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หลกัสตูรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ  

แขนงวชิานวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

สาขาวชิานเิทศศาสตร ์

17706 แนวคดิและทฤษฎกีารสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่  (6 หนว่ยกติ) 

Communication Concept and Theories for Political and Local Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มีความรูค้วามเขา้ใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎี วิธีการศึกษา พัฒนาการของทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง  

ทฤษฎีการสื่อสารกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง สังคม และการสื่อสาร นวัตกรรมการสือ่สาร 

แบบจ าลองการสือ่สาร และทฤษฎกีารสือ่สาร 

 2. สามารถประยุกต์ใชท้ฤษฎีการสือ่สารในการหาเสียงเลือกตัง้ การสรา้งคะแนนนิยมทางการเมือง  

การสือ่สารองคก์รทางการเมือง การสือ่สารการตลาดทางการเมือง เครือข่ายการสือ่สาร การสรา้งสันตสิุข  

การลดความขัดแยง้ การสื่อสารในภาวะวกิฤติ ประชามติ การมีส่วนร่วม ธรรมาภิบาล การประกอบการ 

การสือ่สาร และประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ ทฤษฎ ีวธิกีารศกึษา พัฒนาการของทฤษฎกีารสือ่สารทางการเมอืง ทฤษฎกีารสือ่สาร

กบัการอธบิายปรากฏการณ์ทางการเมอืงสงัคมและการสือ่สาร นวัตกรรมการสือ่สาร แบบจ าลองการสือ่สาร ทฤษฎี

การสือ่สารและการประยุกตใ์ชใ้นการหาเสยีงเลอืกตัง้ การสรา้งคะแนนนิยมทางการเมอืง การสือ่สารองคก์รทางการเมอืง 

การสือ่สารการตลาดทางการเมือง เครือข่ายการสือ่สาร การสรา้งสันตสิุข การลดความขัดแยง้ การสือ่สารในภาวะ

วกิฤต ิประชามต ิการมสีว่นร่วม ธรรมาภบิาล การประกอบการการสือ่สาร และประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งทางการเมอืงและ

การปกครองทอ้งถิน่  

17707 การวจิยัการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่  (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Research for Political and Local Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจวธิแีสวงหาความรูด้ว้ยการวจิัย แบบการวจิัย ประเภทการวจิัย หลกัและกระบวนการวจิัย 

การก าหนดปัญหาวจัิย การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการสรา้งกรอบแนวคดิเชงิทฤษฎแีละกรอบแนวคดิใน

การวจัิยดา้นนวัตกรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการออกแบบการวจัิยและระเบยีบวธิกีารวจัิยดา้นนวัตกรรมการสือ่สารทางการเมอืง

และการปกครองทอ้งถิน่  

 3. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และทักษะการก าหนดขอบข่ายและแนวทางการวจิัยนวัตกรรมการสือ่สารทาง

การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ การจัดท าโครงร่างการวจิัย การบรหิารงานวจิัย และการจัดท ารายงาน

การวจัิยดา้นนวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 4. มทีกัษะ และประสบการณ์การวจัิยนวัตกรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 5. มจีรยิธรรมในการวจิัย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วธิแีสวงหาความรูด้ว้ยการวจิัย แบบการวจิัย ประเภทการวจิัย หลกัและกระบวนการวจิัย การก าหนดปัญหาวจิัย 

การทบทวนวรรณกรรม การสรา้งกรอบแนวคดิเชงิทฤษฎ ีการสรา้งกรอบแนวคดิในการวจัิยการออกแบบการวจิัย 

ระเบยีบวธิกีารวจัิย การก าหนดประชากรและแหล่งขอ้มูล การสุม่ตัวอย่างและการคัดเลอืกแหล่งขอ้มูล การสรา้ง

และการทดสอบเครือ่งมอืวจิัย การเก็บขอ้มูลเพือ่การวจัิยทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคุณภาพ การวเิคราะห์

ขอ้มูลเชงิปริมาณ การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพ หลักการใชส้ถิตเิพื่อการวจัิย ขอบข่ายและแนวทางการวจิัย

นวัตกรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ การจัดท าโครงการวจิัย การบรหิารงานวจิัย การจัดท ารายงานการวจิัย 

จรยิธรรมในการวจิัย การน าความรูเ้กีย่วกับการวจัิยไปประยุกตใ์ชใ้นการสรา้งนวัตกรรมการสือ่สารทางการเมอืงและ

การปกครองทอ้งถิน่ 

17708 การจดัการนวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืง  (6 หนว่ยกติ) 

 และการปกครองทอ้งถิน่ 

 Communication Innovation Management for Political and Local Administration  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ความหมาย ประเภท องคป์ระกอบ หลักและกระบวนจัดการนวัตกรรม

การสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 2. มีความรูค้วามเขา้ใจการวเิคราะห์สถานการณ์ การวางแผน การออกแบบ การสรา้ง การทดสอบ ปรับปรุง

นวัตกรรมเชงิแนวคดิ กระบวนการ และสิง่ประดษิฐ ์การจัดการองคก์รเพื่อการประกอบการหรอืการเป็น

ผูจ้ัดการดา้นการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 3. มทีกัษะในการจัดการและการประยุกตใ์ชน้วัตกรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ความหมาย ประเภท องคป์ระกอบ หลักและกระบวนจัดการนวัตกรรมการสือ่สารทางการเมอืง

และการปกครองทอ้งถิน่ การวเิคราะห์สถานการณ์ การวางแผน การออกแบบ การสรา้ง การทดสอบ ปรับปรุง

นวัตกรรมเชงิแนวคดิ กระบวนการ และสิง่ประดษิฐ ์การจัดการองคก์รเพือ่การประกอบการหรอืการเป็นผูจ้ัดการดา้น

การสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่  

17713 วทิยานพินธ ์(นวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืง  (12 หนว่ยกติ) 

 และการปกครองทอ้งถิน่)  

 Thesis (Communication Innovation for Political and Local Administration) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธ ์

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

 4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณ 

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพ 

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีนและ

เสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และ เชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ การเขียนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ และการเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

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 

 การเลอืกประเด็นหรอืหัวขอ้ปัญหาทางนเิทศศาสตรด์ว้ยการศกึษาคน้ควา้อสิระโดยการวจัิยหรอืการสงัเคราะห์

ทฤษฎแีละผลงานวจิัย หรอืการเขยีนต าราหรอืหนังสอืทางวชิาการ หรอืการพัฒนาตน้แบบชิน้งาน และการเผยแพร่

ผลการคน้ควา้อสิระสูส่าธารณะ 

17715 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑตินวตักรรมการสือ่สาร  (6 หน่วยกติ)

 ทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 Graduate Professional Experience in Communication Innovation  

 for Political and Local Administration  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มปีระสบการณ์ภาคสนามในการวางแผนและปฏบิตักิารดา้นนวัตกรรมการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 2. ไดฝึ้กฝนการพัฒนากระบวนการคิด การออกแบบ การวางแผน การปฏิบัติการ และประยุกต์ใชน้วัตกรรม 

การสือ่สารในงานการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่  

 3. ไดฝึ้กฝนการพัฒนาทักษะการเป็นผูป้ระกอบการดา้นนวัตกรรมการสือ่สารในงานการเมอืงและการปกครอง

ทอ้งถิน่ 

 4. สรา้งความพรอ้มในคณุลกัษณะมหาบณัฑติในการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาสงัคมและประเทศชาต ิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เสรมิสรา้งประสบการณ์ภาคสนามดา้นการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ในรูปแบบตา่งๆ 

การวางแผนและปฏบิัตกิารการสือ่สารขององคก์ร สือ่สารมวลชน และองคก์รการเมอืงและองคก์รอืน่ๆ การสรา้งสรรค์

และการออกแบบนวัตกรรมสือ่ทางการเมอืง การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพความเป็นผูน้ าและ

การเป็นผูป้ระกอบการทีม่คีวามเชีย่วชาญทางดา้นการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองอยา่งสรา้งสรรค ์มคีวาม

รับผดิชอบดว้ยคณุธรรมจรยิธรรมเพือ่การพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาสงัคมและประเทศชาต ิ
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17719 การบูรณาการนวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืง  (6 หนว่ยกติ) 

 และการปกครองทอ้งถิน่ 

 Integrated Learning in Communication Innovation for Political  

 and Local Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถบรูณาการความรู ้แนวคดิ หลักการ และกระบวนการสูก่ารปฏบิัตกิารนวัตกรรมการสือ่สารทางการเมอืง

และการปกครองทอ้งถิน่  

 2. สามารถประยกุตใ์ชก้ารรณรงคท์างการเมอืง การรณรงคท์างสงัคม การสือ่สารองคก์ร การสรา้งคะแนนนยิม

ทางการเมือง การสือ่สารเชงิประเด็นที่เกีย่วขอ้ง การจัดการองค์กรเพื่อการประกอบการหรือเป็น

ผูจั้ดการเพือ่เพิม่ศกัยภาพการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ในมติติา่งๆ 

 3. สามารถจัดการองคก์รเพื่อการประกอบการหรือเป็นผูจั้ดการเพื่อเพิ่มศักยภาพการสือ่สารทางการเมือง

และการปกครองทอ้งถิน่ในมติติา่งๆ 

 4. มทีักษะในการรณรงคท์างการเมอืง การรณรงคท์างสังคม การสือ่สารองคก์ร การสรา้งคะแนนความนิยม

ทางการเมือง การสือ่สารเชงิประเด็นที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการสือ่สารทางการเมืองและ 

การปกครองทอ้งถิน่ในมติติา่งๆ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ และกระบวนการการบูรณาการความรูสู้ก่ารปฏบิัตใินการใชน้วัตกรรมการสือ่สารทาง

การเมืองและการปกครองทอ้งถิ่นทางดา้นการรณรงค์ทางการเมือง การรณรงค์ทางสังคม การสือ่สารองค์กร  

การสรา้งคะแนนนิยมทางการเมอืง การสือ่สารเชงิประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง และการจัดการองคก์รเพื่อการประกอบการ 

การเพิม่ศกัยภาพการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ในมติติา่งๆ 

17720 การคดิสรา้งสรรค ์การออกแบบสาร และการผลติสือ่เพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 ทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

Creative Thinking, Message Design and Media Production for Communication in 

Political and Local Administration  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการคดิสรา้งสรรค ์การวเิคราะหข์อ้มลู การวางแผนการสือ่สาร การออกแบบสาร การผลติ 

การใชส้ือ่ และการประเมนิผลคณุภาพและประสทิธผิลของสารและสือ่ 

 2. มทีกัษะในการออกแบบและการผลติสือ่ดัง้เดมิและสือ่ใหมเ่พือ่ใชง้านในรูปแบบตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การคดิสรา้งสรรค ์การวเิคราะห์ขอ้มูล การวางแผนการสือ่สาร การออกแบบสาร การผลติ การใชส้ือ่  

และการประเมนิคุณภาพและประสทิธผิลของสารและสือ่ เทคนิคการออกแบบและการผลติสือ่ดัง้เดมิและสือ่ใหม ่

สปอตเสยีง สปอตภาพและเสยีง จดหมายข่าว โปสเตอร์ ป้าย โลโก ้สโลแกน สนุทรพจน์ การปราศรัย การดเีบต 

สภากาแฟ พบปะประชาชน และกจิกรรม อนิโฟกราฟิก วดิีโอคลปิ และโมไบลแ์อปพลเิคชันดว้ยสมาร์ทดไีวซ ์ 

การจัดการเว็บไซต ์และสือ่สงัคมออนไลน์ประเภทตา่งๆ ดา้นการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 
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17721 การพฒันาผูน้ าทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ดา้นการสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Development for Political and  

 Local Administration Leaders  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลักการ ทฤษฎ ีการพัฒนาทักษะ สมรรถนะการสือ่สารเพื่อการสรา้ง

ภาวะผูน้ าทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 2. มีการพัฒนาสมรรถนะการสือ่สารดา้นการฟัง การอ่าน การพูด การเขยีน การใชเ้ทคโนโลยีการสือ่สาร 

บคุลกิภาพและการปรากฎกาย การน าเสนอเพือ่การโนม้นา้วใจ 

 3. มทีักษะในการสือ่สารเพือ่สรา้งการสรา้งความนยิมทางการเมอืง การกลา่วสนุทรพจน์ การปราศรัยหาเสยีง 

การดเีบต การประชมุ การแถลงขา่ว การใหส้มัภาษณ์ การสรา้งเครอืขา่ยมวลชนสมัพันธ ์การเจรจาตอ่รอง 

การจัดการความขัดแยง้ การจัดการความเสีย่ง การจัดการในภาวะวกิฤต การปฏบิัตกิารสงครามข่าวสาร 

และทกัษะการน าองคก์รเพือ่การประกอบการดา้นการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 4. มปีระสบการณ์การเป็นผูน้ าดา้นการสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี หลักการ และแนวปฏบิัตใินการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ ศักยภาพการสือ่สารของผูน้ า

ดา้นการคิด การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน การใชเ้ทคโนโลยีการสือ่สาร บุคลิกภาพและการปรากฎกาย  

การน าเสนอเพื่อการโนม้นา้วใจ การสรา้งความนิยมทางการเมือง การกล่าวสุนทรพจน์ การปราศรัยหาเสยีง การดเีบต 

การประชมุ การแถลงขา่ว การใหส้มัภาษณ์ การสรา้งเครอืขา่ยมวลชนสมัพันธ ์ทักษะการสือ่สารในการเจรจาตอ่รอง 

การจัดการความขัดแยง้ การจัดการความเสีย่ง การจัดการในภาวะวกิฤต การปฏบิัตกิารสงครามขา่วสาร และทักษะ

การน าองคก์รเพือ่การประกอบการดา้นสือ่สารทางการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

17722 การเป็นผูป้ระกอบการดา้นการสือ่สารทางการเมอืง  (6 หนว่ยกติ) 

 และการปกครองทอ้งถิน่ 

 Being an Entrepreneur in Political and Local Administration Communication  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการเป็นผูป้ระกอบดา้นการสือ่สารทางเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 2. ไดพั้ฒนาผลติภัณฑแ์ละการบรกิารในฐานะเป็นผูป้ระกอบดา้นการสือ่สารทางเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 3. ไดฝึ้กฝนการพัฒนากระบวนการคดิ การออกแบบ การวางแผน และการปฏบิัตกิารการเป็นผูป้ระกอบ

ดา้นการสือ่สารทางเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ และกระบวนการการเป็นผูป้ระกอบดา้นการสือ่สารทางเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ 

รูปแบบกจิการที่ทา้ทาย การพัฒนาผลติภัณฑ์และการบรกิาร การจัดการองคก์รในยุคดจิทิัล การวางแผนธุรกจิ  

การจัดการการใหบ้รกิาร การสือ่สารตลาด การแสวงหาลูกคา้ใหม่และการรักษาฐานลูกคา้เดมิ การสรา้งเครือข่าย

การประกอบการ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของกจิการ คุณธรรม

จรยิธรรมในการประกอบการ และการพัฒนาศักยภาพการเป็นผูป้ระกอบดา้นการสือ่สารทางเมอืงและการปกครอง

ทอ้งถิน่ 

 

 

Last updated: 29-Dec-2021 


