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คำานำา

  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์

ในระดับปริญญาตรีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 นับเป็นการสอนนิเทศศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกลเป็น

แห่งแรกของประเทศไทยซึ่งประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี สามารถผลิตบัณฑิตออกไปพัฒนาประเทศ

เป็นจำานวนมาก ความสำาเร็จในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำาให้สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิจารณา

ถึงศักยภาพในการขยายการศึกษาในระดับสูงข้ึน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการนำา 

นิเทศศาสตร์ไปประกอบวิชาชีพโดยตรงหรือพัฒนางานในวิชาชีพด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง 

มากย่ิงขึน้ และสอดคลอ้งกับกระแสสงัคมและวชิาการดา้นนิเทศศาสตรท์ีเ่ปล่ียนแปลงไป รวมทัง้มปีจัจัย

แวดล้อมเป็นแรงผลักดันให้มีความจำาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับนี้เป็นคู่มือหลักสูตรที่นักศึกษาจะใช้เป็น

ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมาเกี่ยวกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา

นเิทศศาสตร ์ความรูเ้ก่ียวกบัสาขาวชิานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรชัญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวิชานเิทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการส่ือสารทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ิน 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์

อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ) รวมทั้งแนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษา

ดังนั้น เอกสารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับนี้จึงเป็นเอกสารสำาคัญ 

ที่นักศึกษาจะใช้ประกอบการวางแผนการศึกษา และได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

จนกระทั่งสำาเร็จการศึกษา

             

         

         (รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์)

                    ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์

1.  หลักการและเหตุผล

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์

ในระดับปริญญาตรีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 นับเป็นการสอนนิเทศศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกลเป็น

แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี สามารถผลิตบัณฑิตออกไปพัฒนาประเทศ

เป็นจำานวนมาก ความสำาเร็จในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำาให้สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิจารณา

ถึงศักยภาพในการที่จะขยายการศึกษาออกไปในระดับสูงขึ้น เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนและ

สอดคล้องเท่าทันกับกระแสสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังมีสถานการณ์ที่เป็นแรงผลักดันทำาให้มี 

ความจำาเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลายประการ ดังนี้

1)	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	2540 ที่มุ่งเพิ่มสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 

ในการสือ่สาร สทิธิในการทราบขอ้มูลขา่วสารและคำาช้ีแจงจากรฐับาล สิทธิในการนำาเสนอข้อมลูข่าวสาร

โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรา 40 ที่ระบุว่า คลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ

วิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ จึงต้องมีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำาหน้าที่จัดสรร 

คลื่นความถี่และกำากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

ในการดำาเนินการต่างๆ เหล่าน้ีต้องคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ และระดับท้องถ่ิน  

ท้ังในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอ่ืน รวมท้ังการแข่งขันโดยเสรี

อย่างเป็นธรรมจากข้อความท่ีกำาหนดไว้ในมาตราดังกล่าวจะทำาให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างระบบ 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคมของประเทศไทย รวมท้ังการบริหารจัดการทรัพยากร

และบุคลากร

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

พรอ้มดว้ยคณุธรรม จรยิธรรม มีวินัย มีความรบัผดิชอบ มีจิตสำานกึสาธารณะ พึง่ตนเองได้ คนมคีณุภาพ

ชีวิตที่ดี และมีความสุข
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้	ที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถคิดเป็น ทำาเป็น 

มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันโลก เพื่อความพร้อมรับกับ

การเปลี่ยนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางปัญญา รักษาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม

	 สังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน	ท่ีดำารงไว้ซ่ึงคุณภาพและคุณค่าของเอกลักษณ์สังคมไทย

ที่พึ่งพาเกื้อกูลกัน ฯลฯ

 ทั้งนี้ โดยในการพัฒนาประเทศทุกด้านจะยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตาม       

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นปรัชญานำาทาง

3)	แผนพัฒนาส่ือสารมวลชน	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และโทรคมนาคม	 เพื่อพัฒนาคนและ

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

ของสือ่ใหม้คีวามสมดุลระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพือ่พฒันาผูผ้ลิตส่ือใหม้จิีตสำานกึ

มจีรรยาบรรณ มคีวามรบัผดิชอบตอ่สังคม เพ่ือพฒันาผูรั้บและผูใ้ช้ส่ือใหม้คีวามสามารถในการเรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง สามารถเลือกสรร กลั่นกรอง และใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน และสังคม และเพื่อปรับระบบบริหารจัดการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและ

โทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมมากขึ้น

4)		ความรู้วิชาการด้านนิเทศศาสตร์ได้แพร่ขยายไปใช้ในการทำางานทุกวิชาชีพ จากความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยได้ก่อให้เกิดการพัฒนาในหลายด้านส่งผลต่อการปฏิรูปสังคม

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษาและปฏิรูปด้านอื่นๆ ทำาให้วิชาการด้านนิเทศศาสตร์ซึ่งเป็น

ศาสตรท์ีเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัศาสตรอ์ืน่ๆ เปน็อย่างมาก และแนวโนม้จะเพิม่ความสำาคญัมากขึน้เพราะการ

ทำางานภายใต้การปฏรูิปดงักลา่วจำาเป็นตอ้งสือ่สารสรา้งความเขา้ใจกบักลุ่มเปา้หมายทีเ่ปน็ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

โดยตรงและโดยอ้อม ประกอบกับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะและรูปแบบต่างๆ เพื่อ

ร่วมกันในการบริหารจัดการบ้านเมือง สังคม และธุรกิจมีมากยิ่งขึ้นตามลำาดับดังนั้น การจัดการศึกษา

การวิจัย และการประยุกต์ใช้วิชาการด้านนิเทศศาสตร์ จึงเป็นการช่วยพัฒนางานด้านต่างๆ ให้แก่สังคม

ได้เป็นอย่างดี

สาขาวชิานเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชในฐานะเป็นสถาบนัการศกึษาทีเ่กีย่วข้อง 

กับการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาการทำงานที่รับผิดชอบทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

โดยตรง สาขาวิชานิเทศศาสตร์จงึต้องมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสตูรทัง้ระดับปริญญาตรี 

และบัณฑิตศึกษาให้มีความก้าวหน้าทันสมัย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เพื่อ 

พัฒนาคนในทุกวิชาชีพที่นำวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ไปใช้ รวมทั้งผลการศึกษาความเป็นไปได้ใน 

การเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยนำมาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด 

สำคญัของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ดังนี้
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1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิต

ศกึษาโดยใชร้ะบบการศกึษาทางไกล เพือ่เปิดโอกาสทางการศกึษาแกผู่ป้ฏบิตังิานในวิชาชีพนเิทศศาสตร ์

วชิาชพีอืน่ๆ และประชาชนทัว่ไปอยา่งกวา้งขวาง และจัดหลักสูตรใหส้อดคล้องเหมาะสมและยดืหยุน่กบั

กลุ่มผู้เรียนที่มีความหลากหลายในทุกสาขาวิชาชีพ

2. มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเพื่อนำาความรู้ทางทฤษฎีนิเทศศาสตร์ และศาสตร์

แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการบูรณาการไปประยุกต์ใช้ในการทำางานสายวิชาชีพเดิมและ

วิชาชีพนิเทศศาสตร์ การพัฒนาประเทศ และการแก้ปัญหาสังคมทุกระดับ

3. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางนิเทศศาสตร์ และการวิจัย 

เชิงประยุกต์ไปใช้ในการพัฒนางานเดิมที่ทำาอยู่และแก้ปัญหาสังคมและชุมชน

4. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนการสอน และการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้เรียนกับ

มหาวิทยาลัย

5. รว่มมือกบัหนว่ยงานภาครฐัและเอกชนในการฝกึฝนมหาบณัฑติใหม้คีวามรู ้ความสามารถ

มีทักษะ มีประสบการณ์ในการทำางานและการดำารงชีวิต

ดังนั้น หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงมุ่ง 

ตอบสนองความต้องการของสังคมและสามารถรูเ้ท่าทนักระแสโลกาภวิตัน์และสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

โดยให้ความสำคัญต่อปัญหาต่างๆ ของสังคมและตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนที่หลากหลาย 

เป็นหลัก มุ่งเน้นการนำความรู้ทางนิเทศศาสตร์ไปพัฒนางานในทุกวิชาชีพ รวมทั้งตระหนักถึงความ 

เข้มแข็งและลุ่มลึกทางวิชาการ การวิจัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีศักยภาพและความพร้อม ทั้งด้านคณาจารย์ 

สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้วยระบบ 

การสอนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ

สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม: สป.อว. (เดิมชื่อ สำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา: สกอ.) ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรแล้ว ดังนี้

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)            

สป.อว. ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครอง

ท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) สป.อว. ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรแล้วเมื่อวันที่  

1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) สป.อว. ได้พิจารณาความ

สอดคล้องของหลักสูตรแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หลกัสตูรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิานวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครอง

ท้องถิ่น  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) สป.อว. ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรแล้ว เมื่อ    

วันที่ 15 มีนาคม 2565

หลกัสตูรนเิทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิานเิทศศาสตรอ์าเซยีน (หลกัสตูรนานาชาต)ิ หลกัสตูร

ปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 (หลกัสตูรสหวทิยาการ) สกอ. ใหค้วามเหน็ชอบแลว้เมือ่วันที ่ 8 มนีาคม พ.ศ. 2561

2. วัตถุประสงค์

2.1	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต

ดุษฎีบัณฑิตทางนิเทศศาสตร์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

  1) มีความรูค้วามสามารถด้านวจิยัและคน้คว้าเพือ่สรา้งองค์ความรูท้างดา้นนเิทศศาสตร์

ได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

  2) มวีสิยัทศันแ์ละเปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลง มคีวามสามารถในการวิเคราะห์สภาพปัญหา

สภาพแวดลอ้มทางนเิทศศาสตร ์คดิแบบองคร์วม และบรูณาการความคดิ เพือ่ใหค้ำาแนะนำา และถา่ยทอด

ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ได้

  3) มคีวามสามารถในการนำาความรู ้และหลกัการไปประยกุต์ใชใ้นการพัฒนาเชงิสรา้งสรรค์

ทางนิเทศศาสตร์ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติได้

  4) มีคณุธรรม จรยิธรรม และจติสำานกึสาธารณะเพือ่ความรบัผดิชอบตอ่สังคมในวิชาชีพ



5

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

2.2	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

และการปกครองท้องถิ่น	มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

  1) มคีวามรูค้วามสามารถดา้นทฤษฎีและการวิจัยดา้นนวัตกรรมการส่ือสารทางการเมอืง

และการปกครองท้องถิ่น

  2) มทีกัษะและสามารถนำาความรูด้้านนวัตกรรมการส่ือสารทางการเมอืงและการปกครอง

ท้องถ่ินไปใชใ้นการวเิคราะห ์วพิากษ์ และแกป้ญัหาสถานการณท่ี์เกิดข้ึนในสังคมไดห้ลายมติอิยา่งลึกซึง้

  3) สามารถนำาองค์ความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการ

ปกครองท้องถิ่นไปพัฒนางานด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งสามารถนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

  4) มีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและ

มีจิตสำานึกในการปฏิบัติงาน

  5) มีความสามารถด้านการวิจัย และค้นคว้าด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ

การปกครองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศ

  6) มีความสามารถในการประกอบการด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการ

ปกครองท้องถิ่น

  7) เปิดโอกาสและกระจายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านนวัตกรรมการส่ือสาร 

ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นให้กว้างขวางและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ด้วยระบบ

การศึกษาทางไกล

2.3	 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มี     

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

  1) มีความรูค้วามสามารถทางนเิทศศาสตร ์ทีส่อดคล้องกับบรบิทของสังคมและภูมทิศัน์

ของสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลง

  2) มีทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหา แสวงหาคำาตอบด้วยการค้นคว้า 

วิจัย และสามารถนำาความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่ปฏิบัติ 

อยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

  3) ขยายโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐ ภาคเอกชนตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

ไดศ้กึษาวชิาการดา้นนเิทศศาสตรข์ัน้สงู สามารถบรูณาการความรูด้า้นการจัดการการส่ือสารเชงิกลยทุธ ์ 

ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

  4) มีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมและ

มีจิตสำานึกในวิชาชีพนิเทศศาสตร์
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2.4	 หลกัสตูรนเิทศศาสตรมหาบณัฑิต	แขนงวิชานวัตกรรมการส่ือสารทาง			การเมือง

และการปกครองท้องถ่ิน	มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ดังน้ี

  1) มคีวามรู ้ความสามารถทางดา้นทฤษฎีและการวิจัยดา้นนวัตกรรมการส่ือสารการเมอืง

และการปกครองส่วนท้องถิ่น

  2) มทีกัษะและสามารถนำาความรูด้้านนวัตกรรมการส่ือสารทางการเมอืงและการปกครอง

สว่นทอ้งถ่ินไปใชใ้นการวเิคราะห ์วพิากษ ์แกปั้ญหาสถานการณท์ีเ่กดิข้ึนในสังคมไดห้ลายมติอิยา่งลึกซึง้

  3) สามารถนำาองค์ความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการ

ปกครองสว่นท้องถิน่ไปพัฒนางานดา้นวชิาการและวิชาชพี รวมทัง้สามารถนำาเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

  4) มีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและ

มีจิตสำานึกในการปฏิบัติงาน

  5) ส่งเสริมการวิจัยและค้นคว้าด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศ

  6) สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้จัดการด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

และการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศได้

  7) เปิดโอกาสและกระจายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านนวัตกรรมการส่ือสารทาง 

การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นให้กว้างขวางและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ด้วยระบบ

การศึกษาทางไกล

2.5	หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน	 (หลักสูตร

นานาชาติ)	(หลักสูตรสหวิทยาการ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ดังน้ี้ี

  1) มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้นำาทางด้านนิเทศศาสตร์อาเซียน

  2) มทีกัษะในการคดิ การวเิคราะห ์สามารถนำาความรู้ทางการส่ือสารไปใช้เพือ่การพฒันา

และแก้ไขปัญหาในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

  3) สามารถคน้ควา้วิจยั และนำาความรู้ที่ไดไ้ปใช้ทัง้วิชาการและวิชาชีพในภูมภิาคอาเซียน

ได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม

  4) มีคุณธรรม จรยิธรรม รบัผิดชอบตอ่สังคม และมจิีตสำานกึในฐานะผูน้ำาทางการส่ือสาร

ในภูมิภาคอาเซียน
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3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน 

ตา่งๆ เปน็กรรมการท่ีปรกึษาประจำาสาขาวชิานเิทศศาสตรเ์พือ่ทำาหนา้ทีพ่จิารณาเสนอความเหน็เกีย่วกับ 

มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชา 

นิเทศศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) รองศาสตราจารย์ ดร.พนา  ทองมีอาคม ประธานที่ปรึกษา

 2) ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล  เบ็ญจรงคกิจ กรรมการ

 3) ดร.เรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร์ กรรมการ

 4) นางพิชญา  เมืองเนาว์ กรรมการ

 5) นายเขมทัตต์  พลเดช กรรมการ

 6) นายสมิทธิ  ดารากร ณ อยุธยา กรรมการ

 7) นางสุดจิตตรา  คำาดี กรรมการ

 8) นายธีรเสฏฐ์  ศิรธนานนท์ กรรมการ

 9) นายธีรยุทธ  ชุณหบดี กรรมการ

 10) นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ กรรมการ

 11) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์  เลขานุการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์)

 12) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ผู้ช่วยเลขานุการ

  (อาจารย์ ดร.หัสพร  ทองแดง)

4.  คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

เพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ 

สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์ ประธานกรรมการ

 2) รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน์ กรรมการ

 3) รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา  วงรุจิระ กรรมการ

 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุพงศ์  สุขโสต กรรมการ

 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี  ชินนาลอง กรรมการ

 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุณาโลม  จันทร์รุ่งมณีกุล กรรมการ
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 7) อาจารย์ ดร.กานต์  บุญศิริ  กรรมการ

 8) อาจารย์ ดร.หัสพร  ทองแดง เลขานุการ

 9) หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางสุไรพร  เติมทอง)

5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

เพ่ือทำาหนา้ทีด่ำาเนนิงานดา้นบัณฑิตศกึษา ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนการดำาเนนิงานของมหาวทิยาลัย

ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ประธานกรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์)

 2) ผู้แทนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.มณวิภา  วงรุจิระ)

 3) ผู้แทนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสาร กรรมการ

  ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว)                                 

 4) ผู้แทนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบูรณาการการส่ือสาร กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร  ล้อมชวกร)

 5) ผู้แทนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร  กรรมการ

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

 6) ผู้แทนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิานวัตกรรมการสื่อสาร กรรมการ

  ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

  (อาจารย์ ดร.กานต์  บุญศิริ)

 7) ผู้แทนคณะกรรมการประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์  กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน์)  

 8) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา  กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย  ปัญญาวุธตระกูล)  และเลขานุการ

 9) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา  กรรมการ

  (อาจารย์ ดร.หัสพร  ทองแดง)  และผู้ช่วยเลขานุการ

 10) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางสาววรรณภา  นิ่มอ่อน)
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6. คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

6.1	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	

มนวิภา  วงรุจิระ, รองศาสตราจารย์ ดร.  ว.บ., M.A. (Journalism),

     Ph.D. (Mass Communication)

     Florida State University

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

     ว.ม. (สื่อสารมวลชน),

     ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

     Ph.D. (Communication and Media  

     Studies) Loughborough University

6.2	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

และการปกครองท้องถิ่น

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

   Ph.D. (Political Science),

   ปร.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ)

       มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

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

     ศศ.ด. (การวางแผนและพัฒนาชนบท)

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

     ปร.ด. (การส่ือสารมวลชน)  

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6.3	 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

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

   นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ),

   ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)

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

    ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

   Ph.D. (Science Communication)

   University of Leeds

6.4			หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต		แขนงวิชานวัตกรรมการส่ือสารทางการเมือง

และการปกครองท้องถิ่น

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

    Ph.D. (Political Science),

    ปร.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ)

    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

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

    ศศ.ด. (การวางแผนและพัฒนาชนบท)

    มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

     ปร.ด. (การส่ือสารมวลชน)  

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์

 6.5	 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน	 

(หลักสูตรนานาชาติ)	หลักสูตรสหวิทยาการ

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

   Ph.D. (Development Communication)

   University of the Philippines at Los Ba os

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

   ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

   ยุติธรรม), นศ.ม. (สื่อสารมวลชน), M.A.,

   Ph.D. (Telecommunication) 

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

   Ph.D. (Development Communication)

   University of the Philippines at Los Ba os

กรกช  ขันธบุญ, อาจารย์ ดร.  วท.บ., M.S. (Multimedia),

   ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)

   มหาวิทยาลัยนเรศวร

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

   Ph.D. (Political Science),

   ปร.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ)

   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

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

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

   นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

   Ph.D. (Development Communication)

   University of the Philippines at Los Ba os

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

   นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ),

   ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

   ปร.ด. (สงัคมวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

มนวิภา  วงรุจิระ, รองศาสตราจารย์ ดร.  ว.บ., M.A. (Journalism),

   Ph.D. (Mass Communication)

   Florida State University
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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. (อาชญาวิทยาและกระบวนการ

   ยุติธรรม), นศ.ม. (สื่อสารมวลชน), M.A.,

   Ph.D. (Telecommunication) 

   Ohio University

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

   ว.ม. (สื่อสารมวลชน),

   ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

   ปร.ด. (ส่ือสารมวลชน)  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

   Ph.D. (Science Communication)

   University of Leeds

หฤทัย  ปัญญาวุธตระกูล, อาจารย์ ดร. ศศ.บ., นศ.ม., ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

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

   บธ.ม. (การตลาดธุรกิจระหว่างประเทศ),

   นศ.ม., ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),

   ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

   Ph.D. (Communication and Media Studies)

   Loughborough University
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8. คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา

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

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน 

อ่ืนอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระชุดวิชาและ

แนวการศึกษาชุดวิชา ซ่ึงรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเหล่าน้ีมีปรากฏอยู่ในประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษา 

ชุดวิชาท่ีท่านได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ ตลอดจน

อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

9. หลักสูตรที่เปิดสอน*

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 2 ระดับ ดังนี้

9.1		ระดับปริญญาเอก	เปิดสอน		2	หลักสูตร	ได้แก่ 

  v  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  v หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ 

การปกครองท้องถิ่น

9.2		ระดับปริญญาโท	เปิดสอน	3	หลักสูตร	ได้แก ่

  v  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

  v หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ

การปกครองท้องถิ่น

  v หลกัสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิานเิทศศาสตรอ์าเซยีน (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

หลักสูตรสหวิทยาการ

10. ประเภทของนักศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

10.1 นักศึกษา หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ * ขอ้มลูอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดตดิตามการเปดิสอนหลกัสตูรจากเอกสารประชาสมัพนัธ์/เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั 

  http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
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10.2 นกัศกึษาทดลองเรยีน หมายความว่า บคุคลทีม่หาวทิยาลยัรบัเข้าเป็นนกัศกึษาทดลองเรยีน

ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินหรือครบเงื่อนไขแล้ว จึงจะสามารถเปลี่ยน

สถานภาพเป็นนักศึกษาได้ 

(ที่มา: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)  

 พ.ศ. 2565)

11. คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา

11.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา  

นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

  หลักสูตร	 แบบ	1.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามท่ีหลักสูตร

กำาหนด  1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

หรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต) โดยสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) เปน็ผู้มีสทิธิขอทำาดุษฎนิีพนธ์ เสนอดษุฎีนพินธแ์ละสอบผา่นการสอบปากเปล่าข้ันสุดทา้ย

โดยคณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัแตง่ตัง้ ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒจิากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

และเปน็ระบบเปดิให้ผู้สนใจเขา้รบัฟงัได้ และผลงานหรอืส่วนหนึง่ของดษุฎีนพินธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพีมิพ์

หรอือยา่งนอ้ยไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพ์ในวารสารหรอืสือ่ส่ิงพมิพท์างวิชาการทีมี่กรรมการภายนอกรว่ม

กลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นในระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ แล้วตอ้งสอบผา่นภาษาตา่งประเทศอยา่งน้อย 1 ภาษา และในภาคการศกึษาสุดทา้ย

ก่อนสำาเร็จการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 

(ไม่นับหน่วยกิต)

  หลักสูตร	 แบบ	2.1	 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่หลักสูตร  

กำาหนด 2-3 ชุดวิชา (12-18 หน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ        

4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) โดยสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ      

(Qualifying Examination) เป็นผู้มีสิทธิขอทำาดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 

ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยและเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงานหรือส่วนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับ

การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการ

ภายนอกร่วมกล่ันกรอง (Peer Review) และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี 
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คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

สำาหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ แลว้ตอ้งสอบผา่นภาษาตา่งประเทศอย่างนอ้ย 1 ภาษา และในภาค  

การศึกษาสดุท้ายก่อนสำาเรจ็การศกึษานกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเพือ่เขา้รับการสมัมนาเขม้เสรมิประสบการณ ์

ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

11.2 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจาก

วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

  หลักสูตร	แผน	ก	แบบ	ก	2	นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่

หลักสูตรกำาหนด 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ

สอบผา่นการสอบปากเปลา่ขัน้สดุทา้ยโดยคณะกรรมการทีม่หาวิทยาลยัแตง่ตัง้และตอ้งเปน็ระบบเปดิให ้

ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงานหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ 

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือนำาเสนอ

ต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นำาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน เพ่ือเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

	 	 หลักสูตร	 แผน	 ข	 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่หลักสูตร  

กำาหนด 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ

คะแนนหรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) และสอบผ่านการสอบประมวล

ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมท้ัง

เสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่ 

มหาวิทยาลัยแต่งต้ังและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือ

ส่วนหน่ึงของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสืบค้นได้ 

และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้ม 

เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

11.3 การลงทะเบยีนเรยีนแตล่ะภาคการศกึษาใหน้กัศกึษาพจิารณาจากโครงสรา้งของหลักสูตร

และแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาทีร่ะบใุนเอกสารหลักสูตรฉบับนี ้ประกอบกบัแนวทางการเปิดสอน

ชุดวิชาและตารางสอบไล่ที่ระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ ชุดวิชาที่ลงทะเบียนในภาค

การศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน
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11.4 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจาก 

ประมวลสาระชดุวชิา แนวการศกึษาชดุวิชา รายช่ือเอกสารคดัสรร การส่ือสารผา่นเครอืข่ายอเิล็กทรอนกิส์ 

ที่มหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำารายงานและส่งงานที่ได้รับ 

มอบหมาย เข้าร่วมสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี

มหาวิทยาลัยกำาหนด

11.5 หากนักศึกษามีปัญหาเก่ียวกับเน้ือหาในประมวลสาระชุดวิชา แนวการศึกษาชุดวิชา  

ส่ือการสอนต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย 

โทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

  ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด

  อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  โทรศัพท์ 0 2503 3580 0 2504 8351 - 3  0 2504 8341 หรือ

  โทรสาร 0 2503 3580 หรือ

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

11.6 หากนักศึกษามีปัญหาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน การโอนชุดวิชา การเพ่ิม/ถอนชุดวิชา 

การเปล่ียนคำานำาหน้าช่ือ-ช่ือสกุล การเปล่ียนท่ีอยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการศึกษา 

การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบรายงานผล

การศึกษา รวมท้ังการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการสมัครเป็นนักศึกษา             

การลงทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาที่สำานักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย 

โทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

  สำานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ตู้ ปณ. 55 ที่ทำาการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่

  กรุงเทพฯ 10210

  โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4

  โทรสาร 0 2503 3675 หรือ

  เว็บไซต์ https://ogs.stou.ac.th/



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

  เวบ็ไซต์์หลกัสตู์รการศกึษาระดับับณัฑิิต์ศึกษา



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

รายละเอียดัของหลักสูต์ร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

(หลักสูต์รปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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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

แบบ	1.1

 1. ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  1.1 เป็นอาจารย์หรือผู้สอนในระดับอุดมศึกษาหรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา โดยมี

ประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 3 ปี

  1.2  เป็นผู้มีประสบการณ์ทำางานในวิชาชีพด้านส่ือสารมวลชนในระดับบริหารข้ันต้น 

อย่างน้อย 3 ปี

  1.3 เป็นผู้ทำางานด้านอื่นๆ ที่มีประสบการณ์การทำาวิจัยไม่น้อยกว่า 3 ปี

 2. สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทในสาขาวิชานเิทศศาสตรห์รอืสาขาอืน่ทีเ่กีย่วข้อง จาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง

 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4 แต้ม หรือ

เทียบเท่า

 4. มีโครงการในการทำาดุษฎีนิพนธ์ และ

 5. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 

หมายเหต ุ ผูเ้ขา้ศกึษาแบบ 1.1 ตอ้งศึกษาชดุวชิาเพิม่เตมิตามทีค่ณะกรรมการบรหิารหลักสตูรกำหนดโดยไมน่บัหนว่ยกติ  
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แบบ	2.1

 1. สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย

น้ันๆ รับรอง

 2. มคีะแนนเฉลีย่ในระดบัปรญิญาโท ไมต่่ำากว่า 3.25 จากระบบ 4 แตม้ หรอืเทยีบเทา่ หรอื

มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาหรือมหาวิทยาลัยกำาหนด

 3. มีโครงการในการทำาดุษฎีนิพนธ์ และ

 4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แบบ	1.1

 1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา		 	หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ  1  ไม่นับหน่วยกิต

 ข. ดุษฎีนิพนธ์   48

 ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	48	หน่วยกิต

 2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	1	ชุดวิชา	(ไม่นับหน่วยกิต)

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้	  

  17911 ทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง

  17912 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง

 ข.	ดุษฎีนิพนธ์	(48	หน่วยกิต)

  17997 ดุษฎีนิพนธ์

 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  17999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์** 
   เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุง/เปล่ียนแปลงได้ ท้ังน้ี ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 
  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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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)

  บังคับ	2	ชุดวิชา	  

  17901 ทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง

  17902 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้	  

  17903 สัมมนาประเด็นศึกษาทางนิเทศศาสตร์

  17913 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการขับเคลื่อนสังคม

 ข.	ดุษฎีนิพนธ์	(36	หน่วยกิต)

  17998 ดุษฎีนิพนธ์

 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  17999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์* 
   เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แบบ	1.1

ปีที่	1	 ภาคต้น - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  17911 ทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง

  17912 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง

ปีที่	1	 ภาคปลาย 17997 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคต้น  17997 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย  17997 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3	 ภาคต้น  17997 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3	 ภาคปลาย  17999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์

แบบ	2.1

ปีที่	1	 ภาคต้น 17901 ทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง

  17902 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง

ปีที่	1	 ภาคปลาย - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  17903 สัมมนาประเด็นศึกษาทางนิเทศศาสตร์

  17913 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการขับเคลื่อนสังคม

ปีที่	2	 ภาคต้น  17998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 17998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3	 ภาคต้น 17998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3	 ภาคปลาย 17998 ดุษฎีนิพนธ์

  17999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์



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

  เวบ็ไซต์์หลกัสตู์รการศกึษาระดับับณัฑิิต์ศึกษา



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

รายละเอียดัของหลักสูต์ร

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

ทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ิน

(หลักสูต์รใหม่ 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 

 (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)

อักษรย่อ ปร.ด. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ

 การปกครองท้องถิ่น)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Communication Innovation 

 for Political and Local Administration)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Communication Innovation for Political    

 and Local Administration)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.	คุณสมบัติทั่วไป

  1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา

  1.2 มีสุขภาพแข็งแรงและจะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 1.3 ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือถูกถอนสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดย

มิได้มีเจตนากระทำาความผิดหรือกระทำาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำาจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้

หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ท้ังนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับต้ังแต่วันประกาศถอนสภาพ 

การเป็นนักศึกษา



ห
ล
ัก
ส
ูต
รป
รัช
ญ
าด
ุษ
ฎ
ีบ
ัณ
ฑ
ิต

แข
น
งว
ิชา
น
วัต
ก
รร
ม
ก
าร
ส
ื่อ
ส
าร

ท
าง
ก
าร
เม
ือ
งแ
ล
ะก
าร
ป
ก
ค
รอ
งท
้อ
งถ
ิ่น

26

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

2.	คุณสมบัติด้านความรู้ภาษาอังกฤษ

 มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 2.1 การทดสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วย Paper ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ  

 2.2 การทดสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป	หรือ

 2.3 การทดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ต้ังแต่ 

70 คะแนนขึ้นไป หรือ

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

ไม่ต่ำากว่า 62 คะแนนด้วยวิธี Internet Based Test (IBT) หรือ

 2.5 การทดสอบ IELTS ตั้งแต่ 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ

 2.6 การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT (E–Testing) ด้วย Computer การสอบ

ทุก part ต้องไม่ต่ำากว่าคะแนน B2 หรือ

 2.7 การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT หลังการอบรมเข้มพิเศษ Intensive 

Training English Course การสอบทุก Part ต้องไม่ต่ำากว่าคะแนน B2 

 ท้ังน้ี ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามข้อ 2.1 – 2.7 ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่

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 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ

   การปกครองท้องถิ่นขั้นสูง

 ข.	ดุษฎีนิพนธ์	(36	หน่วยกิต)

  17906 ดุษฎีนิพนธ์

 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  17907  สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสาร 

   ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น**

   เปน็การสมัมนาเขม้ทีเ่นน้การฝกึปฏบิตัเิพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ ์โดยมกีารประเมินผล

   การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * โครงสรา้งและรายละเอียดของหลกัสตูรอาจมกีารปรบัปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหน้กัศกึษาตดิตามขา่วจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แบบ	2.1

ปีที่	1	 ภาคต้น 17904  หลักและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและ

   การปกครองท้องถิ่นขั้นสูง

  17905  การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร

   ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง 

ปีที่	1	 ภาคปลาย 17906 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคต้น   17906 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย   17906 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3	 ภาคต้น   17907 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรม

   การสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

 



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

  เวบ็ไซต์์หลกัสตู์รการศกึษาระดับับณัฑิิต์ศึกษา



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

รายละเอียดัของหลักสูต์ร

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

(หลักสูต์รปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Communication Arts Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม	 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

อักษรย่อ	 นศ.ม.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ	 Master	of	Communication	Arts

อักษรย่อภาษาอังกฤษ	 M.Com.Arts	

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยน้ันๆ	รับรอง

2.	 ได้คะแนนเฉลีย่สะสมระดบัปรญิญาตรไีม่ตำา่กว่า	2.30	จากระบบ	4	ระดบัคะแนน	หรอืเทยีบเท่า

3.	มคีวามรูภ้าษาอังกฤษในระดบัทีส่ามารถศกึษาเอกสารทางวิชาการได	้โดยมหีลักฐานแสดง

ประกอบ	(หรือมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำาหนด)	หรือ

4.	 เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา

ได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

 หมายเหตุ		 ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ	1,	3-4	แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรี	ต่ำากว่า	2.30	มหาวิทยาลัย		

	 อาจรับเข้าศึกษาได้	ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ	
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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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)

  15714 ทฤษฎีการสื่อสาร

  15715 การวิจัยการสื่อสาร

  15716 นวัตกรรมการสื่อสาร

  15723 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  15720 วิทยานิพนธ์ 

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  15722 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์**
   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * โครงสรา้งและรายละเอียดของหลกัสตูรอาจมกีารปรบัปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหน้กัศกึษาตดิตามขา่วจาก 

  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) 

  บังคับ	4	ชุดวิชา

  15714 ทฤษฎีการสื่อสาร

  15715 การวิจัยการสื่อสาร

  15716 นวัตกรรมการสื่อสาร

  15723 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  15717 การบูรณาการการสื่อสาร

  15719 สื่อศึกษา

  16720 นโยบายการสื่อสารและการกำากับดูแล

 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

  15723 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

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

   15723 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

 ปีที่	2	 ภาคต้น - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

   15717 การบูรณาการการสื่อสาร

   15719 สื่อศึกษา

   16720 นโยบายการสื่อสารและการกำากับดูแล

 ปีที่	2	 ภาคปลาย 15721 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

   15722 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์



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

  เวบ็ไซต์์หลกัสตู์รการศกึษาระดับับณัฑิิต์ศึกษา



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

รายละเอียดัของหลักสูต์ร

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 

ทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ิน

(หลักสูต์รปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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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.	 สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าจากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวิทยาลัยนัน้ๆ	รบัรอง

2.	 ได้คะแนนเฉลีย่สะสมระดบัปรญิญาตรไีม่ตำา่กว่า	2.30	จากระบบ	4	ระดบัคะแนน	หรอืเทยีบเท่า

3.	มคีวามรูภ้าษาองักฤษในระดบัทีส่ามารถศกึษาเอกสารทางวิชาการได้	โดยมหีลักฐานแสดง

ประกอบ	(หรือมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำาหนด)	หรือ

4.	 เป็นผู้ทีส่ภาวชิาการมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชพจิารณาแล้วเห็นสมควรรบัเข้าศกึษาได้	

โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

	
 หมายเหตุ		 ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ	1,	3-4	แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรี	 ต่ำากว่า	2.30	มหาวิทยาลัย		

	 อาจรับเข้าศึกษาได้	ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
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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)

  บังคับ	3	ชุดวิชา

  17706 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

  17707 การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

  17708 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  17719 การบูรณาการนวัตกรรมการส่ือสารทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ิน 

  17720 การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสาร และการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร

   ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  17713 วิทยานิพนธ์

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  17715 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสาร

   ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น**  
   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * โครงสรา้งและรายละเอียดของหลกัสตูรอาจมกีารปรบัปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหน้กัศกึษาตดิตามขา่วจาก 

  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)

  บังคับ	3	ชุดวิชา

  17706 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

  17707 การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

  17708 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

  และเลือก	2	ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 

  กลุ่มวิชาบูรณาการและการพัฒนาผู้นำา

  17719 การบูรณาการนวัตกรรมการส่ือสารทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ิน 

  17721 การพัฒนาผู้นำาทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร

  กลุ่มวิชาการสร้างสรรค์	การออกแบบ	การผลิตสื่อ	และการประกอบการ

  17720 การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสาร และการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร

   ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

  17722 การเป็นผู้ประกอบการด้านการส่ือสารทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ิน

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  17714 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  17715 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสาร

   ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น*
    เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 17706 แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ิน 

  17707 การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

ปีที่	1	 ภาคปลาย   17708 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

   และการปกครองท้องถิ่น

  - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  17719 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

   และการปกครองท้องถิ่น 

  17720 การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสารและการผลิตสื่อ

   เพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

ปีที่	2		 ภาคต้น	  17713 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2		 ภาคปลาย   17713 วิทยานิพนธ์

  17715 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

      
แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น   17706 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง

   และการปกครองท้องถิ่น

  17707 การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
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ปีที่	1		 ภาคปลาย   17708 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

   และการปกครองท้องถิ่น

  - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาบูรณาการและการพัฒนาผู้นำา

  17719 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

   และการปกครองท้องถิ่น 

	 	 กลุ่มวิชาการสร้างสรรค์	การออกแบบ	การผลิตส่ือและการประกอบการ

  17720 การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสาร และการผลิตสื่อ

   เพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

	ปีที่	2		ภาคต้น   17714 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาบูรณาการและการพัฒนาผู้นำา

  17721 การพัฒนาผู้นำาทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

   ด้านการสื่อสาร

  กลุ่มวิชาการสร้างสรรค์	การออกแบบ	การผลิตส่ือและการประกอบการ

  17722 การเป็นผู้ประกอบการด้านการส่ือสารทางการเมือง

   และการปกครองท้องถ่ิน

ปีที่	2		 ภาคปลาย   17715 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

   นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

 

 



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

  เวบ็ไซต์์หลกัสตู์รการศกึษาระดับับณัฑิิต์ศึกษา



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

รายละเอียดัของหลักสูต์ร

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน

หลักสูต์รปรับปรุง พ.ศ. 2562

(หลักสูต์รสหวิทยาการ)

(หลักสูต์รนานาชาต์ิ)
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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. สำาเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าจากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวิทยาลัยนัน้ๆ 

รับรอง หรือ 

2. เปน็ผูท้ีส่ภาวิชาการมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาชพจิารณาแลว้เหน็สมควรรบัเขา้ศึกษาได ้

โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 

	 หมายเหตุ	 1) ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เคยถูกถอน 

   สถานภาพการเปน็นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอดุมศกึษาอืน่เนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี 

  2) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

   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	 * โครงสรา้งและรายละเอียดของหลกัสตูรอาจมกีารปรบัปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหน้กัศกึษาตดิตามขา่วจาก 

  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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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษา

รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

ระดับปริญญาเอก

17901/17911 ทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง 

17902/17912 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง 

17903 สัมมนาประเด็นศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 

17904 หลักและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง 

17905  การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ 

 การปกครองท้องถิ่นขั้นสูง



17906 ดุษฎีนิพนธ์ (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)*  

17907 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสาร 

ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

 

17913 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการขับเคลื่อนสังคม 

17997/17998 ดุษฎีนิพนธ์ (นิเทศศาสตร์)*  

17999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์  

ระดับปริญญาโท

15714 ทฤษฎีการสื่อสาร 

15715 การวิจัยการสื่อสาร 

15716 นวัตกรรมการสื่อสาร 

15717 การบูรณาการการสื่อสาร 

15719 สื่อศึกษา 

15720 วิทยานิพนธ์ (นิเทศศาสตร์)*  

15721 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (นิเทศศาสตร์)*  

15722 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ 

15723 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

16720 นโยบายการสื่อสารและการกำากับดูแล 

17701 นิเทศศาสตร์กับอาเซียน 

17702 ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร 
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

17706 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

17707 การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

17708 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ 

การปกครองท้องถิ่น



17713 วิทยานิพนธ์ (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ 

การปกครองท้องถิ่น)*

 

17714 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง 

และการปกครองท้องถิ่น)*

 

17715 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

 

17716 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์อาเซียน 

17717 การศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารในอาเซียน 

17718 การบริหารจัดการการสื่อสารในอาเซียน 

17719 การบูรณาการนวัตกรรมการส่ือสารทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ิน 

17720 การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสาร และการผลิตสื่อ 

เพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น



17721 การพัฒนาผู้นำาทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร 

17722 การเป็นผู้ประกอบการด้านการสื่อสารทางการเมืองและ  

การปกครองท้องถิ่น



17797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (นิเทศศาสตร์อาเซียน)*  

17798 วิทยานิพนธ์ (นิเทศศาสตร์อาเซียน)*  

17799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์อาเซียน  

หมายเหตุ	  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของ 

  มหาวิทยาลัย

  *การใส่ชื่อในวงเล็บหลังชุดวิชาเพื่อการสืบค้น/ความเข้าใจว่าชุดวิชานั้นๆ อยู่ในหลักสูตรใดเท่านั้น
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รายละเอียดของชุดวิชา 
 

ระดับปริญญาเอก

17901/	 ทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง	 (6	หน่วยกิต/ไม่นับหน่วยกิต)	

17911 Advanced Communication and Social Sciences Theories

	 วัตถุประสงค์	

	 1.	เพื่อให้มีความรู้	ความเข้าใจปรัชญา	และทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง

	 2.	เพือ่ให้สามารถวเิคราะห์	และสงัเคราะห์	องคค์วามรูท้างการสือ่สาร	และทฤษฎกีารสือ่สาร 

	 	 และสังคมศาสตร์ขั้นสูง

	 3.	เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 ปรัชญา	 พัฒนาการของปรัชญา	 และทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ข้ันสูง	 สังเคราะห์ 

องคค์วามรูท้างการสือ่สาร	และทฤษฎกีารสือ่สารและสงัคมศาสตรข้ั์นสงู	การประยุกต์ใช้ทฤษฎกีารสือ่สาร

และสังคมศาสตร์ขั้นสูง	 การสร้าง	 และพัฒนาองค์ความรู้ทางการสื่อสารและสังคมศาสตร์	 ตลอดจน 

การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมทางการสื่อสาร

17902/	 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง		 	 	 (6	หน่วยกิต/ไม่นับหน่วยกิต)

17912 Advanced Research in Communication Arts

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้มีความรู้	ความเข้าใจในการแสวงหาความรู้ทางนิเทศศาสตร์

	 2.	 เพื่อให้มีความรู้	ความเข้าใจประเภทและกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง

	 3.	 เพื่อให้สามารถออกแบบงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง	ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

	 4.	 เพือ่ให้สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัทางนเิทศศาสตรข์ัน้สงู	ท้ังในเชิงปรมิาณและคณุภาพ

  คำาอธิบายชุดวิชา	

 การแสวงหาความรู้ทางนิเทศศาสตร์	ประเภทและกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ข้ันสูงท้ังใน

เชิงปรมิาณและคณุภาพ	การประยุกต์ใชส้ถติิข้ันสงูเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปรมิาณการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ	การเขียนโครงการวิจัย	การสร้างองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ดว้ยการวจิยั	การเขียน

และนำาเสนอรายงานวิจัย	จริยธรรมด้านการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
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17903	 สัมมนาประเด็นศึกษาทางนิเทศศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar on Issues in Communication Arts

		 วัตถุประสงค์

 1.	 เพือ่สรา้งกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูท่ี้จะนำาไปสูก่ารกำาหนดประเดน็ศกึษาทางนเิทศศาสตร์

	 2.	 เพื่อกำาหนดประเด็นและขอบเขตศึกษาทางนิเทศศาสตร์

	 3.	 เพื่อพัฒนาโครงการดุษฎีนิพนธ์

 คำาอธิบายชุดวิชา

	 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำาหนดประเด็นและขอบเขตการศึกษาทางนิเทศศาสตร์	

การพัฒนาโครงการดุษฎีนิพนธ์

17904	 หลักและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advance Principal and Theory in Political and Local Administration 

 Communication 

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ	 การแสวงหาความรู้	 วิธีการศึกษา	 พัฒนาการของ

	 	 ทฤษฎีขั้นสูง	และพลังการสื่อสารกับการเมืองและการปกครองท้องถิ่นในสังคมยุคใหม่

	 2.		เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์	 และสังเคราะห์	 แนวคิด	 หลักการ	 และทฤษฎีข้ันสูง	

	 	 เพื่อบรรยาย	อธิบาย	และทำานายปรากฏการณ์การสื่อสารทางการเมืองและการปกครอง

	 	 ท้องถิ่น

	 3.		เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์แนวคิด	 หลักการ	 และทฤษฎีสู่องค์ความรู้แห่งศาสตร์

	 	 ด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การแสวงหาความรู้	วิธีการศึกษา	และพัฒนาการของทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง	ทฤษฎี

การสื่อสารทางการเมืองข้ันสูงกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	 พลัง 

การสือ่สารกบัการเมืองและการปกครองท้องถิน่ในสงัคมยคุใหม	่แนวคดิ	หลกัการ	และทฤษฎกีารสือ่สาร

ขั้นสูงในการสื่อสารองค์กรทางการเมือง	สร้างความนิยม	การสร้างภาพลักษณ์	การรณรงค์	การหาเสียง

การเลือกต้ัง	การเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ิน	รูปแบบการประยุกต์แนวคิด	หลักการ

และทฤษฎสีูอ่งค์ความรูใ้หม่ในการปฏบัิตงิาน	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.	 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจปรัชญาและศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ของ 

	 	 มนุษยศาสตร์	 การวิจัยและการประเมินผลนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ

	 	 การปกครองท้องถิ่นขั้นสูง

	 2.	 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร

	 	 ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

	 3.	 เพือ่ให้นกัศกึษาสามารถสรา้งนวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิน่

	 4.	 เพื่อให้นักศึกษาสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้และสร้างองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรม

	 	 การสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นด้วยการวิจัย

 คำาอธิบายชุดวิชา

	 ปรัชญาและศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ของมนุษยศาสตร์แห่งการวิจัยและการประเมินผล 

ประเภทของการวจิยั	กระบวนการวจิยัและพฒันา	การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ขัน้สงูเกีย่วกบัปรากฏการณ ์

สภาพและประเด็นปัญหาทางสังคมและการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	 การออกแบบ 

งานวิจัยทางการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	 การออกแบบและสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร 

ทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่เกีย่วกบัการสือ่สารองคก์ร	การหาเสยีงเลอืกตัง้	การรณรงคน์โยบาย

สาธารณะ	การจัดการความรู้ด้านการสื่อสาร	และประเด็นอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรมการสื่อสารทาง 

การเมอืงและการปกครองท้องถิน่	การแลกเปลีย่นความรูแ้ละการเผยแพรค่วามรูจ้ากการศกึษาสูส่าธารณะ

ในรูปแบบต่างๆ	 และการจัดทำาโครงการวิจัยด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครอง 

ท้องถ่ิน	เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในการปฏิบัติงาน	และเป็นแนวทางไปสู่การ

ประกอบการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	
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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.	 เพื่อผลิตและดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการยอมรับ

	 	 ให้ตพีมิพ์ในวารสารหรอืสิง่พมิพ์ทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรบัในสาขาวิชานเิทศศาสตร	์และ

	 	 ที่เกี่ยวข้องและมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 กำาหนดปัญหาการวิจัย	 วางแผนการวิจัย	 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและเสนอโครงการ

ดุษฎีนิพนธ์ด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	ออกแบบการวิจัย	การเลือก	หรือการ

กำาหนดกลุ่มตัวอย่างการออกแบบการวัดตัวแปร	 การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำาโครงการ

ดุษฎนีพินธ์และนำาเสนออนมัุตโิครงการดษุฎนีพินธ	์สรา้งเครือ่งมอืวิจยั	ตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื

และเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล	การเสนอผลสรุปอภิปราย

ผลและข้อเสนอแนะ	 การเขียนและเรียบเรียงรายงานการวิจัย	 การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์	 การผลิต							

ผลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานดษุฎนีพินธ์ให้มคีณุภาพเพ่ือให้ไดร้บัการยอมรบัให้ตพิีมพ์ในวารสารหรอื		

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานิเทศศาสตร์และท่ีเกี่ยวข้อง	 และมีกรรมการภายนอก		

ร่วมกลั่นกรอง

17907	 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสาร	 (6	หน่วยกิต)

	 ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

 Doctoral Professional Experience of Communication Innovation 

 in Political and Local Administration 

 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อสร้างจิตสำานึกสาธารณะแห่งคุณธรรม	 จริยธรรม	 จรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์

		 	 ในการสร้างสรรค์	 พัฒนาและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านนวัตกรรมการสื่อสารทาง

	 	 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น



54
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 2.	 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้แบบอิงประเด็นปัญหาการสื่อสารทาง

	 	 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นจากสถานการณ์จริงในชุมชนท้องถิ่นของประเทศไทย

	 		 และต่างประเทศ

	 3.	 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้นำาด้านบุคลิกภาพ	 ทักษะทางการสื่อสาร	 ทักษะความเป็นผู้นำา	

	 	 และความสามารถในการแก้ปัญหาในงานการสื่อสารทางการเมืองและการปกครอง

	 	 ท้องถิ่น

	 4.	 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ความคิดในเชิงวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และวิพากษ์การสื่อสารทาง

	 	 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น

	 5.	 เพือ่พฒันาทักษะการบูรณาการและประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการสือ่สาร

	 	 ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้นำาทางวิชาการและวิชาชีพ

	 6.	 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

	 	 ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การพัฒนาตนของดุษฎีบัณฑิตด้านการสร้างจิตสำานึกสาธารณะ	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 และ		

จรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์	 เพ่ือสร้างสรรค์	 พัฒนา	และความรับผิดชอบต่อสังคม	การศึกษาเรียนรู้

แบบอิงประเด็นปัญหา	 การสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นจากสถานการณ์จริงในชุมชน

ท้องถิ่นของประเทศไทย	และต่างประเทศ	มีโอกาสฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะการคิด	การค้นหา	และพัฒนา

ตนเองการวิเคราะห์	สังเคราะห์	วิพากษ์	การวางแผนการจัดทำาโครงการ	การแก้ไขปัญหา	การจัดการ

ความรู้และการเผยแพร่ความรู้รูปแบบต่างๆ	 รวมท้ังการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นผู้นำาทางวิชาการและ

วิชาชีพด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

17913	 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการขับเคลื่อนสังคม	 (6	หน่วยกิต)	

 Strategic Communication and Social Mobilization 

 วัตถุประสงค์	

 1.	 เพื่อเข้าใจแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

	 2.	 เพื่อเข้าใจกลยุทธ์การบริหารจัดการการสื่อสารในภาวะต่างๆ

	 3.	 เพื่อเข้าใจแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคมท่ีเช่ือมโยงกับขบวนการ 

	 	 เคลื่อนไหวทางสังคม

	 4.	 เพื่อเข้าใจการสื่อสารในการขับเคลื่อนสังคมเชิงประเด็น

	 5.	 เพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ
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	 คำ�อธิบ�ยชุดวิช�	

 การสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม การจัดการองค์การเพ่ือตอบสนองต่อภาวะสังคม

และบริบทของโลกอย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การบริหารจัดการการสื่อสารในภาวะต่างๆ  

การส่ือสารภาพลักษณ์และการบริหารช่ือเสียงองค์การ การส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมและธุรกิจ การวางแผน

และวิเคราะห์กลยุทธ์การรณรงค์ แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคม เชื่อมโยงกับขบวน 

การเคลื่อนไหวทางสังคม การสื่อสารในการขับเคลื่อนสังคมเชิงประเด็น

17997/	 ดุษฎีนิพนธ์	(นิเทศศ�สตร์)		 (แบบ	1.1-48	หน่วยกิต	แบบ	2.1-36	หน่วยกิต)	

17998	 Dissertation	(Communication	Arts)	

 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์

 2.  เพื่อออกแบบการวิจัย และดำาเนินการทำาดุษฎีนิพนธ์

 3.  เพื่อสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์

 4. เพื่อผลิตและดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการยอมรับ

  ให้ตพีมิพ์ในวารสารหรอืสิง่พิมพ์ทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรบัในสาขาวิชานเิทศศาสตร ์และ

  ที่เกี่ยวข้องและมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)

	 คำ�อธิบ�ยชุดวิช�	

 กระบวนการทำาวิจัยเพื่อนำาไปสู่ผลงานวิชาการท่ีมีองค์ความรู้ระดับกว้างและลึก สามารถนำา

เสนอข้อคน้พบท่ีนา่สนใจ และนำาไปใชป้ระโยชนท้ั์งดา้นวิชาการและวิชาชีพ ฝกึฝนการทำาวิจยัจนสามารถ

นำาทักษะการวิจัยไปใช้ในวิชาชีพ โดยเริ่มจากการกำาหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และ

การออกแบบการวิจัย สร้างเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและเรียบเรียงรายงานการวิจัย การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ การผลิตผลงาน

หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ให้มีคุณภาพเพ่ือให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์

ทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานิเทศศาสตร์และท่ีเก่ียวข้อง และมีกรรมการภายนอกร่วมกล่ันกรอง
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17999   สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์   (6 หน่วยกิต) 

 Doctoral Professional Experience in Communication Arts 

 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบอิงปัญหาทางนิเทศศาสตร์จากสถานการณ์จริงท้ังใน

	 	 สังคมไทยและ/หรือต่างประเทศ

	 2.	 เพื่อพัฒนาทักษะการนำาเสนอ	และเผยแพร่งานทางวิชาการ

	 3.	 เพื่อสร้างจิตสำานึกสาธารณะแห่งคุณธรรม	 จริยธรรมทางการสื่อสาร	 และจรรยาบรรณ

	 	 วิชาชีพนิเทศศาสตร์ในการพัฒนางานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การเรียนรู้แบบอิงปัญหาทางนิเทศศาสตร์จากสถานการณ์จริงท้ังในสังคมไทยและ/หรือ				 

ต่างประเทศ	 การพัฒนาทักษะการนำาเสนอ	 และเผยแพร่งานทางวิชาการ	 การสร้างจิตสำานึกสาธารณะ

แห่งคุณธรรม	จริยธรรมทางการสื่อสาร	และจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในการพัฒนางานอย่างมี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ระดับปริญญาโท

15714 ทฤษฎีการสื่อสาร  (6 หน่วยกิต) 

 Communication Theories

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

	 1.		มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ	แนวคิด	ทฤษฎี	และนวัตกรรมการสื่อสาร

	 2.	 สามารถนำาแนวคดิ	ทฤษฎท่ีีเกีย่วข้องมาเป็นกรอบแนวคดิในการวิเคราะห์	วิพากษ์ประเดน็ 

	 	 ปัญหาด้านการสื่อสารในภูมิทัศน์สื่อใหม่ได้		

	 3.	 สามารถบูรณาการทฤษฎีการสื่อสารไปใช้ในการวิจัยและการประกอบวิชาชีพ	 ตลอดจน 

	 	 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ	ได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลกัการ	แนวคดิ	ทฤษฎแีละนวตักรรมการสือ่สารท่ีเกีย่วข้องกบัผูส่้งสาร	สาร	สือ่และผูร้บัสาร

เป็นทฤษฎีการโน้มน้าวใจ	รวมทั้งทฤษฎีการบริหารการสื่อสารในบริบทต่างๆ	การวิเคราะห์	การวิพากษ์	

การประยุกต์ทฤษฎีกับประเด็นปัญหาด้านการสื่อสารในภูมิทัศน์สื่อใหม่	 การนำาแนวคิดและทฤษฎีทาง 

การสื่อสารไปใช้ในการวิจัยและวิชาชีพ
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15715	 การวิจัยการสื่อสาร	 	 	 	 	 	 	 (6	หนว่ยกติ)	

 Research Communication

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

		 1.	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา	แนวคิดการวิจัย	ประเภทการวิจัย	ขอบข่ายการวิจัย 

	 	 การสื่อสารและกระบวนการวิจัยการสื่อสาร

	 2.	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

	 3.	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย 

	 	 เชิงคุณภาพเพื่อการวิจัยการสื่อสาร

	 4.	 มีทักษะ	ประสบการณ์	และมีคุณธรรม	จริยธรรมในการทำาการวิจัยการสื่อสาร

 คำาอธิบายชุดวิชา

	 ปรัชญา	 แนวคิดการวิจัย	 ประเภทการวิจัย	 ขอบข่ายการวิจัยการสื่อสาร	 กระบวนการวิจัย 

เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ	การออกแบบการวิจยัเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ	การวิจยัสือ่ใหม่	ระเบยีบวธิี

การวิจัย	 การวิเคราะห์ข้อมูลท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการวิจัยการสื่อสาร	 

การจัดทำาและนำาเสนอโครงการวิจยั	ปฏบัิตกิารวิจัย	การรายงานผลการวิจัยและการเผยแพร	่การประยกุต์

ความรู้การวิจัยไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ	และคุณธรรม	จริยธรรมในการวิจัยการสื่อสาร

15716	 นวัตกรรมการสื่อสาร		 (6	หน่วยกิต)	

 Communication Innovation

 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	มีความรู้	ความเข้าใจความหมาย	ประเภท	องค์ประกอบของนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล

	 2.	 สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสาร

	 3.	 สามารถใช้นวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร

	 4.	 สามารถสร้างสรรค์และออกแบบคอนเทนต์

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ความหมาย	ประเภท	องคป์ระกอบของนวัตกรรมการสือ่สาร	ความเข้าใจพ้ืนฐานท่ีสำาคญัของ

การใช้นวตักรรมการสือ่สารดจิทัิล	การวเิคราะห์และประยกุต์ใช้นวัตกรรมการสือ่สาร	สามารถใช้นวัตกรรม

เพื่อการสื่อสาร	สามารถสร้างสรรค์และออกแบบคอนเทนต์



58
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

15717	 การบูรณาการการสื่อสาร																																														(6	หน่วยกิต) 

 Integrated Communication

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.		เข้าใจหลักและแนวคิดการบูรณาการการสื่อสาร

	 2.	 สามารถบูรณาการแนวคดิ	ทฤษฎทีางการสือ่สารเพ่ือการแกไ้ขปัญหา	สง่เสรมิและพัฒนา 

	 	 ในระดับองค์กร	ชุมชน	สังคม	และประเทศ

	 3.	 สามารถกำาหนดขอบข่าย	การศึกษา	และการสร้างกรอบความคิดการศึกษาด้านการบูรณาการ 

	 	 การสื่อสาร

	 4.	 วิเคราะห์	สังเคราะห์	วิพากษ์	ประเด็นความรู้ด้านการสื่อสารในเชิงบูรณาการ

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

	 หลักและแนวคิดการบูรณาการ	ทฤษฎีทางการสื่อสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา	

ส่งเสริมและพัฒนาในระดับองค์กร	 ชุมชน	 สังคม	 และประเทศ	 การบูรณาการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์							

สื่อ	 เทคโนโลยีการสื่อสาร	 การกำาหนดขอบข่ายการศึกษาเพ่ือการสร้างกรอบความคิดการบูรณาการ							

การสื่อสาร	การวิเคราะห์สังเคราะห์	วิพากษ์	ประเด็นความรู้ทางการสื่อสารในเชิงการบูรณาการ

15719	 สื่อการศึกษา																																																									(6	หน่วยกิต)																											

 Media Studies 

 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.		มีความรู้	ความเข้าใจการดำาเนินงานของสื่อและอุตสาหกรรมสื่อ

	 2.	 มีความรู้	 ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสื่อและอุตสาหกรรมสื่อกับระบบเศรษฐกิจ	 

	 	 การเมือง	สังคม	และเทคโนโลยี

	 3.	 มีความรู้	ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	และโทรคมนาคมการสื่อสารที่มีผล 

	 	 ต่อการดำาเนินงานสื่อและอุตสาหกรรมสื่อในยุคดิจิทัล

	 4.	 มีความรู้	ความเข้าใจบริบทของสื่อในระดับอาเซียน	และนานาชาติ

	 5.	 มีความรู้	ความเข้าใจการรู้เท่าทันสื่อ	อิทธิพล	และผลกระทบของสื่อในยุคดิจิทัล

	 6.	 สามารถวิเคราะห์ประเด็นการศึกษาต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสื่อและอุตสาหกรรมสื่อ
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 คำาอธิบายชุดวิชา	

	 การศกึษาการดำาเนนิงานสือ่และอุตสาหกรรมสือ่	ความสมัพันธร์ะหว่างสือ่และอุตสาหกรรมสือ่

กับระบบเศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	และเทคโนโลยี	การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	และโทรคมนาคม 

การสื่อสารท่ีมีผลต่อการดำาเนินงานสื่อและอุตสาหกรรมสื่อในยุคดิจิทัล	 บริบทของสื่อในระดับอาเซียน	

และนานาชาต	ิการรูเ้ท่าทันสือ่อิทธพิล	และผลกระทบของสือ่ในยุคดจิิทัล	ประเดน็ศกึษาตา่งๆ	ท่ีเกีย่วข้อง

กับสื่อและอุตสาหกรรมสื่อ

15720	 วิทยานิพนธ์	(นิเทศศาสตร์)		 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Communication	Arts)

 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	การออกแบบการวิจยั

การเขียนและเสนอโครงการวทิยานพินธ์	การพฒันาเครือ่งมอืเพ่ือการวิจัยสำาหรบัวิทยานพินธ์ท้ังการวิจยั

เชงิปรมิาณและเชิงคณุภาพ	การเกบ็รวบรวมข้อมูล	การนำาเสนอข้อมูลวิทยานพินธ์	การนำาเสนอและสอบ

ปกป้องวทิยานพินธ์	การเขียนรายงานวทิยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์	การเขียนรายงานการวจิยัเพือ่การเผยแพร่
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15721	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(นิเทศศาสตร์)	 					 	 	 	 (6	หน่วยกิต)	

 Independent	Study	(Communication	Arts)

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาทางนิเทศศาสตร์

	 2.	 เพื่อสร้างทักษะการจัดทำาโครงการการค้นคว้าอิสระทางนิเทศศาสตร์

	 3.	 เพื่อเผยแพร่ผลการค้นคว้าอิสระทางนิเทศศาสตร์สู่สาธารณะ

 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การเลือกประเด็นหรือหัวข้อปัญหาทางนิเทศศาสตร์ด้วยการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยการวิจัย	

หรือการสังเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวิจัย	 หรือการเขียนตำาราหรือหนังสือทางวิชาการ	 หรือการพัฒนา

ต้นแบบชิ้นงานและการเผยแพร่ผลการค้นคว้าอิสระสู่สาธารณะ

15722	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)	

 Graduate Professional Experience in Communication Arts

 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.		เข้าใจคุณลักษณะมหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์

	 2.	 สามารถประยุกต์ความรูท้างวชิาชีพนเิทศศาสตร์มาแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ในการทำางาน	 

	 	 การพัฒนาสังคมและประเทศ

	 3.	 มภีาวะผูน้ำา	มีบุคลกิภาพท่ีดแีละเหมาะสม	สามารถทำางานร่วมกนัเป็นหมู่คณะในสงัคมได้

	 4.	 สามารถวิเคราะห์ลกัษณะของคุณธรรมและจรยิธรรมในการประกอบวชิาชีพและเลอืกปฏบัิต ิ

	 	 ในสิ่งที่ถูกต้องตามสภาพการณ์ต่างๆ	ได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 กระบวนการคิด	 การบริหารการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ	 ภาวะผู้นำา	 คุณลักษณะท่ี 

พึงประสงค์	 บุคลิกภาพ	 คุณธรรม	 จริยธรรมของผู้นำาด้านนิเทศศาสตร์	 การนำาเสนองานนิเทศศาสตร์	

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในการพัฒนาสังคม	และประเทศ

15723	 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์		 (6	หน่วยกิต)	

 Strategic Communication for Management

 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการการจัดการการสื่อสารได้

	 2.	 สามารถวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเป้าหมายต่างๆ	ได้

	 3.	 สามารถประยุกต์การจัดการการสื่อสารได้

	 4.	 สามารถนำาคุณธรรม	จริยธรรมมาใช้ในการจัดการการสื่อสารได้
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 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการการสือ่สารในบรบิทวิถีใหม่	หลกัการบรกิารจดัการ	การวเิคราะห์และ

วางแผนกลยุทธก์ารสือ่สาร	เพือ่เป้าหมายตา่งๆ	การสรา้งความสมัพันธ์กบักลุม่ผูมี้สว่นได้สว่นเสยี	กลยทุธ์

การสื่อสารการตลาด	 การจัดการชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร	 กลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง	 กลยุทธ์

การบริหารประเด็นและภาวะวิกฤต	 กลยุทธ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	 กลยุทธ์การสร้างสรรค์

และจัดการเนื้อหา	กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคม	และบทบาทเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเพื่อการ

จัดการการสื่อสาร	คุณธรรม	จริยธรรมในการจัดการการสื่อสาร

16720	 นโยบายการสื่อสารและการกำากับดูแล		 	(6	หน่วยกิต)	

 Media Policy and Regulation

 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 มีความรู้ความเข้าใจในวิวัฒนาการ	 บทบาท	 ความสำาคัญ	 และความจำาเป็นของนโยบายรัฐ 

	 	 และการกำากับดูแลส่ือ

	 2.	 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด	 หลักการ	 และมาตรการกำากับดูแลส่ือประเภทต่างๆ	 และ 

	 	 ส่ือใหม่	รวมท้ังบทบาทหน้าท่ีขององค์กรกำากับดูแลส่ือท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ

	 3.	 สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบนโยบายการส่ือสารในบริบทต่างๆ	ท้ังระดับชาติและนานาชาติ

	 4.	 สามารถนำาความรู้ไปศึกษา	วิเคราะห์	แก้ไขปัญหา	และจัดการการส่ือสารยุคใหม่ได้อย่างมี 

	 	 ประสิทธิภาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 นโยบายรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการสื่อสาร	การกำากับดูแลการประกอบกิจการสื่อสาร	

และการส่งเสริมการใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการสื่อสารท่ี

สำาคัญต่อการบริหารกิจการส่ือสาร	เช่น	การจัดสรรคล่ืนความถ่ี	การครอบครองส่ือ	การผูกขาด	การกำากับ

ดูแลเนื้อหา	การส่งเสริมการให้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	ความเหลื่อมล้ำาทางดิจิทัล	การส่งเสริม

จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพสือ่มวลชน	รวมถงึนโยบายการสือ่สารของประเทศตา่งๆ	ในยคุดจิทัิล
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17701	 นิเทศศาสตร์กับอาเซียน		 	(6	หน่วยกิต)	

 Communication Arts and ASEAN

 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 มคีวามรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบับรบิทของประชาคมอาเซียนท่ีเป็นภาพรวมตัง้แต่ประวตัศิาสตร์	 

	 	 วิธีคิด	วิถีชีวิต	ความหลากหลายทางชาติพันธุ์	วัฒนธรรม	รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา

	 	 ที่เป็นภาพรวม	แต่จะเน้นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อให้เกิดการบูรณาการกัน

	 2.	 มีความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบับรบิทของการสือ่สารภาพรวม	ตัง้แต่สถานการณ์การสือ่สาร	 

	 	 โครงสร้าง	 นโยบาย	 สื่อ	 ฯลฯ	 รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภูมิภาค 

	 	 อาเซียน

	 3.	 สามารถวิเคราะห์	 ประยุกต์ใช้	 พัฒนาและสร้างชุดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ 

	 	 นิเทศศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับบริบทต่างๆ	ของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

 คำาอธิบายชุดวิชา

	 โครงสรา้ง	ระบบ	และบรบิทการสือ่สาร	การสือ่สาร	รวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

ของภมิูภาคอาเซียน	นโยบายและยุทธศาสตรก์ารสือ่สารของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซยีน	ประวัตศิาสตร์

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	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 มีความรู้	 ความเข้าใจในปรัชญา	 แนวคิด	 ทฤษฎีการสื่อสารท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทของ 

	 	 อาเซียน	เช่น	การสือ่สารข้ามวฒันธรรม	ฯลฯ	รวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารด้วย

	 2.	 นำาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร	รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ 

	 	 และการสื่อสาร	 ไปใช้เพื่อการวิเคราะห์	 วิพากษ์ประเด็นปัญหาและการพัฒนาต่างๆ	

	 	 ของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

	 3.	 สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริบทของอาเซียน	 เช่น	 การสื่อสาร

	 	 ข้ามวฒันธรรม	ฯลฯ	รวมท้ังเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ในการพัฒนาความรูใ้หม่	 

	 	 ที่สามารถนำาไปใช้ทั้งด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม



63
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 คำาอธิบายชุดวิชา

	 ปรัชญา	 แนวคิด	 ของทฤษฎีการสื่อสารท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทของอาเซียน	 เช่น	 การสื่อสาร 

ข้ามวัฒนธรรม	 ฯลฯ	 รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ดังเช่น	 องค์ประกอบ	กระบวนการ	

กลยุทธ์	 ผลกระทบของการสื่อสาร	 ความรับผิดชอบและจริยธรรมวิชาชีพ	 เพื่อนำาไปใช้ในการวิเคราะห์	

วพิากษ์	ประยุกต์ใชเ้พือ่การพัฒนาด้านต่างๆ	ท้ังท่ีเกีย่วข้องโดยตรง	และโดยอ้อมภายในภูมภิาคอาเซียน

ได้อย่างเป็นรูปธรรม

17706	 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	 (6	หน่วยกติ)

 Communication Concept and Theories for Political and Local Administration

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด	 หลักการ	 ทฤษฎี	 วิธีการศึกษา	 พัฒนาการของทฤษฎี 

	 	 การสือ่สารทางการเมือง	ทฤษฎกีารสือ่สารกบัการอธบิายปรากฏการณท์างการเมอืง	สงัคม	 

	 	 และการสื่อสาร	นวัตกรรมการสื่อสาร	แบบจำาลองการสื่อสาร	และทฤษฎีการสื่อสาร

	 2.	 สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารในการหาเสียงเลือกตั้ง	 การสร้างคะแนนนิยมทาง 

	 	 การเมือง	การสื่อสารองค์กรทางการเมือง	การสื่อสารการตลาดทางการเมือง	 เครือข่าย 

	 	 การสื่อสาร	การสร้างสันติสุข	การลดความขัดแย้ง	การสื่อสารในภาวะวิกฤติ	ประชามติ	 

	 	 การมีส่วนร่วม	 ธรรมาภิบาล	 การประกอบการการสื่อสาร	 และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องทาง 

	 	 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 แนวคิด	หลักการ	ทฤษฎี	วิธีการศึกษา	พัฒนาการของทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง	ทฤษฎี

การสื่อสารกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองสังคมและการสื่อสาร	 นวัตกรรมการสื่อสาร	 แบบ

จำาลองการสื่อสาร	 ทฤษฎีการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง	 การสร้างคะแนนนิยม

ทางการเมือง	การสื่อสารองค์กรทางการเมือง	การสื่อสารการตลาดทางการเมือง	 เครือข่ายการสื่อสาร	

การสร้างสันติสุข	การลดความขัดแย้ง	การสื่อสารในภาวะวิกฤติ	ประชามติ	การมีส่วนร่วม	ธรรมาภิบาล	

การประกอบการการสื่อสาร	และประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	
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17707	 การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	 (6	หน่วยกิต)

 Communication Research for Political and Local Administration

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 มีความรู้ความเข้าใจวิธีแสวงหาความรู้ด้วยการวิจัย	 แบบการวิจัย	 ประเภทการวิจัย 

	 	 หลักและกระบวนการวิจัย	 การกำาหนดปัญหาวิจัย	 การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการสร้าง 

	 	 กรอบแนวคดิเชิงทฤษฎแีละกรอบแนวคดิในการวจิยัดา้นนวตักรรมการสือ่สารทางการเมือง 

	 	 และการปกครองท้องถิ่น

	 2.	 มีความรูค้วามเข้าใจการออกแบบการวิจยัและระเบียบวิธกีารวิจัยดา้นนวัตกรรมการสือ่สาร 

	 	 ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	

	 3.	 มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และทักษะการกำาหนดขอบข่ายและแนวทางการวิจัยนวัตกรรม 

	 	 การส่ือสารทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ิน	การจัดทำาโครงร่างการวิจัย	การบริหารงาน 

	 	 วิจัย	และการจัดทำารายงานการวิจัยด้านนวัตกรรมการส่ือสารทางการเมืองและการปกครอง 

	 	 ท้องถ่ิน

	 4.	 มีทักษะ	และประสบการณ์การวจิยันวตักรรมการสือ่สารทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่

	 5.	 มีจริยธรรมในการวิจัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 วิธีแสวงหาความรู้ด้วยการวิจัย	 แบบการวิจัย	 ประเภทการวิจัย	 หลักและกระบวนการวิจัย	 

การกำาหนดปัญหาวิจัย	การทบทวนวรรณกรรม	การสร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี	การสร้างกรอบแนวคิดใน

การวจิยั	การออกแบบการวจิยั	ระเบียบวธีิการวจิยั	การกำาหนดประชากรและแหลง่ข้อมูล	การสุม่ตวัอย่าง

และการคัดเลือกแหล่งข้อมูล	การสร้างและการทดสอบเครื่องมือวิจัย	การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยทั้งการ

วจิยัเชิงปรมิาณและการวจิยัเชงิคณุภาพ	การวเิคราะห์ข้อมลูเชิงปรมิาณ	การวิเคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ	 

หลักการใช้สถิติเพื่อการวิจัย	 ขอบข่ายและแนวทางการวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ 

การปกครองท้องถ่ิน	 การจัดทำาโครงการวิจัย	 การบริหารงานวิจัย	 การจัดทำารายงานการวิจัย	 จริยธรรมใน

การวิจัย	 การนำาความรู้เกี่ยวกับการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง 

และการปกครองท้องถิ่น
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17708	 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	 (6	หน่วยกิต)

 Communication Innovation Management for Political and Local Administration

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.		มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด	 ความหมาย	ประเภท	 องค์ประกอบ	หลักและกระบวนการ 

	 	 จัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

	 2.	 มคีวามรูค้วามเข้าใจการวิเคราะห์สถานการณ์	การวางแผน	การออกแบบ	การสร้าง	การทดสอบ	 

	 	 ปรับปรุงนวัตกรรมเชิงแนวคิด	 กระบวนการ	 และสิ่งประดิษฐ์	 การจัดการองค์กรเพื่อการ 

	 	 ประกอบการหรือการเป็นผู้จัดการด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

	 3.	 มีทักษะในการจดัการและการประยกุต์ใช้นวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครอง 

	 	 ท้องถิ่น

 คำาอธิบายชุดวิชา

	 แนวคิด	 ความหมาย	 ประเภท	 องค์ประกอบ	หลักและกระบวนจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร

ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	การวิเคราะห์สถานการณ์	การวางแผน	การออกแบบ	การสร้าง	

การทดสอบ	 ปรับปรุงนวัตกรรมเชิงแนวคิด	 กระบวนการ	 และสิ่งประดิษฐ์	 การจัดการองค์กรเพื่อการ

ประกอบการหรือการเป็นผู้จัดการด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

17713 วิทยานิพนธ์	(นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)	 (12	หนว่ยกติ)

	 Thesis	(Communication	Innovation	for	Political	and	Local	Administration)

		 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 	 1.	สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

	 	 2.	สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์

	 	 3.	สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

	 	 4.	มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

	 	 5.	สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ

	 	 6.	สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ

	 	 7.	สามารถรวบรวม	วิเคราะห์	นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

	 	 8.	สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

	 	 9.	สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

	 	10.	สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การเลือกปัญหาการวิจยั	การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง	การออกแบบการวิจยั	

การเขยีนและเสนอโครงการวิทยานพินธ์	การพฒันาเครือ่งมอืเพ่ือการวิจัยสำาหรบัวิทยานพินธท้ั์งการวจัิย

เชิงปริมาณ	และเชิงคุณภาพ	การเก็บรวบรวมข้อมูล	การนำาเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์	การนำาเสนอและ

สอบปกป้องวิทยานิพนธ์	 การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์	 และการเขียนรายงานการวิจัย 

เพื่อการเผยแพร่

17714	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	 (6	หน่วยกิต)

	 (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)

 Independent	Study	(Communication	Innovation	for	Political	and	Local	Administration)	

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้นักศึกษาศึกษาประเด็นปัญหาทางนิเทศศาสตร์

	 2.	 เพื่อสร้างทักษะการจัดทำาโครงการค้นคว้าอิสระทางนิเทศศาสตร์

	 3.	 เพื่อเผยแพร่ผลการค้นคว้าอิสระทางนิเทศศาสตร์สู่สาธารณะ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลือกประเด็นหรือหัวข้อปัญหาทางนิเทศศาสตร์ด้วยการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยการวิจัย

หรือการสังเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวิจัย	 หรือการเขียนตำาราหรือหนังสือทางวิชาการ	 หรือการพัฒนา

ต้นแบบชิ้นงาน	และการเผยแพร่ผลการค้นคว้าอิสระสู่สาธารณะ

17715	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	 (6	หน่วยกิต)

	 นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

 Graduate Professional Experience in Communication Innovation 

 for Political and Local Administration  

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1.	 มีประสบการณ์ภาคสนามในการวางแผนและปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการสื่อสารทาง 

	 	 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น

	 2.	 ได้ฝึกฝนการพัฒนากระบวนการคิด	 การออกแบบ	 การวางแผน	 การปฏิบัติการ	 และ 

	 	 ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารในงานการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	

	 3.	 ไดฝ้กึฝนการพฒันาทกัษะการเปน็ผูป้ระกอบการดา้นนวตักรรมการสือ่สารในงานการเมอืง 

	 	 และการปกครองท้องถิ่น

	 4.	 สร้างความพร้อมในคุณลักษณะมหาบัณฑิตในการพัฒนาตน	 พัฒนางาน	 พัฒนาสังคม 

	 	 และประเทศชาติ 
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 คำาอธิบายชุดวิชา

 เสริมสร้างประสบการณ์ภาคสนามด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นใน 

รูปแบบตา่งๆ	การวางแผนและปฏบัิตกิารการสือ่สารขององคก์ร	สือ่สารมวลชน	และองคก์รการเมืองและ

องคก์รอืน่ๆ	การสรา้งสรรคแ์ละการออกแบบนวัตกรรมสือ่ทางการเมือง	การพฒันาทักษะและประสบการณ	์

พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำาและการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านการสื่อสารทาง 

การเมืองและการปกครองอย่างสร้างสรรค์	มีความรับผิดชอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนาตน	

พัฒนางาน	พัฒนาสังคมและประเทศชาติ

17716	 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์อาเซียน	 (6	หน่วยกิต)

 Communication Arts Research for ASEAN 

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 มีความรู้	ความเข้าใจแนวคิดและกระบวนทัศน์ทางการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์

	 2.	 สามารถเลือกประเด็นปัญหาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียนสามารถสร้าง	

	 	 กรอบแนวคิด	ออกแบบวิจัย	และวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย

	 3.	 มีทักษะในการออกแบบและเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางนิเทศศาสตร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 กระบวนทัศน์การวิจัยด้านนิเทศศาสตร	์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเด็นต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน	ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์	ประเภทการวิจัย	ปัญหา

การวิจัย	การสร้างกรอบแนวคิด	กระบวนการวิจัย	การออกแบบวิจัย	การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์

ข้อมูล	การนำาเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยทางนิเทศศาสตร์

17717	 การศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารในอาเซียน	 	 	 	 (6	หนว่ยกติ)

 Comparative Study in Communication for ASEAN 

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 มีความรู้ความเข้าใจบริบทการสื่อสารในอดีตและปัจจุบัน	 การทำางานและระบบสื่อสาร 

	 	 มวลชนของประเทศต่างๆ	ในภูมิภาคอาเซียน

	 2.	 สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นการสื่อสารในมิติต่างๆ	 ของภูมิภาคอาเซียนและ 

	 	 สังคมโลก

	 3.	 นำาความรู้จากการศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของตนเอง 

	 	 เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็ง	และการอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน
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 คำาอธิบายชุดวิชา	

 การวเิคราะห์เปรยีบเทียบบรบิทการสือ่สารในวถิชีีวติอาเซียนท่ีเกีย่วข้องกบัการสือ่สาร	การเมือง

ความมั่นคง	เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	สิทธิและการคุ้มครอง

พลเมืองการเคลือ่นไหวของชุมชน	การมีสว่นรว่ม	การสรา้งจติสำานกึและจรยิธรรม	และนโยบายกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการกำากับดูแลสื่อในภูมิภาคอาเซียน

17718	 การบริหารจัดการการสื่อสารในอาเซียน	 (6	หน่วยกิต)

 Communication Management in ASEAN 

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 มีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรการสื่อสาร 

	 	 ในรูปแบบต่างๆ	ที่สามารถปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในภูมิภาคอาเซียน

	 2.	 สามารถนำาความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด	 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร 

	 	 การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ	 ไปประยุกต์ใช้	 บริหารจัดการ	 รวมท้ังประเมินผลในองค์กร 

	 	 การสื่อสารประเภทต่างๆ	ในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

	 3.	 พฒันาท้ังความรูแ้ละทักษะ	ตลอดจนภาวะความเป็นผูน้ำาด้านการบรหิารจดัการการสือ่สาร 

	 	 ขององค์กรการสื่อสารประเภทต่างๆ	ภายใต้บริบทอาเซียน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 แนวคิด	 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการการสื่อสารขององค์กรการสื่อสารประเภทต่างๆ		 

รวมท้ังองคก์รท่ีเก่ียวข้อง	เช่น	การจดัโครงสรา้งองคก์ร	การวางแผน	การอำานวยการ	การกำาหนดกลยุทธ	์	

การพัฒนาภาวะผู้นำาด้านการสื่อสาร	 การกำากับติดตาม	 การประเมินผล	 และการบริหารทรัพยากร 

การสื่อสารขององค์กรการสื่อสารประเภทต่างๆ	ภายในบริบทของภูมิภาคอาเซียน
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17719	 การบรูณาการนวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่		(6	หนว่ยกติ)

 Integrated Learning in Communication Innovation for Political 

 and Local Administration

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 สามารถบูรณาการความรู้	แนวคิด	หลักการ	และกระบวนการสู่การปฏิบัติการนวัตกรรม 

	 	 การสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	

	 2.	 สามารถประยุกต์ใช้การรณรงค์ทางการเมือง	 การรณรงค์ทางสังคม	 การสื่อสารองค์กร	 

	 	 การสร้างคะแนนนิยมทางการเมือง	การสื่อสารเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้อง	การจัดการองค์กร 

	 	 เพ่ือการประกอบการหรือเป็นผู้จัดการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการสื่อสารทางการเมืองและ 

	 	 การปกครองท้องถิ่นในมิติต่างๆ

	 3.	 สามารถจดัการองค์กรเพ่ือการประกอบการหรอืเป็นผูจ้ดัการเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการสือ่สาร 

	 	 ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นในมิติต่างๆ

	 4.	 มีทักษะในการรณรงค์ทางการเมือง	 การรณรงค์ทางสังคม	 การสื่อสารองค์กร	 การสร้าง 

	 	 คะแนนความนิยมทางการเมือง	 การสื่อสารเชิงประเด็นท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

	 	 การสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นในมิติต่างๆ	

 คำาอธิบายชุดวิชา

	 แนวคิด	หลกัการ	และกระบวนการการบูรณาการความรูสู้ก่ารปฏิบตัใินการใช้นวตักรรม	การสือ่สาร

ทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่ทางด้านการรณรงค์ทางการเมือง	การรณรงค์ทางสังคม	การสือ่สาร

องค์กร	 การสร้างคะแนนนิยมทางการเมือง	 การสื่อสารเชิงประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง	 และการจัดการองค์กร 

เพือ่การประกอบการ	การเพ่ิมศักยภาพการสือ่สารทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่ในมติต่ิางๆ

17720	 การคิดสร้างสรรค์	การออกแบบสาร	และการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร		 (6	หน่วยกิต)

	 ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

 Creative Thinking, Message Design and Media Production for

 Communication in Political and Local Administration   

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 มีความรู้ความเข้าใจการคิดสร้างสรรค์	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การวางแผนการสื่อสาร	 

	 	 การออกแบบสาร	 การผลติ	 การใช้สือ่	 และการประเมนิผลคณุภาพและประสทิธผิลของสาร 

	 	 และสือ่

	 2.	 มีทักษะในการออกแบบและการผลิตสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่เพื่อใช้งานในรูปแบบต่างๆ
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  คำาอธิบายชุดวิชา

 การคิดสร้างสรรค์	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การวางแผนการส่ือสาร	 การออกแบบสาร	 การผลิต	 

การใช้สื่อ	 และการประเมินคุณภาพและประสิทธิผลของสารและสื่อ	 เทคนิคการออกแบบและการผลิต

สื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่	 สปอตเสียง	 สปอตภาพและเสียง	 จดหมายข่าว	 โปสเตอร์	 ป้าย	 โลโก้	 สโลแกน	

สุนทรพจน์	การปราศรัย	การดีเบต	สภากาแฟ	พบปะประชาชน	และกิจกรรม	อินโฟกราฟิก	วิดีโอคลิป	

และโมไบล์แอปพลิเคชันด้วยสมาร์ทดีไวซ์	 การจัดการเว็บไซต์	 และสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ	 

ด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

17721	 การพัฒนาผู้นำาทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร		 (6	หน่วยกิต)

 Communication Development for Political and Local Administration Leaders

			 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด	 หลักการ	 ทฤษฎี	 การพัฒนาทักษะ	 สมรรถนะการสื่อสาร 

	 	 เพื่อการสร้างภาวะผู้นำาทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

	 2.	 มกีารพฒันาสมรรถนะการสือ่สารด้านการฟงั	การอ่าน	การพูด	การเขียน	การใช้เทคโนโลยี 

	 	 การสื่อสาร	บุคลิกภาพและการปรากฎกาย	การนำาเสนอเพื่อการโน้มน้าวใจ

	 3.	 มีทักษะในการสื่อสารเพื่อสร้างการสร้างความนิยมทางการเมือง	 การกล่าวสุนทรพจน์	 

	 	 การปราศรัยหาเสียง	การดีเบต	การประชุม	การแถลงข่าว	การให้สัมภาษณ์	การสร้างเครือข่าย 

	 	 มวลชนสมัพนัธ์	การเจรจาต่อรอง	การจดัการความขดัแย้ง	การจดัการความเสีย่ง	การจดัการ 

	 	 ในภาวะวกิฤต	การปฏิบัตกิารสงครามข่าวสาร	และทักษะการนำาองค์กรเพือ่การประกอบการ 

	 	 ด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

	 4.	 มีประสบการณ์การเป็นผู้นำาด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด	ทฤษฎ	ีหลกัการ	และแนวปฏิบตัิในการพัฒนาทกัษะ	สมรรถนะ	ศกัยภาพการสือ่สาร

ของผู้นำาด้านการคดิ	 การฟัง	 การอ่าน	 การพูด	 การเขียน	 การใช้เทคโนโลยกีารสือ่สาร	 บคุลิกภาพและ 

การปรากฏกาย	 การนำาเสนอเพือ่การโน้มน้าวใจ	 การสร้างความนยิมทางการเมอืง	 การกล่าวสนุทรพจน์	 

การปราศรัยหาเสยีง	การดีเบต	การประชุม	การแถลงข่าว	การให้สัมภาษณ์	การสร้างเครือข่ายมวลชนสมัพนัธ์	

ทกัษะการสือ่สารในการเจรจาต่อรอง	 การจดัการความขัดแย้ง	 การจดัการความเสีย่ง	 การจดัการในภาวะ

วิกฤต	 การปฏิบัติการสงครามข่าวสาร	 และทักษะการนำาองค์กรเพ่ือการประกอบการด้านสื่อสารทาง 

การเมืองและการปกครองท้องถิน่
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17722	 การเป็นผู้ประกอบการด้านการสื่อสารทางการเมือง		 (6	หน่วยกิต)

	 และการปกครองท้องถิ่น

 Being an Entrepreneur in Political and Local Administration Communication 

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 มคีวามรูค้วามเข้าใจในการเป็นผูป้ระกอบด้านการสือ่สารทางเมืองและการปกครองท้องถิน่

	 2.	 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการในฐานะเป็นผู้ประกอบด้านการสื่อสารทางเมืองและ 

	 	 การปกครองท้องถิ่น

	 3.	 ได้ฝึกฝนการพัฒนากระบวนการคิด	 การออกแบบ	 การวางแผน	 และการปฏิบัติการ 

	 	 การเป็นผู้ประกอบด้านการสื่อสารทางเมืองและการปกครองท้องถิ่น

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด	หลกัการ	และกระบวนการการเป็นผูป้ระกอบด้านการสือ่สารทางเมืองและการปกครอง

ท้องถิ่น	 รูปแบบกิจการท่ีท้าทาย	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ	 การจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล	 

การวางแผนธรุกจิ	 การจดัการการให้บรกิาร	 การสือ่สารตลาด	 การแสวงหาลกูค้าใหม่	 และการรกัษาฐาน

ลกูค้าเดิม	การสร้างเครือข่ายการประกอบการ	เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การจัดการ	การแสดงความรับผดิชอบ

ต่อสังคมของกิจการ	 คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบการ	 และการพัฒนาศักยภาพการเป็นผูป้ระกอบการ 

ด้านการสือ่สารทางเมืองและการปกครองท้องถิน่

17797	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(นิเทศศาสตร์อาเซียน)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Communication	Arts	for	ASEAN)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 สามารถกำาหนดหัวข้อ	จัดทำาและเสนอโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 2.	 สามารถดำาเนินการจัดทำาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 3.	 สามารถนำาเสนอ	และเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การกำาหนดประเด็นปัญหาและหัวข้อการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร	 และประเด็นต่างๆ	 

ท่ีเกี่ยวข้องภายในภูมิภาคอาเซียน	 การจัดทำาและเสนอโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ	 การดำาเนินการ 

การนำาเสนอ	และการเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน
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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

	 คำาอธิบายชุดวิชา

	 การเลือกปัญหาการวิจัย	 การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง	 การออกแบบ 

การวิจัยการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์	 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

ท้ังการวิจยัเชงิปรมิาณ	และเชงิคุณภาพ	การเกบ็รวบรวมข้อมลู	การนำาเสนอข้อมลูวทิยานพินธ์	การนำาเสนอ

และสอบปกป้องวิทยานิพนธ์	 การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์	 การเขียนรายงานการวิจัย 

เพื่อเผยแพร่
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17799	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์อาเซียน		 (6	หนว่ยกติ)

 Graduate Professional Experience in Communication Arts for ASEAN

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

	 1.	 สามารถพัฒนาภาวะผู้นำากระบวนการคิด	 ความสำานึกของความเป็นนักนิเทศศาสตร์ 

	 	 ในฐานะพลเมืองอาเซียนอย่างมีคุณธรรม	จริยธรรม	และความรับผิดชอบ

	 2.	 สามารถสร้างเครือข่ายการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลาง 

	 	 ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม

	 3.	 สามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ถิเีกีย่วกบัองคร์วมของการสือ่สารและการปรบัใช้ไดอ้ย่างเป็น 

	 	 รูปธรรมในบริบทที่เป็นความต้องการที่แท้จริงของภูมิภาคอาเซียน

 คำาอธิบายชุดวิชา

	 ภาวะผูน้ำา	กระบวนการคดิ	ความสำานกึของความเป็นนกันเิทศศาสตร์ในฐานะพลเมอืงอาเซียน

อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม	 และความรับผิดชอบ	 ความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางความหลากหลายทาง

ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม	 การสร้างเครือข่ายการสื่อสารในภูมิภาค	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีการสื่อสาร

ในอาเซียนและสามารถนำาความรู้	 ประสบการณ์ท่ีได้ไปปรับใช้เชิงบูรณาการและเป็นรูปธรรมในบริบท 

ที่เป็นความต้องการที่แท้จริงของภูมิภาคอาเซียน
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก

การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง Advanced Research in Communication Arts 17902/17912

การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร  

  ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง

Advance Research and Development of  

   Communication Innovation in Political and  

   Local Administration

17905

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการขับเคลื่อนสังคม Strategic Communication and Social Mobilization 17913

ดุษฎีนิพนธ์ (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง 

  และการปกครองท้องถิ่น) 

Dissertation (Communication Innovation  

  for Political and Local Administration) 

17906

ดุษฎีนิพนธ์ (นิเทศศาสตร์)

ทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 

  นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ

  การปกครองท้องถิ่น

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 

  นิเทศศาสตร์

สัมมนาประเด็นศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 

หลักและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและ

  การปกครองท้องถิ่นขั้นสูง

Dissertation (Communication Arts)

Advanced Communication and   

  Social Sciences 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

17997/17998

17901/17911

17907

17999

17903

17904

ระดับปริญญาโท

การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสาร และ

  การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมือง

  และการปกครองท้องถิ่น

Creative Thinking, Message Design and Media  

  Production for Communication in Political  

  and Local Administration

17720

การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ Strategic Communication for Management 15723

การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

  และการปกครองท้องถิ่น

Communication Innovation Management for

  Political and Local Administration

17708

การบริหารจัดการการสื่อสารในอาเซียน Communication Management in ASEAN 17718

การบูรณาการการสื่อสาร Integrated Communication 15717

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(เรียงตามตัวอักษร)
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

การบูรณาการนวัตกรรมการส่ือสารทางการเมือง 

	 และการปกครองท้องถ่ิน	

Integrated Learning in Communication Innovation  

 for Political and Local Administration

17719

การเป็นผู้ประกอบการด้านการสื่อสาร 

	 ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

Being an Entrepreneur in Political and

  Local Administration Communication

17722

การพัฒนาผู้นำาทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

	 ด้านการสื่อสาร

Communication Development for Political and  

 Local Administration Leaders

17721

การวิจัยการสื่อสาร Research in Communication 15715

การวิจัยการสื่อสารทางการเมือง

	 และการปกครองท้องถิ่น

Communication Research for Political

 and Local Administration

17707

การวิจัยทางนิเทศศาสตร์อาเซียน Communication Arts Research for ASEAN 17716

การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(นวัตกรรมการสื่อสาร 

	 ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)

Independent	Study	(Communication	Innovation		

	 for	Political	and	Local	Administration)

17714

การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(นิเทศศาสตร์) Independent	Study	(Communication) 15721

การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(นิเทศศาสตร์อาเซียน) Independent	Study	(Communication	Arts	 

	 for	ASEAN)

17797

การศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารในอาเซียน Comparative Study in Communication

 for ASEAN

17717

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

	 นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

	 และการปกครองท้องถิ่น

Graduate Professional Experience in  

 Communication Innovation for Political  

 and Local Administration

17715

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	

	 นิเทศศาสตร์

Graduate Professional Experience in  

 Communication Arts

15722

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	

	 นิเทศศาสตร์อาเซียน

Graduate Professional Experience in

 Communication Arts for ASEAN

17799

ทฤษฎีการสื่อสาร Communication Theories 15714

นโยบายการสื่อสารและการกำากับดูแล Media Policy and Regulation 16720

นวัตกรรมการสื่อสาร Communication Innovation 15716

นิเทศศาสตร์กับอาเซียน Communication Arts and ASEAN 17701

แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง

	 และการปกครองท้องถิ่น

Communication Concept and Theories for  

 Political and Local Administration

17706

ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร Philosophy and Communication Theory 17702
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

วิทยานิพนธ์	(นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

	 และการปกครองท้องถิ่น)

Thesis	(Communication	Innovation for Political  

	 and	Local	Administration)

17713

วิทยานิพนธ์	(นิเทศศาสตร์) Thesis	(Communication) 15720

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

สื่อศึกษา Media Studies 15719
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