
แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 4 ชุดวชิา (24 หน่วยกิต)

ข. วทิยานิพนธ์ 1 ชุดวชิา (12 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 4 ชุดวชิา

ข. วทิยานิพนธ์ 1 ชุดวชิา

1 ชุดวชิา

17713  วทิยานิพนธ์

17715  การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนวตักรรมการส่ือสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิ่น *
เปน็การอบรมเข้มที่เนน้การฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

หมายเหตุ  * นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

บังคับ 3 ชุดวชิา

และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

 : แผน ก แบบ ก 2

 : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิานวตักรรมการส่ือสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิ่น

   Master of Communication Arts Program in Communication Innovation for Political and Local Administration

 : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวตักรรมการส่ือสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิ่น)

   Master of Communication Arts (Communication Innovation for Political and Local Administration)

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

รายละเอียดของหลกัสตูร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

 : นศ.ม. (นวตักรรมการส่ือสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิ่น)

   M.Com.Arts. (Communication Innovation for Political and Local Administration)

 : 1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอดุมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนั้นๆ รับรอง 

   2. ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

   3. มคีวามรู้ภาษาองักฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได้โดยมหีลักฐานแสดงประกอบ (หรือมคีวามรู้ภาษาองักฤษตามเกณฑ์ที่สาขาวชิาก าหนด) หรือ 

   4. เป็นผู้ที่สภาวชิาการมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได้ โดยไมก่ระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

 : ผู้ที่มคุีณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1, 3 - 4 แต่ได้คะแนนสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.30 มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้ศึกษาได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

   ประจ าสาขวชิา/มหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบ

โครงสร้างของหลกัสตูร

17708  การจดัการนวตักรรมการส่ือสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิ่น

17707  การวจิยัการส่ือสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิ่น

17706  แนวคิดและทฤษฎกีารส่ือสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิ่น

17720  การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสาร และการผลิตส่ือเพื่อการส่ือสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิ่น

17719  การบูรณาการนวตักรรมการส่ือสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิ่น



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา

1 ชุดวชิา

1 ชุดวชิา

17715  การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนวตักรรมการส่ือสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิ่น *
เปน็การอบรมเข้มที่เนน้การฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

หมายเหตุ  * นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

17721  การพัฒนาผู้น าทางการเมอืงและการปกครองท้องถิ่นด้านการส่ือสาร

17719  การบูรณาการนวตักรรมการส่ือสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิ่น

17722  การเป็นผู้ประกอบการด้านการส่ือสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิ่น

17720  การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสาร และการผลิตส่ือเพื่อการส่ือสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิ่น

17714  การศึกษาค้นควา้อสิระ

17708  การจดัการนวตักรรมการส่ือสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิ่น

17707  การวจิยัการส่ือสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิ่น

17706  แนวคิดและทฤษฎกีารส่ือสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิ่น

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

 : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิานวตักรรมการส่ือสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิ่น

   Master of Communication Arts Program in Communication Innovation for Political and Local Administration

 : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวตักรรมการส่ือสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิ่น)

รายละเอียดของหลกัสตูร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

Last Updated: 15-December-2021

รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : 1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอดุมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนั้นๆ รับรอง 

   2. ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

   3. มคีวามรู้ภาษาองักฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได้โดยมหีลักฐานแสดงประกอบ (หรือมคีวามรู้ภาษาองักฤษตามเกณฑ์ที่สาขาวชิาก าหนด) หรือ 

   4. เป็นผู้ที่สภาวชิาการมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได้ โดยไมก่ระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

 : ผู้ที่มคุีณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1, 3 - 4 แต่ได้คะแนนสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.30 มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้ศึกษาได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

   ประจ าสาขวชิา/มหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบ

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ

โครงสร้างของหลกัสตูร

กลุ่มวชิาการสร้างสรรค์ การออกแบบ การผลติสื่อ และการประกอบการ

บังคับ 3 ชุดวชิา

และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาใดกลุ่มวชิาหน่ึงตอ่ไปน้ี

กลุ่มวชิาบูรณาการและการพัฒนาผู้น า

 : แผน ข

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

   Master of Communication Arts (Communication Innovation for Political and Local Administration)

 : นศ.ม. (นวตักรรมการส่ือสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิ่น)

   M.Com.Arts. (Communication Innovation for Political and Local Administration)


