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หลกัสตูรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ  

แขนงวชิานวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

สาขาวชิานเิทศศาสตร ์

17706 ทฤษฎกีารสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Theories for Political and Local Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ แนวคดิ ทฤษฎ ีวธิกีารศกึษา พัฒนาการของทฤษฎกีารสือ่สาร

การเมอืง ทฤษฎกีารสือ่สารกับการอธบิายปรากฏการณ์ทางการเมอืงและสงัคม นวตักรรมการสือ่สาร 

และแบบจ าลองการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ หลักจติวทิยาการสือ่สาร เครอืข่ายการสือ่สาร การสือ่สารกับ

การสรา้งสันตสิุข การลดความขัดแยง้ทางการเมือง การสือ่สารในภาวะวกิฤต ิประชามต ิและการ 

มสีว่นร่วมทางการเมอืง หลักกฎหมาย สทิธเิสรภีาพ และความรับผดิชอบ จรยิธรรมและจรรยาบรรณ

กบัการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถประยุกตแ์นวคดิ หลักการ และทฤษฎกีารสือ่สารสูก่ารปฏบิัตทิีเ่กีย่วขอ้งกับ

การสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ในแตล่ะมติทิางสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี วิธีการศึกษา พัฒนาการของทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง ทฤษฎีการสื่อสาร 

กับการอธบิายปรากฏการณ์ทางการเมอืงและสังคม นวัตกรรมการสือ่สาร แบบจ าลองการสือ่สารทางการเมอืงและ 

การปกครองทอ้งถิน่ หลักจติวทิยาการสือ่สาร เครอืข่ายการสือ่สาร การสือ่สารกับการสรา้งสันตสิขุ การลดความขัดแยง้

ทางการเมือง การสือ่สารในภาวะวกิฤต ิประชามต ิและการมีส่วนร่วมทางการเมือง หลักกฎหมาย สทิธเิสรีภาพ 

ความรับผดิชอบ จรยิธรรมและจรรยาบรรณกับการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ การประยุกตแ์นวคดิ 

หลกัการ และทฤษฎกีารสือ่สารในการสรา้งนวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

17707 การวจิยัการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Research for Political and Local Administration 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักและกระบวนการวจิัย การก าหนดปัญหาวจิัย การทบทวน

วรรณกรรม การสรา้งกรอบแนวคดิเชงิทฤษฎี การสรา้งกรอบแนวคดิในการวจัิยการสือ่สารทางการเมอืง

และการปกครองทอ้งถิน่  

 2. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจการออกแบบการวจัิย ระเบยีบวธิกีารวจัิย การก าหนดประชากร

และแหลง่ขอ้มูล การสุม่ตัวอย่างและการคัดเลอืกแหลง่ขอ้มูล การสรา้งและการทดสอบเครือ่งมอืวจิัยการ

เก็บขอ้มูลเพื่อการวจัิยทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคุณภาพ การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณ 

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ หลกัการใชส้ถติเิพือ่การวจัิย 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจ และทักษะการจัดท าโครงร่างการวจิัย การบรหิารงานวจิัย และ

การจัดท ารายงานการวจัิยเพือ่การพัฒนานวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่  

 4. เพื่อใหนั้กศกึษามีความสามารถและมทีักษะ ประสบการณ์ในการน าความรูเ้กีย่วกับการวจัิยไปประยุกตใ์ช ้

ในการด าเนนิงานวจิัย มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในการวจิัย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

หลักและกระบวนการวจิัย การก าหนดปัญหาวจิัย การทบทวนวรรณกรรม การสรา้งกรอบแนวคิด 

เชงิทฤษฎี การสรา้งกรอบแนวคดิในการวจัิย การออกแบบการวจัิย ระเบยีบวธิกีารวจัิย การก าหนดประชากรและ

แหล่งขอ้มูล การสุม่ตัวอย่างและการคัดเลอืกแหล่งขอ้มูล การสรา้งและการทดสอบเครือ่งมอืวจิัย การเก็บขอ้มูล

เพื่อการวจัิยทัง้การวจัิยเชงิปริมาณและการวจัิยเชงิคุณภาพ การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณ การวเิคราะห์ขอ้มูล  

เชงิคุณภาพ หลักการใชส้ถติเิพื่อการวจัิย การจัดท าโครงการวจัิย การบรหิารงานวจิัย การจัดท ารายงานการวจิัย 

จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการวจัิย การน าความรูเ้กีย่วกับการวจัิยไปประยุกตใ์ชใ้นการสรา้งนวัตกรรมการสือ่สาร

ทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

17708 การจดัการนวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ)

 Communication Innovation Management for Political and Local Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ความหมาย ประเภท องคป์ระกอบของนวัตกรรมการสือ่สาร 

หลักและกระบวนพัฒนานวัตกรรมเชิงความคิดและกระบวนการ การวางแผน การออกแบบสาร  

การสรา้งสรรค ์การผลติ การเผยแพร่ และการประเมนิผลนวัตกรรม และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้ง

นวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจการบรหิารจัดการองคก์ร  การออกแบบนโยบายและการสือ่สาร

เพื่อการขับเคลือ่นนโยบาย การบรหิารข่าวสาร การออกแบบองคก์รรับผดิชอบงานการสือ่สาร การรณรงค์

และการจัดการสือ่เชงิกลยทุธเ์พือ่การชว่งชงิพืน้ทีท่างความคดิดา้นการเมอืง การสรา้ง การมสีว่นร่วม

ทางการเมืองระดับรัฐบาล กระทรวง กรม องค์การทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง  

การสรา้งเครอืขา่ยการสือ่สารทางการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่ทีเ่ขม้แข็ง 

3. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจการบริหารจัดการสือ่ เช่น สือ่ส ิง่พิมพ์ สือ่วทิยุกระจายเสยีง  

สือ่โทรทัศน์ สือ่กลางแจง้ สือ่สังคมออนไลน์ สือ่เครือข่ายบุคคล สือ่กจิกรรม และสือ่อื่นๆ เพื่อ 

การพัฒนาการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

4. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถประยุกต์ใชน้วัตกรรมการสือ่สารในการการพัฒนาการเมืองการปกครอง 

ส่วนทอ้งถิ่น การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง เพื่อการสรา้งและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร 

ใหเ้หมาะสมกบัการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ในรูปแบบตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ความหมาย ประเภท องคป์ระกอบของนวัตกรรมการสือ่สาร หลักและกระบวนพัฒนานวัตกรรม

เชงิความคดิและกระบวนการ การวางแผน การออกแบบสาร การสรา้งสรรค ์การผลติ การเผยแพร่ และการประเมนิผลนวัตกรรม 

และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการสรา้งนวตักรรมการสือ่สาร  

 การบรหิารจัดการองคก์ร การออกแบบนโยบายและการสือ่สารเพื่อการขับเคลือ่นนโยบาย การบรหิาร

ขา่วสาร การออกแบบองคก์รรับผดิชอบงานการสือ่สาร การรณรงคแ์ละการจัดการสือ่เชงิกลยุทธเ์พื่อการชว่งชงิพื้นที่

ทางความคดิดา้นการเมอืง การสรา้งการมสีว่นร่วมทางการเมอืงระดับรัฐบาล กระทรวง กรม องคก์ารทางการเมอืง 

พรรคการเมอืง กลุม่การเมอืง การสรา้งเครอืขา่ยการสือ่สารทางการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่ทีเ่ขม้แข็ง  

 การบริหารจัดการสื่อ เช่น สื่อสิง่พิมพ์ สื่อวทิยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ สื่อกลางแจง้ สื่อสังคม

ออนไลน์  สือ่เครอืข่ายบุคคล สือ่กจิกรรม และสือ่อืน่ๆ เพื่อการพัฒนาการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่

ใหเ้หมาะสม 
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17709 การบูรณาการนวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืง (6 หนว่ยกติ) 

 Integrated Learning in Political Communication Innovation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจถอดบทเรยีน การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์แนวคดิ ทฤษฎกีารสือ่สารเพือ่

สรา้งนวัตกรรมการสือ่สาร โดยกระบวนการการแสวงหาขอ้เท็จจรงิ การวางแผน การด าเนิน การสือ่สาร 

การประเมนิผล และการทดสอบนวัตกรรมการสือ่สารในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับการสือ่สารทางการเมอืง

ในมติติา่งๆ 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถประยุกตห์ลักการสือ่สารการเมอืงในการหาเสยีงการเลอืกตัง้ การสรา้ง ความนิยม 

การสรา้งภาพลักษณ์บคุคลและองคก์ร การสรา้งตราสนิคา้ การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ การรวมพลัง 

ร่วมแกไ้ขปัญหาสังคมและการเมืองระดับชาตแิละระดับทอ้งถิน่ และการสรา้งการม ีสว่นร่วมทางการเมอืง 

ในรูปแบบตา่งๆ การบรหิารการสือ่สารเพือ่ลดความขดัแยง้ทางการเมอืง และประเด็นอืน่ๆ 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถพัฒนาการสือ่สารทางการเมอืงขององคก์รอสิระ องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน และองคก์รการเมอืงระดับชาต ิพรรคการเมอืง กลุม่การเมอืง และองคก์รทางการเมอืงอืน่ๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ถอดบทเรียน การวเิคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อสรา้งนวัตกรรมการสื่อสาร 

โดยกระบวนการการแสวงหาขอ้เท็จจริง การวางแผน การด าเนินการสือ่สาร การประเมินผล และการทดสอบ

นวัตกรรมการสือ่สารในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับการสื่อสารการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่นในมิติต่างๆ ไปสู่

ภาคปฏบิัตเิชงิบรูณาการเพือ่พัฒนาการสือ่สารการเมอืงขององคก์รอสิระ องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

และองคก์รการเมืองระดับชาต ิพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง และองคก์รทางการเมอืงอืน่ๆ รวมทัง้การประยุกต์

หลกัการสือ่สารทางการเมอืงในการหาเสยีงการเลอืกตัง้ การสรา้งความนยิม การสรา้งภาพลักษณ์บคุคลและองคก์ร 

การสรา้งตราสนิคา้ การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ การรวมพลังร่วมแกไ้ขปัญหาสงัคมและการเมอืงระดับชาตแิละระดับทอ้งถิน่ 

และการสรา้งการมสีว่นร่วมทางการเมอืงในรูปแบบต่างๆ การบรหิารการสือ่สารเพื่อลดความขัดแยง้ทางการเมอืง 

และประเด็นอืน่ๆ ตามความสนใจ 

17710 การบูรณาการนวตักรรมการสือ่สารทางการปกครองทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ) 

 Integrated Learning in Communication Innovation for Local Administration 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะห ์สงัเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎกีารสือ่สารเพือ่สรา้งนวตักรรมการสือ่สาร 

ในกระบวนการการแสวงหาขอ้เท็จจรงิ การวางแผน การด าเนนิการสือ่สาร การประเมนิผล ตลอดจน

สามารถทดสอบนวตักรรมการสือ่สารในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับการสือ่สารทางการปกครองทอ้งถิน่ใน

มติติา่งๆ สูภ่าคปฏบิตั ิ

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน ากลยุทธแ์ละยุทธวธิกีารรณรงคเ์พือ่แกไ้ขปัญหาและพัฒนางานการปกครองทอ้งถิน่ 

การรณรงคปั์ญหาเชงิประเด็น การบรหิารการสือ่สารเพื่อลดความขัดแยง้ทางการเมอืงในระดับทอ้งถิน่ 

และประเด็นอืน่ๆ ตามความสนใจ  

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถประยุกตห์ลักการสือ่สารทางการปกครองทอ้งถิน่สู่การปฏบิัต ิในการรวม

พลังร่วมแกไ้ขปัญหาสังคม และการสรา้งการมสีว่นร่วมในการพัฒนาทอ้งถิน่ในรูปแบบต่างๆ โดย

สามารถถอดบทเรยีนและประยกุตก์ารสือ่สารทางปกครองทอ้งถิน่จากประเด็นทีไ่ดล้งพืน้ทีจ่รงิได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห์ สังเคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎีการสือ่สารเพื่อสรา้งนวัตกรรมการสือ่สาร โดยกระบวนการ 

การแสวงหาขอ้เท็จจรงิ การวางแผน การด าเนินการสือ่สาร การประเมนิผล และการทดสอบนวัตกรรมการสือ่สาร 

ในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับการสือ่สารทางการปกครองทอ้งถิน่ในมติติา่งๆ สูภ่าคปฏบิตั ิกลยุทธแ์ละยุทธวธิกีารรณรงคเ์พือ่

แกไ้ขปัญหาและพัฒนางานการปกครองทอ้งถิน่ การรณรงคปั์ญหาเชงิประเด็น เชน่ การรักษาความสะอาด การจัดการขยะ 

สิง่ปฏกิูล และน ้าเสยี ยาเสพตดิ การคา้มนุษย ์สขุภาพอนามัย ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัย

ในชวีติและทรัพยส์นิ การเสยีภาษี การเรยีนรูต้ลอดชวีติ การบรหิารความขัดแยง้ในชมุชน เป็นตน้  

 การประยุกตห์ลักการสือ่สารทางการปกครองทอ้งถิน่สูก่ารปฏบิัตใินการสรา้งภาพลักษณ์บุคคลและองคก์ร 

การสรา้งแบรนด ์การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ การรวมพลังร่วมแกไ้ขปัญหาสงัคม และการสรา้งการมสีว่นร่วมในการ

พัฒนาทอ้งถิน่ในรูปแบบตา่งๆ โดยมกีารปฏบิัตกิารสอนงาน การลงพืน้ที ่และการประเมนิผลเพือ่ถอดบทเรยีนและ

ประยกุตก์ารสือ่สารทางการปกครองทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

17711 การพฒันาผูน้ าการเมอืงดา้นการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Development for Political Leader 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎ ีการพัฒนาทักษะ สมรรถนะการสือ่สาร 

เพือ่การสรา้งภาวะผูน้ าทางการเมอืง 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามกีารพัฒนาสมรรถนะการสือ่สารดา้นการฟัง การอา่น การพูด การเขยีน การน าเสนอ 

การถา่ยทอด และการโนม้นา้วใจ ในงานสือ่สารทางการเมอืง 

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถออกแบบสารเพื่อใชใ้นการสือ่สารทางการเมอืงในฐานะผูน้ าทางการเมอืง 

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ตรงตามวตัถปุระสงค ์และบรรลเุป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

 4. เพื่อประยุกตใ์ชส้มรรถนะการสือ่สารของผูน้ าในงานสือ่สารทางการเมืองดา้นการสือ่ความหมาย

บุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ และการสรา้งแบรนด์ของผูน้ าทางการเมือง การสือ่สารในการประชุม  

การสือ่สารกับสาธารณชน การสือ่สารผ่านสือ่มวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ ในการพัฒนางาน  

การสือ่สารของผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และแนวปฏิบัติในการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ และศักยภาพการสื่อสาร 

เพื่อสรา้งภาวะผูน้ าทางการเมือง การพัฒนาสมรรถนะดา้นการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน การน าเสนอ  

การถา่ยทอด และการโนม้นา้วใจในงานสือ่สารทางการเมอืง ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

 การออกแบบสารเพือ่การสือ่สารทางการเมอืงในฐานะผูน้ าทางการเมอืง การพัฒนาบคุลกิภาพ การสรา้ง

ภาพลกัษณ์ และการสรา้งแบรนดข์องผูน้ าทางการเมอืงเพือ่การสือ่สารในฐานะผูน้ าทางการเมอืง  

 การสรา้ง ความน่าเชือ่ถือ การสรา้งลักษณะผูน้ าที่ครองใจประชาชน การสือ่สารในฐานะผูน้ าในการ

ประชมุรูปแบบตา่งๆ การประชมุประชาคม การประชมุฝ่ายบรหิาร การประชมุสภา การแถลงผลงาน การแถลงขา่ว 

การชี้แจง การอภิปราย การสื่อสารกับสาธารณชนรูปแบบต่างๆ การปราศรัยหาเสียง การถ่ายทอดความรู ้ 

การบรรยายสรุป การสือ่สารในงานพธิกีารตา่งๆ การสือ่สารผ่านสือ่มวลชนและสือ่สงัคมออนไลน์ เพือ่การปฏบิตังิาน

การสือ่สารของผูน้ าทางการเมอืง 
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17712 การพฒันาผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ดา้นการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Development for Local Administration Leader  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการ การพัฒนาทักษะ สมรรถนะและ

ศกัยภาพทางการสือ่สาร เพือ่การสรา้งภาวะผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษามกีารพัฒนาทักษะ สมรรถนะ และศักยภาพทางการสือ่สาร ดา้นการฟัง การอา่น การพูด 

การเขยีน การน าเสนอ การถา่ยทอด และการโนม้นา้วใจ ในงานของผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถออกแบบสารเพือ่ใชใ้นการสือ่สารการเมอืงในฐานะผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ตรงตามวตัถปุระสงค ์และบรรลเุป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

 4. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถน าหลักการและทฤษฎกีารสือ่สาร ไปประยุกตใ์ชใ้นงานสือ่สารในงานของ

ผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ตรงตามวตัถุประสงค ์และบรรลเุป้าหมายทีก่ าหนด

ไวใ้นดา้นการสือ่ความหมาย บุคลกิภาพ ภาพลักษณ์ และการสรา้งแบรนดข์องผูน้ าการปกครอง

ทอ้งถิน่ การสือ่สารในการประชมุรูปแบบต่างๆ การสือ่สารกับสาธารณชนรูปแบบต่างๆ การสือ่สาร

ผา่นสือ่มวลชนและสือ่สงัคมออนไลน ์ในการพัฒนางานการสือ่สารของผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี หลักการ และแนวปฏิบัต ิในการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ และศักยภาพการสื่อสาร 

เพื่อสรา้งภาวะผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ การพัฒนาสมรรถนะดา้นการฟัง การอ่าน การพูด การเขยีน การน าเสนอ 

การถ่ายทอด และการโนม้นา้วใจ ในงานของผูน้ าการปกครองทอ้งถิ่น ทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

การออกแบบสารเพื่อการสือ่สารในฐานะผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ การพัฒนาบคุลกิภาพ การสรา้งภาพลักษณ์ และ

การสรา้ง แบรนด์ของผูน้ าการปกครองทอ้งถิ่น เพื่อการสื่อสารในฐานะผูน้ าการปกครองทอ้งถิ่น การสรา้ง 

ความน่าเชือ่ถือ การสรา้งลักษณะผูน้ าที่ครองใจประชาชน การสือ่สารในฐานะผูน้ าในการประชุมรูปแบบต่างๆ  

การประชมุประชาคม การประชมุฝ่ายบรหิาร การประชมุสภา การแถลงผลงาน การแถลงขา่ว การชีแ้จง การอภปิราย

การสือ่สารกบัสาธารณชนรูปแบบตา่งๆ การปราศรัยหาเสยีง การถา่ยทอดความรู ้การบรรยายสรุป การสือ่สารในงาน

พธิกีารตา่งๆ การสือ่สารผา่นสือ่มวลชนและสือ่สงัคมออนไลน ์เพือ่งานการสือ่สารของผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ 

17713 วทิยานพินธ ์(นวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Communication Innovation for Political and Local Administration) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

17714 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (นวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืง (6 หนว่ยกติ) 

 และการปกครองทอ้งถิน่) 

 Independent Study (Communication Innovation for Political and Local 

 Administration) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษาศกึษาประเด็นปัญหาทางนเิทศศาสตร ์

 2. เพือ่สรา้งทกัษะการจัดท าโครงการคน้ควา้อสิระทางนเิทศศาสตร์ 

 3. เพือ่เผยแพร่ผลการคน้ควา้อสิระทางนเิทศศาสตรส์ูส่าธารณะ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลือกประเด็นหรือหัวขอ้ปัญหาทางนิเทศศาสตร์ดว้ยการศึกษาคน้ควา้อิสระโดยการวจิัยหรือ 

การสังเคราะหท์ฤษฎแีละผลงานวจัิย หรือการเขยีนต าราหรือหนังสอืทางวชิาการ หรือการพัฒนาตน้แบบชิน้งาน 

และการเผยแพร่ผลการคน้ควา้อสิระสูส่าธารณะ 

17715 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติ (6 หนว่ยกติ) 

 นวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 Graduate Professional Experience in Communication Innovation for Political  

 and Local Administration  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามปีระสบการณ์ภาคสนามในการวางแผนและปฏบิัตกิารดา้นการสือ่สารทางการเมอืง

และการปกครองทอ้งถิน่ 

 2. เพื่อใหนั้กศึกษาไดฝึ้กฝนการพัฒนากระบวนการคิด การออกแบบ และประยุกต์ใชน้วัตกรรม  

การสือ่สารในงานการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่  

 3. เพือ่สรา้งความพรอ้มในคณุลกัษณะมหาบัณฑติในการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาสงัคมและประเทศชาติ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

เสรมิสรา้งประสบการณ์ภาคสนามดา้นการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ในรูปแบบตา่งๆ

การวางแผนและปฏบิัตกิารการสือ่สารขององคก์ร สือ่สารมวลชน และองคก์รการเมอืงและองคก์รอืน่ๆ การสรา้งสรรค์

และการออกแบบนวัตกรรมสือ่ทางการเมอืง การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพความเป็นผูน้ าทีม่ี

ความเชีย่วชาญทางดา้นการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองอย่างสรา้งสรรค ์มคีวามรับผดิชอบดว้ยคณุธรรม

จรยิธรรมเพือ่การพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาสงัคมและประเทศชาต ิ
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