
แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

ปทีี่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปทีี่ ภาค

17706   แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารทางการเมืองและ

           การปกครองท้องถิน่     

17707   แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารทางการเมืองและ

            การปกครองท้องถิน่     

ปลาย 17708   การจดัการนวตักรรมการส่ือสารทางการเมืองและ

            การปกครองท้องถิน่     

ปลาย

-'-'-'-'-    ชุดวชิาเฉพาะเลือก 1 ชุดวชิา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

17719   การบูรณาการนวตักรรมการส่ือสารทางการเมืองและ

           การปกครองท้องถิน่     

17720   การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสาร 

            และการผลิตส่ือเพื่อการส่ือสารทางการเมืองและ

            การปกครองท้องถิน่    

2 ต้น 17713   วทิยานิพนธ์ 2 ต้น

17713   วทิยานิพนธ์

17715   การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

            นวตักรรมการส่ือสารทางการเมืองและ

            การปกครองท้องถิน่     

 

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

 : 1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง 

   2. ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 

   3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได้โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ (หรือมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สาขาวชิาก าหนด) หรือ 

   4. เป็นผู้ที่สภาวชิาการมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลกัสตูร

 : แผน ก แบบ ก 2

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

 : นศ.ม. (นวตักรรมการส่ือสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่)

   Master of Communication Arts (Communication Innovation for Political and Local 

   Administration)

 : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวตักรรมการส่ือสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่)

   Master of Communication Arts Program in Communication Innovation for Political 

   and Local Administration

 : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิานวตักรรมการส่ือสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

ปลาย ปลาย

 : ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3 - 4 แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.30 มหาวทิยาลัย อาจรับเข้าศึกษาได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขวชิา/

   มหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบ

1 ต้น 1 ต้น



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

ปทีี่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปทีี่ ภาค

1 ต้น 17706   แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารทางการเมืองและ

           การปกครองท้องถิน่     

1 ต้น

17707   การวจิยัการส่ือสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่

ปลาย 17708   การจดัการนวตักรรมการส่ือสารทางการเมืองและ

            การปกครองท้องถิน่     

ปลาย

 ----- ชุดวชิาเฉพาะเลือก 1 ชุดวชิา โดยเลือกจากกลุ่มวชิาต่อไปนี ้

กลุม่วิชาบรูณาการและการพัฒนาผู้น า

17719   การบูรณาการนวตักรรมการส่ือสารทางการเมืองและ

            การปกครองท้องถิน่

กลุม่วิชาการสร้างสรรค์ การออกแบบ การผลิตสือ่ 

และการประกอบการ

17720   การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสาร 

           และการผลิตส่ือเพื่อการส่ือสารทางการเมืองและ

           การปกครองท้องถิน่       

2 ต้น 17714   การศึกษาค้นควา้อิสระ      2 ต้น

 ----- ชุดวชิาเฉพาะเลือก 1 ชุดวชิา โดยเลือกจากกลุ่มวชิาต่อไปนี ้

กลุม่วิชาบรูณาการและการพัฒนาผู้น า

17721   การพัฒนาผู้น าทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่

           ด้านการส่ือสาร

กลุม่วิชาการสร้างสรรค์ การออกแบบ การผลิตสือ่ 

และการประกอบการ

17722   การเป็นผู้ประกอบการด้านการส่ือสารทางการเมืองและ

            การปกครองท้องถิน่     ปลาย 17715   การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

            นวตักรรมการส่ือสารทางการเมืองและ

            การปกครองท้องถิน่     

ปลาย

 : แผน ข

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลกัสตูร

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

 : นศ.ม. (นวตักรรมการส่ือสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่)

   Master of Communication Arts (Communication Innovation for Political and Local 

   Administration)

 : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวตักรรมการส่ือสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่)

   Master of Communication Arts Program in Communication Innovation for Political 

   and Local Administration

 : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิานวตักรรมการส่ือสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่

Last Updated: 28-December-2021

 : 1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง 

   2. ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 

   3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได้โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ (หรือมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สาขาวชิาก าหนด) หรือ 

   4. เป็นผู้ที่สภาวชิาการมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ  : ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3 - 4 แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.30 มหาวทิยาลัย อาจรับเข้าศึกษาได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขวชิา/

   มหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบ

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา


