มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

: แผน ก แบบ ก 2
: หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
Master of Communication Arts Program in Communication Innovation for Political and Local Administration
: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)
Master of Communication Arts (Communication Innovation for Political and Local Administration)
: นศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)
M.Com.Arts. (Communication Innovation for Political and Local Administration)
: 1. สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
3. มีความรูภ้ าษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ (หรือมีความรูภ้ าษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด) หรือ
4. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
: ผู้ที่มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1, 3 - 4 แต่ได้คะแนนสะสมระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร

4 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

(24 หน่วยกิต)
(12 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
4 ชุดวิชา
บังคับ 3 ชุดวิชา
17706 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
17707 การวิจยั การสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
17708 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
17719 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
17720 การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสาร และการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
ข. วิทยานิพนธ์

1 ชุดวิชา

17713 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
17715 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น *
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบตั ิเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

: แผน ข
: หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
Master of Communication Arts Program in Communication Innovation for Political and Local Administration
: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)
Master of Communication Arts (Communication Innovation for Political and Local Administration)
: นศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)
M.Com.Arts. (Communication Innovation for Political and Local Administration)
: 1. สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
3. มีความรูภ้ าษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ (หรือมีความรูภ้ าษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด) หรือ
4. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
: ผู้ที่มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1, 3 - 4 แต่ได้คะแนนสะสมระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร

5 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

(30 หน่วยกิต)
(6 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5 ชุดวิชา
บังคับ 3 ชุดวิชา
17706 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
17707 การวิจยั การสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
17708 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่มวิชาบูรณาการและการพัฒนาผู้นา
17719 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
17721 การพัฒนาผู้นาทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร
กลุ่มวิชาการสร้างสรรค์ การออกแบบ การผลิตสื่อ และการประกอบการ
17720 การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสาร และการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
17722 การเป็นผู้ประกอบการด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1 ชุดวิชา
17714 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
17715 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น *
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบตั ิเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้
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