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โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
12 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

รายการวิชา
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
01014597 สัมมนา (Seminar)
- วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
01014511 ทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory)
01014512 หลักการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Fundamentals of Development Communication)
01014591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
(Research Methods in Development Communication)
01014592 สถิติในการวิจัยทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
(Statistics in Development Communication Research)
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาวิชาดังตัวอย่างต่อไปนี้
01014513 การสื่อสารและสังคมเชิงการตลาด (Communication and Social Marketing)
01014517 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการพัฒนา (Broadcasting for Development)
01014518 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
(Information and Communication Technology for Development)
01014521 ยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development Communication Strategies)
01014527 การสื่อสารเพื่อการพัฒนานานาชาติ (International Development Communication)
01014528 การรู้สื่อเพื่อการพัฒนา (Media Literacy for Development)
01014529 สื่อดิจิทัลเพื่อการพัฒนา (Digital Media for Development)
01014596 เรื่องเฉพาะทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Selected Topics in Development Communication)
01014598 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
01014599 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
แผน ข
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
12 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
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รายการวิชา
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
01014597 สัมมนา (Seminar)
- วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
01014511 ทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory)
01014512 หลักการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Fundamentals of Development Communication)
01014591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
(Research Methods in Development Communication)
01014592 สถิติในการวิจัยทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
(Statistics in Development Communication Research)
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาวิชาดังตัวอย่างต่อไปนี้
01014513 การสื่อสารและสังคมเชิงการตลาด (Communication and Social Marketing)
01014517 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการพัฒนา (Broadcasting for Development)
01014518 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
(Information and Communication Technology for Development)
01014521 ยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development Communication Strategies)
01014527 การสื่อสารเพื่อการพัฒนานานาชาติ (International Development Communication)
01014528 การรู้สื่อเพื่อการพัฒนา (Media Literacy for Development)
01014529 สื่อดิจิทัลเพื่อการพัฒนา (Digital Media for Development)
01014596 เรื่องเฉพาะทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Selected Topics in Development Communication)
01014598 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
01014595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
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คําอธิบายรายวิชา
01014511
01014512

01014513
01014517
01014518

01014521

ทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory)
3(3-0-6)
ความสําคัญ ธรรมชาติ องค์ประกอบ และพลวัตของกระบวนการสื่อสารของมนุษย์ ทฤษฎีและแบบจําลอง ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทางการสื่อสาร
หลักการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Fundamentals of Development Communication)
3(3-0-6)
นิยาม ปรัชญา ธรรมชาติ ประวัติและวิวัฒนาการของการสื่อสารเพื่อการพัฒน การวิเคราะห์แบบจําลองทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการพัฒนา การศึกษาและวิเคราะห์ การสื่อสารเพื่อการพัฒนา ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทฤษฎี ความหมาย และ
ปรัชญาของการพัฒนา
การสื่อสารและสังคมเชิงการตลาด (Communication and Social Marketing)
3(3-0-6)
การประยุกต์การสื่อสาร สังคม และรูปแบบพฤติกรรม แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนา และการวิเคราะห์สังคมเชิงธุรกิจ ในการพัฒนาประเทศ
วิทยุโทรทัศน์เพื่อการพัฒนา (Broadcasting for Development)
3(3-0-6)
ปรัชญา หลักการ การใช้วิทยุโทรทัศน์และการสื่อสารผ่านดาวเทียมเพื่อการพัฒนา กรณีศึกษาวิทยุโทรทัศน์และดาวเทียม
เพื่อการพัฒนา ในต่างประเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
(Information and Communication Technology for Development)
3(3-0-6)
หลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่นํามาใช้เพื่อการพัฒนาองค์การ การศึกษา อาชีพ และ
สิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การจัดการฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้สื่อประสมและ
อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารผ่านเว็บในรูปแบบต่าง ๆ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development Communication Strategies)
3(2-2-5)
วิธีการ และสภาพการใช้การสื่อสาร เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในระดับประเทศ การวิเคราะห์เปรียบเทียบยุทธวิธีการ
สื่อสาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทั้งในประเทศและในต่างประเทศ รวมทั้งการออกแบบยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนา

3
01014527
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01014529
01014591

01014592
01014595
01014596
01014597
01014598
01014599

การสื่อสารเพื่อการพัฒนานานาชาติ (International Development Communication)
3(3-0-6)
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
การรู้สื่อเพื่อการพัฒนา (Media Literacy for Development)
3(3-0-6)
การศึกษา การวิเคราะห์ การวิพากษ์ และการประเมินคุณค่าสาร ความสามารถในการเลือก การเข้าใจบริบทและรูปแบบของ
เนื้อหา องค์ประกอบของสื่อ ผลกระทบจากธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตสื่อ การติดตามตรวจสอบ และการควบคุมการใช้สื่อ
และสารอย่างมีประสิทธิภาพ
สื่อดิจิทัลเพื่อการพัฒนา (Digital Media for Development)
3(3-0-6)
หลักการ ทฤษฎีและประเภทของสื่อดิจิทัล พัฒนาการของซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ การออกแบบการผลิต การประยุกต์ใช้ และ
การประเมินผลสื่อดิจิทัลเพื่อการพัฒนา
ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
(Research methods in Development Communication)
3(3-0-6)
หลักและระเบียบวิธกี ารวิจัยทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกําหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
วางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ แปลผล และการเขียนรายงานผลการศึกษา
สถิติในการวิจัยทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Statistics in Development Communication)
3(3-0-6)
การประยุกต์ใช้สถิติในการวิจัยทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนา การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในทาง
สังคมศาสตร์ และการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากคอมพิวเตอร์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
3
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโทเรียบเรียงเป็นรายงาน
เรื่องเฉพาะทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Selected Topics in Development Communication)
1-3
เรื่องเฉพาะทางส่งเสริมการเกษตร ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในระดับปริญญาโท
ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษาค้นคว้าทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
วิทยานิพนธ์ (Thesis)
1-12
วิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

