่ 2 ภาคต้น 17705
ปีที่ 2 ภาคปลาย 17797
		
17799
			

นิเทศศาสตร์กับอาเซียน
ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร
กระบวนทัศน์และการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
การศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน
การบริหารจัดการการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
นิเทศศาสตร์อาเซียน

35
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
รหัสชุดวิชา รหัสชุดวิชา
5 หลัก
8 หลัก
ระดับปริญญาเอก
17901
17902
17903
17998
17999

71003001
71003002
71003003
71004001
71005001

รายชื่อชุดวิชา

ภาคต้น ภาคปลาย

วิทยปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร
การวิจัยและประเมินผลทางนิเทศศาสตร์
สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
ดุษฎีนิพนธ์
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์



ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร
การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีการจัดการการสื่อสาร
นิเทศศาสตร์ศึกษา
สัมมนานิเทศศาสตร์
การบูรณาการวิชาชีพเพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (นิเทศศาสตร์)
วิทยานิพนธ์ (นิเทศศาสตร์)
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์กับอาเซียน
ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร
กระบวนทัศน์และการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
การศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน
การบริหารจัดการการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน













ระดับปริญญาโท
15711
15712
15713
16711
16712
16713
16717
16718
16719
17701
17702
17703
17704
17705

51002001
51002002
51002003
51003001
51003002
51003003
51004002
51004001
51005001
51013001
51013002
51013003
51013004
51013005
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รหัสชุดวิชา รหัสชุดวิชา
5 หลัก
8 หลัก
17797
17798
17799

51014002
51014001
51015001

รายชื่อชุดวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (นิเทศศาสตร์อาเซียน)
วิทยานิพนธ์ (นิเทศศาสตร์อาเซียน)
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
นิเทศศาสตร์อาเซียน

ภาคต้น ภาคปลาย









หมายเหตุ 		ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/
		เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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รายละเอียดชุดวิชา
ระดับปริญญาเอก
17901 วิทยปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร  
Philosophy of Science and Communication Theory
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจปรัชญา และทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการ
บรรยาย อธิบาย และทำ�นายปรากฏการณ์ทางสังคม
3. 		เพื่อให้สามารถสร้าง พัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ทฤษฎีการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม
กับบริบททางสังคม

คำ�อธิบายชุดวิชา
ปรัชญา ความเป็นมา และพัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์
และเปรียบเทียบปรัชญา แนวคิดต่างๆ เชื่อมโยงทฤษฎีการสื่อสารกับปรากฏการณ์ทางสังคม ทั้งที่เป็น
ฐานคิดสากลและฐานคิดวิถีไทย วิพากษ์แนวโน้มและทำ�นายภาพรวมการสื่อสารทั้งในบริบทสังคมไทย
และสากล เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ประยุกต์ทฤษฎีการสื่อสาร รวมทั้งการสร้างจิตสาธารณะ
คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสื่อสาร

17902 การวิจัยและประเมินผลทางนิเทศศาสตร์        
Research and Evaluation in Communication Arts
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การวิจัยและการประเมินผลทางนิเทศศาสตร์
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจประเภทและกระบวนการวิจัยและประเมินผลที่เกี่ยวข้องด้าน
นิเทศศาสตร์
3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและประเมินผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพได้
4. ทำ�ให้สามารถแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ด้วยการวิจัยได้

38
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

คำ�อธิบายชุดวิชา
ศาสตร์การวิจยั และการประเมินผล ประเภท กระบวนการวิจยั และประเมินผลทางนิเทศศาสตร์
การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งสู่ความเป็นสหวิทยาการ การสังเคราะห์งานวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ การออกแบบงานวิจัย  ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การประยุกต์สถิติ
ขัน้ สูงเพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารเชิงคุณภาพ การเขียนรายงาน การนำ�เสนอ
งานวิจัย เพื่อประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งการประยุกต์ใช้

17903 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
Seminar on Issues and Problems in Communication Research
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์
2. เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นำ�ไปสู่การกำ�หนดประเด็นปัญหาการวิจัยทาง
นิเทศศาสตร์
3. เพื่อให้สามารถนำ�ผลการสัมมนาไปใช้แก้ไขปัญหาทางนิเทศศาสตร์
4. เพื่อให้สามารถนำ�ผลการสัมมนาไปใช้เป็นแนวทางจัดทำ�โครงการวิจัยทางนิเทศศาสตร์

คำ�อธิบายชุดวิชา
ศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับงานนิเทศศาสตร์ กระบวนการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้เพื่อกำ�หนดประเด็นปัญหาและจัดทำ�โครงการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ สังเคราะห์และประมวลสาระ
เพื่อนำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางจัดทำ�โครงการวิจัย

17998 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

(36 หน่วยกิต)

เพื่อเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์
เพื่อออกแบบการวิจัย และดำ�เนินการทำ�ดุษฎีนิพนธ์
เพื่อสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
เพื่อผลิตและดำ�เนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการยอมรับ
ให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ
ที่เกี่ยวข้องและมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)
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คำ�อธิบายชุดวิชา
กำ�หนดปัญหาการวิจัย วางแผนการวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และเสนอโครงการ
ดุษฎีนพิ นธ์ ออกแบบการวิจยั ในด้านการเลือกหรือการกำ�หนดกลุม่ ตัวอย่าง การออกแบบการวัดตัวแปร
การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำ�โครงการดุษฎีนิพนธ์ และนำ�เสนออนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์
สร้างเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การเขียนและเรียบเรียง
รายงานการวิจัย การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ การผลิตผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ให้มี
คุณภาพเพือ่ ให้ได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์และที่เกี่ยวข้องและมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)

17999   สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์  
Doctoral Professional Experience in Communication Arts
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อสร้างจิตสำ�นึกสาธารณะแห่งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์
ในการสร้างสรรค์พัฒนาและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบอิงประเด็นปัญหาทางนิเทศศาสตร์จากสถานการณ์จริง
ในชุมชนท้องถิ่นของประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ
3. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะทางการสื่อสาร ทักษะความเป็นผู้นำ�และความสามารถใน
การแก้ปัญหา
4.  เพือ่ พัฒนาทักษะการใช้ความคิดในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวางแผนตามหลักวิชาการ
5.  เพื่อพัฒนาทักษะการบูรณาการทฤษฎีความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเป็นผู้นำ�
ทางวิชาการและวิชาชีพ

คำ�อธิบายชุดวิชา
การสร้างจิตสำ�นึกสาธารณะแห่งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์ เพือ่
สร้างสรรค์ พัฒนา และความรับผิดชอบต่อสังคม การศึกษาเรียนรูแ้ บบอิงประเด็นปัญหาทางนิเทศศาสตร์
จากสถานการณ์จริงในชุมชนท้องถิน่ ของประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ มีโอกาสฝึกฝน เพิม่ พูนทักษะ
การใช้ความคิด การค้นหาและพัฒนาตนเอง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวางแผน การแก้ไขปัญหา
การสื่อสารแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ร่วมกัน การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
พร้อมเป็นผู้นำ�ทางวิชาการและวิชาชีพ
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ระดับปริญญาโท
15711 ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร
Philosophy of Communication Arts and Communication Theory
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์
2.  เพือ่ ให้นกั ศึกษานำ�ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์เป็นกรอบความคิดในการ
วิเคราะห์ วิพากษ์และแก้ปัญหาการสื่อสารในสังคม
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำ�ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ไปใช้ในการวิจัย
และการพัฒนา
4.  เพือ่ ให้นกั ศึกษานำ�ปรัชญา แนวคิดทางนิเทศศาสตร์ และทฤษฎีทางการสือ่ สารไปประยุกต์
ใช้ในงานวิชาชีพและงานด้านอื่นๆ อย่างรับผิดชอบ

คำ�อธิบายชุดวิชา
ปรัชญาและแนวคิดนิเทศศาสตร์ ทฤษฎีการสื่อสารในมุมมองของศาสตร์ต่างๆ พัฒนาการ
ของทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสารประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสาร แนวทางการ
ศึกษา ทฤษฎีการสือ่ สารตามพัฒนาการของการสือ่ สาร กระบวนการ องค์ประกอบของการสือ่ สาร บริบท
ทางสังคมและการสื่อสาร อิทธิผล และผลกระทบของการสื่อสาร ความรับผิดชอบและจริยธรรมของ
นักนิเทศศาสตร์ การวิเคราะห์ วิพากษ์ประเด็นปัญหาด้านการสื่อสาร การนำ�แนวคิด และทฤษฎีทางการ
สื่อสารไปใช้ในการวิจัย และการพัฒนา

15712 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์
Research and Applied Statistics in Communication Arts
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด และกระบวนการวิจัยทาง
นิเทศศาสตร์
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการสร้างกรอบแนวคิดและการออกแบบการวิจัย
ทางนิเทศศาสตร์
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยประเภทต่างๆ
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
5. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ประสบการณ์ และมีจิตสำ�นึกในคุณธรรมจริยธรรมในการทำ�การ
วิจัยทางนิเทศศาสตร์
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คำ�อธิบายชุดวิชา
ปรัชญา แนวคิดการวิจยั ประเภท กระบวนการวิจยั การแสวงหาแนวคิด การทบทวนวรรณกรรม
การสร้างกรอบแนวคิด การวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการ/วิธีการวิจัยประเภทต่างๆ ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร การวัด และเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การประมวลผล และการแปลผลข้อมูล การใช้สถิติในการวิจัย การจัดทำ�และการนำ�เสนอ โครงการวิจัย
ปฏิบัติการวิจัย  การรายงานผลการวิจัยและจริยธรรมในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์

15713 เทคโนโลยีการจัดการการสื่อสาร
Technology for Communication Management
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับเทคโนโลยีการจัดการ
การสื่อสาร
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรการสื่อสาร เทคโนโลยี
การจัดการ รูปแบบต่างๆ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารองค์กรการสื่อสาร
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ธรรมาภิบาล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสือ่ สาร องค์กรกำ�กับกิจการด้านการสือ่ สาร องค์กรวิชาการและวิชาชีพ
ด้านการสื่อสาร
5.  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการนำ�แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการการสื่อสาร
ไปสู่การปฏิบัติงาน

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการ การพัฒนาองค์กรการสื่อสาร การจัดการ
องค์กรสมัยใหม่ การบริหารการเปลีย่ นแปลง การจัดทำ�นโยบาย การจัดทำ�แผนกลยุทธ์และแผนการสือ่ สาร
การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ การจู ง ใจ การกำ � กั บ และการควบคุ ม การจั ด การ
ความขัดแย้ง การจัดการแบบมีส่วนร่วมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การจัดการด้านการเงิน วัสดุ  
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการสื่อสาร การจัดการด้านการผลิตและการตลาด เครื่องมือ
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร รูปแบบการบริหารองค์กรการสือ่ สารภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร องค์กรกำ�กับกิจการด้านการสื่อสาร
องค์กรวิชาการและวิชาชีพด้านการสื่อสาร
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16711 นิเทศศาสตร์ศึกษา                                                    (6 หน่วยกิต)
Communication Studies
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถกำ�หนดขอบข่าย ประเด็นและสร้างกรอบความคิดการศึกษาเพื่อ
สร้างความเชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถรวบรวม ประมวลแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นความเชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ ได้
3.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ และนำ�เสนอการประยุกต์ใช้ผลการ
ศึกษาตามประเด็นความเชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ ได้

คำ�อธิบายชุดวิชา
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ ประเด็นความรู้ทางนิเทศศาสตร์ในเชิงแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กำ�หนดขอบข่ายการศึกษา สร้างกรอบความคิดการศึกษา รวบรวม ประมวล
องค์ความรู้ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ตามความสนใจของผู้เรียนและสามารถนำ�เสนอ
ผลงานการศึกษาได้

16712 สัมมนานิเทศศาสตร์                                                  (6 หน่วยกิต)                          
Seminar on Communication Arts
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนการสัมมนาประเด็นปัญหาทางนิเทศศาสตร์
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการสื่อสารในสังคม
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหา โดยใช้หลักวิชาการทาง
ด้านนิเทศศาสตร์
4. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ทักษะและประสบการณ์กบั นักวิชาการและ
นักวิชาชีพ
5. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถนำ � ความรู้ จากการสั ม มนาไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการประมวล
องค์ความรู้ใหม่ และนำ�ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาต่างๆ ได้		
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คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดการสัมมนา หลักและกระบวนการในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ปรากฏการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการสื่อสารในสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับโลก การระดม
ความคิดเพื่อหาข้อสรุปไปสู่การแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทักษะระหว่างผู้เรียนกับ
แหล่งความรู้ภายนอก การนำ�ผลการสัมมนาไปประมวลองค์ความรู้ ใหม่และนำ�ไปประยุกต์ ใช้เพื่อ
การพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาสังคม

16713 การบูรณาการวิชาชีพและประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์
Professional Integration for Applying in Communication Arts
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ในสถานประกอบการจริง
2. เพือ่ นำ�องค์ความรู้ ทฤษฎี แนวคิด และหลักการมาประยุกต์ใช้ ในการวางแผน การดำ�เนินการ
การติดตาม และการควบคุมงาน
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการถ่ายทอดความรู้ การสอนงาน การนิเทศงาน และประเมินผล
อย่างมีระบบ

คำ�อธิบายชุดวิชา
การวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ ในสถานประกอบการจริง โดยนำ�องค์ความรู้ ทฤษฎี
แนวคิด และหลักการมาประยุกต์ใช้ในการวางแผน การดำ�เนินการ การติดตามและควบคุมงาน การ
จัดการเผยแพร่ความรู้ โดยการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านจริง การสอนงาน การนิเทศงาน และประเมินผล
อย่างมีระบบ

16717 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (นิเทศศาสตร์)
Independent Study (Communication Arts)
วัตถุประสงค์

    (6 หน่วยกิต)

1. เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาทางนิเทศศาสตร์
2. เพือ่ สร้างทักษะการจัดทำ�โครงการค้นคว้าอิสระทางนิเทศศาสตร์
3. เพือ่ เผยแพร่ผลการค้นคว้าอิสระทางนิเทศศาสตร์สู่สาธารณะ

คำ�อธิบายชุดวิชา
การเลือกประเด็นหรือหัวข้อปัญหาทางนิเทศศาสตร์ด้วยการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยการวิจัย
หรือการสังเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวิจัย หรือการเขียนตำ�ราหรือหนังสือทางวิชาการ หรือการพัฒนา
ต้นแบบชิ้นงาน และการเผยแพร่ผลการค้นคว้าอิสระสู่สาธารณะ
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16718 วิทยานิพนธ์ (นิเทศศาสตร์)
Thesis (Communication Arts)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

(12 หน่วยกิต)

1.  สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
2.  สามารถสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำ�วิทยานิพนธ์
3.  สามารถออกแบบการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
4.  มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
5.  สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
6.  สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำ�เสนอข้อมูลสำ�หรับวิทยานิพนธ์
7.  สามารถนำ�เสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
8.  สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
9.  สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

คำ�อธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจัย การสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ
การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำ�เสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำ�เสนอและสอบ
ปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อ
การเผยแพร่

16719 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์
Graduate Professional Experience in Communication Arts
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถประยุกต์ความรูท้ างวิชาชีพนิเทศศาสตร์มาแก้ปญั หาและสร้างสรรค์
ในการทำ�งานพัฒนาสังคมและประเทศได้
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาแสดงพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมกับการเป็นผูน้ �ำ ทางวิชาการ มีบคุ ลิกลักษณะ
ที่ดีและสามารถทำ�งานร่วมกันเป็นหมู่คณะในสังคมได้
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ลักษณะของคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพและสามารถเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามสภาพการณ์ต่างๆ ได้
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คำ�อธิบายชุดวิชา
กระบวนการคิด การบริหารการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม
ของผูน้ �ำ ด้านนิเทศศาสตร์ การนำ�เสนองานนิเทศศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรูท้ างวิชาชีพนิเทศศาสตร์
ในการทำ�งาน สังคม และประเทศ

17701 นิเทศศาสตร์กับอาเซียน
Communication Arts and ASEAN
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้าง ระบบ บริบท นโยบาย และยุทธศาสตร์
การสื่อสารของอาเซียน
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจประวัติศาสตร์ วิธีคิด วิถีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกด้านของ
ประเทศภาคีสมาชิกอาเซียน
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ รวบรวม และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับนิเทศศาสตร์
ที่เชื่อมโยงกับบริบทในมิติต่างๆ ของภูมิภาคอาเซียน

คำ�อธิบายชุดวิชา
โครงสร้าง ระบบ และบริบทการสือ่ สาร นโยบายและยุทธศาสตร์การสือ่ สารของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์ วิธีคิด และวิถีชีวิต ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียน ทิศทาง กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง พลังงาน สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิทธิและการคุ้มครองพลเมืองของ
ประเทศภาคีสมาชิกอาเซียน การรวบรวมและสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับนิเทศศาสตร์ทเี่ ชือ่ มโยงกับบริบท
ในมิติต่างๆ ของภูมิภาคอาเซียน

17702 ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร
Philosophy and Communication Theory
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสาร
2. เพือ่ ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ประเด็นปัญหาการสื่อสาร ในภูมิภาคอาเซียน
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสือ่ สาร ในการพัฒนาด้านต่างๆ ในภูมภิ าค
อาเซียน
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คำ�อธิบายชุดวิชา
ปรัชญา แนวคิด พัฒนาการ ประเภทของทฤษฎีการสื่อสาร กระบวนการ องค์ประกอบของ
การสื่อสาร บริบททางสังคมกับการสื่อสาร อิทธิพลและผลกระทบของการสื่อสาร ประเด็นปัญหาการ
สื่อสาร ความรับผิดชอบและจริยธรรมวิชาชีพ การวิเคราะห์ วิพากษ์ และประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน

17703 กระบวนทัศน์และการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
Paradigm and Communication Arts Research
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกระบวนทัศน์ทางการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถเลือกประเด็นปัญหาการวิจยั ทางนิเทศศาสตร์ของภูมภิ าคอาเซียน
สามารถสร้างกรอบแนวคิด ออกแบบวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำ�เนินการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ รวมทั้งการนำ�เสนอและการ
เผยแพร่ผลการวิจัย

คำ�อธิบายชุดวิชา
กระบวนทัศน์ทางการวิจยั ด้านนิเทศศาสตร์เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละการแก้ปญั หาการสือ่ สารใน
ภูมภิ าคอาเซียน ประเภทการวิจยั ปัญหาการวิจยั การสร้างกรอบแนวคิด กระบวนการวิจยั การออกแบบ
วิจัย การดำ�เนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การนำ�เสนอและการเผยแพร่งานวิจัยของภูมิภาคอาเซียน

17704 การศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน
Comparative Communication Studies for ASEAN
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาวการณ์การสื่อสารในวิถีชีวิตอาเซียน
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นการสือ่ สารในมิตติ า่ งๆ ของภูมภิ าค
อาเซียนและสังคมโลก
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษานำ�ความรูจ้ ากการศึกษาเปรียบเทียบไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมการสือ่ สาร
เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็ง และการอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน
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คำ�อธิบายชุดวิชา
การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาวการณ์การสือ่ สารในวิถชี วี ติ อาเซียนด้านการเมือง ความมัน่ คง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิทธิและ
การคุ้มครองพลเมือง การเคลื่อนไหวของชุมชน การมีส่วนร่วม การสร้างจิตสำ�นึกและจริยธรรม และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภูมิภาคอาเซียน การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง และ
การอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน

17705 การบริหารจัดการการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน
Communication Management for ASEAN
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารองค์กรการสือ่ สารเชิงกลยุทธ์ในภูมภิ าค
อาเซียน
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการการสื่อสารในองค์กรของภูมิภาคอาเซียน

คำ�อธิบายชุดวิชา
การบริหารจัดการการสือ่ สารเชิงกลยุทธ์ การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การอำ�นวยการ
การกำ�กับติดตาม การพัฒนาผู้นำ�การสื่อสาร การประเมินผลการจัดการการสื่อสาร และการบริหาร
ทรัพยากรการสื่อสารในบริบทของภูมิภาคอาเซียน

17797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (นิเทศศาสตร์อาเซียน)
Independent Study (Communication Arts for ASEAN)
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถกำ�หนดหัวข้อ จัดทำ�และเสนอโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2. เพือ่ ให้นักศึกษาสามารถดำ�เนินการจัดทำ�การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3. เพือ่ ให้นักศึกษาสามารถนำ�เสนอ และเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ

คำ�อธิบายชุดวิชา
การกำ�หนดประเด็นปัญหาและหัวข้อการสือ่ สารในภูมภิ าคอาเซียน การจัดทำ�และเสนอโครงการ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ การดำ�เนินการ การนำ�เสนอ และการเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน
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17798 วิทยานิพนธ์ (นิเทศศาสตร์อาเซียน)
Thesis (Communication Arts for ASEAN)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

(12 หน่วยกิต)

1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
2. สามารถสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำ�วิทยานิพนธ์
3. สามารถออกแบบการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำ�เสนอข้อมูลสำ�หรับวิทยานิพนธ์
7. สามารถนำ�เสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่

คำ�อธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจยั การสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง การออกแบบการวิจยั
การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การนำ�เสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำ�เสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่

17799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์อาเซียน (ไม่นับหน่วยกิต)
Graduate Professional Experience in Communication Arts for ASEAN
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาภาวะผู้นำ�  กระบวนการคิด ความสำ�นึกของความเป็น
นักนิเทศศาสตร์ในฐานะพลเมืองอาเซียนอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียนเพื่อความเป็นหนึ่ง
เดียวท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีการสื่อสารในอาเซียนภาคสนาม

คำ�อธิบายชุดวิชา
ภาวะผูน้ � 
ำ กระบวนการคิด ความสำ�นึกของความเป็นนักนิเทศศาสตร์ในฐานะพลเมืองอาเซียน
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบ ความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายการสื่อสารในภูมิภาค การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีการสื่อสาร
ในอาเซียนภาคสนาม
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กระบวนทัศน์และการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
การบริหารจัดการการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน
การบูรณาการวิชาชีพและประยุกต์ใช้
ในงานนิเทศศาสตร์
การวิจัยและประเมินผลทางนิเทศศาสตร์
การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (นิเทศศาสตร์)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (นิเทศศาสตร์อาเซียน)
การศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารในภูมิภาค
อาเซียน
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
นิเทศศาสตร์
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
นิเทศศาสตร์อาเซียน
ดุษฎีนิพนธ์
เทคโนโลยีการจัดการการสื่อสาร
นิเทศศาสตร์กับอาเซียน
นิเทศศาสตร์ศึกษา
ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร

Paradigm and Communication Arts Research
Communication Management for ASEAN
Professional Integration for Applying in
Communication Arts
Research and Evaluation in
Communication Arts
Research and Applied Statistics in
Communication Arts
Independent Study (Communication Arts)
Independent Study (Communication Arts
for ASEAN)
Comparative Communication Studies
for ASEAN
Graduate Professional Experience in
Communication Arts
Graduate Professional Experience in
Communication Arts for ASEAN
Dissertation
Technology for Communication Management
Communication Arts and ASEAN
Communication Studies
Philosophy of Communication Arts and
Communication Theory

รหัสชุดวิชา
17705
16713
17902
15712
16717
17797
17704
16719
17799
17998
15713
17701
16711
15711

50
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร
วิทยปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร
วิทยานิพนธ์ (นิเทศศาสตร์)
วิทยานิพนธ์ (นิเทศศาสตร์อาเซียน)
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
นิเทศศาสตร์
สัมมนานิเทศศาสตร์
สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัย
ทางนิเทศศาสตร์

Philosophy and Communication Theory
Philosophy of Science and
Communication Theory
Thesis (Communication Arts)
Thesis (Communication Arts for ASEAN)
Doctoral Professional Experience in
Communication Arts
Seminar on Communication Arts
Seminar on Issues and Problems in
Communication Research

รหัสชุดวิชา
17702
17901
16718
17798
17999
16712
17903

ไปปาก
น

เกร็ด

ไป จ.น

ห้าแยกปากเกร็ด
ถ.ติวานนท์

ทบุรี

ไป จ.ปทุมธานี

ม.

4.5 ก
ย์
พาณิช
ธ.ไทย

มสธ.

วัดผาสุกมณีจักร

คลองบางพูด
เมืองทองธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ทองรินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช รติโอฬาร

5 กม.

คลองประปา
สี่แยกบางเขน

ไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

สี่แยกหลักสี่

1. รถโดยสารประจำ�ทาง

- ผ่านถนนติวานนท์
33 90 367 (ปากเกร็ด - รังสิต)
- ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ
รถธรรมดา 52 150 166 356 1053 (นนทบุรี - วัดสาลีโขภิตาราม)
รถปรับอากาศ 150 166 356

ปากเกร็ด - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ปากเกร็ด - มีนบุรี
ปากเกร็ด - จตุจักร
ปากเกร็ด - ราม 1
ปากเกร็ด - สีลม
ปากเกร็ด - ฟิวเจอร์ฯ (รังสิต)
เมืองทอง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เมืองทอง - ราม 1
เมืองทอง - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา ทองประยูร
นางสาวกรรณิการ์ สถิรวรกุล

ไปดอนเมือง

สายรถที่ผ่าน

		
2. รถตู้โดยสาร

ที่ปรึกษา

วัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร
ถ.ประชาชื่น

ถ.แจ้ง

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

ผู้รวบรวมและจัดทำ�

นางสาวกรรณิการ์ สถิรวรกุล
นางสาววีระวรรณ์ เพ็งศรี

ออกแบบปก

หน่วยศิลปะ สำ�นักพิมพ์

จัดทำ�โดย

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำ�นักวิชาการ

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 2559

