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หลกัสตูรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิานเิทศศาสตร ์

15714 ทฤษฎกีารสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Theories 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีและนวตักรรมการสือ่สาร 

 2. สามารถน าแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งมาเป็นกรอบแนวคดิในการวเิคราะห ์วพิากษ์ประเด็นปัญหาดา้นการ

สือ่สารในภมูทิศันส์ือ่ใหมไ่ด ้

 3. สามารถบูรณาการทฤษฎกีารสือ่สารไปใชใ้นการวจัิยและการประกอบวชิาชพี ตลอดจนประยุกตใ์ช ้

ทฤษฎกีารสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎแีละนวตักรรมการสือ่สารทีเ่กีย่วขอ้งกับผูส้ง่สาร สาร สือ่และผูรั้บสารเป็นทฤษฎี

การโนม้นา้วใจ รวมทัง้ทฤษฎกีารบรหิารการสือ่สารในบรบิทตา่งๆ การวเิคราะห ์การวพิากษ์ การประยุกตท์ฤษฎกีับ

ประเด็นปัญหาดา้นการสือ่สารในภูมทิัศน์สือ่ใหม่ การนาแนวคดิและทฤษฎีทางการสือ่สารไปใชใ้นการวจัิยและ

วชิาชพี 

15715 การวจิยัการสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Communication 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับปรัชญา แนวคดิการวจิัย ประเภทการวจิัย ขอบขา่ยการวจิัยการสือ่สารและ

กระบวนการวจัิยการสือ่สาร 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจิัยเชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคณุภาพ 

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวเิคราะหข์อ้มูลทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคุณภาพเพื่อการวจิัย

การสือ่สาร 

 4. มทีกัษะ ประสบการณ์ และมคีณุธรรม จรยิธรรมในการท าการวจัิยการสือ่สาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญา แนวคดิการวจิัย ประเภทการวจิัย ขอบข่ายการวจัิยการสือ่สาร กระบวนการวจัิยเชงิปริมาณและเชงิ

คณุภาพ การออกแบบการวจัิยเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ การวจัิยสือ่ใหม่ ระเบยีบวธิกีารวจิัยการวเิคราะหข์อ้มูลทัง้

การวจัิยเชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคณุภาพเพือ่การวจัิยการสือ่สาร การจัดท าและน าเสนอโครงการวจิัย ปฏบิัตกิาร

วจิัย การรายงานผลการวจิัยและการเผยแพร่ การประยกุตค์วามรูก้ารวจัิยไปใชใ้นการประกอบวชิาชพี และคณุธรรม 

จรยิธรรมในการวจัิยการสือ่สาร 
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15716 นวตักรรมการสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Innovation 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจความหมาย ประเภท องคป์ระกอบของนวตักรรมการสือ่สารดจิทิลั 

 2. สามารถวเิคราะหแ์ละประยกุตใ์ชน้วตักรรมการสือ่สาร 

 3. สามารถใชน้วตักรรมเพือ่การสือ่สาร 

 4. สามารถสรา้งสรรคแ์ละออกแบบคอนเทนต ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ประเภท องคป์ระกอบของนวัตกรรมการสือ่สาร ความเขา้ใจพื้นฐานที่ส าคัญของการใช ้

นวัตกรรมการสือ่สารดจิทิัล การวเิคราะหแ์ละประยุกตใ์ชน้วัตกรรมการสือ่สาร สามารถใชน้วัตกรรมเพือ่การสือ่สาร 

สามารถสรา้งสรรคแ์ละออกแบบคอนเทนต ์

15717 การบูรณาการการสือ่สาร   (6 หนว่ยกติ) 

 Integrated Communication 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. เขา้ใจหลกัและแนวคดิการบรูณาการการสือ่สาร 

 2. สามารถบูรณาการแนวคดิ ทฤษฎทีางการสือ่สารเพื่อการแกไ้ขปัญหา สง่เสรมิและพัฒนาในระดับองคก์ร 

ชมุชน สงัคม และประเทศ 

 3. สามารถก าหนดขอบขา่ย การศกึษา และการสรา้งกรอบความคดิการศกึษาดา้นการบรูณาการการสือ่สาร 

 4. วเิคราะห ์สงัเคราะห ์วพิากษ์ ประเด็นความรูด้า้นการสือ่สารในเชงิบรูณาการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักและแนวคดิการบูรณาการ ทฤษฎทีางการสือ่สารและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งเพื่อแกไ้ขปัญหา สง่เสรมิและ

พัฒนาในระดับองคก์ร ชมุชน สังคม และประเทศ การบูรณาการการสือ่สารเชงิกลยุทธ ์สือ่ เทคโนโลยกีารสือ่สาร  

การก าหนดขอบขา่ยการศกึษาเพือ่การสรา้งกรอบความคดิการบรูณาการการสือ่สาร การวเิคราะหส์งัเคราะห ์วพิากษ์ ประเด็น

ความรูท้างการสือ่สารในเชงิการบรูณาการ 

15719 สือ่ศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Media Studies 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจการด าเนนิงานของสือ่และอตุสาหกรรมสือ่ 

 2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งสือ่และอตุสาหกรรมสือ่กบัระบบเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม 

และเทคโนโลย ี

 3. มคีวามรู ้ความเขา้ใจการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีและโทรคมนาคมการสือ่สารทีม่ผีลตอ่การด าเนนิงานสือ่

และอตุสาหกรรมสือ่ในยคุดจิทิลั 

 4. มคีวามรู ้ความเขา้ใจบรบิทของสือ่ในระดบัอาเซยีน และนานาชาต ิ

 5. มคีวามรู ้ความเขา้ใจการรูเ้ทา่ทนัสือ่ อทิธพิล และผลกระทบของสือ่ในยคุดจิทิัล 

 6. สามารถวเิคราะหป์ระเด็นการศกึษาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่และอตุสาหกรรมสือ่ 

 

 

 



3 

 

 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศึกษาการด าเนินงานสือ่และอุตสาหกรรมสื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างสือ่และอุตสาหกรรมสือ่กับระบบ

เศรษฐกจิ การเมอืง สังคม และเทคโนโลย ีการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีและโทรคมนาคมการสือ่สารทีม่ผีลต่อการ

ด าเนินงานสือ่และอุตสาหกรรมสือ่ในยุคดจิทิัล บรบิทของสือ่ในระดับอาเซียน และนานาชาต ิการรูเ้ท่าทันสือ่อทิธพิล  

และผลกระทบของสือ่ในยุคดจิทิัล ประเด็นศกึษาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่และอตุสาหกรรมสือ่ 

15720 วทิยานพินธ ์(นเิทศศาสตร)์ (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Communication Arts) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. สามารถเลอืกปัญหาการวจิัยส 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 

 การเลอืกปัญหาการวจิัย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัยการเขยีนและ

เสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ การเขียนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

15721 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (นเิทศศาสตร)์ (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Communication Arts) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาประเด็นปัญหาทางนเิทศศาสตร ์

 2. เพือ่สรา้งทกัษะการจัดท าโครงการการคน้ควา้อสิระทางนเิทศศาสตร ์

 3. เพือ่เผยแพร่ผลการคน้ควา้อสิระทางนเิทศศาสตรส์ูส่าธารณะ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลือกประเด็นหรือหัวขอ้ปัญหาทางนิเทศศาสตร์ดว้ยการศึกษาคน้ควา้อิสระโดยการวจัิย หรือการ

สงัเคราะหท์ฤษฎแีละผลงานวจิัย หรอืการเขยีนต าราหรอืหนังสอืทางวชิาการ หรอืการพัฒนาตน้แบบชิน้งานและ

การเผยแพร่ผลการคน้ควา้อสิระสูส่าธารณะ 
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15722 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑตินเิทศศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Communication Arts 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. เขา้ใจคณุลกัษณะมหาบณัฑตินเิทศศาสตรท์ีพ่งึประสงค ์

 2. สามารถประยุกตค์วามรูท้างวชิาชพีนิเทศศาสตร์มาแกปั้ญหาและสรา้งสรรคใ์นการท างาน การพัฒนา

สงัคมและประเทศ 

 3. มภีาวะผูน้ า มบีคุลกิภาพทีด่แีละเหมาะสม สามารถท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะในสงัคมได ้

 4. สามารถวเิคราะหล์กัษณะของคณุธรรมและจรยิธรรมในการประกอบวชิาชพีและเลอืกปฏบิตัใินสิง่ทีถ่กูตอ้ง

ตามสภาพการณ์ตา่งๆ ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการคิด การบริหารการแกไ้ขปัญหาและการตัดสนิใจ ภาวะผูน้ า คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

บคุลกิภาพ คณุธรรม จรยิธรรมของผูน้ าดา้นนเิทศศาสตร ์การน าเสนองานนเิทศศาสตร ์การประยุกตใ์ชค้วามรูท้างวชิาชพี

นเิทศศาสตรใ์นการพัฒนาสงัคม และประเทศ 

15723 การจดัการการสือ่สารเชงิกลยุทธ ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Communication for Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและหลักการการจัดการการสือ่สารได ้

 2. สามารถวเิคราะหแ์ละวางแผนกลยทุธก์ารสือ่สารเพือ่เป้าหมายตา่งๆ ได ้

 3. สามารถประยกุตก์ารจัดการการสือ่สารได ้

 4. สามารถน าคณุธรรม จรยิธรรมมาใชใ้นการจัดการการสือ่สารได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการจัดการการสือ่สารในบรบิทวถิใีหม่ หลักการบรกิารจัดการ การวเิคราะหแ์ละวางแผน

กลยุทธ์การสือ่สาร เพื่อเป้าหมายต่างๆ การสรา้งความสัมพันธ์กับกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี กลยุทธ์การสือ่สาร

การตลาด การจัดการชือ่เสยีงและภาพลักษณ์องคก์ร กลยุทธเ์พือ่การเปลีย่นแปลง กลยุทธก์ารบรหิารประเด็นและ

ภาวะวกิฤต กลยุทธก์ารแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม กลยุทธก์ารสรา้งสรรคแ์ละจัดการเนื้อหา กลยุทธก์ารสือ่สาร

เพือ่การขับเคลือ่นสงัคม และบทบาทเทคโนโลยสีือ่ดจิทิัลเพือ่การจัดการการสือ่สาร คณุธรรม จรยิธรรมในการจัดการ

การสือ่สาร 

16720 นโยบายการสือ่สารและการก ากบัดูแล   (6 หนว่ยกติ) 

 Media Policy and Regulation 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในววิัฒนาการ บทบาท ความส าคัญ และความจ าเป็นของนโยบายรัฐและการก ากับ

ดแูลสือ่ 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิ หลักการ และมาตรการก ากับดูแลสือ่ประเภทต่างๆ และสือ่ใหม่ รวมทัง้

บทบาทหนา้ทีข่ององคก์รก ากับดแูลสือ่ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

 3. สามารถวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบนโยบายการสือ่สารในบรบิทตา่งๆ ทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

 4. สามารถน าความรูไ้ปศกึษา วเิคราะห ์แกไ้ขปัญหา และจัดการการสือ่สารยคุใหมไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 นโยบายรัฐทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารกจิการสือ่สาร การก ากับดแูลการประกอบกจิการสือ่สาร และการสง่เสรมิ

การใชก้ารสือ่สารเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม ประเด็นเกีย่วกับนโยบายการสือ่สารที่ส าคัญต่อการบรหิารกจิการ

สือ่สาร เชน่ การจัดสรรคลืน่ความถี ่การครอบครองสือ่ การผูกขาด การก ากับดูแลเนื้อหา การสง่เสรมิการใหบ้รกิารอย่าง

ทัว่ถงึและเทา่เทยีม ความเหลือ่มล ้าทางดจิทิัล การสง่เสรมิจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพีสือ่มวลชน รวมถงึนโยบาย

การสือ่สารของประเทศตา่งๆ ในยคุดจิทิลั 
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