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สาขาวชิานเิทศศาสตร ์

 

ระดบัปรญิญาโท 

 

15714 ทฤษฎกีารสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Theories 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิหลกั และทฤษฎกีารสือ่สารประเภทตา่งๆ  

 2. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรู ้ความเขา้ใจบริบททางเศรษฐกจิ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีที่มี

ความสมัพันธก์บัการสือ่สาร   

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจทฤษฎกีารสือ่สารแบบมสีว่นร่วมและความหลากหลายทางวฒันธรรม 

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจทฤษฎนีวตักรรมการสือ่สาร และสือ่ใหม ่

 5. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถน าแนวคดิ และทฤษฎีการสือ่สารไปเป็นกรอบความคดิในการวเิคราะห ์

วพิากษ์ และแกไ้ขปัญหาการสือ่สารในสงัคม 

 6. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถน าแนวคดิ และทฤษฎีการสือ่สารไปใชใ้นการวจัิย ตลอดจนประยุกตใ์ช ้

ทฤษฎกีารสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิหลักทางการสือ่สาร ทฤษฎกีารสือ่สารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้ง่สาร สาร สือ่ และผูรั้บสาร ทฤษฎกีารสือ่สาร

ในบรบิทต่างๆ บรบิททางเศรษฐกจิ การเมอืง สังคม และเทคโนโลยทีีม่ีความสัมพันธก์ับการสือ่สารทฤษฎกีารสือ่สาร

แบบมสีว่นร่วมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทฤษฎนีวัตกรรมการสือ่สาร และสือ่ใหม่ การวเิคราะห ์วพิากษ์

ประเด็นปัญหาดา้นการสือ่สาร การน าแนวคดิและทฤษฎทีางการสือ่สารไปใชใ้นการวจัิยการประยุกตใ์ชท้ฤษฎกีาร

สือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

 

15715 การวจิยัการสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ)

 Research in Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัปรัชญา แนวคดิ และกระบวนการวจัิยการสือ่สาร 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการสรา้งกรอบแนวคดิและการออกแบบการวจัิยการสือ่สาร 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการวจัิยเชงิปรมิาณ 

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการวจัิยเชงิคณุภาพ 

 5. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัสถติปิระยกุตเ์พือ่การวจัิยการสือ่สาร 

 6. เพือ่ใหนั้กศกึษามทีกัษะ ประสบการณ์ และมคีณุธรรม จรยิธรรมในการท าการวจัิยการสือ่สาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญา แนวคดิการวจิัย ประเภทการวจิัย กระบวนการวจัิยเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ การก าหนด

ปัญหาการวจัิย การทบทวนวรรณกรรม การสรา้งกรอบแนวคดิการวจัิย การออกแบบการวจัิยเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 

การวจัิยสือ่ใหม่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรและการวัด เครือ่งมอืการวจัิย การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวเิคราะหข์อ้มูล 

การประมวลผล การแปลผลขอ้มูล สถติปิระยุกตเ์พื่อการวจัิยการสือ่สาร การจัดท าและการน าเสนอโครงการวจัิย 

ปฏบิตักิารวจัิย การรายงานผลการวจัิย และคณุธรรม จรยิธรรมในการวจัิยการสือ่สาร 
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15716 นวตักรรมการสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ)

 Communication Innovation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ และบรบิทของนวตักรรมการสือ่สาร 

 2. เพื่อใหนั้กศึกษาสามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ และวพิากษ์ปรากฏการณ์และประเด็นปัญหาที่

เกีย่วขอ้งกบันวตักรรมการสือ่สาร 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถประยกุตใ์ชน้วตักรรมการสือ่สารเพือ่แกปั้ญหาและการพัฒนาดา้นตา่งๆ  

 4. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถวางแผนและจัดท าโครงการเกีย่วกับนวัตกรรมการสือ่สารเพื่อการเรียนรู ้

แกปั้ญหา และการพัฒนาดา้นตา่งๆ  

 5. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเห็น และประสบการณ์เกีย่วกับประเด็นปัญหา

ดา้นนวตักรรมการสือ่สาร และจรยิธรรมเกีย่วกบันวตักรรมการสือ่สาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภท ขอบข่าย พัฒนาการของนวัตกรรมการสื่อสาร บริบททางสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับนวัตกรรมการสื่อสาร การหลอมรวมสื่อ  

การสือ่สารดจิทิลั การสือ่สารแบบมัลตแิชลแนล การก าหนดปัญหา ประเด็น และกลยทุธใ์นการประยกุตใ์ชน้วัตกรรม

การสือ่สาร การวางแผนและการจัดท าโครงการเกีย่วกับนวัตกรรมการสือ่สาร เพื่อการเรียนรู ้แกปั้ญหา และการ

พัฒนาดา้นตา่งๆ การแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเห็น และประสบการณ์เกีย่วกับประเด็นปัญหาดา้นนวัตกรรมการสือ่สาร 

และจรยิธรรมเกีย่วกบัการใชน้วตักรรมการสือ่สาร 

 

15717 การบูรณาการการสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ)

 Communication Integration 

 วตัถปุระสงค ์ 1. เพือ่ให ้

นักศกึษาเขา้ใจหลักและแนวคดิการบรูณาการการสือ่สาร 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถการบูรณาการแนวคดิ ทฤษฎทีางการสือ่สารเพือ่การแกไ้ขปัญหา สง่เสรมิ

และพัฒนาในระดบัองคก์ร ชมุชน สงัคม และประเทศ 

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถก าหนดขอบข่าย การศกึษา และการสรา้งกรอบความคดิการศกึษาดา้น

การบรูณาการการสือ่สาร  

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์วพิากษ์ ประเด็นความรูด้า้นการสือ่สารในเชงิบรูณาการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักและแนวคดิการบูรณาการ ทฤษฎทีางการสือ่สารและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งเพื่อแกไ้ขปัญหา สง่เสรมิ 

และพัฒนาในระดับองคก์ร ชุมชน สังคม และประเทศ การบูรณาการการสือ่สารเชงิกลยุทธ ์สือ่ เทคโนโลยีการ

สื่อสาร การก าหนดขอบข่ายการศึกษาเพื่อการสรา้งกรอบความคิดการบูรณาการการสื่อสาร การวเิคราะห ์

สงัเคราะห ์วพิากษ์ ประเด็นความรูท้างการสือ่สารในเชงิการบรูณาการ 
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15718 การสือ่สารเชงิกลยุทธ ์ (6 หนว่ยกติ)

 Strategic Communication  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิหลักการและกระบวนการสือ่สารเชงิกลยุทธ ์

 2. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะห์สถานการณ์ทัง้จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่จะส่งผล

เกีย่วขอ้งกบัการท างานตามขอบขฃ่ายดา้นการสือ่สารตามความสนใจ 

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถประยุกตแ์นวคดิการสือ่สารเชงิกลยุทธ์ไปใชใ้นการวางแผนการสือ่สาร

เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายการท างานตามขอบขา่ยดา้นการสือ่สารตามความสนใจ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห์สถานการณ์เพื่อการจัดการสือ่สารเชงิกลยุทธ์ แนวคดิ หลักการและกระบวนการสือ่สาร  

เชงิกลยุทธ ์กลยทุธก์ารสือ่สารเพือ่เป้าหมายเฉพาะดา้นตา่งๆ การสือ่สารเพือ่สรา้งการมสีว่นร่วม การจัดการประเด็น

ปัญหาและการสือ่สารในภาวะวกิฤต การสือ่สารเพื่อการพัฒนา การสือ่สารเพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลง การสือ่สาร

เพื่อเสรมิสรา้งภาพลักษณ์และชือ่เสยีงองคก์ร การสือ่สารการตลาด การสือ่สารภายในองคก์ร ความคดิสรา้งสรรค์

ในการสือ่สาร นวตักรรมการสือ่สาร และการแสดงออกซึง่ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

 

15719 สือ่ศกึษา  (6 หนว่ยกติ)

 Media Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจการด าเนนิงานของสือ่และอตุสาหกรรมสือ่ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งสือ่และอตุสาหกรรมสือ่กบัระบบเศรษฐกจิ 

การเมอืง สงัคม และเทคโนโลย ี

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีและโทรคมนาคมการสือ่สาร

ทีม่ผีลตอ่การด าเนนิงานสือ่และอตุสาหกรรมสือ่ในยุคดจิทิลั 

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจบรบิทของสือ่ในระดบัอาเซยีน และนานาชาต ิ

 5. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจการรูเ้ทา่ทนัสือ่ อทิธพิล และผลกระทบของสือ่ในยคุดจิทิลั 

 6. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหป์ระเด็นการศกึษาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่และอตุสาหกรรมสือ่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาการด าเนนิงานสือ่และอุตสาหกรรมสือ่ ความสมัพันธร์ะหวา่งสือ่และอตุสาหกรรมสือ่กับระบบ

เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และเทคโนโลย ีการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีและโทรคมนาคมการสือ่สารทีม่ผีลตอ่

การด าเนินงานสือ่และอุตสาหกรรมสือ่ในยุคดจิทิัล บรบิทของสือ่ในระดับอาเซยีน และนานาชาต ิการรูเ้ท่าทันสือ่ 

อทิธพิล และผลกระทบของสือ่ในยคุดจิทิลั ประเด็นศกึษาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่และอตุสาหกรรมสือ่ 
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15720 วทิยานพินธ ์ (การบูรณาการการสือ่สาร)  (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Communication Integration) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 

15721 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การบูรณาการการสือ่สาร) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Communication Integration) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาประเด็นปัญหาทางนเิทศศาสตร ์

 2. เพือ่สรา้งทกัษะการจัดท าโครงการการคน้ควา้อสิระทางนเิทศศาสตร์ 

 3. เพือ่เผยแพร่ผลการคน้ควา้อสิระทางนเิทศศาสตรส์ูส่าธารณะ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกประเด็นหรือหัวขอ้ปัญหาทางนิเทศศาสตร์ดว้ยการศกึษาคน้ควา้อสิระโดยการวจัิย หรือการ

สงัเคราะหท์ฤษฎแีละผลงานวจัิย หรอืการเขยีนต าราหรอืหนังสอืทางวชิาการ หรือการพัฒนาตน้แบบชิน้งาน และ

การเผยแพร่ผลการคน้ควา้อสิระสูส่าธารณะ 

 

15722 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑตินเิทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Communication Arts 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจคณุลกัษณะมหาบณัฑตินเิทศศาสตรท์ีพ่งึประสงค ์

 2. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถประยุกตค์วามรูท้างวชิาชพีนเิทศศาสตรม์าแกปั้ญหาและสรา้งสรรคใ์นการท างาน 

การพัฒนาสงัคมและประเทศ 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามภีาวะผูน้ า มบีคุลกิภาพทีด่แีละเหมาะสม สามารถท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะในสงัคมได ้

 4. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะห์ลักษณะของคุณธรรมและจรยิธรรมในการประกอบวชิาชพีและ

เลอืกปฏบิตัใินสิง่ทีถ่กูตอ้งตามสภาพการณ์ตา่งๆ ได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการคิด การบริหารการแกไ้ขปัญหาและการตัดสนิใจ ภาวะผูน้ า คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

บคุลกิภาพ คณุธรรม จรยิธรรมของผูน้ าดา้นนิเทศศาสตร ์การน าเสนองานนเิทศศาสตร ์การประยุกตใ์ชค้วามรูท้าง

วชิาชพีนเิทศศาสตรใ์นการพัฒนาสงัคม และประเทศ 

 

16714  ทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิารกจิการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ)

 Media Management Theory 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร  

เพือ่ประยกุตใ์นการบรหิารกจิการสือ่สารยคุใหมไ่ด ้ 

 2. สามารถใชแ้นวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งในการอธิบาย วิเคราะห์ และวิพากษ์ปรากฏการณ์  

การบรหิารกจิการสือ่สารในบรบิทของสงัคมไทยและสงัคมโลก 

 3. สามารถบรูณาการแนวคดิและทฤษฎเีพือ่ใชใ้นการวเิคราะห ์วางแผน และการบรหิารกจิการสือ่สารใน

ทกุระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกับการบรหิารกจิการสือ่สาร การประยุกตท์ฤษฎใีนการวางแผนและบรหิาร

กจิการสือ่สารยุคใหม่ และการประเมนิผลการสือ่สารในระดับองคก์รการสือ่สารและระดับโครงการในบรบิทของ

สงัคมไทยและสงัคมโลก 

 

16715 การวจิยัการบรหิารกจิการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ)

 Media Management Research  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในปรัชญา แนวคดิ ประเภทการวจัิย และกระบวนการวจัิย เพือ่ใชใ้นการบรหิาร

กจิการสือ่สารยคุใหม ่ 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการสรา้งกรอบแนวคดิและการออกแบบการวจัิยการบรหิารกจิการสือ่สาร 

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการประยกุตใ์ชส้ถติเิพือ่การวจัิยการบรหิารกจิการสือ่สาร  

 4. มทีกัษะ ประสบการณ์ และมจีติส านกึในคณุธรรมจรยิธรรมในการท าการวจัิยการบรหิารกจิการสือ่สาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญา แนวคดิการวจัิยดา้นการบรหิารกจิการสือ่สาร ประเภท กระบวนการวจัิย การทบทวนวรรณกรรม 

การสรา้งกรอบแนวคดิการวจิัย การออกแบบการวจิัย วธิีการวจิัยประเภทต่างๆ การเลอืกตัวอย่าง การวัดตัวแปร 

เครือ่งมอืการวจัิย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล การประมวลผล และการแปลผลขอ้มลู การใชส้ถติใินการวจัิย 

การจัดท าและการน าเสนอโครงการวจิัย การรายงานผลการวจิัยและการเผยแพร่ คณุธรรมและจรยิธรรม การวจิัย 
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16716 กลยทุธก์ารบรหิารกจิการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ)

 Strategic Management in Media Industry 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับองคก์ร ระบบ โครงสรา้ง และการบรหิารกจิการสือ่สารแบบดัง้เดมิและสือ่ใหม ่ 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกลยุทธก์ารบรหิารกจิการสือ่สารทีเ่หมาะสมกับบรบิทและสถานการณ์ต่างๆ 

ของสงัคมทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาตแิละนานาชาตไิด ้

 3. สามารถใชเ้ครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดยคุใหมเ่พือ่การบรหิารกจิการสือ่สารได ้

 4. สามารถประยุกตก์ลยุทธ์การบริหารกจิการสือ่สารไดอ้ย่างเหมาะสมในบรบิทที่เกีย่วขอ้ง อย่างมี

คณุธรรมและจรยิธรรม  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบและโครงสรา้งขององคก์รสือ่ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศตามบรบิทและสถานการณ์ต่างๆ ของสังคม 

กลยุทธก์ารวางแผนและบรหิารจัดการองคก์รสือ่ประเภทตา่งๆ เครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดเพือ่การบรหิารกจิการ

สือ่สารยุคใหม่ การประยุกตก์ลยุทธ์การบริหารกจิการสือ่สารไดอ้ย่างเหมาะสมทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะวกิฤต ิ

รวมทัง้กรณีศกึษาทีส่ าคญั 

 

16720 นโยบายการสือ่สารและการก ากบัดแูล  (6 หนว่ยกติ) 

 Media Policy and Regulation  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในววิัฒนาการ บทบาท ความส าคัญ และความจ าเป็นของนโยบายรัฐและการ

ก ากบัดแูลสือ่ 

 2. มีความรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิ หลักการ และมาตรการก ากับดูแลสือ่ประเภทต่างๆ และสือ่ใหม ่

รวมทัง้บทบาทหนา้ทีข่ององคก์รก ากบัดแูลสือ่ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ  

 3. สามารถวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบนโยบายการสือ่สารในบรบิทตา่งๆทัง้ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

 4. สามารถน าความรูไ้ปศกึษา วเิคราะห ์แกไ้ขปัญหา และจัดการการสือ่สารยคุใหม่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 นโยบายรัฐที่เกี่ยวขอ้งกับการบริหารกิจการสือ่สาร การก ากับดูแลการประกอบกิจการสื่อสารและ 

การสง่เสรมิการใชก้ารสือ่สารเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม ประเด็นเกีย่วกับนโยบายการสือ่สารทีส่ าคัญต่อการ

บรหิารกจิการสือ่สาร เชน่ การจัดสรรคลืน่ความถี ่การครอบครองสือ่ การผกูขาด การก ากับดแูลเนื้อหา การสง่เสรมิ

การใหบ้รกิารอย่างทั่วถงึและเทา่เทยีม ความเหลือ่มล ้าทางดจิทิัล การสง่เสรมิจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี

สือ่มวลชน รวมถงึนโยบายการสือ่สารของประเทศตา่งๆ ในยคุดจิทิลั 

 

16721 การบูรณาการและประยกุตใ์ชก้ารบรหิารกจิการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ)

 Integrated and Applied Media Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถน าความรู ้ความเขา้ใจดา้นการบรหิารกจิการสือ่สาร มาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบัตงิานการ

บรหิารกจิการสือ่สารยคุใหมไ่ด ้

 2. สามารถจัดท า บรหิารและประเมนิโครงการการบรหิารกจิการสือ่สารยคุใหมไ่ด ้

 3. สามารถน าเสนอและเผยแพร่ผลงานการบรหิารกจิการสือ่สารได ้
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 4. มคีณุธรรมและจรยิธรรมในการบรูณาการและประยกุตใ์ชก้ารบรหิารกจิการสือ่สารได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การบูรณาการความรูด้า้นการสือ่สารและการบริหารกจิการสือ่สารมาประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนการพัฒนา 

น าเสนอ การจัด การบรหิาร และการประเมนิผลกจิกรรมและโครงการ การจัดท ารายงานและเผยแพร่ การประเมนิ

คณุคา่และการประยกุตใ์ชก้ารบรหิารกจิการสือ่สารยคุใหม ่โดยการค านงึถงึคณุธรรมและจรยิธรรม 

 

16722 วทิยานพินธ ์(การบรหิารกจิการสือ่สาร) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Media Management) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 

16723 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การบรหิารกจิการสือ่สาร) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Media Management) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูแ้ละสามารถก าหนดประเด็นปัญหาทางการบรหิารกจิการสือ่สารได ้

 2. มทีกัษะการจัดท าโครงการศกึษาคน้ควา้อสิระเกีย่วกับการบรหิารกจิการสือ่สารได ้ 

 3. สามารถเผยแพร่ผลงานการศกึษาคน้ควา้อสิระเกีย่วกับการบรหิารกจิการสือ่สารได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกประเด็นหรอืหัวขอ้ปัญหาทางการบรหิารกจิการสือ่สารดว้ยการศกึษาคน้ควา้อสิระ โดยการวจิัย 

หรือการสังเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวจัิย หรือการเขยีนต าราหรือหนังสอืทางวชิาการ หรือการพัฒนาตน้แบบชิน้งาน 

และการเผยแพร่ผลการศกึษาคน้ควา้อสิระ 
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16724 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการบรหิารกจิการสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Media Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถบรูณาการความรู ้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และประสบการณ์ดา้นการบรหิารกจิการสือ่สารได ้ 

 2. สามารถพัฒนาตนเองใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม มนุษยสัมพันธ ์ภาวะผูน้ า และทัศนคตทิีด่ตี่อวชิาชพี

การบรหิารกจิการสือ่สารได ้

 3. มศีกัยภาพในการคน้ควา้และแสวงหาความรูด้า้นการบรหิารกจิการสือ่สารยุคใหมไ่ด ้ 

 4. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบรหิารกจิการสือ่สารยคุใหมไ่ด ้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การบูรณาการความรู ้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และประสบการณ์ ทัศนคตทิี่ด ีเพื่อพัฒนาตนเองใหม้คีุณธรรม 

จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์การท างานเป็นทมี การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาการบรหิารกจิการสือ่สาร จรรยาบรรณวชิาชพี 

ภาวะความเป็นผูน้ าทางวชิาการและวชิาชพีดา้นการบรหิารกจิการสือ่สารยคุใหม ่

 

17701 นเิทศศาสตรก์บัอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Arts and ASEAN 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจในโครงสรา้ง ระบบ บรบิท นโยบาย และยทุธศาสตรก์ารสือ่สาร

ของอาเซยีน 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจประวัตศิาสตร ์วธิคีดิ วถิชีวีติ ความหลากหลายทางชาตพัินธุ ์

วฒันธรรมของประชาคมอาเซยีน รวมทัง้ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทกุดา้นของประเทศภาคสีมาชกิอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะห ์รวบรวม และสรา้งองคค์วามรูเ้กีย่วกับนเิทศศาสตรท์ีเ่ชือ่มโยงกับ

บรบิทในมติติา่งๆ ของภมูภิาคอาเซยีน  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ระบบ และบริบทการสื่อสาร นโยบายและยุทธศาสตร์การสื่อสารของประเทศสมาชิก

ประชาคมอาเซียน ประวัตศิาสตร์ วธิีคดิ และวถิีชวีติ ความหลากหลายทางชาตพัินธุ์ วัฒนธรรมของประชาคม

อาเซียน ทศิทาง กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ สังคม การเมือง 

พลังงาน สิง่แวดลอ้ม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์สทิธแิละการคุม้ครองพลเมอืงของประเทศภาคสีมาชกิอาเซยีน

การรวบรวมและสรา้งองคค์วามรูเ้กีย่วกบันเิทศศาสตรท์ีเ่ชือ่มโยงกับบรบิทในมติติา่งๆ ของภมูภิาคอาเซยีน 

 

17702 ปรชัญาและทฤษฎกีารสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Philosophy and Communication Theory  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจในปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎกีารสือ่สาร  

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะห ์วพิากษ์ประเด็นปัญหาการสือ่สาร ในภมูภิาคอาเซยีน  

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถประยกุตใ์ชท้ฤษฎกีารสือ่สาร ในการพัฒนาดา้นตา่งๆ ในภมูภิาคอาเซยีน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญา แนวคดิ พัฒนาการ ประเภทของทฤษฎีการสือ่สาร กระบวนการ องคป์ระกอบของการสือ่สาร 

บรบิททางสงัคมกับการสือ่สาร อทิธพิลและผลกระทบของการสือ่สาร ประเด็นปัญหาการสือ่สาร ความรับผดิชอบ

และจรยิธรรมวชิาชพี การวเิคราะห ์วพิากษ์ และประยกุตใ์ชท้ฤษฎกีารสือ่สาร เพือ่การพัฒนาดา้นตา่ง  ๆในภมูภิาคอาเซยีน 

 

17703 กระบวนทศันแ์ละการวจิยัทางนเิทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ)

 Paradigm and Communication Arts Research  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจกระบวนทศันท์างการวจัิยดา้นนเิทศศาสตร ์

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถเลอืกประเด็นปัญหาการวจัิยทางนเิทศศาสตรข์องภูมภิาคอาเซยีน สามารถ

สรา้งกรอบแนวคดิ ออกแบบวจิัย และวเิคราะหข์อ้มลูการวจิัย 

 3. เพื่อใหนั้กศึกษาสามารถด าเนินการวจัิยทางนิเทศศาสตร์ รวมทัง้การน าเสนอและการเผยแพร่

ผลการวจิัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนทัศน์ทางการวจัิยดา้นนเิทศศาสตรเ์พือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละการแกปั้ญหาการสือ่สารในภูมภิาค

อาเซยีน ประเภทการวจัิย ปัญหาการวจัิย การสรา้งกรอบแนวคดิ กระบวนการวจัิย การออกแบบวจัิย การด าเนิน 

การวจัิย การวเิคราะหข์อ้มลู การน าเสนอและการเผยแพร่งานวจัิยของภมูภิาคอาเซยีน 

 

17704 การศกึษาเปรยีบเทยีบการสือ่สารในภูมภิาคอาเซยีน  (6 หนว่ยกติ) 

 Comparative Communication Studies for ASEAN  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะห์เปรยีบเทยีบสภาวการณ์การสือ่สารในวถิีชวีติอาเซยีนกับกระแส 

การเปลีย่นแปลงในสงัคมโลก 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะห์เปรียบเทยีบประเด็นการสือ่สารในมติติ่างๆ ของภูมภิาคอาเซยีน

และสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาน าความรูจ้ากการศกึษาเปรียบเทียบไปใชใ้นการสรา้งนวัตกรรมการสือ่สารเพื่อ  

การพัฒนาความเขม้แข็ง และการอยูร่่วมกนัเป็นหนึง่เดยีวในภมูภิาคอาเซยีน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบสภาวการณ์การสือ่สารในวถิชีวีติอาเซยีนดา้นการเมอืง ความมั่นคง เศรษฐกจิ 

สงัคม และวัฒนธรรม รวมทัง้ดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์สทิธแิละการคุม้ครองพลเมอืง 

การเคลือ่นไหวของชมุชน การมีสว่นร่วม การสรา้งจติส านึกและจรยิธรรม และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนา

ภมูภิาคอาเซยีน การสรา้งนวตักรรมเพือ่พัฒนาความเขม้แข็ง และการอยูร่่วมกนัเป็นหนึง่เดยีวในภมูภิาคอาเซยีน 

 

17705 การบรหิารจดัการการสือ่สารในภูมภิาคอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Management for ASEAN 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจในการบรหิารองคก์รการสือ่สารเชงิกลยุทธใ์นภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถบรหิารจัดการการสือ่สารในองคก์รของภมูภิาคอาเซยีน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การบรหิารจัดการการสือ่สารเชงิกลยุทธ ์การวางแผน การจัดโครงสรา้งองคก์ร การอ านวยการ การก ากับตดิตาม 

การพัฒนาผูน้ าการสือ่สาร การประเมนิผลการจัดการการสือ่สาร และการบรหิารทรัพยากรการสือ่สารในบรบิทของ

ภมูภิาคอาเซยีน 

 

17706 ทฤษฎกีารสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่  (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Theories for Political and Local Administration  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ แนวคดิ ทฤษฎ ีวธิกีารศกึษา พัฒนาการของทฤษฎกีารสือ่สาร

การเมอืง ทฤษฎกีารสือ่สารกับการอธบิายปรากฏการณ์ทางการเมอืงและสงัคม นวตักรรมการสือ่สาร 

และแบบจ าลองการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ หลักจติวทิยาการสือ่สาร เครอืข่ายการสือ่สาร การสือ่สารกับ

การสรา้งสันตสิขุ การลดความขัดแยง้ทางการเมอืง การสือ่สารในภาวะวกิฤต ิประชามต ิและการมี

สว่นร่วมทางการเมอืง หลักกฎหมาย สทิธเิสรภีาพ และความรับผดิชอบ จรยิธรรมและจรรยาบรรณ

กบัการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถประยุกตแ์นวคดิ หลักการ และทฤษฎกีารสือ่สารสูก่ารปฏบิัตทิีเ่กีย่วขอ้งกับ

การสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ในแตล่ะมติทิางสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี วธิีการศกึษา พัฒนาการของทฤษฎีการสือ่สารทางการเมือง ทฤษฎีการสือ่สารกับ 

การอธบิายปรากฏการณ์ทางการเมอืงและสังคม นวัตกรรมการสือ่สาร แบบจ าลองการสือ่สารทางการเมืองและ 

การปกครองทอ้งถิน่ หลักจติวทิยาการสือ่สาร เครือข่ายการสือ่สาร การสือ่สารกับการสรา้งสันตสิขุ การลดความ

ขัดแยง้ทางการเมือง การสือ่สารในภาวะวกิฤต ิประชามต ิและการมีส่วนร่วมทางการเมือง หลักกฎหมาย สทิธิ

เสรีภาพ ความรับผิดชอบ จริยธรรมและจรรยาบรรณกับการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่น  

การประยกุตแ์นวคดิ หลกัการ และทฤษฎกีารสือ่สารในการสรา้งนวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 

17707 การวจิยัการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Research for Political and Local Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักและกระบวนการวจัิย การก าหนดปัญหาวจิัย การทบทวน

วรรณกรรม การสรา้งกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี การสรา้งกรอบแนวคิดในการวิจัยการสื่อสาร  

ทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่  

 2. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจการออกแบบการวจัิย ระเบยีบวธิกีารวจัิย การก าหนดประชากร

และแหล่งขอ้มูล การสุ่มตัวอย่างและการคัดเลอืกแหล่งขอ้มูล การสรา้งและการทดสอบเครื่องมอืวจิัย 

การเก็บขอ้มูลเพื่อการวจัิยทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคุณภาพ การวเิคราะหข์อ้มูล เชงิ

ปรมิาณ การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ หลกัการใชส้ถติเิพือ่การวจัิย 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจ และทักษะการจัดท าโครงร่างการวจิัย การบรหิารงานวจิัย และ

การจัดท ารายงานการวจัิยเพือ่การพัฒนานวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่  
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 4. เพื่อใหนั้กศกึษามีความสามารถและมีทักษะ ประสบการณ์ในการน าความรูเ้กี่ยวกับการวจัิยไป

ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนนิงานวจิัย มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในการวจิัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักและกระบวนการวจัิย การก าหนดปัญหาวจัิย การทบทวนวรรณกรรม การสรา้งกรอบแนวคดิเชงิ

ทฤษฎี การสรา้งกรอบแนวคดิในการวจิัย การออกแบบการวจิัย ระเบียบวธิีการวจิัย การก าหนดประชากรและ

แหล่งขอ้มูล การสุม่ตัวอย่างและการคัดเลอืกแหล่งขอ้มูล การสรา้งและการทดสอบเครือ่งมอืวจิัย การเก็บขอ้มูล

เพื่อการวจัิยทัง้การวจัิยเชงิปริมาณและการวจัิยเชงิคุณภาพ การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณ การวเิคราะห์ขอ้มูล  

เชงิคุณภาพ หลักการใชส้ถติเิพื่อการวจัิย การจัดท าโครงการวจัิย การบรหิารงานวจิัย การจัดท ารายงานการวจิัย 

จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการวจัิย การน าความรูเ้กีย่วกับการวจัิยไปประยุกตใ์ชใ้นการสรา้งนวัตกรรมการสือ่สาร

ทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 

17708 การจดัการนวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ)

 Communication Innovation Management for Political and Local Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ความหมาย ประเภท องคป์ระกอบของนวัตกรรมการสือ่สาร 

หลักและกระบวนพัฒนานวัตกรรมเชิงความคิดและกระบวนการ การวางแผน การออกแบบสาร การ

สรา้งสรรค ์การผลติ การเผยแพร่ และการประเมนิผลนวัตกรรม และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการสรา้ง

นวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจการบรหิารจัดการองคก์ร  การออกแบบนโยบายและการสือ่สาร

เพื่อการขับเคลือ่นนโยบาย การบรหิารข่าวสาร การออกแบบองคก์รรับผดิชอบงานการสือ่สาร การรณรงค์

และการจัดการสือ่เชงิกลยทุธเ์พือ่การชว่งชงิพืน้ทีท่างความคดิดา้นการเมอืง การสรา้ง การมสีว่นร่วม

ทางการเมืองระดับรัฐบาล กระทรวง กรม องค์การทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง  

การสรา้งเครอืขา่ยการสือ่สารทางการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่ทีเ่ขม้แข็ง 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจการบรหิารจัดการสือ่ เชน่ สือ่ส ิง่พมิพ์ สือ่วทิยุกระจายเสยีง สือ่

โทรทัศน์ สือ่กลางแจง้ สือ่สังคมออนไลน์ สือ่เครือข่ายบุคคล สือ่กจิกรรม และสือ่อื่นๆ เพื่อการ

พัฒนาการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถประยุกตใ์ชน้วัตกรรมการสือ่สารในการการพัฒนาการเมอืงการปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ การปรับปรุง การเปลีย่นแปลง เพือ่การสรา้งและพัฒนานวัตกรรมการสือ่สารใหเ้หมาะสมกับ

การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ในรูปแบบตา่งๆ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ความหมาย ประเภท องคป์ระกอบของนวัตกรรมการสือ่สาร หลักและกระบวนพัฒนานวัตกรรม

เชงิความคิดและกระบวนการ การวางแผน การออกแบบสาร การสรา้งสรรค์ การผลิต การเผยแพร่ และการ

ประเมนิผลนวตักรรม และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการสรา้งนวตักรรมการสือ่สาร  

 การบรหิารจัดการองคก์ร การออกแบบนโยบายและการสือ่สารเพื่อการขับเคลือ่นนโยบาย การบรหิาร

ข่าวสาร การออกแบบองคก์รรับผดิชอบงานการสือ่สาร การรณรงคแ์ละการจัดการสือ่เชงิกลยุทธเ์พื่อการชว่งชงิ

พื้นทีท่างความคดิดา้นการเมือง การสรา้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับรัฐบาล กระทรวง กรม องคก์ารทาง

การเมอืง พรรคการเมอืง กลุม่การเมอืง การสรา้งเครอืขา่ยการสือ่สารทางการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่ทีเ่ขม้แข็ง  
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 การบริหารจัดการสื่อ เช่น สื่อสิง่พิมพ์ สื่อวทิยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ สื่อกลางแจง้ สื่อสังคม

ออนไลน์  สือ่เครอืข่ายบุคคล สือ่กจิกรรม และสือ่อืน่ๆ เพื่อการพัฒนาการสือ่สารทางการเมืองและการปกครอง

ทอ้งถิน่ใหเ้หมาะสม 

 

17709 การบูรณาการนวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืง (6 หนว่ยกติ) 

 Integrated Learning in Political Communication Innovation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจถอดบทเรียน การวเิคราะห์ สังเคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎีการ

สือ่สารเพื่อสรา้งนวัตกรรมการสือ่สาร โดยกระบวนการการแสวงหาขอ้เท็จจรงิ การวางแผน การด าเนิน 

การสือ่สาร การประเมนิผล และการทดสอบนวตักรรมการสือ่สารในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสือ่สาร

ทางการเมอืงในมติติา่งๆ 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถประยุกตห์ลักการสือ่สารการเมืองในการหาเสยีงการเลือกตัง้ การสรา้ง 

ความนิยม การสรา้งภาพลักษณ์บุคคลและองคก์ร การสรา้งตราสนิคา้ การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ  

การรวมพลังร่วมแกไ้ขปัญหาสังคมและการเมืองระดับชาตแิละระดับทอ้งถิน่ และการสรา้งการม ี 

ส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ การบริหารการสือ่สารเพื่อลดความขัดแยง้ทางการเมือง  

และประเด็นอืน่ๆ 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถพัฒนาการสือ่สารทางการเมอืงขององคก์รอสิระ องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน และองคก์รการเมอืงระดับชาต ิพรรคการเมอืง กลุม่การเมอืง และองคก์รทางการเมอืงอืน่ๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ถอดบทเรียน การวเิคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อสรา้งนวัตกรรมการสื่อสาร 

โดยกระบวนการการแสวงหาขอ้เท็จจริง การวางแผน การด าเนินการสือ่สาร การประเมินผล และการทดสอบ

นวัตกรรมการสือ่สารในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับการสื่อสารการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่นในมิติต่างๆ ไปสู่

ภาคปฏบิัตเิชงิบรูณาการเพือ่พัฒนาการสือ่สารการเมอืงขององคก์รอสิระ องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

และองคก์รการเมืองระดับชาต ิพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง และองคก์รทางการเมอืงอืน่ๆ รวมทัง้การประยุกต์

หลกัการสือ่สารทางการเมอืงในการหาเสยีงการเลอืกตัง้ การสรา้งความนยิม การสรา้งภาพลักษณ์บคุคลและองคก์ร 

การสรา้งตราสนิคา้ การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ การรวมพลังร่วมแกไ้ขปัญหาสงัคมและการเมอืงระดับชาตแิละระดับ

ทอ้งถิ่น และการสรา้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ การบริหารการสือ่สารเพื่อลดความขัดแยง้ 

ทางการเมอืง และประเด็นอืน่ๆ ตามความสนใจ 

 

17710 การบูรณาการนวตักรรมการสือ่สารทางการปกครองทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ) 

 Integrated Learning in Communication Innovation for Local Administration  

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะห ์สงัเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎกีารสือ่สารเพือ่สรา้งนวตักรรมการสือ่สาร 

ในกระบวนการการแสวงหาขอ้เท็จจรงิ การวางแผน การด าเนนิการสือ่สาร การประเมนิผล ตลอดจน

สามารถทดสอบนวัตกรรมการสือ่สารในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับการสือ่สารทางการปกครองทอ้งถิน่

ในมติติา่งๆ สูภ่าคปฏบิตั ิ
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 2. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถน ากลยุทธ์และยุทธวธิีการรณรงค์เพื่อแกไ้ขปัญหาและพัฒนางานการ

ปกครองทอ้งถิ่น การรณรงค์ปัญหาเชิงประเด็น การบริหารการสื่อสารเพื่อลดความขัดแยง้  

ทางการเมอืงในระดบัทอ้งถิน่ และประเด็นอืน่ๆ ตามความสนใจ  

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถประยุกตห์ลักการสือ่สารทางการปกครองทอ้งถิน่สู่การปฏบิัต ิในการรวม

พลังร่วมแกไ้ขปัญหาสังคม และการสรา้งการมสี่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถิน่ในรูปแบบต่างๆ โดย

สามารถถอดบทเรยีนและประยกุตก์ารสือ่สารทางปกครองทอ้งถิน่จากประเด็นทีไ่ดล้งพืน้ทีจ่รงิได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห์ สังเคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎีการสือ่สารเพื่อสรา้งนวัตกรรมการสือ่สาร โดยกระบวนการ 

การแสวงหาขอ้เท็จจรงิ การวางแผน การด าเนนิการสือ่สาร การประเมนิผล และการทดสอบนวตักรรมการสือ่สารใน

ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับการสือ่สารทางการปกครองทอ้งถิน่ในมติติ่างๆ สูภ่าคปฏบิัต ิกลยุทธแ์ละยุทธวธิกีารรณรงค์

เพื่อแกไ้ขปัญหาและพัฒนางานการปกครองทอ้งถิน่ การรณรงคปั์ญหาเชงิประเด็น เช่น การรักษาความสะอาด    

การจัดการขยะ สิง่ปฏกิลู และน ้าเสยี ยาเสพตดิ การคา้มนุษย ์สขุภาพอนามัย ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ การเสยีภาษี การเรยีนรูต้ลอดชวีติ การบรหิารความขัดแยง้ในชมุชน เป็นตน้ 

 การประยุกตห์ลักการสือ่สารทางการปกครองทอ้งถิน่สู่การปฏบิัตใินการสรา้งภาพลักษณ์บุคคลและ

องคก์ร การสรา้งแบรนด ์การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ การรวมพลังร่วมแกไ้ขปัญหาสงัคม และการสรา้งการมสีว่นร่วม

ในการพัฒนาทอ้งถิ่นในรูปแบบต่างๆ โดยมีการปฏิบัตกิารสอนงาน การลงพื้นที่ และการประเมินผลเพื่อถอด

บทเรยีนและประยกุตก์ารสือ่สารทางการปกครองทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

17711 การพฒันาผูน้ าการเมอืงดา้นการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Development for Political Leader 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎ ีการพัฒนาทักษะ สมรรถนะการสือ่สาร 

เพือ่การสรา้งภาวะผูน้ าทางการเมอืง 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามกีารพัฒนาสมรรถนะการสือ่สารดา้นการฟัง การอา่น การพูด การเขยีน การน าเสนอ 

การถา่ยทอด และการโนม้นา้วใจ ในงานสือ่สารทางการเมอืง 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถออกแบบสารเพือ่ใชใ้นการสือ่สารทางการเมอืงในฐานะผูน้ าทางการเมอืงได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ ตรงตามวตัถปุระสงค ์และบรรลเุป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

 4. เพื่อประยุกตใ์ชส้มรรถนะการสือ่สารของผูน้ าในงานสือ่สารทางการเมืองดา้นการสือ่ความหมาย

บุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ และการสรา้งแบรนด์ของผูน้ าทางการเมือง การสือ่สารในการประชุม  

การสือ่สารกับสาธารณชน การสือ่สารผ่านสือ่มวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ ในการพัฒนางาน  

การสือ่สารของผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ และแนวปฏบิัตใินการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ และศักยภาพการสือ่สารเพื่อ

สรา้งภาวะผูน้ าทางการเมอืง การพัฒนาสมรรถนะดา้นการฟัง การอา่น การพูด การเขยีน การน าเสนอ การถ่ายทอด 

และการโนม้นา้วใจในงานสือ่สารทางการเมอืง ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
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 การออกแบบสารเพือ่การสือ่สารทางการเมอืงในฐานะผูน้ าทางการเมอืง การพัฒนาบคุลกิภาพ การสรา้ง

ภาพลักษณ์ และการสรา้งแบรนด์ของผูน้ าทางการเมืองเพื่อการสือ่สารในฐานะผูน้ าทางการเมือง การสรา้ง  

ความน่าเชือ่ถอื การสรา้งลักษณะผูน้ าทีค่รองใจประชาชน การสือ่สารในฐานะผูน้ าในการประชมุรูปแบบต่างๆ การ

ประชมุประชาคม การประชุมฝ่ายบรหิาร การประชมุสภา การแถลงผลงาน การแถลงข่าว การชีแ้จง การอภปิราย 

การสือ่สารกบัสาธารณชนรูปแบบตา่งๆ การปราศรัยหาเสยีง การถา่ยทอดความรู ้การบรรยายสรุป การสือ่สารในงาน

พธิกีารตา่งๆ การสือ่สารผา่นสือ่มวลชนและสือ่สงัคมออนไลน ์เพือ่การปฏบิตังิานการสือ่สารของผูน้ าทางการเมอืง 

 

17712 การพฒันาผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ดา้นการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Development for Local Administration Leader  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการ การพัฒนาทักษะ สมรรถนะและ

ศกัยภาพทางการสือ่สาร เพือ่การสรา้งภาวะผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษามกีารพัฒนาทักษะ สมรรถนะ และศักยภาพทางการสือ่สาร ดา้นการฟัง การอา่น การพูด 

การเขยีน การน าเสนอ การถา่ยทอด และการโนม้นา้วใจ ในงานของผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถออกแบบสารเพือ่ใชใ้นการสือ่สารการเมอืงในฐานะผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ตรงตามวตัถปุระสงค ์และบรรลเุป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

 4. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถน าหลักการและทฤษฎกีารสือ่สาร ไปประยุกตใ์ชใ้นงานสือ่สารในงานของ

ผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ตรงตามวตัถุประสงค ์และบรรลเุป้าหมายทีก่ าหนด

ไวใ้นดา้นการสือ่ความหมาย บุคลกิภาพ ภาพลักษณ์ และการสรา้งแบรนดข์องผูน้ าการปกครอง

ทอ้งถิน่ การสือ่สารในการประชมุรูปแบบต่างๆ การสือ่สารกับสาธารณชนรูปแบบต่างๆ การสือ่สาร

ผา่นสือ่มวลชนและสือ่สงัคมออนไลน ์ในการพัฒนางานการสือ่สารของผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ และแนวปฏบิัต ิในการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ และศักยภาพการสือ่สารเพื่อ

สรา้งภาวะผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ การพัฒนาสมรรถนะดา้นการฟัง การอ่าน การพูด การเขยีน การน าเสนอ การ

ถ่ายทอด และการโนม้นา้วใจ ในงานของผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การออกแบบ

สารเพือ่การสือ่สารในฐานะผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ การพัฒนาบคุลกิภาพ การสรา้งภาพลักษณ์ และการสรา้ง แบ

รนดข์องผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ เพื่อการสือ่สารในฐานะผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ การสรา้งความน่าเชือ่ถอื การ

สรา้งลักษณะผูน้ าทีค่รองใจประชาชน การสือ่สารในฐานะผูน้ าในการประชมุรูปแบบตา่งๆ การประชมุประชาคม การ

ประชุมฝ่ายบริหาร การประชุมสภา การแถลงผลงาน การแถลงข่าว การชี้แจง การอภิปรายการสื่อสารกับ

สาธารณชนรูปแบบตา่งๆ การปราศรัยหาเสยีง การถ่ายทอดความรู ้การบรรยายสรุป การสือ่สารในงานพธิกีารตา่งๆ 

การสือ่สารผา่นสือ่มวลชนและสือ่สงัคมออนไลน ์เพือ่งานการสือ่สารของผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ 
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17713 วทิยานพินธ ์(นวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Communication Innovation for Political and Local Administration) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 

17714 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (นวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืง (6 หนว่ยกติ) 

 และการปกครองทอ้งถิน่)   

 Independent Study (Communication Innovation for Political and Local 

 Administration) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษาศกึษาประเด็นปัญหาทางนเิทศศาสตร ์

 2. เพือ่สรา้งทกัษะการจัดท าโครงการคน้ควา้อสิระทางนเิทศศาสตร์ 

 3. เพือ่เผยแพร่ผลการคน้ควา้อสิระทางนเิทศศาสตรส์ูส่าธารณะ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลือกประเด็นหรือหัวขอ้ปัญหาทางนิเทศศาสตร์ดว้ยการศึกษาคน้ควา้อิสระโดยการวจิัยหรือ 

การสังเคราะหท์ฤษฎแีละผลงานวจัิย หรือการเขยีนต าราหรือหนังสอืทางวชิาการ หรือการพัฒนาตน้แบบชิน้งาน 

และการเผยแพร่ผลการคน้ควา้อสิระสูส่าธารณะ 
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17715 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติ  (6 หนว่ยกติ) 

    นวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 Graduate Professional Experience in Communication Innovation for Political  

 and Local Administration  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามปีระสบการณ์ภาคสนามในการวางแผนและปฏบิัตกิารดา้นการสือ่สารทางการเมอืง

และการปกครองทอ้งถิน่ 

 2. เพื่อใหนั้กศึกษาไดฝึ้กฝนการพัฒนากระบวนการคิด การออกแบบ และประยุกต์ใชน้วัตกรรม  

การสือ่สารในงานการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่  

 3. เพือ่สรา้งความพรอ้มในคณุลกัษณะมหาบณัฑติในการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาสงัคมและประเทศชาต ิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เสรมิสรา้งประสบการณ์ภาคสนามดา้นการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ในรูปแบบตา่งๆ

การวางแผนและปฏิบัติการการสื่อสารขององค์กร สื่อสารมวลชน และองค์กรการเมืองและองค์กรอื่นๆ  

การสรา้งสรรคแ์ละการออกแบบนวัตกรรมสือ่ทางการเมือง การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพ

ความเป็นผู น้ าที่มีความเชี่ยวชาญทางดา้นการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองอย่างสรา้งสรรค ์

มคีวามรับผดิชอบดว้ยคณุธรรมจรยิธรรมเพือ่การพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาสงัคมและประเทศชาต ิ

 

17797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (นเิทศศาสตรอ์าเซยีน) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Communication Art for ASEAN) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถก าหนดหัวขอ้ จัดท าและเสนอโครงการการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถด าเนนิการจัดท าการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าเสนอ และเผยแพร่ผลการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การก าหนดประเด็นปัญหาและหัวขอ้การสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน การจัดท าและเสนอโครงการ

การศกึษาคน้ควา้อสิระ การด าเนนิการ การน าเสนอ และการเผยแพร่ผลการศกึษาคน้ควา้อสิระทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

สือ่สารในภมูภิาคอาเซยีน 

 

17798 วทิยานพินธ ์(นเิทศศาสตรอ์าเซยีน) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Communication Art for ASEAN) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์
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 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 

17799 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑตินเิทศศาสตรอ์าเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Communication Arts for ASEAN 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถพัฒนาภาวะผูน้ า กระบวนการคดิ ความส านกึของความเป็นนักนเิทศศาสตร์

ในฐานะพลเมอืงอาเซยีนอยา่งมคีณุธรรม จรยิธรรม และความรับผดิชอบ 

 2. เพื่อใหนั้กศึกษาสามารถสรา้งเครือข่ายการสือ่สารในภูมิภาคอาเซียนเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว

ทา่มกลางความหลากหลายทางชาตพัินธุแ์ละวฒันธรรม 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ถิกีารสือ่สารในอาเซยีนภาคสนาม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภาวะผูน้ า กระบวนการคดิ ความส านึกของความเป็นนักนิเทศศาสตรใ์นฐานะพลเมอืงอาเซยีนอย่างมี

คณุธรรมจรยิธรรม และความรับผดิชอบ ความเป็นหนึง่เดยีวทา่มกลางความหลากหลายทางชาตพัินธุแ์ละวัฒนธรรม 

การสรา้งเครอืขา่ยการสือ่สารในภมูภิาค การแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ถิกีารสือ่สารในอาเซยีนภาคสนาม 

 

Last updated: 10-Jan-2018 


