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สาระสรุปหลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

แขนงวิชา นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

 
1. เรียนเพื่ออะไร 

 วิทยาการการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทส าคัญทางด้านการเมือง และการปกครองท้องถ่ินอย่าง
มากมายและมากยิ่งข้ึนในยุคนี้และอนาคต การมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี และหลักการต่างๆ ทาง
นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ินข้ันสูง จะน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ การศึกษาในหลักสูตร การค้นคว้าอิสระ และการวิจัยในการสร้างนวัตกรรมใหม่เป็นกระบวนการที่
ส าคัญในการศึกษาของหลักสูตรนี้ จะเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

การเรียนแขนงวิชาน้ีมุ่งพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการ
ปกครองท้องถ่ิน ตามที่ประสงค์ของผู้เรียนโดยมุ่งเจาะลึกในการแสวงหาข้อค้นพบใหม่ ๆ จากการเรียนและ
จากงานวิจัย ซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถวางแผน ด าเนินการ ประเมินการสื่อสารเพื่อพัฒนางานอย่างได้ผล 
 

2. ผู้เรียนคือใคร 

 ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานหรือต้องการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กร หรือ งานการประชาสมัพันธ์ หรือ 
งานการสร้างภาพลักษณ์ หรืองานการรณรงค์ หรืองานการหาเสียงการเลือกตั้ ง หรืองานการสื่อสารรูปแบบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง หรือ การปกครองท้องถ่ิน หรือ ผู้ปฏิบัติงานสื่อสารมวลชน นักพัฒนาท้องถ่ิน 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถ่ิน ผู้ปฏิบัติงานในพรรคการเมือง
หรือกลุ่มการเมือง นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องทางการเมือง หรือ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
นักวิจัย อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา หรือ ผู้สนใจทั่วไป โดยผู้สมัครมีคุณสมบัตผิู้ คือ จบปริญญาโททุกสาขาวิชา 
มผีลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ ากว่า 173 คะแนนด้วยวิธี Computer Based Test (CBT) หรือไม่
ต่ ากว่า 62 คะแนนด้วยวิธี Internet Based Test (IBT) หรือเทียบเท่า 

  

3. ทีมผู้สอนคือใคร 

 คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและอาจารย์พิ เศษภายนอกที่ มีความรู้และ
ประสบการณ์ตรงด้านการสอน  วิจัย และการปฏิบัติงานการสื่อสารทางการเมือง และการปกครองท้องถ่ินใน
ภาคสนามมาอย่างต่อเนื่อง ผู้สอนมีคุณสมบัติครบเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 
 

4. เรียนอย่างไร 

 เรียนด้วยตนเองจากสื่อการศึกษาทางไกลของ มสธ. ทั้งรูปแบบเอกสารการสอนและสื่อออนไลน์ จัด
การศึกษาปีละ 2 ภาคการศึกษา ลงทะเบียนภาคการศึกษาละ 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) และเข้าร่วมสัมมนา
เข้ม (วันเสาร์-อาทิตย์) ในจังหวัดที่เปิดสอนเป็นศูนย์บริการการศึกษาใกล้บ้าน หรือ ที่ท าการของมหาวิทยาลัย 
ภาคการศึกษาละ 4-6 ครั้ง เข้าสอบปลายภาคในจังหวัดที่นักศึกษามีภูมิล าเนา เรียนไปพร้อมๆ กับการท างาน 
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กิจกรรมการเรียนการสอนเอื้ออ านวยและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรืองานที่จะท าในอนาคต มุ่ง
พัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการสือ่สารทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ิน หลักสูตรการ
เรียน 3 ปี หรือ 6 ภาคการศึกษา ไดม้าตรฐานตามส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 มหาวิทยาลัยได้จัดเอกสารประกอบการเรียนให้ครบทุกวิชา จัดสื่อออนไลน์ในศึกษา โมบาย
แอพพลิคเคช่ัน และสื่ออื่น ๆ ประกอบ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ในเนื้อหาสาระและท ารายงานตามที่ก าหนดให้ 
งานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นงานที่นักศึกษาถนัดและเช่ียวชาญ นักศึกษาสนใจ และมีความ
สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ ในการท างานที่แท้จริง 
มหาวิทยาลัยจัดที่ปรึกษาทั้งภาควิชาการและวิชาชีพเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา  
 

5. ชือ่ปริญญาและชุดวิชาในหลักสูตรมีอะไรบ้าง 

 ช่ือปริญญาภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ิน) 
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  Doctor of Philosophy (Communication Innovation for Political and Local 
Administration) เรียนตลอดหลักสูตร รวม 48 หน่วยกิต ดังนี ้

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
   1) ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ินข้ันสูง 6 หน่วยกิต 
   2) การวิจัยการสื่อสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถ่ินข้ันสูง 6 หน่วยกิต 

 ข. ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 36  หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 36  หน่วยกิต 
ค. การเสริมสร้างประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต  
   การเสรมิสร้างประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถ่ิน 
   (ไม่นับหน่วยกิต) 
    

6. ค่าใช้จ่ายเท่าไร 

 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม จ านวน 390,000 บาท ในการลงทะเบียนเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 
65,000 บาท รวมสื่อการศึกษาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ทั้งหมด บริการจัดสอบในจังหวัด ไม่มีค่าใช้อื่นแอบ
แฝงที่จัดเก็บเพิ่มเติมระหว่างการศึกษาอีก  
 

7. คุณสมบัติผู้สมัครมีอะไรบ้าง 

ก. คุณสมบัติทั่วไป   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรอง
ปริญญาแล้ว ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรท่ีสมัครเข้า
ศึกษา  

ข. คณุสมบตัิด้านความรู้ภาษาอังกฤษ มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี  
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 การทดสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วย Paper ต้ังแต่ 500 คะแนนข้ึนไป หรือ  การ
ทดสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ต้ังแต่ 500 คะแนนข้ึนไป หรือ การทดสอบของ
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP)   ต้ังแต่ 70 คะแนนข้ึนไป หรือ 
การทดสอบ TOEFL ไม่ต่ ากว่า 173 คะแนนด้วยวิธี Computer Based Test (CBT) หรือไม่ต่ า
กว่า 62 คะแนนด้วยวิธี Internet Based Test (IBT) หรือ การทดสอบ IELTS ต้ังแต่ 5.5 คะแนน 
ข้ึนไป หรือ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  STOU-EPT (E –Testing) ด้วย computer  การ
สอบทุก part ต้องไม่ต่ ากว่าคะแนน B2 หรือ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT หลังการ
อบรมเข้มพิเศษ Intensive Training English Course การสอบทุก part ต้องไมต่่ ากว่าคะแนน B2  
ท้ังน้ี ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่วันสอบถึงวันท่ียื่นใบ
สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

8. ทีมพัฒนาและบริหารหลักสูตรมีความมุ่งมัน่ตั้งใจอย่างไร 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ที่ปรึกษาหลักสูตร  
“ผมเช่ือมั่นในสถาบัน หลกัสูตร ทีมคณาจารย์ผูส้อน และเช่ือว่า องค์ความรู้นวัตกรรม
การสือ่สารจากหลักสูตรนี้ จะเป็นทางออกหรือค าตอบของการท างานทางการเมอืงและ
การปกครองท้องถ่ิน ในยุคนี้และอนาคต” 
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
“เป็นหลกัสูตรข้ันสงูที่ออกแบบให้ผูส้ าเรจ็การศึกษา มีความรู้และประสบการณ์ตรง 
 ในงานการเมืองและการปกครองท้องถ่ิน ผมจะเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตเป็นนัก
นวัตกรรมการสื่อสารพันธ์ุใหม่ที่สามารถน าวิชาการสู่การปฏิบัติงานจริงได้อย่าง
ภาคภูมิใจด้วยน าพลังนวัตกรรมการสื่อสาร พลังการเมือง พลังสังคม สู่การพัฒนา
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน” 

 
 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี กรรมการบริหารหลักสูตร  
“เป็นหลกัสูตรทีผู่้เรียนจะได้ทัง้ความรู้ด้านการสือ่สาร ผสมผสานกบัการสื่อสารทาง
การเมืองและการปกครองท้องถ่ิน ทีส่ าคัญจะได้กลยุทธ์ทีเ่ปน็นวัตกรรมที่น าไปใช้งานได้
แบบครบวงจร เป็นศาสตร์ทีท่้าทายส าหรับคนในยุคนี้และอนาคต” 
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐ์วัฒน์  สุทธิโยธิน กรรมการบริหารหลักสูตร 
“หลักสูตรนี้จะท าให้ผู้เรียน คิดเป็น ท าเป็น และท าส าเร็จ  สร้างนักวิจัย นักพัฒนาด้าน
การสื่อสารที่สามารถขับเคลื่อนองค์กร ขับเคลื่อนสังคม ขับเคลื่อนการเมือง ขับเคลื่ อน
การปกครองท้องถ่ิน ให้ก้าวหน้าด้วย “พลังนวัตกรรมการสื่อสาร” เพื่อการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ สร้างผู้น าที่มี วิสัยทัศน์ สร้างนักปฏิบัติที่มี ขีดความสามารถสูง สร้าง
ความส าเร็จในหน้าที่ มีอนาคต  ที่สดใส ได้รับการยอมรับจากสังคม” 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์  เอ่ียมนิรันดร์   
กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร 
“ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถสร้างนวัตกรรมการสื่อสารการเมืองและการปกครอง
ท้องถ่ินได ้ด้วยการเรียนกับระบบการศึกษาทางไกล ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.ที่
มีมาตรฐานตาม สกอ. ก าหนด” 
 

 

9. เปิดรับสมัครอย่างไร                                                             
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

สามารถยื่นผลการสอบได้ก่อนลงทะเบียนเรียน หลักสูตรจะท าการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เดือนกรกฎาคม 
2562 และเปิดภาคเรียน วันที่ 15 กันยายน 2562 เป้าหมายรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 จ านวน 15 คน 
 

10. ข้อมลูเพิ่มเติม 

➢ ดูข้อมูลได้ท่ี https://www.stou.ac.th/SchoolsWeb/commarts/page/home.aspx 
➢ สอบถามรายละเอียดการสมัคร โทร 02-504 8400 โทรสาร 02-503 3580 
➢ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

          อาคารวิชาการ 3 ช้ัน 5 เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 
 

11. ติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยาธร ท่อแก้ว 
โทร. 081 255 4111 

 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาใหม่ 
อาจารย์ ดร. กานต์  บุญศิริ 
โทร. 085 166 6661                                                ID line/facebook : innocomstou 

 


