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คำานำา

  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์

ในระดับปริญญาตรีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 นับเป็นการสอนนิเทศศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกลเป็น

แห่งแรกของประเทศไทยซ่ึงประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี สามารถผลิตบัณฑิตออกไปพัฒนาประเทศ

เป็นจำานวนมาก ความสำาเร็จในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำาให้สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิจารณา

ถึงศักยภาพในการขยายการศึกษาในระดับสูงข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท่ีต้องการนำา

นิเทศศาสตร์ไปประกอบวิชาชีพโดยตรงหรือพัฒนางานในวิชาชีพด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในวงกว้างมาก

ย่ิงข้ึน และสอดคล้องกับกระแสสังคมและวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังมีปัจจัย

แวดล้อมเป็นแรงผลักดันให้มีความจำาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลกัสตูรบัณฑติศกึษา สาขาวชิานเิทศศาสตร ์ฉบบันีเ้ป็นคูม่อืหลกัสตูรท่ีนกัศกึษาจะใช้เป็นข้อมูล 

ในการวางแผนการศกึษา ซ่ึงประกอบดว้ย ความเปน็มาเกีย่วกบัหลกัสตูรบัณฑติศกึษาสาขาวชิานเิทศศาสตร ์

ความรูเ้กีย่วกบัสาขาวชิานเิทศศาสตร ์หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ (นเิทศศาสตร)์ หลกัสตูรปรชัญาดษุฎ ี

บัณฑติ แขนงวชิานวตักรรมการสือ่สารทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่ หลกัสตูรนเิทศศาสตรมหาบัณฑติ  

แขนงวชิาการบูรณาการการสือ่สาร หลกัสตูรนเิทศศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวิชาการบรหิารกจิการสือ่สาร 

หลักสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิานวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ) รวมท้ัง 

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

ดังนั้น เอกสารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับนี้จึงเป็นเอกสารสำาคัญ 

ท่ีนักศึกษาจะใช้ประกอบการวางแผนการศึกษา และได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

จนกระทั่งสำาเร็จการศึกษา

             

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ศรีดี)

                    ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์

1.  หลักการและเหตุผล
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 

ในระดับปริญญาตรีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 นับเป็นการสอนนิเทศศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกลเป็น 

แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี สามารถผลิตบัณฑิตออกไปพัฒนาประเทศ

เป็นจำานวนมาก ความสำาเร็จในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำาให้สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิจารณา 

ถึงศักยภาพในการท่ีจะขยายการศึกษาออกไปในระดับสูงข้ึน เพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียนและ 

สอดคล้องเท่าทันกับกระแสสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังมีสถานการณ์ท่ีเป็นแรงผลักดันทำาให้ 

มีความจำาเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลายประการ ดังนี้

1)	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	2540 ท่ีมุ่งเพ่ิมสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 

ในการสื่อสาร สิทธิในการทราบข้อมูลข่าวสารและคำาช้ีแจงจากรัฐบาล สิทธิในการนำาเสนอข้อมูล 

ข่าวสารโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรา 40 ท่ีระบุว่า คลืน่ความถีวิ่ทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน ์

และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ จึงต้องมีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำาหน้าที่จัดสรร

คลื่นความถี่และกำากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

ในการดำาเนนิการตา่งๆ เหลา่นีต้้องคำานงึถงึประโยชนส์งูสดุของประชาชนในระดบัชาต ิและระดบัท้องถิน่ 

ท้ังในด้านการศึกษา วฒันธรรม ความม่ันคงของรฐัและประโยชนส์าธารณะอ่ืน รวมท้ังการแข่งขันโดยเสร ี

อย่างเป็นธรรมจากข้อความท่ีกำาหนดไว้ในมาตราดังกล่าวจะทำาให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างระบบ 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคมของประเทศไทย รวมท้ังการบริหารจัดการ 

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 ฉบับท่ี 9 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 10 นั่นคือ มุ่งพัฒนาคนไทยสู่สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ

	 สังคมคุณภาพ ยึดหลักความสมดุล ความพอดี สามารถสร้างคนทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง 

พรอ้มดว้ยคุณธรรม จรยิธรรม มีวนัิย มีความรบัผดิชอบ มีจติสำานกึสาธารณะ พ่ึงตนเองได ้คนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี และมีความสุข



2
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถคิดเป็น ทำาเป็น 

มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันโลก เพื่อความพร้อมรับกับ 

การเปลี่ยนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางปัญญา รักษาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม

	 สังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน ท่ีดำารงไว้ซ่ึงคุณภาพและคุณค่าของเอกลักษณ์ 

สังคมไทยที่พึ่งพาเกื้อกูลกัน ฯลฯ

 ท้ังนี้ โดยในการพัฒนาประเทศทุกด้านจะยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตาม 

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นปรัชญานำาทาง

3)	แผนพัฒนาส่ือสารมวลชน	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และโทรคมนาคม	 เพื่อพัฒนาคนและ

สังคม	(พ.ศ.	2542	-	2551) แผนพัฒนาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำาคัญคือ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ของสือ่ให้มีความสมดุลระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือพัฒนาผูผ้ลติสือ่ให้มีจิตสำานกึ 

มีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือพัฒนาผู้รับและผู้ใช้สื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง สามารถเลือกสรร กลั่นกรอง และใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา 

ตนเอง ครอบครวั ชุมชน และสงัคม และเพ่ือปรบัระบบบรหิารจดัการสือ่สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมมากขึ้น

4)		ความรู้วิชาการด้านนิเทศศาสตร์ได้แพร่ขยายไปใช้ในการทำางานทุกวิชาชีพ จากความ 

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยได้ก่อให้เกิดการพัฒนาในหลายด้านส่งผลต่อการปฏิรูปสังคม  

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษาและปฏิรูปด้านอื่นๆ ทำาให้วิชาการด้านนิเทศศาสตร์ซ่ึง 

เป็นศาสตร์ท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์อ่ืนๆ เป็นอย่างมาก และแนวโน้มจะเพ่ิมความสำาคัญมากข้ึน  

เพราะการทำางานภายใต้การปฏิรูปดังกล่าวจำาเป็นต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย 

ท่ีเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม ประกอบกับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะ 

และรูปแบบต่างๆ เพ่ือร่วมกันในการบริหารจัดการบ้านเมือง สังคม และธุรกิจมีมากย่ิงข้ึนตามลำาดับ  

ดงันัน้ การจดัการศกึษาการวจิยั และการประยุกต์ใช้วิชาการดา้นนเิทศศาสตร ์จงึเป็นการช่วยพัฒนางาน 

ด้านต่างๆ ให้แก่สังคมได้เป็นอย่างดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาท่ี 

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนเพ่ือพัฒนาการทำางานท่ีรับผิดชอบท้ังทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

นิเทศศาสตร์โดยตรง สาขาวิชานิเทศศาสตร์จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร 

ท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีความก้าวหน้าทันสมัย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ 

รัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาคนในทุกวิชาชีพที่นำาวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ไปใช้ รวมทั้งผลการศึกษา

ความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยนำามาสังเคราะห์ 

เป็นกรอบแนวคิดสำาคัญของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ดังนี้
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1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะเปิดสอนหลักสูตรระดับ 

บัณฑิตศึกษาโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

นิเทศศาสตร์ วิชาชีพอื่นๆ และประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง และจัดหลักสูตรให้สอดคล้องเหมาะสม

และยืดหยุ่นกับกลุ่มผู้เรียนที่มีความหลากหลายในทุกสาขาวิชาชีพ

2.  มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเพ่ือนำาความรู้ทางทฤษฎีนิเทศศาสตร์ และศาสตร์ 

แขนงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในลักษณะของการบูรณาการไปประยุกต์ใช้ในการทำางานสายวิชาชีพเดิม 

และวิชาชีพนิเทศศาสตร์ การพัฒนาประเทศ และการแก้ปัญหาสังคมทุกระดับ

3. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางนิเทศศาสตร์ และการวิจัยเชิง 

ประยุกต์ไปใช้ในการพัฒนางานเดิมที่ทำาอยู่และแก้ปัญหาสังคมและชุมชน

4. ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเรียนการสอน และการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับ 

มหาวิทยาลัย

5. รว่มมือกบัหนว่ยงานภาครฐัและเอกชนในการฝกึฝนมหาบัณฑติให้มคีวามรู ้ความสามารถ  

มีทักษะ มีประสบการณ์ในการทำางานและการดำารงชีวิต

ดังนั้น หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

จึงมุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมและสามารถรู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์และสถานการณ์ท่ี 

เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำาคัญต่อปัญหาต่างๆ ของสังคมและตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียน 

ท่ีหลากหลายเป็นหลัก มุ่งเน้นการนำาความรู้ทางนิเทศศาสตร์ไปพัฒนางานในทุกวิชาชีพ รวมท้ัง 

ตระหนกัถงึความเข้มแข็งและลุม่ลกึทางวชิาการ การวจิยัความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และความรว่มมือจาก 

องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีศักยภาพและความพร้อมทั้งด้าน 

คณาจารย์ สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ด้วยระบบการสอนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลกัสตูรตา่งๆ ของสาขาวชิานเิทศศาสตรท่ี์เปิดสอนมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชและสำานกังาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วดังนี้

หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ สาขาวิชานเิทศศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.  2560) สำานกังาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครอง

ท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.  2559) สำานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาให้ความเห็นชอบแลว้เม่ือวนัท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ.  2560

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2559) สำานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาให้ความเห็นชอบแลว้เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.  2560

หลกัสตูรนเิทศศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวชิานวัตกรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครอง

ท้องถิน่ (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2559) สำานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาให้ความเห็นชอบแลว้เม่ือวันท่ี 

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรนเิทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิานเิทศศาสตรอ์าเซียน (หลกัสตูรนานาชาต)ิ หลกัสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 (หลักสูตรสหวิทยาการ) สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ

แล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

2. วัตถุประสงค์
2.1	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต

ดุษฎีบัณฑิตทางนิเทศศาสตร์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

  1) มีความรูค้วามสามารถด้านวิจัยและคน้คว้าเพ่ือสรา้งองคค์วามรูท้างดา้นนเิทศศาสตร์

ได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

  2) มีวิสยัทัศนแ์ละเป็นผูน้ำาการเปลีย่นแปลง มคีวามสามารถในการวิเคราะห์สภาพปัญหา 

สภาพแวดลอ้มทางนเิทศศาสตร ์คดิแบบองคร์วม และบูรณาการความคดิ เพ่ือให้คำาแนะนำา และถา่ยทอด

ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ได้

  3) มีความสามารถในการนำาความรู ้และหลกัการไปประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาเชิงสรา้งสรรค์

ทางนิเทศศาสตร์ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติได้

  4) มีคณุธรรม จรยิธรรม และจติสำานกึสาธารณะเพ่ือความรบัผดิชอบตอ่สงัคมในวิชาชีพ

นิเทศศาสตร์

2.2	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
และการปกครองท้องถิ่น	มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

  1) มีความรูค้วามสามารถดา้นทฤษฎีและการวิจัยดา้นนวัตกรรมการสือ่สารทางการเมือง

และการปกครองท้องถิ่น

  2) มีทักษะและสามารถนำาความรูด้า้นนวัตกรรมการสือ่สารทางการเมืองและการปกครอง

ท้องถิ่นไปใช้ในการวิเคราะห์วิพากษ์ และแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้หลายมิติอย่างลึกซึ้ง
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  3) สามารถนำาองคค์วามรูแ้ละทักษะดา้นนวตักรรมการสือ่สารทางการเมืองและการปกครอง 

ท้องถิ่นไปพัฒนางานด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังสามารถนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

  4) มีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและ

มีจิตสำานึกในการปฏิบัติงาน

  5) มีความสามารถด้านการวิจัย และค้นคว้าด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ

การปกครองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศ

  6) มีความสามารถในการประกอบการด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการ 

ปกครองท้องถิ่น

  7) เพ่ือเปิดโอกาสและกระจายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นให้กว้างขวางและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ด้วยระบบ

การศึกษาทางไกล

2.3	 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร 
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

  1) มีความรู้ ความสามารถทางด้านนิเทศศาสตร์

  2) มีทักษะและสามารถนำาความรู้ทางนิเทศศาสตร์ไปใช้ในการวิเคราะห์ วิพากษ์  

แก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้หลายมิติอย่างลึกซึ้ง

  3) สามารถนำาองค์ความรูแ้ละทักษะทางดา้นนเิทศศาสตร์ไปพัฒนางานทางดา้นวิชาการ

และวิชาชีพทั้งทางด้านนิเทศศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ

  4) มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการการสื่อสารในการแก้ปัญหาและ

พัฒนาสังคม

  5) มีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและ

มีจิตสำานึกในวิชาชีพนิเทศศาสตร์

  6) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและค้นคว้าด้านนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ

2.4	 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาการบริหารกิจการส่ือสาร  
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

  1) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในด้านการบริหารกิจการสื่อสารในทุกระดับ

  2) มีความรูค้วามสามารถในการศกึษา วิเคราะห์ วพิากษ์ปรากฏการณแ์ละปัญหา ตลอดจน 

สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการสื่อสาร 
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  3) มีความสามารถในการบูรณาการความรู้และประสบการณ์สู่การพัฒนาด้านวิชาการ

และวิชาชีพด้านการบริหารกิจการสื่อสาร

  4) มีความสามารถบริหารจัดการการสื่อสารในบริบทของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีคุณธรรม จริยธรรม 

2.5		หลกัสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑติ	แขนงวชิานวตักรรมการสือ่สารทางการเมือง 
และการปกครองท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

  1) มีความรู ้ความสามารถทางด้านทฤษฎแีละการวิจัยดา้นนวัตกรรมการสือ่สารการเมอืง

และการปกครองส่วนท้องถิ่น

  2) มีทักษะและสามารถนำาความรูด้า้นนวัตกรรมการสือ่สารทางการเมืองและการปกครอง

สว่นท้องถิน่ไปใช้ในการวเิคราะห์ วพิากษ์ แกปั้ญหาสถานการณท่ี์เกดิข้ึนในสงัคมได้หลายมิตอิย่างลกึซ้ึง

  3) สามารถนำาองคค์วามรูแ้ละทักษะดา้นนวตักรรมการสือ่สารทางการเมืองและการปกครอง

สว่นท้องถิน่ไปพัฒนางานดา้นวชิาการและวชิาชีพ รวมท้ังสามารถนำาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

  4) มีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและ

มีจิตสำานึกในการปฏิบัติงาน 

  5) ส่งเสริมการวิจัยและค้นคว้าด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศ

  6) เปิดโอกาสและกระจายการศกึษาระดบับัณฑติศกึษาดา้นนวัตกรรมการสือ่สารทางการ

เมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นให้กว้างขวางและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ด้วยระบบการ

ศึกษาทางไกล

2.6		หลกัสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต	แขนงวชิานิเทศศาสตรอ์าเซียน	(หลกัสตูร
นานาชาติ)	 หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	 2560	 (หลักสูตรสหวิทยาการ) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต 

มหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

  1) มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้นำาทางด้านนิเทศศาสตร์อาเซียน

  2) มีทักษะในการคดิ การวเิคราะห์ สามารถนำาความรูท้างการสือ่สารไปใช้เพ่ือการพัฒนา 

และแก้ไขปัญหาในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

  3) สามารถคน้ควา้วจิยั และนำาความรูท่ี้ได้ไปใช้ท้ังวิชาการและวิชาชีพในภูมิภาคอาเซียน

ได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม

  4) มีคุณธรรม จรยิธรรม รบัผิดชอบตอ่สงัคม และมีจติสำานกึในฐานะผูน้ำาทางการสือ่สาร

ในภูมิภาคอาเซียน
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3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน 

ตา่งๆ เป็นกรรมการท่ีปรกึษาประจำาสาขาวชิานเิทศศาสตรเ์พ่ือทำาหนา้ท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเกีย่วกบั 

มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชา 

นิเทศศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล  เบ็ญจรงคกิจ ประธานกรรมการ

 2) รองศาสตราจารย์ ดร.พนา  ทองมีอาคม กรรมการ

 3) รองศาสตราจารย์รุ่งนภา  พิตรปรีชา กรรมการ

 4) อาจารย์ ดร.อุดมธิปก  ไพรเกษตร กรรมการ

 5) อาจารย์ธาราวุฒิ  สืบเชื้อ กรรมการ

 6) อาจารย์พรรณี  อมรวิพุธพนิช กรรมการ

 7) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร ์ เลขานุการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ศรีดี)

 8) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร)

 

4.  คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการประจำาสาขาวิชานเิทศศาสตรเ์พ่ือทำาหนา้ท่ี 

พิจารณาดำาเนนิงานด้านบรหิารและวิชาการของสาขาวชิา และปฏบัิตหินา้ท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวทิยาลยัหรอื 

สภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ศรีดี  ประธานกรรมการ

 2) รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน์ กรรมการ

 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐ์วัฒน์  สุทธิโยธิน กรรมการ

 4) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร  ล้อมชวการ กรรมการ

 5) รองศาสตราจารย์ ดร.มณวิภา  วงรุจิระ กรรมการ

 6) รองศาสตราจารย์์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์ กรรมการ

 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร กรรมการ

 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา  วรพันธุ์พงศ์ กรรมการ
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 9) อาจารย์ ดร.หัสพร  ทองแดง กรรมการ 

   และเลขานุการ

 10) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางสุไรพร  เติมทอง)

5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจำาสาขาวิชานเิทศศาสตร ์ 

เพ่ือทำาหนา้ท่ีดำาเนนิงานดา้นบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำาเนนิงานของมหาวทิยาลยั  

ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร ์ ประธานกรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ศรีดี) 

 2) ผู้แทนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุณาโลม  จันทร์รุ่งมณีกุล) 

 3)  ผู้แทนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี  ชินนาลอง)

 4) ผู้แทนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ  อนันต์โท)

 5) ผู้แทนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสาร กรรมการ

  ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

  (รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว)

 6) ผู้แทนคณะกรรมการประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร ์ กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.มณวิภา  วงรุจิระ)

 7) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา  กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี  ชินนาลอง) และเลขานุการ

 8)  ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (อาจารย์ ดร.หัสพร  ทองแดง) และผู้ช่วยเลขานุการ

 9)  เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางสาววรรณภา  นิ่มอ่อน)
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หมายเหตุ * เป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตร

6. คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
6.1	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	

กมลรัฐ  อินทรทัศน์, รองศาสตราจารย์ ดร.* ศศ.บ., กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา),  

     Ph.D. (Development Communication)

     University of the Philippines at Los Banos

กำาจร  หลุยยะพงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ว.ม., 

     นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน), 

     นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จันทนา  ทองประยูร, รองศาสตราจารย์* วท.บ., M.S. (Printing Technology), 

     M.A. (Journalism) 

     University of Wisconsin-Madison 

ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์ ดร.* ค.บ., นศ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ),

   Ph.D. (Development Communication)  

   University of the Philippines at Los Banos

บุษบา  สุธีธร, รองศาสตราจารย์ ดร.* นศ.บ. (เกียรตินิยม),

     นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ), 

     ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา) 

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., M.A. (Communication), 

     Ph.D. (Film and Media Studies) 

     University of Stirling

มนวิภา  วงรุจิระ, รองศาสตราจารย์ 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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ศิริวรรณ  อนันต์โท, รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.* น.บ., สค.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม), 

     นศ.ม. (สื่อสารมวลชน), M.A.,  

     Ph.D. (Telecommunication) Ohio University 

สันทัด  ทองรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.* ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), 

   ว.ม. (สื่อสารมวลชน), 

   ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุภาภรณ์  ศรีดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.* นศ.บ., น.บ. (เกียรตินิยม), นศ.ม.,  

   ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อุณาโลม  จันทร์รุ่งมณีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว.บ., M.A. (Mass Communication), 

   Ph.D. (Communication and Media 

   Studies) Loughborough University

6.2	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
และการปกครองท้องถิ่น
ณัฐฐ์วัฒน์  สุทธิโยธิน, รองศาสตราจารย์ ดร. น.บ., สค.ม. (อาชญาวทิยาและงานยตุธิรรม),  

   นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน), 

   ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรชนบท) 

   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บุษบา  สุธีธร, รองศาสตราจารย์ ดร.* นศ.บ. (เกียรตินิยม), 

   นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ), 

   ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปิยฉัตร  ล้อมชวการ, รองศาสตราจารย์ ดร.* น.บ., นศ.ม. (โฆษณาประชาสัมพันธ์),

   ปร.ด. (สงัคมวิทยา) มหาวิทยาลยัรามคำาแหง

ศิริวรรณ  อนันต์โท, รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.* น.บ., สค.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม), 

     นศ.ม. (สื่อสารมวลชน), M.A.,  

     Ph.D. (Telecommunication) Ohio University

หมายเหตุ * เป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตร
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วิทยาธร  ท่อแก้ว, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),  

     ศศ.ด. (การวางแผนและพัฒนาชนบท)

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สุภาภรณ์  ศรีดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นศ.บ., น.บ. (เกียรตินิยม), นศ.ม.,  

   ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6.3	 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร
ณัฐฐ์วัฒน์  สุทธิโยธิน, รองศาสตราจารย์ ดร.* น.บ., สค.ม. (อาชญาวทิยาและงานยตุธิรรม),  

   นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน), 

   ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรชนบท) 

   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ธีรารักษ์  โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์ ศศ.บ., ว.ม. (สื่อสารมวลชน) 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุษบา  สุธีธร, รองศาสตราจารย์ ดร. นศ.บ. (เกียรตินิยม), 

   นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ), 

   ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปิยฉัตร  ล้อมชวการ, รองศาสตราจารย์ ดร. น.บ., นศ.ม. (โฆษณาประชาสัมพันธ์),

   ปร.ด. (สงัคมวิทยา) มหาวิทยาลยัรามคำาแหง

ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์, รองศาสตราจารย์* กศ.บ. (เกียรตินิยม), ว.ม. (สื่อสารมวลชน) 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.* ศศ.บ., M.A. (Communication),

   Ph.D. (Film and Media Studies) 

   University of Stirling

สันทัด  ทองรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.* ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), 

   ว.ม. (สื่อสารมวลชน), 

   ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ * เป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตร
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6.4	 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร	 
บุษบา  สุธีธร, รองศาสตราจารย์ ดร.* นศ.บ. (เกียรตินิยม), 

    นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ), 

    ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์, รองศาสตราจารย์ กศ.บ. (เกียรตินิยม), ว.ม. (สื่อสารมวลชน) 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มนวิภา  วงรุจิระ, รองศาสตราจารย์ 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. (อาชญาวทิยาและงานยตุธิรรม),

   นศ.ม. (สื่อสารมวลชน), M.A.,  

   Ph.D. (Telecommunication) Ohio University

สันทัด  ทองรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.* ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), 

   ว.ม. (สื่อสารมวลชน), 

   ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อภิชญา  อยู่ในธรรม, รองศาสตราจารย์* ศศ.บ., ว.ม. (วิจัยสื่อสารมวลชน)

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อุณาโลม  จันทร์รุ่งมณีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.* ว.บ., M.A. (Mass Communication), 

   Ph.D. (Communication and Media 

   Studies) Loughborough University

6.5	 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทาง 
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
ณัฐฐ์วัฒน์  สุทธิโยธิน, รองศาสตราจารย์ ดร. น.บ., สค.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม),  

   นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน), 

   ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรชนบท)

   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หมายเหตุ * เป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตร
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บุษบา  สุธีธร, รองศาสตราจารย์ ดร.* นศ.บ. (เกียรตินิยม), 

   นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ), 

   ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปิยฉัตร  ล้อมชวการ, รองศาสตราจารย์ ดร.* น.บ., นศ.ม. (โฆษณาประชาสัมพันธ์),

     ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์, รองศาสตราจารย์* กศ.บ. (เกียรตินิยม), ว.ม. (สื่อสารมวลชน) 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาธร  ท่อแก้ว, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), 

     ศศ.ด. (การวางแผนและพัฒนาชนบท)

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศิริวรรณ  อนันต์โท, รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.* น.บ., สค.ม. (อาชญาวทิยาและงานยตุธิรรม),

     นศ.ม. (สื่อสารมวลชน), M.A., 

     Ph.D. (Telecommunication) Ohio University

สุภาภรณ์  ศรีดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นศ.บ., น.บ. (เกียรตินิยม), นศ.ม.,  

    ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 6.6	 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน	 
(หลักสูตรนานาชาติ)	หลักสูตรสหวิทยาการ
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) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

มนวิภา  วงรุจิระ, รองศาสตราจารย์ ดร.* ว.บ., M.A. (Journalism), Ph.D. (Mass  

   Communication) Florida State University

~

หมายเหตุ * เป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตร
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ศิริวรรณ  อนันต์โท, รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.* น.บ., สค.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม), 

   นศ.ม. (สื่อสารมวลชน), M.A.,  

   Ph.D. (Telecommunication) Ohio University 

อภิชญา  อยู่ในธรรม, รองศาสตราจารย์ ศศ.บ., ว.ม. (วิจัยสื่อสารมวลชน)

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อุณาโลม  จันทร์รุ่งมณีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.* ว.บ., M.A. (Mass Communication), 

   Ph.D. (Communication and Media 

   Studies) Loughborough University

7. คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา 
กมลรัฐ  อินทรทัศน์, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), 

   Ph.D. (Development Communication) 

   University of the Philippines at Los Banos

กรรพุม  บุญทวี, อาจารย์ นศ.บ., นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำาจร  หลุยยะพงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง),  

   ว.ม., นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน), 

   นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จันทนา  ทองประยูร, รองศาสตราจารย์ วท.บ., M.S. (Printing Technology),   

   M.A. (Journalism) 

   University of Wisconsin-Madison

ชนาภา  หนูนาค, อาจารย์ ศศ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ณัฐฐ์วัฒน์  สุทธิโยธิน, รองศาสตราจารย์ ดร. น.บ., สค.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม),  

   นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน), 

   ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรชนบท)

   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ณัฐสุพงศ์  สุขโสต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว.บ., ว.ม. (สื่อสารมวลชน), 

   นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

~

หมายเหตุ * เป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตร
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ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., นศ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ),

   Ph.D. (Development Communication)  

   University of the Philippines at Los Banos

บุษบา  สุธีธร, รองศาสตราจารย์ ดร. นศ.บ. (เกียรตินิยม), 

   นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ), 

   ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)  

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปิยฉัตร  ล้อมชวการ, รองศาสตราจารย์ ดร. น.บ., นศ.ม. (โฆษณาประชาสัมพันธ์),

   ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์, รองศาสตราจารย์ กศ.บ. (เกียรตินิยม), ว.ม. (สื่อสารมวลชน) 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., M.A. (Communication),

   Ph.D. (Film and Media Studies) 

   University of Stirling

มนวิภา  วงรุจิระ, รองศาสตราจารย์ 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

ศิริวรรณ  อนันต์โท, รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร. น.บ., สค.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม),  

   นศ.ม. (สื่อสารมวลชน), M.A., 

   Ph.D. (Telecommunication) Ohio University 

สันทัด  ทองรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), 

   ว.ม. (สื่อสารมวลชน), 

   ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุกานดา  วรพันธุ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.บ., นศ.ม. (การหนังสือพิมพ์) 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

~
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สุภาภรณ์  ศรีดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นศ.บ., น.บ. (เกียรตินิยม), นศ.ม., 

   ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เสาวนี  ชินนาลอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว.บ., นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน),

   Ph.D. (Science Communication)

   University of Leeds

หัสพร  ทองแดง, อาจารย์ ดร.  ศ.บ., นศ.บ., วท.บ., บธ.ม., 

   (การตลาดธุรกิจระหว่างประเทศ), 

   นศ.ม., ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),  

   ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)  

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อภิชญา  อยู่ในธรรม, รองศาสตราจารย์ ศศ.บ., ว.ม. (วิจัยสื่อสารมวลชน)

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อมรพรรณ  ซุ้มโชคชัยกุล, รองศาสตราจารย์ ศศ.บ., นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัจฉราวรรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ. (เกียรตินิยม), 

   นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ), 

   Ph.D. (International Communication)  

    Macquarie University

อุณาโลม  จันทร์รุ่งมณีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว.บ., M.A. (Mass Communication), 

   Ph.D. (Communication and Media 

   Studies) Loughborough University 

8. คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
ธีรารักษ์  โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์ ศศ.บ., ว.ม. (สื่อสารมวลชน) 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กานต์  บุญศิริ, อาจารย์ ดร. บธ.บ., รป.บ., ศศ.ม. (รัฐศาสตร์),

     Ph.D. (Political Science) Marathwada

     University
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9. ผู้ทรงคุณวุฒิประจำาสาขาวิชา
สุมน  อยู่สิน, รองศาสตราจารย์ ศศ.บ. (เกียรตินิยม), 

     นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)  

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน 

อ่ืนอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและ 

แนวการศึกษาชุดวิชา ซ่ึงรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีปรากฏในประมวลสาระและแนวการศึกษา 

ชุดวิชาท่ีท่านได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ ตลอดจน 

อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

10. หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 2 ระดับ ดังนี้

10.1	ระดับปริญญาเอก	เปิดสอน		2		หลักสูตร	ได้แก่ 

  v  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  v หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ 

การปกครองท้องถิ่น

10.2	ระดับปริญญาโท	เปิดสอน	4	หลักสูตร	ได้แก ่

  v  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร

  v  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร

  v หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ

การปกครองท้องถิ่น

  v หลกัสตูรนเิทศศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวชิานเิทศศาสตรอ์าเซียน (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

หลักสูตรสหวิทยาการ

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดตดิตามการเปิดสอนหลกัสตูรจากเอกสารประชาสมัพันธ/์เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั 

  http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
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11. การรับรองหลักสูตร
สำานกังาน ก.พ. ได้รบัรองคุณวฒุขิองผูส้ำาเรจ็การศกึษาหลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชา 

นิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารกิจการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตร

มหาบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตร 

นเิทศศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวชิานเิทศศาสตรอ์าเซียน (หลกัสตูรนานาชาต)ิ หลกัสตูรสหวิทยาการ แลว้ 

โดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำาแหน่งท่ี ก.พ. กำาหนดว่าคุณวุฒิ 

ดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ

12. ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

12.1 นกัศกึษาสามัญ หมายความวา่ บุคคลท่ีมหาวิทยาลยัรบัเข้าเป็นนกัศึกษาโดยสมบูรณต์าม 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

12.2 นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตาม

เงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชาแล้ว จึงจะ

รบัเข้าเป็นนกัศึกษาสามัญตามหลกัสตูรในสาขานัน้ๆ ท้ังนี ้ให้นบัระยะเวลาการทดลองเรยีนเป็นสว่นหนึง่ 

ของระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

13. คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
13.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา  

นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

  หลักสูตร	แบบ	2.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่หลักสูตร 

กำาหนด โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  

ลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) โดยสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา และ 

ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำาดุษฎีนิพนธ์ เสนอ 

ดษุฎนีพินธแ์ละสอบผา่นการสอบปากเปลา่ข้ันสดุท้ายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ ประกอบ

ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

และผลงานหรอืสว่นหนึง่ของดษุฎนีพินธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพิีมพ์หรอือยา่งนอ้ยไดร้บัการยอมรบัให้ตีพิมพ์ใน 
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วารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตท่ีิมคีณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรือ่ง หลกัเกณฑ ์

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และในภาคการศึกษาสุดท้าย 

ก่อนสำาเร็จการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต  

(ไม่นับหน่วยกิต)

13.2 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจาก

วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

  หลกัสตูร	แผน	ก	แบบ	ก	2	นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนและสอบผา่นชุดวิชาไม่นอ้ยกว่า 

24 หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรกำาหนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

หรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) พร้อมท้ังเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน 

การสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ 

เข้ารบัฟงัได ้และผลงานหรอืสว่นหนึง่ของวทิยานพินธต์อ้งไดร้บัการตพิีมพ์หรอือย่างนอ้ยไดร้บัการยอมรบั 

ให้ตพิีมพ์ในวารสารระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตท่ีิมคีณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำาเสนอ 

ตอ่ท่ีประชุมวชิาการโดยบทความท่ีนำาเสนอฉบับสมบูรณ ์(Full Paper) ไดร้บัการตพิีมพ์ในรายงานสบืเนือ่ง 

จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา 

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

  หลักสูตร	 แผน	 ข นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อยกว่า 30 

หนว่ยกติ ตามท่ีหลกัสตูรกำาหนด โดยไดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่ไมต่่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรอื

เทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรอืปากเปลา่ในสาขาวิชานัน้ พรอ้มท้ังเสนอรายงาน

การศกึษาคน้ควา้อิสระและสอบผา่นการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้าย โดยคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแตง่ตัง้ 

และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของ

รายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระตอ้งไดร้บัการเผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ท่ีสบืคน้ได้ และในภาคการ

ศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ 

มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

13.3 การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาพิจารณาจากโครงสร้างของ 

หลักสูตร และแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับแนวทาง 

การเปิดสอนชุดวิชาและตารางสอบไล่ท่ีระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนแต่ละปีการศึกษา ท้ังนี้ ชุดวิชา 

ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน



20
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

13.4 การศึกษาตามหลกัสตูรระดบัปริญญาเอก นอกจากการศึกษาจากแนวการศกึษา ประมวล

รายชื่อเอกสารคัดสรร การสื่อสารผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริม/ 

สัมมนาเข้ม เพ่ือส่งงานและเสนอผลงาน และสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานท่ี 

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

13.5 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกล 

ท่ีมหาวทิยาลยัจดัให้แลว้ นกัศึกษาจะต้องศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเตมิ จดัทำารายงานและสง่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

เข้ารว่มสมัมนาเสรมิ/สมัมนาเขม้ และสอบไลป่ระจำาภาคการศกึษาตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยั

กำาหนด

13.6 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัเนือ้หาในประมวลสาระ แนวการศกึษาชุดวิชา สือ่การสอน 

ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาท่ีสาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์  

โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

  ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด 

  อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  โทรศัพท์ 0 2503 3580 หรือ 0 2504 8351 - 3 หรือ 0 2504 8400

  โทรสาร 0 2503 3580 หรือเว็บไซต์ 

   http://www.stou.ac.th/SchoolsWeb/commarts/page/home.aspx

13.7 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัการลงทะเบยีนเรยีน การโอนชุดวิชา การเพ่ิม/ถอนชุดวิชา 

การเปลีย่นคำานำาหนา้ช่ือ - ช่ือสกลุ การเปลีย่นท่ีอยู่ การขอตอ่อายุสถานภาพนกัศึกษา การลาพักการศึกษา 

การขอรบัใบประเมนิผลการศกึษา การขอรบัใบรบัรองสถานภาพนกัศกึษา การขอรบัใบรายงานผลการศกึษา 

รวมท้ังการรอ้งเรยีนเรือ่งอืน่ๆ ท่ีเกีย่วกบักจิกรรมการศกึษาในเรือ่งการสมคัรเป็นนกัศกึษา การลงทะเบียนเรยีน 

และการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาที่สำานักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ

เว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

  สำานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ตู้ ปณ. 55 ที่ทำาการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่

  กรุงเทพฯ 10210

  โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4

  โทรสาร 0 2503 3675 หรือเว็บไซต์ 

  http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/



รายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Doctor of Philosophy Program in Communication Arts

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

อักษรย่อ ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Communication Arts) 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Communication Arts) 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำาเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับ

ปริญญาโท ไม่ต่ำากว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัยกำาหนด และ

2) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

	 หมายเหตุ  ผูท่ี้มคีณุสมบัตติามขอ้ 1) - 2) ตอ้งมีสขุภาพแข็งแรงและจะตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา 

   และต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย  
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แบบ	2.1

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา		 	หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18

 ข. ดุษฎีนิพนธ์  36 

 ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	54	หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	3	ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)	

  17901 ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง

  17902 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง

  17903  สัมมนาประเด็นศึกษาทางนิเทศศาสตร์

 ข.	ดุษฎีนิพนธ์	(36	หน่วยกิต)

  17998 ดุษฎีนิพนธ์

 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  17999  สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์** 
   เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แบบ	2.1

ปีที่	1	 ภาคต้น 17901 ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง

  17902 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง

ปีที่	1	 ภาคปลาย	 17903 สัมมนาประเด็นศึกษาทางนิเทศศาสตร์

ปีที่	2	 ภาคต้น   17998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย   17998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3	 ภาคต้น   17998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3	 ภาคปลาย   17998 ดุษฎีนิพนธ์ 

  17999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์



26
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา



รายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทาง
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 

ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
Doctor of Philosophy Program in Communication Innovation  

for Political and Local Administration

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ

 การปกครองท้องถิ่น)

อักษรย่อ ปร.ด. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครอง

 ท้องถิ่น)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Communication Innovation 

 for Political and Local Administration)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Communication Innovation for Political and Local  

 Administration)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติทั่วไป

1) สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทจากมหาวทิยาลยัหรอืสถาบันอุดมศกึษาท่ีสำานกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขาวิชา

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา 

2) มีสุขภาพแข็งแรงและจะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3) ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือถูกถอนสถานภาพ  

การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดย

มิได้มีเจตนากระทำาความผิดหรือกระทำาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำาจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได ้

หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ท้ังนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 

การเป็นนักศึกษา
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติด้านความรู้ภาษาอังกฤษ

มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

1) การทดสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วย Paper ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ  

2) การทดสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ

3) การทดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ตั้งแต่ 

70 คะแนนขึ้นไป หรือ 

4) การทดสอบ TOEFL ไม่ต่ำากว่า 173 คะแนนด้วยวิธี Computer Based Test (CBT) หรือ

ไม่ต่ำากว่า 62 คะแนนด้วยวิธี Internet Based Test (IBT) หรือ 

5) การทดสอบ IELTS ตั้งแต่ 5.5 คะแนน ขึ้นไป หรือ

6) การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT (E–Testing) ด้วย computer การสอบ 

ทุก part ต้องไม่ต่ำากว่าคะแนน B2 หรือ

7) การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT หลังการอบรมเข้มพิเศษ Intensive Training  

English Course การสอบทุก part ต้องไม่ต่ำากว่าคะแนน B2 

ทั้งนี้ ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 1) – 7) ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่ 

วันสอบถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แบบ	2.1

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร				 ชุดวิชา			 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 2 12

 ข. ดุษฎีนิพนธ์  36 

 ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	48	หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	2	ชุดวิชา	(12	หน่วยกิต)

  17904 หลักและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง

  17905 การวจิยัและการพัฒนานวตักรรมการสือ่สารทางการเมืองและการปกครอง

   ท้องถิ่นขั้นสูง

 ข.	ดุษฎีนิพนธ์	(36	หน่วยกิต)

  17906 ดุษฎีนิพนธ์

 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  17907  สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสารทาง 

   การเมืองและการปกครองท้องถิ่น**

   เป็นการอบรมเข้มท่ีเนน้การฝกึปฏบัิตเิพ่ือเสรมิสรา้งประสบการณ ์โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แบบ	2.1

ปีที่	1	 ภาคต้น 17904  หลักและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครอง

   ท้องถิ่นขั้นสูง

  17905  การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

   และการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง 

ปีที่	1	 ภาคปลาย 17906 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคต้น   17906 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย   17906 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3	 ภาคต้น   17907 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรม

   การสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

 



รายละเอียดหลักสูตร

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร 

Master of Communication Arts Program in  
Integrated Communication

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การบูรณาการการสื่อสาร)

อักษรย่อ นศ.ม. (การบูรณาการการสื่อสาร)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Communication Arts (Integrated Communication)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Com.Arts (Integrated Communication)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำาเร็จการศึกษาในข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย

รับรอง หรือ

2) เป็นผูท่ี้สภาวิชาการมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชพิจารณาแลว้เห็นสมควรรบัเขา้ศกึษาได ้

โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

	 หมายเหตุ  1. ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1) และ/หรือ 2) ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เคยถูก 

   ถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเนื่องจากความประพฤติ 

   เสื่อมเสีย  

  2. ผูส้มัครควรเป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาองักฤษและคอมพิวเตอรเ์พ่ือการศกึษาคน้ควา้ได้
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร				 ชุดวิชา			 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24

 ข. วิทยานิพนธ์  12 

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  วิชาแกน	3	ชุดวิชา

  15714 ทฤษฎีการสื่อสาร

  15715 การวิจัยการสื่อสาร

  15716 นวัตกรรมการสื่อสาร

  วิชาเฉพาะด้าน	1	ชุดวิชา

  15717 การบูรณาการการสื่อสาร

 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  15720 วิทยานิพนธ์ 

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  15722 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์**
   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

 หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกที่เปิดสอนในแผน ข ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต จากชุดวิชา 

  ต่อไปนี้ 

  1. ชุดวิชา 15718 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์   2. ชุดวิชา 15719 สื่อศึกษา

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน	ข

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา			 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

	 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต) 

  วิชาแกน	3	ชุดวิชา

  15714 ทฤษฎีการสื่อสาร 

  15715 การวิจัยการสื่อสาร 

  15716 นวัตกรรมการสื่อสาร

  วิชาเฉพาะด้าน	2	ชุดวิชา

	 	 บังคับ	1	ชุดวิชา

  15717 การบูรณาการการสื่อสาร

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  15718 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์

  15719 สื่อศึกษา

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  15721 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  15722 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์*  
   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 15714 ทฤษฎีการสื่อสาร

  15715 การวิจัยการสื่อสาร

ปีที่	1	 ภาคปลาย   15716 นวัตกรรมการสื่อสาร

  15717 การบูรณาการการสื่อสาร

ปีที่	2		 ภาคต้น   15720 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2		 ภาคปลาย   15720 วิทยานิพนธ์

  15722 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์

 
แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น  15714 ทฤษฎีการสื่อสาร

  15715 การวิจัยการสื่อสาร

ปีที่	1		 ภาคปลาย   15716 นวัตกรรมการสื่อสาร

  15717 การบูรณาการการสื่อสาร                        

ต่อไปนี้ปีที่	2		 ภาคต้น   ------ ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชา  

  15718 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

  15719 สื่อศึกษา

ปีที่	2		 ภาคปลาย   15721 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  15722 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์



รายละเอียดหลักสูตร

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
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 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร

Master of Communication Arts Program in Media Management

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารกิจการสื่อสาร)

อักษรย่อ นศ.ม. (การบริหารกิจการสื่อสาร) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Communication Arts 

 (Media Management) 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Com.Arts (Media Management) 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำาเรจ็การศึกษาขัน้ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศกึษาท่ีสภามหาวทิยาลยัสถาบัน

อุดมศึกษานั้นๆ รับรอง ด้วยคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือ

2) เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเหน็สมควรรับเข้าศึกษา

ได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 

	 หมายเหตุ	 1. ผู้ท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เคยถูกถอน 

   สถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวิทยาลัยหรอืสถาบันการศึกษาอันเนือ่งจากความประพฤตเิสื่อมเสีย 

  2. ผู้สมัครควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 

   ค้นคว้าได้
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร				 ชุดวิชา			 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24

 ข. วิทยานิพนธ์  12 

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  16714 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร

  16715 การวิจัยการบริหารกิจการสื่อสาร

  16716 กลยุทธ์การบริหารกิจการสื่อสาร

  16720 นโยบายการสื่อสารและการกำากับดูแล 

 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต) 

  16722 วิทยานิพนธ์

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  16724 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการบริหารกิจการสื่อสาร**  
   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน	ข

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร				 ชุดวิชา			 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6 

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  16714 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร

  16715 การวิจัยการบริหารกิจการสื่อสาร

  16716 กลยุทธ์การบริหารกิจการสื่อสาร

  16720 นโยบายการสื่อสารและการกำากับดูแล

  16721 การบูรณาการและประยุกต์ใช้การบริหารกิจการสื่อสาร

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  16723 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  16724 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการบริหารกิจการสื่อสาร*  
   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 16714 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร

  16715 การวิจัยการบริหารกิจการสื่อสาร

ปีที่	1	 ภาคปลาย   16716 กลยุทธ์การบริหารกิจการสื่อสาร

  16720 นโยบายการสื่อสารและการกำากับดูแล

ปีที่	2		 ภาคต้น   16722 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2		 ภาคปลาย   16722 วิทยานิพนธ์

  16724 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การบริหารกิจการสื่อสาร

 
แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น   16714 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร

  16715 การวิจัยการบริหารกิจการสื่อสาร

ปีที่	1		 ภาคปลาย   16716 กลยุทธ์การบริหารกิจการสื่อสาร

  16720 นโยบายการสื่อสารและการกำากับดูแล

ปีที่	2		 ภาคต้น   16721 การบูรณาการและประยุกต์ใช้การบริหารกิจการสื่อสาร

ปีที่	2		 ภาคปลาย   16723 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

  16724 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การบริหารกิจการสื่อสาร

   



รายละเอียดหลักสูตร

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทาง
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
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หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 

ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
Master of Communication Arts Program in  

Communication Innovation for Political and Local Administration

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

 (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)

อักษรย่อ นศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

 และการปกครองท้องถิ่น)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Communication Arts

 (Communication Innovation for Political 

 and Local Administration)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Com.Arts (Communication Innovation for

 Political and Local Administration)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำาเรจ็การศึกษาขัน้ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศกึษาท่ีสภามหาวทิยาลยัสถาบัน

อุดมศึกษานั้นๆ รับรอง ด้วยคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือ 

2) เป็นผูท่ี้สภาวชิาการมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชพิจารณาแลว้เห็นสมควรรบัเข้าศกึษาได ้

โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 

 หมายเหตุ  1. ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1) และ/หรือ 2) ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เคย 

   ถกูถอนสภาพการเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัหรอืสถาบันอุดมศกึษาอ่ืนเนือ่งจากความประพฤต ิ

   
เสื่อมเสีย

 2. ผู้สมัครควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 

  ค้นคว้าได้
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร				 ชุดวิชา			 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24

 ข. วิทยานิพนธ์  12 

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  วิชาแกน	3	ชุดวิชา

  17706 ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

  17707 การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

  17708 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

  วิชาเฉพาะด้าน	1	ชุดวิชา

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  17709 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

  17710 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น

 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  17713 วิทยานิพนธ์

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  17715 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น**  
   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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แผน	ข

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร				 ชุดวิชา			 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6 

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  วิชาแกน	3	ชุดวิชา

  17706 ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

  17707 การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

  17708 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

  วิชาเฉพาะด้าน	2	ชุดวิชา

  โดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาการสื่อสารการเมือง

  17709 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

  17711 การพัฒนาผู้นำาการเมืองด้านการสื่อสาร

  กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น

  17710 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น

  17712 การพัฒนาผู้นำาการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร

	 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  17714 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  17715 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น*  
   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 17706 ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

  17707 การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

ปีที่	1	 ภาคปลาย   17708 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

   และการปกครองท้องถิ่น

  ------ ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  17709 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

  17710 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น

ปีที่	2		 ภาคต้น	  17713 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2		 ภาคปลาย   17713 วิทยานิพนธ์

  17715 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

      
แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น   17706 ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

  17707 การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

ปีที่	1		 ภาคปลาย   กลุ่มวิชาการสื่อสารการเมือง

  17708 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

   และการปกครองท้องถิ่น

  17709 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

  กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น

  17708  การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

   และการปกครองท้องถิ่น

  17710 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น
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ปีที่	2		 ภาคต้น   กลุ่มวิชาการสื่อสารการเมือง

  17711 การพัฒนาผู้นำาการเมืองด้านการสื่อสาร

  กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น

  17712 การพัฒนาผู้นำาการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร

ปีที่	2		 ภาคปลาย   17714 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  17715 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   

   นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

 

 





รายละเอียดหลักสูตร

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

(หลักสูตรสหวิทยาการ)

(หลักสูตรนานาชาติ)
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 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Communication Arts Program in Communication Arts 
for ASEAN (International Program) 

 
ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์อาเซียน)

อักษรย่อ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์อาเซียน) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Communication Arts 

 (Communication Arts for ASEAN) 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Com.Arts (Communication Arts for ASEAN)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำาเรจ็การศึกษาข้ันปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศกึษาท่ีสภามหาวทิยาลยัรบัรอง 

หรือ 

2) เป็นผูท่ี้สภาวชิาการมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชพิจารณาแลว้เห็นสมควรรบัเข้าศกึษาได ้

โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 

	 หมายเหตุ	 1. ผู้ท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เคยถูกถอน 

   สถานภาพการเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัหรอืสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี 

  2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 

   ค้นคว้าได้
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร				 ชุดวิชา			 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24

 ข. วิทยานิพนธ์  12 

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  17701 นิเทศศาสตร์กับอาเซียน

  17702 ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร

  17716 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์อาเซียน

  17717 การศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารในอาเซียน

 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  17798 วิทยานิพนธ์

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  17799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์อาเซียน**  
   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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แผน	ข

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร				 ชุดวิชา			 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6 

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  17701 นิเทศศาสตร์กับอาเซียน

  17702 ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร

  17716 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์อาเซียน

  17717 การศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารในอาเซียน

  17718 การบริหารจัดการการสื่อสารในอาเซียน

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  17797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  17799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์อาเซียน*  
   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 17701 นิเทศศาสตร์กับอาเซียน

  17702 ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร

ปีที่	1	 ภาคปลาย   17716 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์อาเซียน

  17717 การศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารในอาเซียน

ปีที่	2		 ภาคต้น   17798 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2		 ภาคปลาย   17798 วิทยานิพนธ์

  17799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   

   นิเทศศาสตร์อาเซียน

 
แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น   17701 นิเทศศาสตร์กับอาเซียน

  17702 ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร

ปีที่	1		 ภาคปลาย   17716 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์อาเซียน

  17717 การศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารในอาเซียน

ปีที่	2		 ภาคต้น   17718 การบริหารจัดการการสื่อสารในอาเซียน

ปีที่	2		 ภาคปลาย   17797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  17799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   นิเทศศาสตร์อาเซียน
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

ระดับปริญญาเอก

17901 ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง 

17902 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง 

17903 สัมมนาประเด็นศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 

17904 หลักและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง 

17905  การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ 

 การปกครองท้องถิ่นขั้นสูง


17906 ดุษฎีนิพนธ์ (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)*  

17907 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรม 

การสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

 

17998 ดุษฎีนิพนธ์ (นิเทศศาสตร์)*  

17999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์  

ระดับปริญญาโท

15714 ทฤษฎีการสื่อสาร 

15715 การวิจัยการสื่อสาร 

15716 นวัตกรรมการสื่อสาร 

15717 การบูรณาการการสื่อสาร 

15718 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

15719 สื่อศึกษา 

15720 วิทยานิพนธ์ (การบูรณาการการสื่อสาร)*  

15721 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การบูรณาการการสื่อสาร)*  

15722 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ 

16714 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร 

16715 การวิจัยการบริหารกิจการสื่อสาร 

16716 กลยุทธ์การบริหารกิจการสื่อสาร 
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

16720 นโยบายการสื่อสารและการกำากับดูแล 

16721 การบูรณาการและประยุกต์ใช้การบริหารกิจการสื่อสาร 

16722 วิทยานิพนธ์ (การบริหารกิจการสื่อสาร)*  

16723 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การบริหารกิจการสื่อสาร)*  

16724 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

การบริหารกิจการสื่อสาร



17701 นิเทศศาสตร์กับอาเซียน 

17702 ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร 

17706 ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

17707 การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

17708 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ 

การปกครองท้องถิ่น



17709 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง 

17710 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น 

17711 การพัฒนาผู้นำาการเมืองด้านการสื่อสาร 

17712 การพัฒนาผู้นำาการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร 

17713 วิทยานิพนธ์ (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ 

การปกครองท้องถิ่น)*

 

17714 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง 

และการปกครองท้องถิ่น)*

 

17715 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น



17716 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์อาเซียน 

17717 การศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารในอาเซียน 

17718 การบริหารจัดการการสื่อสารในอาเซียน 

17797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (นิเทศศาสตร์อาเซียน)*  

17798 วิทยานิพนธ์ (นิเทศศาสตร์อาเซียน)*  

17799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์อาเซียน 

หมายเหตุ	  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของ 

  มหาวิทยาลัย

  *การใส่ชื่อในวงเล็บหลังชุดวิชาเพื่อการสืบค้น/ความเข้าใจว่าชุดวิชานั้นๆ อยู่ในหลักสูตรใดเท่านั้น
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รายละเอียดชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก

17901	 ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Philosophy and Advanced Communication Theories

	 วัตถุประสงค์	

	 1.		เพื่อให้มีความรู้	ความเข้าใจปรัชญา	และทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง

	 2.	 เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์	และสงัเคราะห์	องคค์วามรูท้างการสือ่สาร	และทฤษฎกีารสือ่สาร

	 	 ขั้นสูง			

	 3.	 เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 ปรชัญา	พัฒนาการของปรชัญา	และทฤษฎกีารสือ่สารข้ันสงู	สงัเคราะห์องคค์วามรูท้างการสือ่สาร 

และทฤษฎีการสื่อสารข้ันสูง	 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารข้ันสูง	 การสร้าง	 และพัฒนาองค์ความรู้

ทางการสื่อสาร	ตลอดจนการสร้างคุณธรรม	และจริยธรรมทางการสื่อสาร	

17902	 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Research in Communication Arts

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้มีความรู้	ความเข้าใจในการแสวงหาความรู้ทางนิเทศศาสตร์

	 2.	 เพื่อให้มีความรู้	ความเข้าใจประเภทและกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง

	 3.	 เพื่อให้สามารถออกแบบงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง	ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

	 4.	 เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัทางนเิทศศาสตรข้ั์นสงู	ท้ังในเชิงปรมิาณและคณุภาพ

	 5.	 เพื่อให้สามารถสร้างองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ด้วยการวิจัย	

 คำาอธิบายชุดวิชา	

 การแสวงหาความรู้ทางนิเทศศาสตร์	 ประเภทและกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ข้ันสูง 

ท้ังในเชงิปรมิาณและคณุภาพ	การประยกุต์ใช้สถติข้ัินสงูเพือ่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรมิาณ	การวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ	การเขียนโครงการวิจัย	การสร้างองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ด้วยการวิจัย	

การเขียนและนำาเสนอรายงานวิจัย	จริยธรรมด้านการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
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17903	 สัมมนาประเด็นศึกษาทางนิเทศศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar on Issues in Communication Arts

		 วัตถุประสงค์

 1.	 เพ่ือสรา้งกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูท่ี้จะนำาไปสูก่ารกำาหนดประเดน็ศึกษาทางนเิทศศาสตร์

	 2.	 เพื่อกำาหนดประเด็นและขอบเขตศึกษาทางนิเทศศาสตร์

	 3.	 เพื่อพัฒนาโครงการดุษฎีนิพนธ์

 คำาอธิบายชุดวิชา

	 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือกำาหนดประเด็นและขอบเขตการศึกษาทางนิเทศศาสตร์	

การพัฒนาโครงการดุษฎีนิพนธ์

17904	 หลักและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advance Principal and Theory in Political and Local Administration 

 Communication 

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ	 การแสวงหาความรู้	 วิธีการศึกษา	 พัฒนาการของ

	 	 ทฤษฎีขั้นสูง	และพลังการสื่อสารกับการเมืองและการปกครองท้องถิ่นในสังคมยุคใหม่

	 2.		เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์	 และสังเคราะห์	 แนวคิด	 หลักการ	 และทฤษฎีข้ันสูง	

	 	 เพื่อบรรยาย	อธิบาย	และทำานายปรากฏการณ์การสื่อสารทางการเมืองและการปกครอง

	 	 ท้องถิ่น

	 3.		เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์แนวคิด	 หลักการ	 และทฤษฎีสู่องค์ความรู้แห่งศาสตร์

	 	 ด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การแสวงหาความรู้	วิธีการศึกษา	และพัฒนาการของทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง	ทฤษฎี 

การสื่อสารทางการเมืองข้ันสูงกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	 พลัง 

การสือ่สารกับการเมืองและการปกครองท้องถิน่ในสงัคมยุคใหม่	แนวคดิ	หลกัการ	และทฤษฎกีารสือ่สาร 

ขั้นสูงในการสื่อสารองค์กรทางการเมือง	สร้างความนิยม	การสร้างภาพลักษณ์	การรณรงค์	การหาเสียง 

การเลอืกต้ัง	การเผยแพรค่วามรูท้างการเมืองและการปกครองท้องถิน่	รปูแบบการประยุกตแ์นวคดิ	หลกัการ	 

และทฤษฎสีูอ่งค์ความรู้ใหม่ในการปฏบัิติงาน	และเป็นแนวทางไปสูก่ารประกอบการนวัตกรรมการสือ่สาร

ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
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17905	 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง		 (6	หน่วยกิต)

	 และการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง

 Advance Research and Development of Communication Innovation in 

 Political and Local Administration

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจปรัชญาและศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ของ

	 	 มนุษยศาสตร์	 การวิจัยและการประเมินผลนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ

	 	 การปกครองท้องถิ่นขั้นสูง

	 2.	 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้	 และความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร

	 	 ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

	 3.	 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถสรา้งนวัตกรรมการสือ่สารทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่

	 4.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้และสร้างองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรม

	 	 การสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นด้วยการวิจัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 ปรัชญาและศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ของมนุษย์	ศาสตร์แห่งการวิจัยและการประเมินผล 

ประเภทของการวจิยั	กระบวนการวจิยัและพัฒนา		การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้ันสงูเกีย่วกบัปรากฏการณ ์

สภาพและประเด็นปัญหาทางสังคมและการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	 การออกแบบ 

งานวิจัยทางการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	 การออกแบบและสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร 

ทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่เกีย่วกบัการสือ่สารองคก์ร	การหาเสยีงเลอืกต้ัง	การรณรงค์นโยบาย

สาธารณะ	การจดัการความรูด้้านการสือ่สาร	และประเดน็อืน่ๆ	ท่ีเกีย่วข้องดา้นนวตักรรมการสือ่สารทางการ

เมืองและการปกครองท้องถิ่น	 การแลกเปลี่ยนความรู้และการเผยแพร่ความรู้จากการศึกษาสู่สาธารณะ

ในรูปแบบต่างๆ	 และการจัดทำาโครงการวิจัยด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครอง 

ท้องถิ่น	เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในการปฏิบัติงาน	และเป็นแนวทางไปสู่

การประกอบการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
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17906	 ดุษฎีนิพนธ์	(นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ	 (36	หน่วยกิต)

	 การปกครองท้องถิ่น)

	 Dissertation	(Communication	Innovation	for	Political	and	Local	Administration)

 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์

	 2.	 เพื่อออกแบบการวิจัย	และดำาเนินการทำาดุษฎีนิพนธ์

	 3.	 เพื่อสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์

	 4.	 เพ่ือผลิตและดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการยอมรับ

	 	 ให้ตพีมิพ์ในวารสารหรอืสิง่พิมพ์ทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรบัในสาขาวิชานเิทศศาสตร	์และ

	 	 ที่เกี่ยวข้องและมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 กำาหนดปัญหาการวิจัย	 วางแผนการวิจัย	 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและเสนอโครงการ

ดุษฎีนิพนธ์ด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	 ออกแบบการวิจัย	 การเลือก	 หรือ 

การกำาหนดกลุม่ตัวอย่างการออกแบบการวดัตวัแปร	การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและจดัทำาโครงการ

ดษุฎนีพินธแ์ละนำาเสนออนมุตัโิครงการดษุฎนีพินธ	์สรา้งเครือ่งมือวิจยั	ตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมือ

และเกบ็รวบรวมข้อมูล	การวเิคราะห์ข้อมูล	การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู	การเสนอผลสรปุอภปิรายผล 

และข้อเสนอแนะ	การเขียนและเรียบเรียงรายงานการวิจัย	การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์	การผลิตผลงาน 

หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ให้มีคุณภาพเพ่ือให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ 

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานิเทศศาสตร์และท่ีเกี่ยวข้อง	 และมีกรรมการภายนอก

ร่วมกลั่นกรอง

17907	 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสาร	 (6	หน่วยกิต)

	 ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

 Doctoral Professional Experience of Communication Innovation 

 in Political and Local Administration 

 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือสร้างจิตสำานึกสาธารณะแห่งคุณธรรม	 จริยธรรม	 จรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์

		 	 ในการสร้างสรรค์	 พัฒนาและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านนวัตกรรมการสื่อสารทาง

	 	 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
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	 2.	 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้แบบอิงประเด็นปัญหาการสื่อสารทาง

	 	 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นจากสถานการณ์จริงในชุมชนท้องถิ่นของประเทศไทย

	 		 และต่างประเทศ

	 3.	 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้นำาด้านบุคลิกภาพ	 ทักษะทางการสื่อสาร	 ทักษะความเป็นผู้นำา	

	 	 และความสามารถในการแก้ปัญหาในงานการสื่อสารทางการเมืองและการปกครอง

	 	 ท้องถิ่น

	 4.	 เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ความคิดในเชิงวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และวิพากษ์การสื่อสารทาง

	 	 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น

	 5.	 เพ่ือพัฒนาทักษะการบูรณาการและประยุกต์ใช้ทฤษฎเีพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการสือ่สาร

	 	 ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้นำาทางวิชาการและวิชาชีพ

	 6.	 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

	 	 ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การพัฒนาตนของดุษฎีบัณฑิตด้านการสร้างจิตสำานึกสาธารณะ	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 และ

จรรยาบรรณวิชาชีพนเิทศศาสตร	์เพ่ือสรา้งสรรค	์พัฒนา	และความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	การศกึษาเรยีนรู ้

แบบอิงประเด็นปัญหา	 การสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นจากสถานการณ์จริงในชุมชน 

ท้องถิน่ของประเทศไทย	และตา่งประเทศ	มีโอกาสฝกึฝนเพ่ิมพูนทักษะการคดิ	การคน้หา	และพัฒนาตนเอง	

การวิเคราะห์	สังเคราะห์	วิพากษ์	การวางแผนการจัดทำาโครงการ	การแก้ไขปัญหา	การจัดการความรู้	 

และการเผยแพร่ความรู้รูปแบบต่างๆ	 รวมทั้ง	 การพัฒนาสมรรถนะให้เป็นผู้นำาทางวิชาการและวิชาชีพ

ด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

17998	 ดุษฎีนิพนธ์	(นิเทศศาสตร์)		 (36	หน่วยกิต)	

	 Dissertation	(Communication	Arts)	

 วัตถุประสงค์	

 1.	 เพื่อเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์

	 2.		เพื่อออกแบบการวิจัย	และดำาเนินการทำาดุษฎีนิพนธ์

	 3.		เพื่อสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์

	 4.	 เพ่ือผลิตและดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการยอมรับ

	 	 ให้ตพีมิพ์ในวารสารหรอืสิง่พิมพ์ทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรบัในสาขาวิชานเิทศศาสตร	์และ

	 	 ที่เกี่ยวข้องและมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง	(Peer	Review)
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	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 กำาหนดปัญหาการวิจัย	วางแผนการวิจัย	ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	และเสนอโครงการ

ดษุฎนีพินธ	์ออกแบบการวจิยัในดา้นการเลอืกหรอืการกำาหนดกลุม่ตวัอย่าง	การออกแบบการวัดตวัแปร	

การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำาโครงการดุษฎีนิพนธ์	และนำาเสนออนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์	

สรา้งเครือ่งมือวจิยั	ตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมือ	และเกบ็รวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การเสนอ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	การเสนอผลสรุป	อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ	การเขียนและเรียบเรียงรายงาน 

การวิจัย	การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์	การผลิตผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ให้มีคุณภาพ 

เพ่ือให้ไดร้บัการยอมรบัให้ตพิีมพ์ในวารสารหรอืสิง่พิมพ์ทางวชิาการท่ีเป็นท่ียอมรบัในสาขาวิชานเิทศศาสตร์

และที่เกี่ยวข้องและมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง	(Peer	Review)

17999			 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์			 (6	หน่วยกิต)	

 Doctoral Professional Experience in Communication Arts 

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบอิงปัญหาทางนิเทศศาสตร์จากสถานการณ์จริงท้ังใน

	 	 สังคมไทย	และ/หรือต่างประเทศ

	 2.	 เพื่อพัฒนาทักษะการนำาเสนอ	และเผยแพร่งานทางวิชาการ

	 3.	 เพ่ือสร้างจิตสำานึกสาธารณะแห่งคุณธรรม	 จริยธรรมทางการสื่อสาร	 และจรรยาบรรณ

	 	 วิชาชีพนิเทศศาสตร์ในการพัฒนางานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การเรียนรู้แบบอิงปัญหาทางนิเทศศาสตร์จากสถานการณ์จริงท้ังในสังคมไทย	 และ/หรือ 

ต่างประเทศ	 การพัฒนาทักษะการนำาเสนอ	 และเผยแพร่งานทางวิชาการ	 การสร้างจิตสำานึกสาธารณะ

แห่งคุณธรรม	จริยธรรมทางการสื่อสาร	และจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในการพัฒนางานอย่างมี

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ระดับปริญญาโท

15714	 ทฤษฎีการสื่อสาร		 (6	หน่วยกิต)	

 Communication Theories

	 วัตถุประสงค์

	 1.		เพื่อให้นักศึกษามีความรู้	ความเข้าใจแนวคิดหลัก	และทฤษฎีการสื่อสารประเภทต่างๆ

	 2.	 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู	้ความเข้าใจบรบิททางเศรษฐกจิ	การเมอืง	สงัคม	และเทคโนโลยี

	 	 ที่มีความสัมพันธ์กับการสื่อสาร		

	 3.	 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู	้ความเข้าใจทฤษฎกีารสือ่สารแบบมสีว่นรว่มและความหลากหลาย

	 	 ทางวัฒนธรรม

	 4.	 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้	ความเข้าใจทฤษฎีนวัตกรรมการสื่อสาร	และสื่อใหม่		

	 5.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนำาแนวคิด	 และทฤษฎีการสื่อสารไปเป็นกรอบความคิด

	 	 ในการวิเคราะห์	วิพากษ์	และแก้ไขปัญหาการสื่อสารในสังคม

	 6.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนำาแนวคิด	และทฤษฎกีารสือ่สารไปใช้ในการวจิยั	ตลอดจนประยุกต์

	 	 ใช้ทฤษฎีการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดหลักทางการสื่อสาร	ทฤษฎีการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งสาร	สาร	สื่อ	และผู้รับสาร	

ทฤษฎีการสื่อสารในบริบทต่างๆ	บริบททางเศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	และเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์

กับการสื่อสาร	 ทฤษฎีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 ทฤษฎีนวัตกรรม

การสื่อสาร	และสื่อใหม่	การวิเคราะห์	วิพากษ์ประเด็นปัญหาด้านการสื่อสาร	การนำาแนวคิดและทฤษฎี

ทางการสื่อสารไปใช้ในการวิจัย	การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ	

15715	 การวิจัยการสื่อสาร	 (6	หน่วยกิต)	

 Research Communication

	 วัตถุประสงค์

		 1.		เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบัปรชัญา	แนวคดิ	และกระบวนการวิจัยการสือ่สาร

	 2.	 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างกรอบแนวคิดและการออกแบบ

	 	 การวิจัยการสื่อสาร

	 3.	 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปริมาณ

	 4.	 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ

	 5.	 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยการสื่อสาร
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	 6.	 เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ	 ประสบการณ์	 และมีคุณธรรม	 จริยธรรมในการทำาการวิจัย

	 	 การสื่อสาร	

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 ปรชัญา	แนวคดิการวจิยั	ประเภทการวิจยั	กระบวนการวิจยัเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ	การกำาหนด

ปัญหาการวจิยั	การทบทวนวรรณกรรม	การสรา้งกรอบแนวคดิการวิจัย	การออกแบบการวิจยัเชิงปรมิาณและเชิง

คุณภาพ	การวจิยัสือ่ใหม่	ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง	ตวัแปรและการวัด	เครือ่งมือการวจิยั	การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล	การประมวลผล	การแปลผลข้อมูล	สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยการสื่อสาร	การจัดทำา

และการนำาเสนอโครงการวิจัย	 ปฏิบัติการวิจัย	 การรายงานผลการวิจัย	 และคุณธรรม	 จริยธรรมในการ

วิจัยการสื่อสาร

15716	 นวัตกรรมการสื่อสาร		 (6	หน่วยกิต)	

 Communication Innovation

 วัตถุประสงค์

	 1.		เพ่ือให้นกัศึกษามีความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิ	และบรบิทของนวัตกรรมการสือ่สาร

	 2.	 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถวเิคราะห์	สงัเคราะห์	และวิพากษ์ปรากฏการณแ์ละประเดน็ปัญหา

	 	 ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการสื่อสาร

	 3.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาและการพัฒนา

	 	 ด้านต่างๆ	

	 4.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวางแผนและจัดทำาโครงการเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสาร

	 	 เพื่อการเรียนรู้	แก้ปัญหา	และการพัฒนาด้านต่างๆ	

	 5.	 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถแลกเปลีย่นความรู	้ความคดิเห็น	และประสบการณเ์กีย่วกบัประเดน็

	 	 ปัญหาด้านนวัตกรรมการสื่อสาร	และจริยธรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสาร	

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ความหมาย	 ความสำาคัญ	 ประเภท	 ขอบข่าย	 พัฒนาการของนวัตกรรมการสื่อสาร	 บริบท 

ทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 วัฒนธรรม	 และเทคโนโลยีท่ีมีความสัมพันธ์กับนวัตกรรมการสื่อสาร	 

การหลอมรวมสื่อการสื่อสารดิจิทัล	 การสื่อสารแบบมัลติแชลแนล	 การกำาหนดปัญหา	 ประเด็น	 และ 

กลยุทธ์ในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสาร	 การวางแผนและการจัดทำาโครงการเกี่ยวกับนวัตกรรม 

การสือ่สารเพ่ือการเรยีนรู	้แกปั้ญหา	และการพัฒนาดา้นตา่งๆ	การแลกเปลีย่นความรู	้ความคดิเห็น	และ 

ประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านนวัตกรรมการสื่อสาร	 และจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม

การสื่อสาร
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15717	 การบูรณาการการสื่อสาร																																														(6	หน่วยกิต) 

 Integrated Communication

	 วัตถุประสงค์

	 1.		เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักและแนวคิดการบูรณาการการสื่อสาร

	 2.	 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถการบูรณาการแนวคดิ	ทฤษฎทีางการสือ่สารเพ่ือการแกไ้ขปัญหา

	 		 ส่งเสริมและพัฒนาในระดับองค์กร	ชุมชน	สังคม	และประเทศ

	 3.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถกำาหนดขอบข่าย	 การศึกษา	 และการสร้างกรอบความคิด

	 	 การศึกษาด้านการบูรณาการการสื่อสาร	

	 4.	 เพ่ือให้นักศึกษาวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 วิพากษ์	 ประเด็นความรู้ด้าน	 การสื่อสารในเชิง

	 	 บูรณาการ

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

	 หลักและแนวคิดการบูรณาการ	ทฤษฎีทางการสื่อสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา	

ส่งเสริม	 และพัฒนาในระดับองค์กร	 ชุมชน	 สังคม	 และประเทศ	 การบูรณาการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์	

สื่อ	 เทคโนโลยีการสื่อสาร	 การกำาหนดขอบข่ายการศึกษาเพ่ือการสร้างกรอบความคิดการบูรณาการ 

การสื่อสาร	การวิเคราะห์	สังเคราะห์	วิพากษ์	ประเด็นความรู้ทางการสื่อสารในเชิงการบูรณาการ

15718	 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์																																																	(6	หน่วยกิต)																											

 Strategic Communication 

 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิดหลักการและกระบวนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

	 2.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ท้ังจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

	 	 ที่จะส่งผลเกี่ยวข้องกับการทำางานตามขอบข่ายด้านการสื่อสารตามความสนใจ

	 3.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์แนวคิดการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในการวางแผน

	 	 การสือ่สารเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายการทำางานตามขอบข่ายดา้นการสือ่สารตามความสนใจ

 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การวเิคราะห์สถานการณเ์พ่ือการจดัการสือ่สารเชิงกลยุทธ	์แนวคดิ	หลกัการและกระบวนการสือ่สาร

เชิงกลยุทธ	์กลยทุธก์ารสือ่สารเพ่ือเป้าหมายเฉพาะด้านตา่งๆ	การสือ่สารเพ่ือสรา้งการมีสว่นรว่ม	การจดัการ

ประเดน็ปัญหาและการสือ่สารในภาวะวกิฤต	การสือ่สารเพ่ือการพัฒนา	การสือ่สารเพ่ือสรา้งการเปลีย่นแปลง 

การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร	การสื่อสารการตลาด	การสื่อสารภายในองค์กร	

ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสาร	นวัตกรรมการสื่อสาร	และการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม



70
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

15719	 สื่อการศึกษา																																																									(6	หน่วยกิต)																											

 Media Studies 

 วัตถุประสงค์

	 1.		เพื่อให้นักศึกษามีความรู้	ความเข้าใจการดำาเนินงานของสื่อและอุตสาหกรรมสื่อ

	 2.	 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้	 ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสื่อและอุตสาหกรรมสื่อกับ

	 	 ระบบเศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	และเทคโนโลยี

	 3.	 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้	 ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	 และโทรคมนาคม

	 	 การสื่อสารที่มีผลต่อการดำาเนินงานสื่อและอุตสาหกรรมสื่อในยุคดิจิทัล

	 4.	 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้	ความเข้าใจบริบทของสื่อในระดับอาเซียน	และนานาชาติ

	 5.	 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้	 ความเข้าใจการรู้เท่าทันสื่อ	 อิทธิพล	 และผลกระทบของสื่อ 

	 	 ในยุคดิจิทัล

	 6.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ประเด็นการศึกษาต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อและ

	 	 อุตสาหกรรมสื่อ

 คำาอธิบายชุดวิชา	

	 การศกึษาการดำาเนนิงานสือ่และอุตสาหกรรมสือ่	ความสมัพันธร์ะหว่างสือ่และอุตสาหกรรมสือ่

กับระบบเศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	และเทคโนโลยี	การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	และโทรคมนาคม 

การสือ่สารท่ีมผีลตอ่การดำาเนนิงานสือ่และอุตสาหกรรมสือ่ในยุคดจิทัิล	บรบิทของสือ่ในระดบัอาเซียน	และ

นานาชาติ	การรู้เท่าทันสื่อ	อิทธิพล	และผลกระทบของสื่อในยุคดิจิทัล	ประเด็นศึกษาต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

กับสื่อและอุตสาหกรรมสื่อ

15720	 วิทยานิพนธ์	(การบูรณาการการสื่อสาร)		 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Integrated	Communication)

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

	 1.		สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

	 2.		สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์ได้

	 3.		สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

	 4.		มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

	 5.	 สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

	 6.	 สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

	 7.	 สามารถรวบรวม	วิเคราะห์	นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์
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	 8.	 สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

	 9.	 สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

	 10.	 สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การเลอืกปัญหาการวจิยั	การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง	การออกแบบการวิจัย 

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานพินธ	์การพัฒนาเครือ่งมือเพ่ือการวิจัยสำาหรบัวิทยานพินธท้ั์งการวิจยั

เชิงปรมิาณ	และเชิงคณุภาพ	การเกบ็รวบรวมข้อมลู	การนำาเสนอข้อมลูวิทยานพินธ	์การนำาเสนอและสอบ

ปกป้องวทิยานพินธ	์การเขียนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบูรณ	์การเขียนรายงานการวจิยัเพ่ือการเผยแพร่

15721	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(การบูรณาการการสื่อสาร)	 				(6	หน่วยกิต)	

 Independent	Study	(Integrated	Communication)

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาทางนิเทศศาสตร์

	 2.	 เพื่อสร้างทักษะการจัดทำาโครงการการค้นคว้าอิสระทางนิเทศศาสตร์

	 3.	 เพื่อเผยแพร่ผลการค้นคว้าอิสระทางนิเทศศาสตร์สู่สาธารณะ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การเลือกประเด็นหรือหัวข้อปัญหาทางนิเทศศาสตร์ด้วยการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยการวิจัย	

หรือการสังเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวิจัย	 หรือการเขียนตำาราหรือหนังสือทางวิชาการ	 หรือการพัฒนา

ต้นแบบชิ้นงาน	และการเผยแพร่ผลการค้นคว้าอิสระสู่สาธารณะ

15722	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)	

 Graduate Professional Experience in Communication Arts

 วัตถุประสงค์	

	 1.		เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจคุณลักษณะมหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์

	 2.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์มาแก้ปัญหาและ

	 	 สร้างสรรค์ในการทำางาน	การพัฒนาสังคมและประเทศ

	 3.	 เพ่ือให้นักศึกษามีภาวะผู้นำา	 มีบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสม	 สามารถทำางานร่วมกันเป็น

	 	 หมู่คณะในสังคมได้

	 4.	 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์ลกัษณะของคณุธรรมและจรยิธรรมในการประกอบวชิาชีพ

	 	 และเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามสภาพการณ์ต่างๆ	ได้
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  คำาอธิบายชุดวิชา

 กระบวนการคิด	 การบริหารการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ	 ภาวะผู้นำา	 คุณลักษณะท่ี 

พึงประสงค์	 บุคลิกภาพ	 คุณธรรม	 จริยธรรมของผู้นำาด้านนิเทศศาสตร์	 การนำาเสนองานนิเทศศาสตร์	 

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในการพัฒนาสังคม	และประเทศ

16714	 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร		 		 	 	 (6	หนว่ยกติ)	

 Media Management Theory

 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการ	แนวคดิ	และทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิารกจิการสือ่สาร

	 		 เพื่อประยุกต์ในการบริหารกิจการสื่อสารยุคใหม่ได้	

	 2.	 สามารถใช้แนวคิดและทฤษฎท่ีีเกีย่วข้องในการอธบิาย	วิเคราะห์	และวิพากษ์ปรากฏการณ์

														การบริหารกิจการสื่อสารในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก

	 3.	 สามารถบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์	 วางแผน	 และการบริหาร

	 	 กิจการสื่อสารในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม	จริยธรรม

 คำาอธิบายชุดวิชา

	 หลกัการ	แนวคดิ	ทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิารกจิการสือ่สาร	การประยกุตท์ฤษฎีในการวางแผน

และบริหารกิจการสื่อสารยุคใหม่	 และการประเมินผลการสื่อสารในระดับองค์กรการสื่อสารและระดับ

โครงการในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก

16715	 การวิจัยการบริหารกิจการสื่อสาร	 	 	 	 	 (6	หนว่ยกติ)	

 Media Management Research

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 มีความรู้	ความเข้าใจในปรัชญา	แนวคิด	ประเภทการวิจัย	และกระบวนการวิจัย	เพื่อใช้

	 	 ในการบริหารกิจการสื่อสารยุคใหม่	

	 2.	 มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างกรอบแนวคิดและการออกแบบการวิจัยการบริหาร

	 	 กิจการสื่อสาร			

	 3.	 มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัยการบริหารกิจการสื่อสาร			

	 4.	 มีทักษะ	ประสบการณ์	และมีจิตสำานึกในคุณธรรมจริยธรรมในการทำาการวิจัยการบริหาร

	 	 กิจการสื่อสาร
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 ปรชัญา	แนวคิดการวิจยัดา้นการบรหิารกจิการสือ่สาร	ประเภท	กระบวนการวิจัย	การทบทวน

วรรณกรรม	การสรา้งกรอบแนวคดิการวจิยั	การออกแบบการวจิยั	วธิกีารวจิยัประเภทตา่งๆ	การเลอืกตัวอย่าง	 

การวัดตัวแปร	 เครื่องมือการวิจัย	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การประมวลผล	 และ 

การแปลผลข้อมูล	 การใช้สถิติในการวิจัย	 การจัดทำาและการนำาเสนอโครงการวิจัย	 การรายงานผล 

การวิจัยและการเผยแพร่	คุณธรรมและจริยธรรมการวิจัย

16716	 กลยุทธ์การบริหารกิจการสื่อสาร		 	(6	หน่วยกิต)	

 Strategic Management in Media Industry

 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร	ระบบ	โครงสร้าง	และการบริหารกิจการสื่อสารแบบ

	 	 ดั้งเดิมและสื่อใหม่	

	 2.	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารกิจการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับบริบทและ

	 	 สถานการณ์ต่างๆ	ของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น	ระดับชาติและนานาชาติได้

	 3.	 สามารถใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดยุคใหม่เพื่อการบริหารกิจการสื่อสารได้

	 4.	 สามารถประยุกต์กลยุทธ์การบริหารกิจการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมในบริบทท่ีเกี่ยวข้อง

	 	 อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 ระบบและโครงสร้างขององค์กรสื่อท้ังในประเทศและต่างประเทศตามบริบทและสถานการณ์

ต่างๆ	 ของสังคม	 กลยุทธ์การวางแผนและบริการจัดการองค์กรสื่อประเภทต่างๆ	 เครื่องมือการสื่อสาร

การตลาดเพ่ือการบริหารกิจการสื่อสารยุคใหม่	 การประยุกต์กลยุทธ์การบริหารกิจการสื่อสารได้อย่าง 

เหมาะสมทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ	รวมทั้งกรณีศึกษาที่สำาคัญ

16720	 นโยบายการสื่อสารและการกำากับดูแล		 	(6	หน่วยกิต)	

 Media Policy and Regulation

 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 มีความรูค้วามเข้าใจในววิฒันาการ	บทบาท	ความสำาคญั	และความจำาเป็นของนโยบายรฐั

	 	 และการกำากับดูแลสื่อ

	 2.	 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด	หลักการ	และมาตรการกำากับดูแลสื่อประเภทต่างๆ	และ

	 	 สือ่ใหม	่รวมทัง้บทบาทหน้าที่ขององคก์รกำากบัดแูลสื่อทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ	
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	 3.	 สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบนโยบายการสื่อสารในบริบทต่างๆ	 ท้ังระดับชาติและ

	 	 นานาชาติ

	 4.	 สามารถนำาความรู้ไปศึกษา	วิเคราะห์	แก้ไขปัญหา	และจัดการการสื่อสารยุคใหม่ได้อย่าง

	 	 มีประสิทธิภาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 นโยบายรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการสื่อสาร	การกำากับดูแลการประกอบกิจการสื่อสาร	 

และการส่งเสริมการใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการสื่อสารที่

สำาคญัต่อการบรหิารกจิการสือ่สาร	เช่น	การจดัสรรคลืน่ความถี	่การครอบครองสือ่	การผกูขาด	การกำากบั

ดูแลเนื้อหา	การส่งเสริมการให้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	ความเหลื่อมล้ำาทางดิจิทัล	การส่งเสริม

จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพสือ่มวลชน	รวมถงึนโยบายการสือ่สารของประเทศตา่งๆ	ในยคุดจิทัิล

16721	 การบูรณาการและประยุกต์ใช้การบริหารกิจการสื่อสาร	 (6	หน่วยกิต)

 Integrated and Applied Media Management 

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1.	 สามารถนำาความรู	้ความเข้าใจดา้นการบริหารกจิการสือ่สาร	มาประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงาน

	 	 การบริหารกิจการสื่อสารยุคใหม่ได้

	 2.	 สามารถจัดทำา	บริหารและประเมินโครงการการบริหารกิจการสื่อสารยุคใหม่ได้

	 3.	 สามารถนำาเสนอและเผยแพร่ผลงานการบริหารกิจการสื่อสารได้

	 4.	 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบูรณาการและประยุกต์ใช้การบริหารกิจการสื่อสารได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การบูรณาการความรูด้า้นการสือ่สารและการบรหิารกจิการสือ่สารมาประยุกต์ใช้ในการวางแผน													

การพัฒนา	นำาเสนอ	การจัด	การบริหาร	และการประเมินผลกิจกรรมและโครงการ	การจัดทำารายงาน

และเผยแพร่	 การประเมินคุณค่าและการประยุกต์ใช้การบริหารกิจการสื่อสารยุคใหม่	 โดยการคำานึงถึง

คุณธรรมและจริยธรรม	

16722	 วิทยานิพนธ์	(การบริหารกิจการสื่อสาร)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Media	Management)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

	 2.	 สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์ได้

	 3.	 สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้



75
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

	 4.	 มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

	 5.	 สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

	 6.	 สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

	 7.	 สามารถรวบรวม	วิเคราะห์	นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

	 8.	 สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

	 9.	 สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

	 10.	สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การเลอืกปัญหาการวจิยั	การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง	การออกแบบการวิจัย	 

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานพินธ	์การพัฒนาเครือ่งมือเพ่ือการวิจัยสำาหรบัวิทยานพินธท้ั์งการวิจยั

เชิงปรมิาณ	และเชิงคณุภาพ	การเกบ็รวบรวมข้อมลู	การนำาเสนอข้อมลูวิทยานพินธ	์การนำาเสนอและสอบ

ปกป้องวทิยานพินธ	์การเขียนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบูรณ	์การเขียนรายงานการวจิยัเพ่ือการเผยแพร่

16723	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(การบริหารกิจการสื่อสาร)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Media	Management)	

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 มีความรู้และสามารถกำาหนดประเด็นปัญหาทางการบริหารกิจการสื่อสารได้			

	 2.	 มีทักษะการจัดทำาโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสารได้			

	 3.	 สามารถเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสารได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การเลือกประเด็นหรือหัวข้อปัญหาทางการบริหารกิจการสื่อสารด้วยการศึกษาค้นคว้าอิสระ	

โดยการวิจัย	หรือการสังเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวิจัย	หรือการเขียนตำาราหรือหนังสือทางวิชาการ	หรือ

การพัฒนาต้นแบบชิ้นงาน	และการเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
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16724	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการบริหารกิจการสื่อสาร	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Media Management 

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 สามารถบูรณาการความรู้	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการ

	 	 สื่อสารได้	

	 2.	 สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มนุษยสัมพันธ์	 ภาวะผู้นำา	 และทัศนคติ

	 	 ที่ดีต่อวิชาชีพการบริหารกิจการสื่อสารได้

	 3.	 มีศักยภาพในการค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้านการบริหารกิจการสื่อสารยุคใหม่ได้	

	 4.	 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการสื่อสารยุคใหม่ได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การบูรณาการความรู้	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และประสบการณ์	 ทัศนคติที่ดี	 เพื่อพัฒนาตนเอง

ให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	มนุษยสัมพันธ์	การทำางานเป็นทีม	การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการบริหาร

กิจการสื่อสาร	 จรรยาบรรณวิชาชีพ	ภาวะความเป็นผู้นำาทางวิชาการและวิชาชีพด้านการบริหารกิจการ

สื่อสารยุคใหม่

17701	 นิเทศศาสตร์กับอาเซียน		 	(6	หน่วยกิต)	

 Communication Arts and ASEAN

 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือให้นกัศึกษามีความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบับรบิทของประชาคมอาเซียนท่ีเป็นภาพรวม	 

	 	 ตั้งแต่ประวัติศาสตร์	วิธีคิด	วิถีชีวิต	ความหลากหลายทางชาติพันธุ์	วัฒนธรรม	รวมทั้ง

	 	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเป็นภาพรวม	 แต่จะเน้นท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพ่ือให้เกิด

	 	 การบูรณาการกัน

	 2.	 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของการสื่อสารภาพรวม	 ตั้งแต่

	 	 สถานการณ์การสื่อสาร	โครงสร้าง	นโยบาย	สื่อ	ฯลฯ	รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและ

	 	 การสื่อสารของภูมิภาคอาเซียน

	 3.	 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถวเิคราะห์	ประยุกต์ใช้	พัฒนาและสรา้งชุดความรูแ้ละประสบการณ์

	 	 เกีย่วกบันเิทศศาสตรท่ี์เช่ือมโยงกบับรบิทต่างๆ	ของภมิูภาคอาเซียนไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม
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 คำาอธิบายชุดวิชา

	 โครงสรา้ง	ระบบ	และบรบิทการสือ่สาร	การสือ่สารรวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

ของภมิูภาคอาเซียน	นโยบายและยุทธศาสตรก์ารสือ่สารของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน	ประวัตศิาสตร	์ 

วิธีคิดและวิถีชีวิต	 ความหลากหลายทางชาติพันธุ์	 วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน	 ทิศทาง	 กระแส 

การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	วิถีชีวิต	การเมือง	

ที่เป็นเสาหลัก	รวมทั้งประเด็นอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องด้วย	เช่น	พลังงาน	สิ่งแวดล้อม	การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์	สิทธิและการคุ้มครองพลเมืองของภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเอง	เพื่อให้สามารถนำาความรู้	ทักษะ

ที่ได้ไปใช้	ประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของภูมิภาคอาเซียน

17702	 ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร	 	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)	 

 Philosophy and Communication Theory 

	 วัตถุประสงค์

	 1.		เพื่อให้นักศึกษามีความรู้	ความเข้าใจในปรัชญา	แนวคิด	ทฤษฎีการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ

	 	 บรบิทของอาเซียน	เชน่	การสือ่สารข้ามวัฒนธรรม	ฯลฯ	รวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศและ

	 	 การสื่อสารด้วย

		 2.	 เพ่ือให้นักศึกษานำาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด	 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร	 รวมท้ัง

	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ไปใช้เพื่อการวิเคราะห์	วิพากษ์ประเด็นปัญหาและ

	 	 การพัฒนาต่างๆ	ของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรม	

		 3.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทของอาเซียน

	 	 เช่น	การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	ฯลฯ	รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ในการ

	 	 พัฒนาความรู้ใหม่ท่ีสามารถนำาไปใช้ท้ังดา้นวิชาการหรอืด้านวิชาชพีไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 ปรชัญา	แนวคดิ	ของทฤษฎกีารสือ่สารท่ีเกีย่วข้องกบับรบิทของอาเซียน	เช่น	การสือ่สารข้าม 

วฒันธรรม	ฯลฯ	รวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร	ดงัเช่น	องคป์ระกอบ	กระบวนการ	กลยุทธ	์ผลกระทบ 

ของการสื่อสาร	ความรับผิดชอบและจริยธรรมวิชาชีพ	เพื่อนำาไปใช้ในการวิเคราะห์	วิพากษ์	ประยุกต์ใช้ 

เพ่ือการพัฒนาดา้นตา่งๆ	ท้ังท่ีเกีย่วข้องโดยตรง	และโดยออ้มภายในภมูภิาคอาเซียนไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม	
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17706	 ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	 (6	หน่วยกิต)

 Communication Theories for Political and Local Administration

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ	แนวคิด	ทฤษฎี	วิธีการศึกษา	พัฒนาการของทฤษฎี

	 	 การสือ่สารการเมอืง	ทฤษฎกีารสือ่สารกบัการอธบิายปรากฏการณท์างการเมอืงและสงัคม

	 	 นวัตกรรม	การสื่อสาร	และแบบจำาลองการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

	 2.	 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ	หลักจิตวิทยาการสื่อสาร	เครือข่ายการสื่อสาร	การ

	 	 สื่อสารกับการสร้างสันติสุข	 การลดความขัดแย้งทางการเมือง	 การสื่อสารในภาวะวิกฤติ

	 		 ประชามติ	 และการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 หลักกฎหมาย	 สิทธิเสรีภาพ	 และความ

  รบัผดิชอบ	จรยิธรรมและจรรยาบรรณกบัการสือ่สารทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่

	 3.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์แนวคิด	 หลักการ	 และทฤษฎีการสื่อสารสู่การปฏิบัติ

	 	 ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นในแต่ละมิติทางสังคม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 วิธีการศึกษา	 พัฒนาการของทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง	 ทฤษฎีการ

สื่อสารกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมอืงและสังคม	นวตักรรมการสื่อสาร	แบบจำาลองการสื่อสาร

ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	หลักจิตวิทยาการสื่อสาร	เครือข่ายการสื่อสาร	การสื่อสารกับการ

สร้างสันติสุข	การลดความขัดแย้งทางการเมือง	การสื่อสารในภาวะวิกฤติ	ประชามติ	และการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง	หลักกฎหมาย	สิทธิเสรีภาพ	ความรับผิดชอบ	จริยธรรมและจรรยาบรรณกับการสื่อสาร

ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	การประยุกต์แนวคิด	หลักการ	และทฤษฎีการสื่อสารในการสร้าง

นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
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17707	 การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	 (6	หน่วยกิต)

 Communication Research for Political and Local Administration

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักและกระบวนการวิจัย	 การกำาหนดปัญหาวิจัย	

	 	 การทบทวน	วรรณกรรม	การสร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี	การสร้างกรอบแนวคิดในการ

	 	 วิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	

	 2.	 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรูค้วามเข้าใจการออกแบบการวิจยั	ระเบียบวิธกีารวิจยั	การกำาหนด

	 	 ประชากรและแหล่งข้อมูล	 การสุ่มตัวอย่างและการคัดเลือกแหล่งข้อมูล	 การสร้างและ

	 	 การทดสอบเครื่องมือวิจัย	การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย	

	 	 เชิงคุณภาพ	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 หลักการ

	 	 ใช้สถิติเพื่อการวิจัย

	 3.	 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้	ความเข้าใจ	และทักษะการจัดทำาโครงร่างการวิจัย	การบริหาร

	 	 งานวิจยั	และการจดัทำารายงานการวิจัยเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการสือ่สารทางการเมือง

	 	 และการปกครองท้องถิ่น	

	 4.	 เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถและมีทักษะ	 ประสบการณ์ในการนำาความรู้เกี่ยวกับ

	 	 การวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนินงานวิจัย	มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 หลักและกระบวนการวิจัย	 การกำาหนดปัญหาวิจัย	 การทบทวนวรรณกรรม	 การสร้างกรอบ

แนวคิดเชิงทฤษฎี	 การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย	 การออกแบบการวิจัย	 ระเบียบวิธีการวิจัย	 การ 

กำาหนดประชากรและแหลง่ข้อมูล	การสุม่ตวัอย่างและการคัดเลอืกแหลง่ข้อมูล	การสรา้งและการทดสอบ

เครื่องมือวิจัย	การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ	การวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณ	การวิเคราะห์ข้อมูล	เชิงคุณภาพ	หลักการใช้สถิติเพื่อการวิจัย	การจัดทำาโครงการวิจัย	

การบรหิารงานวจิยั	การจดัทำารายงานการวิจยั	จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการวิจยั	การนำาความรูเ้กีย่วกบั 

การวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
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17708	 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	 (6	หน่วยกิต)

 Communication Innovation Management for Political and Local Administration

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิด	 ความหมาย	 ประเภท	 องค์ประกอบของ

	 	 นวัตกรรม	 การสื่อสาร	 หลักและกระบวนพัฒนานวัตกรรมเชิงความคิดและกระบวนการ

	 		 การวางแผน	การออกแบบสาร	การสรา้งสรรค	์การผลติ	การเผยแพร	่และการประเมนิผล

	 	 นวัตกรรม	 และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ

	 	 การปกครองท้องถิ่น

	 2.	 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรูค้วามเข้าใจการบรหิารจดัการองคก์ร		การออกแบบนโยบายและ

	 	 การสือ่สารเพ่ือการขบัเคลือ่นนโยบาย	การบรหิารข่าวสาร	การออกแบบองคก์รรบัผดิชอบ

	 	 งานการสือ่สาร	การรณรงคแ์ละการจดัการสือ่เชิงกลยุทธเ์พ่ือการช่วงชิงพ้ืนท่ีทางความคดิ

	 	 ด้านการเมือง	การสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับรัฐบาล	กระทรวง	กรม	องค์การ

	 	 ทางการเมือง	พรรคการเมือง		กลุ่มการเมือง	การสร้างเครือข่ายการสื่อสารทางการเมือง

	 	 การปกครองท้องถิ่นที่เข้มแข็ง

	 3.	 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรูค้วามเข้าใจการบรหิารจัดการสือ่	เช่น	สือ่สิง่พิมพ์	สือ่วิทยุกระจาย

	 	 เสียง	สื่อโทรทัศน์	สื่อกลางแจ้ง	สื่อสังคมออนไลน์	สื่อเครือข่ายบุคคล	สื่อกิจกรรม	และ

	 	 สื่ออื่นๆ	เพื่อการพัฒนาการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

	 4.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารในการการพัฒนาการเมือง 

	 	 การปกครองสว่นท้องถิน่	การปรบัปรงุ	การเปลีย่นแปลง	เพ่ือการสรา้งและพัฒนานวัตกรรม

	 	 การสื่อสารให้เหมาะสมกับการเมืองและการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 แนวคิด	ความหมาย	ประเภท	องค์ประกอบของนวัตกรรมการสือ่สาร	หลกัและกระบวนพัฒนา

นวตักรรมเชิงความคิดและกระบวนการ	การวางแผน	การออกแบบสาร	การสรา้งสรรค	์การผลติ	การเผยแพร ่

และการประเมินผลนวัตกรรม	และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร

	 การบริหารจัดการองค์กร	 การออกแบบนโยบายและการสื่อสารเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบาย	

การบริหารข่าวสาร	 การออกแบบองค์กรรับผิดชอบงานการสื่อสาร	 การรณรงค์และการจัดการสื่อเชิง 

กลยุทธเ์พ่ือการช่วงชงิพ้ืนท่ีทางความคดิดา้นการเมือง	การสรา้งการมีสว่นรว่มทางการเมืองระดบัรฐับาล	

กระทรวง	กรม	องค์การทางการเมือง	พรรคการเมือง	กลุ่มการเมือง	การสร้างเครือข่ายการสื่อสารทาง 

การเมืองการปกครองท้องถิ่นที่เข้มแข็ง
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	 การบริหารจัดการสื่อ	 เช่น	 สื่อสิ่งพิมพ์	 สื่อวิทยุกระจายเสียง	 สื่อโทรทัศน์	 สื่อกลางแจ้ง	 

สื่อสังคมออนไลน์	สื่อเครือข่ายบุคคล	สื่อกิจกรรม	และสื่ออื่นๆ	เพื่อการพัฒนาการสื่อสารทางการเมือง

และการปกครองท้องถิ่นให้เหมาะสม

17709	 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง	 (6	หน่วยกิต)

 Integrated Learning in Political Communication Innovation

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถอดบทเรียน	 การวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 แนวคิด

	 	 ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร	โดยกระบวนการการแสวงหาข้อเท็จจริง

	 		 การวางแผนการดำาเนินการสื่อสาร	การประเมินผล	และการทดสอบนวัตกรรมการสื่อสาร

	 	 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการเมืองในมิติต่างๆ

	 2.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์หลักการสื่อสารการเมืองในการหาเสียงการเลือกตั้ง	

	 	 การสร้างความนิยม	 การสร้างภาพลักษณ์บุคคลและองค์กร	 การสร้างตราสินค้า	 การให้

	 	 ความรู้ความเข้าใจ	การรวมพลังร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและการเมืองระดับชาติและระดับ

	 	 ท้องถิ่น	และการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ	การบริหารการสื่อสาร

	 	 เพื่อลดความขัดแย้งทางการเมือง	และประเด็นอื่นๆ

	 3.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาการสื่อสารทางการเมืองขององค์กรอิสระ	 องค์กรภาครัฐ

	 	 ภาคเอกชน	ภาคประชาชน	และองค์กรการเมอืงระดบัชาต	ิพรรคการเมอืง	กลุ่มการเมอืง

		 	 และองค์กรทางการเมืองอื่นๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 ถอดบทเรียน	 การวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 แนวคิด	 ทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือสร้างนวัตกรรมการ

สือ่สาร	โดยกระบวนการการแสวงหาข้อเท็จจรงิ	การวางแผน	การดำาเนนิการสือ่สาร	การประเมนิผล	และ 

การทดสอบนวัตกรรมการสื่อสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

ในมติติา่งๆ	ไปสูภ่าคปฏบัิตเิชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการสือ่สารการเมอืงขององคก์รอสิระ	องคก์รภาครฐั	

ภาคเอกชน	ภาคประชาชน	และองค์กรการเมืองระดับชาติ	พรรคการเมือง	กลุ่มการเมือง	และองค์กร

ทางการเมืองอ่ืนๆ	 รวมท้ังการประยุกต์หลักการสื่อสารทางการเมืองในการหาเสียงการเลือกตั้ง	 การ 

สร้างความนิยม	 การสร้างภาพลักษณ์บุคคลและองค์กร	 การสร้างตราสินค้า	 การให้ความรู้ความเข้าใจ	

การรวมพลงัรว่มแกไ้ขปัญหาสงัคมและการเมืองระดบัชาตแิละระดับท้องถิน่	และการสรา้งการมสีว่นรว่ม

ทางการเมืองในรปูแบบตา่งๆ	การบรหิารการสือ่สาร		เพ่ือลดความขัดแยง้ทางการเมอืง	และประเดน็อ่ืนๆ	 

ตามความสนใจ
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17710 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น	 	 (6	หนว่ยกติ)

 Integrated Learning in Communication Innovation for Local Administration

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถวเิคราะห์	สงัเคราะห์แนวคดิ	ทฤษฎีการสือ่สารเพ่ือสรา้งนวัตกรรม

	 	 การสื่อสารในกระบวนการการแสวงหาข้อเท็จจริง	 การวางแผน	 การดำาเนินการสื่อสาร	

	 	 การประเมินผล	 ตลอดจนสามารถทดสอบนวัตกรรมการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

	 	 การสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่นในมิติต่างๆ	สู่ภาคปฏิบัติ

	 2.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนำากลยุทธ์และยุทธวิธีการรณรงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา

	 	 งานการปกครองท้องถิ่น	 การรณรงค์ปัญหาเชิงประเด็น	 การบริหารการสื่อสารเพ่ือ

	 	 ลดความขัดแย้งทางการเมืองในระดับท้องถิ่น	และประเด็นอื่นๆ	ตามความสนใจ	

	 3.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์หลักการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ	

	 	 ในการรวมพลังร่วมแก้ไขปัญหาสังคม	 และการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

	 	 ในรูปแบบต่างๆ	 โดยสามารถถอดบทเรียนและประยุกต์การสื่อสารทางปกครองท้องถิ่น

	 	 จากประเด็นที่ได้ลงพื้นที่จริงได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 แนวคิด	 ทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร	 โดย

กระบวนการการแสวงหาข้อเท็จจรงิ	การวางแผน	การดำาเนนิการสือ่สาร	การประเมินผล	และการทดสอบ

นวตักรรมการสือ่สารในประเด็นท่ีเกีย่วข้องกบัการสือ่สารทางการปกครองท้องถิน่ในมิตติา่งๆ	สูภ่าคปฏบัิต	ิ

กลยุทธ์และยุทธวิธีการรณรงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนางานการปกครองท้องถิ่น	 การรณรงค์ปัญหา

เชิงประเด็น	เช่น	การรักษาความสะอาด	การจัดการขยะ	สิ่งปฏิกูล	และน้ำาเสีย	ยาเสพติด	การค้ามนุษย์	

สุขภาพอนามัย	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	การเสียภาษี	

การเรียนรู้ตลอดชีวิต	การบริหารความขัดแย้งในชุมชน	เป็นต้น	

	 การประยุกตห์ลกัการสือ่สารทางการปกครองท้องถิน่สูก่ารปฏิบัติในการสรา้งภาพลกัษณบุ์คคล

และองค์กร	การสรา้งแบรนด์	การให้ความรูค้วามเข้าใจ	การรวมพลงัรว่มแกไ้ขปัญหาสงัคม	และการสรา้ง

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ	โดยมีการปฏิบัติการสอนงาน	การลงพื้นที่	และการ

ประเมินผลเพื่อถอดบทเรียนและประยุกต์การสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
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17711 การพัฒนาผู้นำาการเมืองด้านการสื่อสาร		 	 	 	 (6	หนว่ยกิต)	

 Communication Development for Political Leader

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรูค้วามเข้าใจแนวคดิ	หลกัการ	ทฤษฎ	ีการพัฒนาทักษะ	สมรรถนะ

	 	 การสื่อสาร	เพื่อการสร้างภาวะผู้นำาทางการเมือง

	 2.	 เพ่ือให้นกัศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะการสือ่สารดา้นการฟัง	การอ่าน	การพูด	การเขยีน	

	 	 การนำาเสนอ	การถ่ายทอด	และการโน้มน้าวใจ	ในงานสื่อสารทางการเมือง

	 3.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถออกแบบสารเพ่ือใช้ในการสื่อสารทางการเมืองในฐานะผู้นำาทาง

	 	 การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตรงตามวัตถุประสงค์	และบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้

	 4.	 เพ่ือประยุกต์ใช้สมรรถนะการสื่อสารของผู้นำาในงานสื่อสารทางการเมืองด้านการสื่อ

	 	 ความหมาย	บุคลกิภาพ	ภาพลกัษณ	์และการสรา้งแบรนดข์องผูน้ำาทางการเมอืง	การสือ่สาร

	 	 ในการประชุม	การสือ่สารกบัสาธารณชน	การสือ่สารผา่นสือ่มวลชนและสือ่สงัคมออนไลน	์

	 	 ในการพัฒนางานการสื่อสารของผู้นำาการปกครองท้องถิ่น

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 หลักการ	 และแนวปฏิบัติในการพัฒนาทักษะ	 สมรรถนะ	 และศักยภาพ 

การสือ่สารเพ่ือสรา้งภาวะผูน้ำาทางการเมือง	การพัฒนาสมรรถนะดา้นการฟัง	การอา่น	การพูด	การเขียน	

การนำาเสนอ	การถา่ยทอด	และการโนม้นา้วใจในงานสือ่สารทางการเมอืง	ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ	

	 การออกแบบสารเพ่ือการสือ่สารทางการเมอืงในฐานะผูน้ำาทางการเมือง	การพัฒนาบุคลกิภาพ	 

การสร้างภาพลักษณ์	และการสร้างแบรนด์ของผู้นำาทางการเมืองเพื่อการสื่อสารในฐานะผู้นำาทางการเมือง  

	 การสร้างความน่าเชื่อถือ	การสร้างลักษณะผู้นำาที่ครองใจประชาชน	การสื่อสารในฐานะผู้นำา

ในการประชุมรูปแบบต่างๆ	 การประชุมประชาคม	 การประชุมฝ่ายบริหาร	 การประชุมสภา	 การแถลง 

ผลงาน	 การแถลงข่าว	 การช้ีแจง	 การอภิปราย	 การสื่อสารกับสาธารณชนรูปแบบต่างๆ	 การปราศรัย 

หาเสยีง	การถา่ยทอดความรู	้การบรรยายสรปุ	การสือ่สารในงานพิธกีารต่างๆ	การสือ่สารผา่นสือ่มวลชน

และสื่อสังคมออนไลน์	เพื่อการปฏิบัติงานการสื่อสารของผู้นำาทางการเมือง
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17712 การพัฒนาผู้นำาการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร	 	 	 (6	หนว่ยกิต)	

 Communication Development for Local Administration Leader 

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิด	 ทฤษฎี	 และหลักการ	 การพัฒนาทักษะ	

	 	 สมรรถนะและศักยภาพทางการสื่อสาร	เพื่อการสร้างภาวะผู้นำาการปกครองท้องถิ่น

	 2.	 เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะ	สมรรถนะ	และศักยภาพทางการสื่อสาร	ด้านการฟัง	

	 	 การอ่าน	การพูด	การเขียน	การนำาเสนอ	การถา่ยทอด	และการโนม้นา้วใจ	ในงานของผูน้ำา

	 	 การปกครองท้องถิ่น

	 3.	 เพ่ือให้นกัศึกษาสามารถออกแบบสารเพ่ือใชใ้นการสือ่สารการเมืองในฐานะผูน้ำาการปกครอง

	 	 ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตรงตามวัตถุประสงค์	และบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้

	 4.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนำาหลักการและทฤษฎีการสื่อสาร	 ไปประยุกต์ใช้ในงานสื่อสาร

	 	 ในงานของผู้นำาการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตรงตามวัตถุประสงค์	

	 	 และบรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ในด้านการสื่อความหมาย	 บุคลิกภาพ	 ภาพลักษณ์	

	 	 และการสรา้งแบรนดข์องผูน้ำาการปกครองท้องถิน่	การสือ่สารในการประชมุรปูแบบตา่งๆ

	 	 การสื่อสารกับสาธารณชนรูปแบบต่างๆ	การสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์

	 	 ในการพัฒนางานการสื่อสารของผู้นำาการปกครองท้องถิ่น

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 แนวคดิ	ทฤษฎ	ีหลกัการ	และแนวปฏบัิต	ิในการพัฒนาทักษะ	สมรรถนะ	และศกัยภาพการสือ่สารเพ่ือ

สรา้งภาวะผูน้ำาการปกครองท้องถิน่	การพัฒนาสมรรถนะดา้นการฟัง	การอ่าน	การพูด	การเขียน	การนำาเสนอ	 

การถ่ายทอด	 และการโน้มน้าวใจ	 ในงานของผู้นำาการปกครองท้องถิ่น	 ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	

การออกแบบสารเพ่ือการสื่อสารในฐานะผู้นำาการปกครองท้องถิ่น	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	 การสร้าง 

ภาพลักษณ์	และการสร้างแบรนด์ของผู้นำาการปกครองทอ้งถิ่น	เพือ่การสื่อสารในฐานะผู้นำาการปกครอง

ท้องถิ่น	การสร้างความน่าเชื่อถือ	การสร้างลักษณะผู้นำาที่ครองใจประชาชน	การสื่อสารในฐานะผู้นำาใน

การประชุมรูปแบบต่างๆ	การประชุมประชาคม	การประชุมฝ่ายบริหาร	การประชุมสภา	การแถลงผลงาน 

การแถลงข่าว	 การช้ีแจง	 การอภิปรายการสื่อสารกับสาธารณชนรูปแบบต่างๆ	 การปราศรัยหาเสียง	 

การถ่ายทอดความรู้	 การบรรยายสรุป	 การสื่อสารในงานพิธีการต่างๆ	 การสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและ 

สื่อสังคมออนไลน์	เพื่องานการสื่อสารของผู้นำาการปกครองท้องถิ่น
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17713 วิทยานิพนธ์	(นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Communication	Innovation	for	Political	and	Local	Administration)

		 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 	 1.	สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

	 	 2.	สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์ได้

	 	 3.	สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

	 	 4.	มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

					 	 5.	สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

	 	 6.	สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

	 	 7.	สามารถรวบรวม	วิเคราะห์	นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

	 	 8.	สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

	 	 9.	สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

	 	10.		สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การเลอืกปัญหาการวจิยั	การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง	การออกแบบการวิจัย 

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานพินธ	์การพัฒนาเครือ่งมือเพ่ือการวิจัยสำาหรบัวิทยานพินธท้ั์งการวิจยั 

เชิงปริมาณ	และเชิงคุณภาพ	การเก็บรวบรวมข้อมูล	การนำาเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์	การนำาเสนอและ

สอบปกป้องวิทยานิพนธ์	 	 การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์	 การเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือ 

การเผยแพร่

17714	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	 (6	หน่วยกิต)

	 (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)

 Independent Study 

	 (Communication	Innovation	for	Political	and	Local	Administration)	

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้นักศึกษาศึกษาประเด็นปัญหาทางนิเทศศาสตร์

	 2.	 เพื่อสร้างทักษะการจัดทำาโครงการค้นคว้าอิสระทางนิเทศศาสตร์

	 3.	 เพื่อเผยแพร่ผลการค้นคว้าอิสระทางนิเทศศาสตร์สู่สาธารณะ
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 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การเลือกประเด็นหรือหัวข้อปัญหาทางนิเทศศาสตร์ด้วยการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยการวิจัย

หรือการสังเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวิจัย	 หรือการเขียนตำาราหรือหนังสือทางวิชาการ	 หรือการพัฒนา

ต้นแบบชิ้นงาน	และการเผยแพร่ผลการค้นคว้าอิสระสู่สาธารณะ

17715	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	 (6	หน่วยกิต)

	 นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

 Graduate Professional Experience in Communication Innovation 

 for Political and Local Administration  

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ภาคสนามในการวางแผนและปฏิบัติการด้านการสื่อสาร

	 	 ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

	 2.	 เพ่ือให้นกัศกึษาไดฝึ้กฝนการพัฒนากระบวนการคดิ	การออกแบบ	และประยุกต์ใช้นวตักรรม																						

	 	 การสื่อสารในงานการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	

	 3.	 เพ่ือสรา้งความพรอ้มในคณุลกัษณะมหาบัณฑติในการพัฒนาตน	พัฒนางาน	พัฒนาสงัคม

	 	 และประเทศชาติ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 เสริมสร้างประสบการณ์ภาคสนามด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นใน 

รปูแบบต่างๆ		การวางแผนและปฏบัิตกิารการสือ่สารขององคก์ร	สือ่สารมวลชน	และองคก์รการเมืองและ 

องคก์รอืน่ๆ	การสรา้งสรรคแ์ละการออกแบบนวตักรรมสือ่ทางการเมือง	การพัฒนาทักษะและประสบการณ	์

พัฒนาศักยภาพความเป็นผูน้ำาท่ีมีความเชีย่วชาญทางดา้นการสือ่สารทางการเมืองและการปกครองอย่าง

สร้างสรรค์	 มีความรับผิดชอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาตน	 พัฒนางาน	 พัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติ

17716	 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์อาเซียน	 (6	หน่วยกิต)

 Communication Arts Research for ASEAN 

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือให้นกัศึกษามีความรู	้ความเขา้ใจแนวคดิและกระบวนทัศนท์างการวิจยัดา้นนเิทศศาสตร์

	 2.	 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถเลอืกประเดน็ปัญหาการวิจัยทางนเิทศศาสตรข์องภูมิภาคอาเซียน	

	 	 สามารถสร้างกรอบแนวคิด	ออกแบบวิจัย	และวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย

	 3.	 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการออกแบบและเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางนิเทศศาสตร์	
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 กระบวนทัศน์การวิจัยด้านนิเทศศาสตร์	 เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาประเด็นต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง 

กับการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน	ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์	 ประเภทการวิจัย	ปัญหา

การวิจัย	การสร้างกรอบแนวคิด	กระบวนการวิจัย	การออกแบบวิจัย	การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์

ข้อมูล	การนำาเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยทางนิเทศศาสตร์

17717	 การศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารในอาเซียน	 (6	หน่วยกิต)

 Comparative Study in Communication for ASEAN 

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือให้นกัศกึษามคีวามรูค้วามเข้าใจบรบิทการสือ่สารในอดตีและปัจจุบัน	การทำางานและ

	 	 ระบบสื่อสารมวลชนของประเทศต่างๆ	ในภูมิภาคอาเซียน

	 2.	 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถวเิคราะห์เปรยีบเทียบประเดน็การสือ่สารในมิตติา่งๆ	ของภมิูภาค

	 	 อาเซียนและสังคมโลก

	 3.	 เพ่ือให้นักศึกษานำาความรู้จากการศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ 

	 	 ของตนเองเพ่ือการพัฒนาความเขม้แขง็	และการอยู่รว่มกนัเป็นหนึง่เดยีวในภมิูภาคอาเซียน

 คำาอธิบายชุดวิชา	

 การวเิคราะห์เปรยีบเทียบบรบิทการสือ่สารในวถิชีีวติอาเซียนท่ีเกีย่วขอ้งกบัการสือ่สาร	การเมือง	 

ความม่ันคง	เศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรม	รวมท้ังการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์	สทิธแิละการคุม้ครองพลเมือง	 

การเคลือ่นไหวของชุมชน	การมีสว่นรว่ม	การสรา้งจติสำานกึและจรยิธรรม	และนโยบายกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบั 

การสื่อสารและการกำากับดูแลสื่อในภูมิภาคอาเซียน

17718	 การบริหารจัดการการสื่อสารในอาเซียน	 (6	หน่วยกิต)

 Communication Management in ASEAN 

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด	 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร

	 	 องคก์รการสือ่สารในรปูแบบตา่งๆ	ท่ีสามารถปรบัใช้ไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมในภมิูภาคอาเซียน

	 2.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด	 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ

	 	 การบริหารองค์กรการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ	 ไปประยุกต์ใช้	 บริหารจัดการ	 รวมท้ัง

	 	 ประเมินผลในองค์กรการสื่อสารประเภทต่างๆ	 ในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

	 3.	 เพ่ือพัฒนาท้ังความรู้และทักษะ	 ตลอดจนภาวะความเป็นผู้นำาด้านการบริหารจัดการ

	 	 การสื่อสารขององค์กรการสื่อสารประเภทต่างๆ	ภายใต้บริบทอาเซียน
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 แนวคิด	 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการการสื่อสารขององค์กรการสื่อสารประเภทต่างๆ	 

รวมท้ังองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	 การจัดโครงสร้างองค์กร	 การวางแผน	 การอำานวยการ	 การกำาหนด

กลยทุธ	์การพัฒนาภาวะผูน้ำาดา้นการสือ่สาร	การกำากบัตดิตาม	การประเมนิผล	และการบรหิารทรพัยากร 

การสื่อสารขององค์กรการสื่อสารประเภทต่างๆ	ภายในบริบทของภูมิภาคอาเซียน

17797	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(นิเทศศาสตร์อาเซียน)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Communication	Arts	for	ASEAN)

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้นักศึกษาสามารถกำาหนดหัวข้อ	จัดทำาและเสนอโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 2.	 เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำาเนินการจัดทำาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 3.	 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาเสนอ	และเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การกำาหนดประเด็นปัญหาและหัวข้อการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร	 และประเด็นต่างๆ	 

ท่ีเกี่ยวข้องภายในภูมิภาคอาเซียน	 การจัดทำาและเสนอโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ	 การดำาเนินการ	 

การนำาเสนอ	และการเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน

17798	 วิทยานิพนธ์	(นิเทศศาสตร์อาเซียน)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Communication	Arts	for	ASEAN)

 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

	 2.	 สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์ได้

	 3.	 สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้	

	 4.	 มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

	 5.	 สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

	 6.	 สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

	 7.	 สามารถรวบรวม	วิเคราะห์	นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

	 8.	 	สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

	 9.	 สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

	 10.	 สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การเลอืกปัญหาการวจิยั	การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง	การออกแบบการวิจัย	 

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานพินธ	์การพัฒนาเครือ่งมือเพ่ือการวิจัยสำาหรบัวิทยานพินธท้ั์งการวิจยั 

เชิงปรมิาณ	และเชิงคณุภาพ	การเกบ็รวบรวมข้อมลู	การนำาเสนอข้อมลูวิทยานพินธ	์การนำาเสนอและสอบ

ปกป้องวิทยานิพนธ์	การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์	การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่

17799	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์อาเซียน	 (ไม่นับหน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Communication Arts for ASEAN

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาภาวะผู้นำา	 กระบวนการคิด	 ความสำานึกของความเป็น

	 	 นกันเิทศศาสตร์ในฐานะพลเมอืงอาเซียนอย่างมีคณุธรรม	จรยิธรรม	และความรบัผดิชอบ

	 2.	 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถสรา้งเครอืขา่ยการสือ่สารในภมูภิาคอาเซียนเพ่ือความเป็นหนึง่เดยีว

	 	 ท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม

	 3.	 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูวิ้ถเีกีย่วกบัองคร์วมของการสือ่สารและการปรบั

	 	 ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในบริบทที่เป็นความต้องการที่แท้จริงของภูมิภาคอาเซียน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 ภาวะผูน้ำา	กระบวนการคดิ	ความสำานกึของความเป็นนกันเิทศศาสตร์ในฐานะพลเมืองอาเซียน 

อย่างมีคณุธรรมจรยิธรรม	และความรบัผดิชอบ	ความเป็นหนึง่เดยีวท่ามกลางความหลากหลายทางชาตพัินธุ ์

และวัฒนธรรม	การสร้างเครือข่ายการสื่อสารในภูมิภาค	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีการสื่อสารในอาเซียน	 

และสามารถนำาความรู้	 ประสบการณ์ท่ีได้ไปปรับใช้เชิงบูรณาการและเป็นรูปธรรมในบริบทท่ีเป็นความ

ต้องการที่แท้จริงของภูมิภาคอาเซียน
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก

การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง Advanced	Research	in	Communication	Arts 17902

การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร		

	 	 ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง

Advance	Research	and	Development	of	 

	 	 Communication	Innovation	in	Political	and	 

	 	 Local	Administration

17905

ดุษฎีนิพนธ์	(นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง 

	 	 และการปกครองท้องถิ่น)	

Dissertation	(Communication	Innovation		

	 	 for	Political	and	Local	Administration) 

17906

ดุษฎีนิพนธ์	(นิเทศศาสตร์)

ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	

	 	 นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ

	 	 การปกครองท้องถิ่น

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	

	 	 นิเทศศาสตร์

สัมมนาประเด็นศึกษาทางนิเทศศาสตร์	

หลักและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและ

	 	 การปกครองท้องถิ่นขั้นสูง

Dissertation	(Communication	Arts)

Philosophy	of	Advanced	Communication		

	 	 Theories

Doctoral	Professional	Experience	of	

	 	 Communication	Innovation	in	Political	and	

	 	 Local	Administration

Doctoral	Professional	Experience	in	

	 	 Communication	Arts

Seminar	on	Issues	in	Communication	Arts

Advance	Principal	and	Theory	in	Political

		 	 and	Local	Administration	Communication

17998

17901

17907

17999

17903

17904

ระดับปริญญาโท

กลยุทธ์การบริหารกิจการสื่อสาร Strategic	Management	in	Media	Industry 16716

การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

  และการปกครองท้องถิ่น

Communication	Innovation	Management	for

  Political	and	Local	Administration

17708

การบริหารจัดการการสื่อสารในอาเซียน Communication	Management	in	ASEAN 17718

การบูรณาการการสื่อสาร Integrated	Communication 15717

การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทาง

  การปกครองท้องถิ่น

Integrated	Learning	in	Communication	 

  Innovation	for	Local	Administration

17710

การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง Integrated	Learning	in	Political	Innovation

	 	 Communication	

17709

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(เรียงตามตัวอักษร)
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

การบูรณาการและประยุกต์ใช้การบริหาร 

  กิจการสื่อสาร

การพัฒนาผู้นำาการปกครองท้องถิ่น

  ด้านการสื่อสาร

การพัฒนาผู้นำาการเมืองด้านการสื่อสาร

การวิจัยการบริหารกิจการสื่อสาร

การวิจัยการสื่อสาร

Integrated	and	Applied	Media	Management

Communication	Development	for

	 	 Local	Administration	Leader

Communication	Development	for		

	 	 Political	Leader

Media	Management	Research

Research	in	Communication

16721

17712

17711

16715

15715

การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและ 

	 	 การปกครองท้องถิ่น

Communication	Research	for	Political	and

	 	 Local	Administration

17707

การวิจัยทางนิเทศศาสตร์อาเซียน Communication	Arts	Research	for	ASEAN 17716

การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(การบริหารกิจการสื่อสาร) Independent	Study	(Media	Management) 16723

การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(การบูรณาการ	

	 	 การสื่อสาร)

Independent	Study	

	 	 (Integrated	Communication)

15721

การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(นวัตกรรมการสื่อสาร	

	 	 ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)

Independent	Study	

	 	 (Communication	Innovation	for

	 	 Political	and	Local	Administration)

17714

การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(นิเทศศาสตร์อาเซียน) Independent	Study	(Communication	Arts  

	 	 for	ASEAN)

17797

การศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารในอาเซียน Comparative	Study	in	Communication		

	 	 for	ASEAN

17717

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ Strategic	Communication 15718

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

	 	 การบริหารกิจการสื่อสาร

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	

	 	 นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ

	 	 การปกครองท้องถิ่น

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	

	 	 นิเทศศาสตร์

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

	 	 นิเทศศาสตร์อาเซียน

ทฤษฎีการสื่อสาร

Graduate	Professional	Experience	in	 

	 	 Media	Management	

Graduate	Professional	Experience	in	

	 	 Communication	Innovation	for	Political		

	 	 and	Local	Administration

Graduate	Professional	Experience	in	

	 	 Communication	Arts

Graduate	Professional	Experience	in	 

	 	 Communication	Arts	for	ASEAN

Communication	Theories

16724

17715

15722

17799

15714
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและ 

	 	 การปกครองท้องถิ่น

ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร

นโยบายการสื่อสารและการกำากับดูแล

นวัตกรรมการสื่อสาร

นิเทศศาสตร์กับอาเซียน

ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร

วิทยานิพนธ์	(การบริหารกิจการสื่อสาร)

Communication	Theories	for	Political	and	 

	 	 Local	Administration

Media	Management	Theory

Media	Policy	and	Regulation

Communication	Innovation

Communication	Arts	and	ASEAN

Philosophy	and	Communication	Theory

Thesis	(Media	Management)

17706

16714

16720

15716

17701

17702

16722

วิทยานิพนธ์	(การบูรณาการการสื่อสาร) Thesis	(Integrated	Communication) 15722

วิทยานิพนธ์	(นวัตกรรมการสื่อสารทาง

	 	 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น)

Thesis	(Communication	Innovation	for

	 	 Political	and	Local	Administration)

17713

วิทยานิพนธ์	(นิเทศศาสตร์อาเซียน) Thesis	(Communication	Arts	for	ASEAN) 17798

สื่อศึกษา Media	Studies 15719
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ที่ปรึกษา
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุภาภรณ์	ศรีดี	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สันทัด	ทองรินทร์ 

บรรณาธิการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุภาภรณ์	ศรีดี	

	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

	 นางสาววีระวรรณ์	เพ็งศรี

ออกแบบปก
	 หน่วยศิลปะ	สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
	 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน	สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นนทบุรี	2562



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

มสธ. แหลง่การศกึษา ตลอดชีวิต ไร้ขีด
จำากัด




