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สาขาวชิานเิทศศาสตร ์

 

ระดบัปรญิญาเอก 

 

17901 ปรชัญาและทฤษฎกีารสือ่สารข ัน้สูง (6 หนว่ยกติ)

 Philosophy and Advanced Communication Theories 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจปรัชญา และทฤษฎกีารสือ่สารขัน้สงู 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์และสงัเคราะห ์องคค์วามรูท้างการสือ่สาร และทฤษฎกีารสือ่สารขัน้สงู 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชท้ฤษฎกีารสือ่สารขัน้สงู 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญา พัฒนาการของปรัชญา และทฤษฎกีารสือ่สารขัน้สงู สงัเคราะหอ์งคค์วามรูท้างการสือ่สาร และ

ทฤษฎกีารสือ่สารขัน้สงู การประยุกตใ์ชท้ฤษฎกีารสือ่สารขัน้สูง การสรา้ง และพัฒนาองคค์วามรูท้างการสือ่สาร 

ตลอดจนการสรา้งคณุธรรม และจรยิธรรมทางการสือ่สาร 

17902 การวจิยัทางนเิทศศาสตรข์ ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Research in Communication Arts 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการแสวงหาความรูท้างนเิทศศาสตร ์

2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจประเภทและกระบวนการวจิัยทางนเิทศศาสตรข์ัน้สงู 

3. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบงานวจัิยทางนเิทศศาสตรข์ัน้สงู ทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ 

4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้มูลการวจิัยทางนเิทศศาสตรข์ัน้สงู ทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ 

5. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งองคค์วามรูท้างนเิทศศาสตรด์ว้ยการวจิัย  

ค าอธบิายชุดวชิา 

การแสวงหาความรูท้างนิเทศศาสตร์ ประเภทและกระบวนการวจัิยทางนิเทศศาสตร์ขัน้สงูทัง้ในเชงิปรมิาณ

และคุณภาพ การประยุกตใ์ชส้ถติขิัน้สงูเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณ การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธิกีารเชงิคุณภาพ 

การเขียนโครงการวจิัย การสรา้งองค์ความรูท้างนิเทศศาสตร์ดว้ยการวจิัย การเขียนและน าเสนอรายงานวจิัย 

จรยิธรรมดา้นการวจิัยทางนเิทศศาสตร ์

17903 สมัมนาประเด็นศกึษาทางนเิทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Issues in Communication Arts 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่สรา้งกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีจ่ะน าไปสูก่ารก าหนดประเด็นศกึษาทางนเิทศศาสตร ์

 2. เพือ่ก าหนดประเด็นและขอบเขตศกึษาทางนเิทศศาสตร ์

 3. เพือ่พัฒนาโครงการดษุฎนีพินธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่ก าหนดประเด็นและขอบเขตการศกึษาทางนเิทศศาสตร ์การพัฒนา

โครงการดษุฎนีพินธ ์
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17904 หลกัและทฤษฎกีารสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ข ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

Advance Principal and Theory in Political and Local Administration 

Communication  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ การแสวงหาความรู ้วธิกีารศกึษา พัฒนาการของทฤษฎขีัน้สงู 

และพลงัการสือ่สารกบัการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ในสงัคมยคุใหม ่

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะห ์และสงัเคราะห ์แนวคดิ หลักการ และทฤษฎขีัน้สงู เพือ่บรรยาย 

อธบิาย และท านายปรากฏการณ์การสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถประยกุตแ์นวคดิ หลกัการ และทฤษฎสีูอ่งคค์วามรูแ้หง่ศาสตรด์า้นการ

สือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การแสวงหาความรู ้วธิกีารศกึษา และพัฒนาการของทฤษฎกีารสือ่สารทางการเมอืง ทฤษฎกีารสือ่สาร

ทางการเมอืงขัน้สงูกับการอธบิายปรากฏการณ์ทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ พลงัการสือ่สารกับการเมอืง

และการปกครองทอ้งถิน่ในสงัคมยคุใหม ่แนวคดิ หลกัการ และทฤษฎกีารสือ่สารขัน้สงูในการสือ่สารองคก์รทางการ

เมอืง สรา้งความนยิม การสรา้งภาพลกัษณ์ การรณรงค ์การหาเสยีงการเลอืกตัง้ การเผยแพร่ความรูท้างการเมอืง

และการปกครองทอ้งถิน่ รูปแบบการประยุกตแ์นวคดิ หลกัการ และทฤษฎสีูอ่งคค์วามรูใ้หมใ่นการปฏบิตังิาน และ

เป็นแนวทางไปสูก่ารประกอบการนวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่  

17905 การวจิยัและการพฒันานวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืง  (6 หนว่ยกติ) 

 และการปกครองทอ้งถิน่ข ัน้สงู 

 Advance Research and Development of Communication Innovation in  

 Political and Local Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจปรัชญาและศาสตรใ์นการแสวงหาความรูข้องมนุษยศาสตร ์การ

วจิัยและการประเมนิผลนวัตกรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ขัน้สงู 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้และความสามารถในการวจัิยและพัฒนานวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืง

และการปกครองทอ้งถิน่ 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถสรา้งนวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

4. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถสงัเคราะหอ์งคค์วามรูแ้ละสรา้งองคค์วามรูท้างดา้นนวตักรรมการสือ่สารทาง

การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ดว้ยการวจิัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญาและศาสตร์ในการแสวงหาความรูข้องมนุษย ์ศาสตร์แห่งการวจิัยและการประเมนิผล ประเภท

ของการวจัิย กระบวนการวจัิยและพัฒนา  การวเิคราะห์และสังเคราะห์ขัน้สูงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ สภาพและ

ประเด็นปัญหาทางสงัคมและการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ การออกแบบงานวจัิยทางการสือ่สาร

การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ การออกแบบและสรา้งนวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่

เกีย่วกับการสือ่สารองคก์ร การหาเสยีงเลอืกตัง้ การรณรงคน์โยบายสาธารณะ การจัดการความรูด้า้นการสือ่สาร 

และประเด็นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นนวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ การแลกเปลีย่นความรู ้

และการเผยแพร่ความรูจ้ากการศกึษาสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ และการจัดท าโครงการวจัิยดา้นนวัตกรรมการ

สือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ เพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่และการประยุกตใ์ชผ้ลการวจิัยในการปฏบิัตงิาน 

และเป็นแนวทางไปสูก่ารประกอบการนวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 
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17906 ดษุฎนีพินธ ์(นวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่) (36 หนว่ยกติ) 

 Dissertation (Communication Innovation for Political and  

 Local Administration) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่เสนอโครงการดษุฎนีพินธ ์

 2. เพือ่ออกแบบการวจิัย และด าเนนิการท าดษุฎนีพินธ ์

 3. เพือ่สอบปกป้องดษุฎนีพินธ ์

4. เพือ่ผลติและด าเนนิการใหผ้ลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานดษุฎนีพินธไ์ดรั้บการยอมรับใหต้พีมิพใ์น

วารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีเ่ป็นทีย่อมรับในสาขาวชิานเิทศศาสตร ์และทีเ่กีย่วขอ้งและมี

กรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ก าหนดปัญหาการวจิัย วางแผนการวจิัย ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งและเสนอโครงการดุษฎนีพินธ์

ดา้นการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ ออกแบบการวจัิย การเลอืก หรอืการก าหนดกลุม่ตวัอย่างการ

ออกแบบการวดัตัวแปร การออกแบบการวเิคราะหข์อ้มูลและจัดท าโครงการดษุฎนีพินธแ์ละน าเสนออนุมัตโิครงการ

ดุษฎีนิพนธ์ สรา้งเครื่องมือวจิัย ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล  

การเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล การเสนอผลสรุปอภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ การเขยีนและเรียบเรียงรายงานการวจิัย 

การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ การผลติผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ใหม้ีคุณภาพเพื่อใหไ้ดรั้บการ

ยอมรับใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีเ่ป็นทีย่อมรับในสาขาวชิานเิทศศาสตรแ์ละทีเ่กีย่วขอ้ง และมี

กรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง 

17907 สมัมนาเขม้เสรมิประสบการณด์ษุฎบีณัฑตินวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืง (6 หนว่ยกติ) 

 และการปกครองทอ้งถิน่ 

 Doctoral Professional Experience of Communication Innovation in Political and 

Local Administration  

 วถัตปุระสงค ์

 1. เพือ่สรา้งจติส านกึสาธารณะแห่งคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพีนเิทศศาสตร ์ในการ

สรา้งสรรค ์พัฒนาและความรับผดิชอบตอ่สงัคมดา้นนวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการ

ปกครองทอ้งถิน่ 

 2. เพือ่สรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละการจัดการความรูแ้บบองิประเด็นปัญหาการสือ่สารทางการเมอืงและ 

  การปกครองทอ้งถิน่จากสถานการณ์จรงิในชมุชนทอ้งถิน่ของประเทศไทย และตา่งประเทศ 

 3. เพือ่พัฒนาสมรรถนะผูน้ าดา้นบคุลกิภาพ ทักษะทางการสือ่สาร ทกัษะความเป็นผูน้ า และ

ความสามารถในการแกปั้ญหาในงานการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 4. เพือ่พัฒนาทักษะการใชค้วามคดิในเชงิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และวพิากษ์การสือ่สารทางการเมอืงและ

การปกครองทอ้งถิน่ 

5. เพือ่พัฒนาทักษะการบรูณาการและประยุกตใ์ชท้ฤษฎเีพือ่การพัฒนานวัตกรรมการสือ่สารทาง

การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่เพือ่เป็นผูน้ าทางวชิาการและวชิาชพี 

6. เพือ่พัฒนาศกัยภาพการบรหิารงานและการเป็นผูป้ระกอบการดา้นนวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืง

และการปกครองทอ้งถิน่ 
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ค าอธบิายชุดวชิา 

 การพัฒนาตนของดุษฎีบัณฑติดา้นการสรา้งจติส านึกสาธารณะ คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ

วชิาชพีนิเทศศาสตร ์เพื่อสรา้งสรรค ์พัฒนา และความรับผดิชอบตอ่สงัคม การศกึษาเรยีนรูแ้บบองิประเด็นปัญหา 

การสือ่สารทางการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่นจากสถานการณ์จริงในชุมชนทอ้งถิ่นของประเทศไทย และ

ต่างประเทศ มโีอกาสฝึกฝนเพิม่พูนทักษะการคดิ การคน้หา และพัฒนาตนเอง การวเิคราะห ์สังเคราะห ์วพิากษ์ 

การวางแผนการจัดท าโครงการ การแกไ้ขปัญหา การจัดการความรู ้และการเผยแพร่ความรูรู้ปแบบต่างๆ รวมทัง้ 

การพัฒนาสมรรถนะใหเ้ป็นผูน้ าทางวชิาการและวชิาชพีดา้นนวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

17998 ดษุฎนีพินธ ์(นเิทศศาสตร)์ (48 หนว่ยกติ/ 36 หนว่ยกติ) 

 Dissertation (Communication Arts) 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่เสนอโครงการดษุฎนีพินธ ์

 2. เพือ่ออกแบบการวจิัย และด าเนนิการท าดษุฎนีพินธ ์

 3. เพือ่สอบปกป้องดษุฎนีพินธ ์

 4. เพื่อผลติและด าเนินการใหผ้ลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานดษุฎนีิพนธไ์ดรั้บการยอมรรับใหต้พีมิพ ์

  ในวารสาร หรือสิง่พิมพ์ทางวชิาการทีเ่ป็นทีย่อมรับในสาขาวชิานิเทศศาสตร ์และทีเ่กีย่วขอ้งและ 

  มกีรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ก าหนดปัญหาการวจิัย วางแผนการวจิัย ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง และเสนอโครงการดุษฎนีพินธ ์ 

ออกแบบการวจิัยในดา้นการเลอืกหรอืการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวัดตัวแปร การออกแบบการวเิคราะห์

ขอ้มูลและจัดท าโครงการดษุฎนีิพนธ ์และน าเสนออนุมัตโิครงการดษุฎนีพินธ ์ สรา้งเครือ่งมอืวจิัย ตรวจสอบคุณภาพ

ของเครือ่งมอื และเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล การเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล การเสนอผลสรุป อภปิรายผล

และขอ้เสนอแนะ การเขยีนและเรยีบเรยีงรายงานการวจัิย การสอบปกป้องดษุฎนีพินธ ์การผลติผลงานหรอืสว่นหนึง่

ของผลงานดุษฎนีิพนธใ์หม้คีุณภาพเพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับใหต้พีมิพ์ในวารสารหรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการทีเ่ป็นที่

ยอมรับในสาขาวชิานเิทศศาสตรแ์ละทีเ่กีย่วขอ้ง และมกีรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) 

17999 สมัมนาเขม้เสรมิประสบการณด์ษุฎบีณัฑตินเิทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Doctoral Professional Experience in Communication Arts  

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้บบองิปัญหาทางนเิทศศาสตรจ์ากสถานการณ์จรงิทัง้ในสงัคมไทย 

และ/หรอืตา่งประเทศ 

 2. เพือ่พัฒนาทักษะการน าเสนอ และเผยแพร่งานทางวชิาการ 

 3. เพื่อสรา้งจติส านกึสาธารณะแห่งคุณธรรม จรยิธรรมทางการสือ่สาร และจรรยาบรรณวชิาชพีนเิทศศาสตร์

ในการพัฒนางานอยา่งมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเรียนรูแ้บบองิปัญหาทางนิเทศศาสตร์จากสถานการณ์จรงิทัง้ในสังคมไทย และ/หรอืต่างประเทศ    

การพัฒนาทักษะการน าเสนอ และเผยแพร่งานทางวชิาการ การสรา้งจติส านึกสาธารณะแห่งคุณธรรม จรยิธรรม

ทางการสือ่สาร และจรรยาบรรณวชิาชพีนเิทศศาสตรใ์นการพัฒนางานอยา่งมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม 
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