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หลกัสตูรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาการบูรณาการการสือ่สาร 

สาขาวชิานเิทศศาสตร ์

15714 ทฤษฎกีารสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Theories 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิหลกั และทฤษฎกีารสือ่สารประเภทตา่งๆ 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรู ้ความเขา้ใจบริบททางเศรษฐกจิ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีที่มี

ความสมัพันธก์บัการสือ่สาร 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจทฤษฎกีารสือ่สารแบบมสีว่นร่วมและความหลากหลายทางวฒันธรรม 

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจทฤษฎนีวตักรรมการสือ่สาร และสือ่ใหม ่

 5. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าแนวคดิ และทฤษฎกีารสือ่สารไปเป็นกรอบความคดิในการวเิคราะห ์วพิากษ์ 

และแกไ้ขปัญหาการสือ่สารในสงัคม 

 6. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถน าแนวคดิ และทฤษฎกีารสือ่สารไปใชใ้นการวจัิย ตลอดจนประยุกตใ์ชท้ฤษฎี

การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิหลักทางการสือ่สาร ทฤษฎกีารสือ่สารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้ง่สาร สาร สือ่ และผูรั้บสาร ทฤษฎกีารสือ่สาร

ในบรบิทต่างๆ บรบิททางเศรษฐกจิ การเมอืง สังคม และเทคโนโลยทีีม่ีความสัมพันธก์ับการสือ่สารทฤษฎกีารสือ่สาร

แบบมสีว่นร่วมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทฤษฎนีวัตกรรมการสือ่สาร และสือ่ใหม่ การวเิคราะห ์วพิากษ์

ประเด็นปัญหาดา้นการสือ่สาร การน าแนวคดิและทฤษฎทีางการสือ่สารไปใชใ้นการวจัิยการประยุกตใ์ชท้ฤษฎกีาร

สือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

15715 การวจิยัการสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ)

 Research in Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัปรัชญา แนวคดิ และกระบวนการวจัิยการสือ่สาร 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการสรา้งกรอบแนวคดิและการออกแบบการวจัิยการสือ่สาร 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการวจัิยเชงิปรมิาณ 

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการวจัิยเชงิคณุภาพ 

 5. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัสถติปิระยกุตเ์พือ่การวจัิยการสือ่สาร 

 6. เพือ่ใหนั้กศกึษามทีกัษะ ประสบการณ์ และมคีณุธรรม จรยิธรรมในการท าการวจัิยการสือ่สาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญา แนวคดิการวจัิย ประเภทการวจัิย กระบวนการวจัิยเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ การก าหนด

ปัญหาการวจัิย การทบทวนวรรณกรรม การสรา้งกรอบแนวคดิการวจัิย การออกแบบการวจัิยเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 

การวจัิยสือ่ใหม่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรและการวัด เครือ่งมอืการวจัิย การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวเิคราะหข์อ้มูล 

การประมวลผล การแปลผลขอ้มูล สถติปิระยุกตเ์พื่อการวจัิยการสือ่สาร การจัดท าและการน าเสนอโครงการวจัิย 

ปฏบิตักิารวจัิย การรายงานผลการวจัิย และคณุธรรม จรยิธรรมในการวจัิยการสือ่สาร 
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15716 นวตักรรมการสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ)

 Communication Innovation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ และบรบิทของนวตักรรมการสือ่สาร 

 2. เพื่อใหนั้กศึกษาสามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ และวพิากษ์ปรากฏการณ์และประเด็นปัญหาที่

เกีย่วขอ้งกบันวตักรรมการสือ่สาร 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถประยกุตใ์ชน้วตักรรมการสือ่สารเพือ่แกปั้ญหาและการพัฒนาดา้นตา่งๆ  

 4. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถวางแผนและจัดท าโครงการเกีย่วกับนวัตกรรมการสือ่สารเพื่อการเรียนรู ้

แกปั้ญหา และการพัฒนาดา้นตา่งๆ  

 5. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเห็น และประสบการณ์เกีย่วกับประเด็นปัญหา

ดา้นนวตักรรมการสือ่สาร และจรยิธรรมเกีย่วกบันวตักรรมการสือ่สาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภท ขอบข่าย พัฒนาการของนวัตกรรมการสื่อสาร บริบททางสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับนวัตกรรมการสื่อสาร การหลอมรวมสื่อ  

การสือ่สารดจิทิลั การสือ่สารแบบมัลตแิชลแนล การก าหนดปัญหา ประเด็น และกลยทุธใ์นการประยกุตใ์ชน้วัตกรรม

การสือ่สาร การวางแผนและการจัดท าโครงการเกีย่วกับนวัตกรรมการสือ่สาร เพื่อการเรียนรู ้แกปั้ญหา และการ

พัฒนาดา้นตา่งๆ การแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเห็น และประสบการณ์เกีย่วกับประเด็นปัญหาดา้นนวัตกรรมการสือ่สาร 

และจรยิธรรมเกีย่วกบัการใชน้วตักรรมการสือ่สาร 

15717 การบูรณาการการสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ)

 Communication Integration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจหลักและแนวคดิการบรูณาการการสือ่สาร 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถการบูรณาการแนวคดิ ทฤษฎทีางการสือ่สารเพือ่การแกไ้ขปัญหา สง่เสรมิ

และพัฒนาในระดบัองคก์ร ชมุชน สงัคม และประเทศ 

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถก าหนดขอบข่าย การศกึษา และการสรา้งกรอบความคดิการศกึษาดา้น

การบรูณาการการสือ่สาร  

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์วพิากษ์ ประเด็นความรูด้า้นการสือ่สารในเชงิบรูณาการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักและแนวคดิการบูรณาการ ทฤษฎทีางการสือ่สารและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งเพื่อแกไ้ขปัญหา สง่เสรมิ 

และพัฒนาในระดับองคก์ร ชุมชน สังคม และประเทศ การบูรณาการการสือ่สารเชงิกลยุทธ ์สือ่ เทคโนโลยีการ

สื่อสาร การก าหนดขอบข่ายการศึกษาเพื่อการสรา้งกรอบความคิดการบูรณาการการสื่อสาร การวเิคราะห ์

สงัเคราะห ์วพิากษ์ ประเด็นความรูท้างการสือ่สารในเชงิการบรูณาการ 
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15718 การสือ่สารเชงิกลยุทธ ์ (6 หนว่ยกติ)

 Strategic Communication  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิหลักการและกระบวนการสือ่สารเชงิกลยุทธ ์

 2. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะห์สถานการณ์ทัง้จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่จะส่งผล

เกีย่วขอ้งกบัการท างานตามขอบขฃ่ายดา้นการสือ่สารตามความสนใจ 

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถประยุกตแ์นวคดิการสือ่สารเชงิกลยุทธ์ไปใชใ้นการวางแผนการสือ่สาร

เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายการท างานตามขอบขา่ยดา้นการสือ่สารตามความสนใจ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห์สถานการณ์เพื่อการจัดการสือ่สารเชงิกลยุทธ์ แนวคดิ หลักการและกระบวนการสือ่สาร  

เชงิกลยุทธ ์กลยทุธก์ารสือ่สารเพือ่เป้าหมายเฉพาะดา้นตา่งๆ การสือ่สารเพือ่สรา้งการมสีว่นร่วม การจัดการประเด็น

ปัญหาและการสือ่สารในภาวะวกิฤต การสือ่สารเพื่อการพัฒนา การสือ่สารเพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลง การสือ่สาร

เพื่อเสรมิสรา้งภาพลักษณ์และชือ่เสยีงองคก์ร การสือ่สารการตลาด การสือ่สารภายในองคก์ร ความคดิสรา้งสรรค์

ในการสือ่สาร นวตักรรมการสือ่สาร และการแสดงออกซึง่ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

15719 สือ่ศกึษา (6 หนว่ยกติ)

 Media Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจการด าเนนิงานของสือ่และอตุสาหกรรมสือ่ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งสือ่และอตุสาหกรรมสือ่กบัระบบเศรษฐกจิ 

การเมอืง สงัคม และเทคโนโลย ี

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีและโทรคมนาคมการสือ่สาร

ทีม่ผีลตอ่การด าเนนิงานสือ่และอตุสาหกรรมสือ่ในยุคดจิทิลั 

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจบรบิทของสือ่ในระดบัอาเซยีน และนานาชาต ิ

 5. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจการรูเ้ทา่ทนัสือ่ อทิธพิล และผลกระทบของสือ่ในยคุดจิทิลั 

 6. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหป์ระเด็นการศกึษาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่และอตุสาหกรรมสือ่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาการด าเนนิงานสือ่และอุตสาหกรรมสือ่ ความสมัพันธร์ะหวา่งสือ่และอตุสาหกรรมสือ่กับระบบ

เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และเทคโนโลย ีการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีและโทรคมนาคมการสือ่สารทีม่ผีลตอ่

การด าเนินงานสือ่และอุตสาหกรรมสือ่ในยุคดจิทิัล บรบิทของสือ่ในระดับอาเซยีน และนานาชาต ิการรูเ้ท่าทันสือ่ 

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

 Thesis (Communication Integration) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

15721 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การบูรณาการการสือ่สาร) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Communication Integration) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาประเด็นปัญหาทางนเิทศศาสตร ์

 2. เพือ่สรา้งทกัษะการจัดท าโครงการการคน้ควา้อสิระทางนเิทศศาสตร์ 

 3. เพือ่เผยแพร่ผลการคน้ควา้อสิระทางนเิทศศาสตรส์ูส่าธารณะ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกประเด็นหรือหัวขอ้ปัญหาทางนิเทศศาสตร์ดว้ยการศกึษาคน้ควา้อสิระโดยการวจัิย หรือการ

สงัเคราะหท์ฤษฎแีละผลงานวจัิย หรอืการเขยีนต าราหรอืหนังสอืทางวชิาการ หรือการพัฒนาตน้แบบชิน้งาน และ

การเผยแพร่ผลการคน้ควา้อสิระสูส่าธารณะ 

15722 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑตินเิทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Communication Arts 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจคณุลกัษณะมหาบณัฑตินเิทศศาสตรท์ีพ่งึประสงค ์

 2. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถประยุกตค์วามรูท้างวชิาชพีนเิทศศาสตรม์าแกปั้ญหาและสรา้งสรรคใ์นการท างาน 

การพัฒนาสงัคมและประเทศ 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามภีาวะผูน้ า มบีคุลกิภาพทีด่แีละเหมาะสม สามารถท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะในสงัคมได ้

 4. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะห์ลักษณะของคุณธรรมและจรยิธรรมในการประกอบวชิาชพีและ

เลอืกปฏบิตัใินสิง่ทีถ่กูตอ้งตามสภาพการณ์ตา่งๆ ได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการคิด การบริหารการแกไ้ขปัญหาและการตัดสนิใจ ภาวะผูน้ า คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

บคุลกิภาพ คณุธรรม จรยิธรรมของผูน้ าดา้นนิเทศศาสตร ์การน าเสนองานนเิทศศาสตร ์การประยุกตใ์ชค้วามรูท้าง

วชิาชพีนเิทศศาสตรใ์นการพัฒนาสงัคม และประเทศ 
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