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หลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  
ส าหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 3  

The Practicum Certificate Course of  
the Politics and Governance in Democratic Systems for Mass Media  

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในสภาวการณ์ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงท่ีมาพร้อมกับปัญหาใน
หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมืองไทยท่ียังคงไม่มีเสถียรภาพ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ สังคมท่ีมี
การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหยั่งรากลึก อีกท้ังความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สังคมไทย
ในปัจจุบันเปลี่ยนโฉมไปไม่เหมือนดังเดิม  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบให้ประชาชน  
ในภาคส่วนต่างๆ ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง  

 ท้ังนี้ นักสื่อสารมวลชน เป็นวิชาชีพหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคัญในสังคม และจ าเป็นอย่างยิ่ง      
ท่ีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เนื่องจากนักสื่อสารมวลชน
ท าหน้าท่ีในการบอกเล่า “ความจริง” สู่สาธารณะ ข่าวจากนักสื่อสารมวลชนจึงมีความส าคัญมาก 
เพราะประชาชนจะรับรู้ข่าวจากสื่อในฐานะความจริงท่ีเกิดขึ้น สื่อจึงสามารถชี้น าทิศทางการรับรู้
ของคนในสังคมได้  และในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง        
ในสังคมไทย มีกระแสทางด้านลบต่อสื่อท่ีแสดงให้เห็นออกมาอย่างชัดเจน อาทิ สื่อมีการเลือกข้าง
ทางการเมือง มีกลุ่มทุนท่ีพยายามแทรกแซงการท างานของสื่อ สื่อมีส่วนในการผลิตซ้ าวาทะกรรม
ความเกลียดชัง (Hate Speech) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร
และการแสดงความคิดเห็นของประชาชนท้ังสิ้น  

สื่อในฐานะตัวกลางในการสร้างความเข้าใจอันถูกต้องให้กับประชาชน และยังสามารถ
บรรเทาเยียวยาสร้างความปรองดองให้ เกิดขึ้ นในสังคมได้ นักสื่อสารมวลชน จึงควรได้รับ                
องค์ความรู้ท่ีถูกต้องในเร่ืองการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือท่ีจะสามารถถ่ายทอด 
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ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนได้อย่างถูกต้องและชัดเจน รวมไปถึงองค์ความรู้อื่นท่ีจ าเป็นในการพัฒนา
ศักยภาพการท างานของสื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปในด้านต่างๆ ตลอดจน   
การขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคมกับสื่อมวลชน 

 ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น สถาบันพระปกเกล้าจึงได้จัดให้มี “หลักสูตรวุฒิบัตรความรู้
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักสื่อสารมวลชน” โดยหลักสูตรจะมี
รูปแบบการศึกษาท้ัง ภาคทฤษฎีซึ่งเป็นการบรรยายในชั้นเรียนโดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความ
คิดเห็น ระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรมร่วมกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ   ภาคปฏิบัติเป็นการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศึกษากรณีศึกษาจากปัญหาในสถานการณ์จริง การร่วมกันอภิปราย
กรณีศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงานภาคสนาม ท้ังนี้ มีเป้าหมายในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ และท าให้เกิดการพัฒนาแนวคิด สร้างทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิด
ประสิทธิภาพ รวมท้ังยังสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อพัฒนาทางวิชาชีพและสังคมไทย
ต่อไปได้ 

2. วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรม“หลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครอง          
ในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักสื่อสารมวลชน” สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเข้าใจในระบบ กลไก และ
เคร่ืองมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน ท้ังในระดับโลก ระดับชาติ และระดับชุมชนท้องถิ่น ท่ีส่งผลต่อการ
ท างานในฐานะนักสื่อสารมวลชน 

3. ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในภูมิทัศน์สื่อท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาศักยภาพของตนเองในฐานะนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่  และมีทัศนคติ          
ท่ีเหมาะสมกับความเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ 

4. ส่งเสริมให้ เกิดการสร้างเครือข่ายนักสื่อสารมวลชน เพื่ อพัฒนาประชาธิปไตย            
ในสังคมไทย 
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3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

3.1 บุ ค ค ล ท่ี ส าม ารถ ส มั ค ร เข้ า รั บ ก ารศึ ก ษ าอ บ รม ใน ห ลั ก สู ต รจ ะ ต้ อ ง เป็ น                                
“นั ก สื่ อ ส ารม วลชน ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ห รือ  นั ก สื่ อ ส ารม วลชน ระดั บ ช าติ ”                                    
(นักสื่อสารมวลชนในท่ีนี้ หมายถึง นักข่าว รีไรท์เตอร์  โปรดิวเซอร์ข่าว บรรณาธิการ  
ในส่ือหนังสือพิมพ์ วิทย ุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์) 

3.2 บุคคลท่ีสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรจะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี 
และมีอายุไม่เกิน 55 ปี  

3.3 บุคคลท่ีสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรจะต้องมีประสบการณ์การ
ท างานด้านสื่อสารมวลชนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี (กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 

 

4. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

สถาบันพระปกเกล้าจะพิจารณารับนักศึกษาประมาณรุ่นละไม่เกิน 50 คน โดยพิจารณาตาม
ระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้าท่ีจะก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับ
หลักสูตร 

เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ หรือขอข้อมูล
เพิ่ ม เติม เพื่ อพิ จารณาความพร้อมและความเหมาะสมของการเข้ ารับการศึกษาอบรม                
ท้ังนี้  การพิจารณาคัดเลือก และผลการคัดเลือกจะด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
จะถือเป็นท่ีสุด 

5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม 

 การศึกษาอบรมมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย การบรรยาย การสัมมนากลุ่ม 
การอภิปรายถกแถลง การท ากรณีศึกษา การศึกษาดูงานในภาคสนาม  ท้ังนี้เพื่อเปิด
โอกาสให้วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้
อย่างกว้างขวาง 

 มีการจัดท าและน าเสนอเอกสารวิชาการหรือผลงานของผู้ เข้ารับการศึกษาอบรม            
ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ท่ีได้จากการศึกษาอบรมในหลักสูตร 

6. ระยะเวลาและสถานที่ศึกษาอบรม 

6.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรมโดยรวมประมาณ 10 วัน  

6.2 สถานท่ีศึกษาอบรม ณ สถาบันพระปกเกล้า และสถานท่ีอื่นท่ีสถาบันฯ ก าหนด 
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7. การส าเร็จการศึกษาอบรม 
7.1 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ เป็นผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมเมื่อปฏิบัติ

ตามเกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้โดยครบถ้วน 
- เกณฑ์เวลาเรียน – ผู้เข้าศึกษาอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดท้ังหลักสูตร   

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาเรียนท้ังหมด  
- เกณฑ์การมีส่วนร่วม – ผู้ เข้าศึกษาอบรมต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรม      

ตามกรอบการศึกษาอบรมท้ังหมดไว้ในหลักสูตร อาทิ การปฐมนิเทศและกิจกรรม
เสริมสร้างพลังทีม  และการศึกษาดูงาน 

- เกณฑ์การจัดท าผลงาน -  ผู้ เข้าศึกษาอบรมต้องส่งบทความหรือสกู๊ปข่าว       
ตามประเด็นท่ีหลักสูตรฯ ก าหนด 

- ไม่มีความประพฤติเสียหาย และไม่ด าเนินการใดๆ อันน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า 

7.2 ผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนี้จะได้รับ วุฒิบัตรความรู้ทางการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักสื่อสารมวลชน (The Practicum 
Certificate Course of the Politics and Governance in Democratic Systems 
for Mass Media) มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งวุฒิบัตรนั้นทุกประการ 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ศูนย์สื่อสารองค์กร  ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า 
 ผู้ประสานงาน : นางสาวจินห์จุฑา  ลิ้มสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0-2141-9755    

  นางสาวยะราพร  เฉลยโฉม โทรศัพท์ 0-2141-9756 
       โทรสาร   0-2143-8186 
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9. โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรวุฒิบัตร ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ส าหรับ                        
นักสื่อสารมวลชน ใช้เวลาการศึกษาอบรมในหลักสูตรท้ังสิ้น 60 ชั่วโมง แบ่งเป็นการเรียนการสอน
ในห้องเรียน กิจกรรมส าคัญในหลักสูตร และการเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ ดังนี้ 

9.1 การเรียนการสอนในห้องเรียน  จ านวน 38 ชั่วโมง แบ่งเป็น 
- กลุ่มวิชาที่ 1 สถานการณ์ปัจจุบันและประเด็น  รวม  11 ชั่วโมง 

ร่วมสมัย (จ านวน 2 วิชา)     
- กลุ่มวิชาที่ 2 ค่านิยมและวิถีทางการเมืองการปกครอง รวม  15 ชั่วโมง 

ในระบอบประชาธิปไตย (จ านวน 5 วิชา)     
- กลุ่มวิชาที่ 3 นักสื่อสารมวลชนมืออาชีพในบริบท รวม  12 ชั่วโมง 

สังคมไทย (จ านวน 4 วิชา)     

9.2 กิจกรรมในหลักสูตร จ านวน 22 ชั่วโมง แบ่งเป็น 
- การศึกษาดูงานในประเทศ    รวม    6  ชั่วโมง 
- การน าเสนอสรุปผลการศึกษาอบรมในหลักสูตร รวม  16 ชั่วโมง 

 สรุปผลงานรายวิชา(นอกชั้นเรียน) 
 น าเสนอในชั้นเรียน 

รวมจ านวนชั่วโมงทั้งหลกัสูตร   รวม      60  ชั่วโมง 

ท้ังนี้ การเรียนการสอนในหลักสูตรฯ ท้ัง 3 กลุ่มวิชา จะแบ่งเป็น 11 วิชา และแต่ละวิชา      
มีวัตถุประสงค์ และขอบเขตเนื้อหา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กลุ่มวิชาที่ 1 : สถานการณ์ปัจจุบันและประเด็นร่วมสมัย  (11 ชั่วโมง) จ านวน 2 วิชา 

1. ภูมิรัฐศาสตร์ และเศรษฐกิจโลกสมัยใหม่ ( 3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ทราบแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนาของโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ทราบถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางภูมิ
รัฐศาสตร์ ว่ามีความส าคัญส าหรับการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ในปัจจุบันเพียงใด 
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 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ภายใต้บริบทใหม่ของโลก ท้ังด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านการเมือง ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยี  

ประเด็นเนื้อหา 

 ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 

 บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในทางการเมือง สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติและปฏิญญาสากล ท่ีมีกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทย 

 ภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกสมัยใหม่ กับการปรับตัวของนักสื่อสารมวลชน 

2. ประเด็นร่วมสมัยส าหรับสังคมไทย ( 8 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ทราบถึงประเด็นส าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมร่วมสมัยท่ีมีอิทธิพลต่อมิติการพัฒนาและการบริหารงานของประเทศใน
สภาวการณ์ปัจจุบันได้ 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม สามารถวิเคราะห์ประเด็นส าคัญร่วมสมัยต่างๆ     
ท้ังในแง่สาเหตุความเป็นมา ความสัมพันธ์ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสังคมไทยได้ 

ประเด็นเนื้อหา 

 ประเด็นร่วมสมัยส าหรับสังคมไทยในปัจจุบัน อาทิ 
o ประชาคมอาเซียน 
o การปฏิรูปการเมือง 
o เศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาเศรษฐกิจ 4.0 
o การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

การรับมือภัยพิบัติและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
o ความเสมอภาคทางเพศและสิทธิมนุษยชน 
o ฯลฯ 
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กลุ่มวิชาที่ 2 : ค่านิยมและวิถีทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย                       
จ านวน 5 วิชา  (15 ชั่วโมง) 

1. แนวคิดและหลักการประชาธิปไตย : บริบทสากลและประเทศไทย (3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในค่านิยมหลักของระบอบ
ประชาธิปไตยท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เข้าใจพฤติกรรมทางการเมือง และวิถีทางการเมือง
การปกครองอันเป็นผลมาจากค่านิยมประชาธิปไตย      

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ตระหนักถึงหน้าท่ีความเป็นพลเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมท่ีสามารถส่งเสริมความมั่นคงของประชาธิปไตยได้ 

ประเด็นเนื้อหา  

 แนวคิดและรูปแบบของประชาธิปไตย  

 ค่ านิ ยมหลั กป ระชาธิป ไตย  อาทิ  ศั ก ดิ์ ศ รีค วาม เป็ น มนุ ษ ย์  สิ ท ธิ  หน้ า ท่ี                
ความรับผิดชอบ เสรีภาพ ความเสมอภาค หลักกฎหมาย  

 หน้าท่ีพลเมือง และการเป็นพลเมืองท่ีดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 

2. รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางการเมืองกับดุลอ านาจในระบอบประชาธิปไตย                       
(3 ชั่วโมง)  

วัตถุประสงค์      

 เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ ารับ ก ารศึ กษ าอบรมท ราบแนวโน้ ม เนื้ อห าสาระส าคัญ ของ                  
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในโครงสร้างและหน้าท่ีของ
สถาบันทางการเมืองท่ีใช้อ านาจอธิปไตยในรูปแบบต่างๆท้ัง อ านาจนิติบัญญัติ 
อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรอิสระท่ีมีอ านาจหน้าท่ี 
ในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจของหน่วยงานรัฐ 

ประเด็นเนื้อหา 

 รัฐธรรมนูญกับบริบทและทิศทางในการบริหารงานประเทศ 
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 โครงสร้างของสถาบันทางการเมืองท่ีใช้อ านาจอธิปไตยในรูปแบบต่างๆ 

 อ านาจหน้าท่ีขององค์กรอิสระท่ีมีอ านาจตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของ   
หน่วยงานรัฐ 
 

3. ธรรมาภบิาลกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม สามารถอธิบายได้ถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายองค์ประกอบ
ของหลักธรรมาภิบาลได้ 

 เพื่ อ ให้ผู้ เข้ ารับการอบรม  สามารถวิ เคราะห์ ได้ ว่าหน่ วยงานใดปฏิบัติตาม                                
หลักธรรมาภิบาลมากน้อยเพียงใด 

ประเด็นเนื้อหา 

 แนวคิด และองค์ประกอบ ของหลักธรรมาภิบาล 

 หลักการบริหารราชการแผ่นดินกับแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และเอ้ือต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

4. การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย (3 ชั่วโมง)  

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เข้าใจถึงแนวคิดการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไทย 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ทราบถึงทิศทางการกระจายอ านาจและการปกครอง
ท้องถิ่นไทย 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ทราบถึงความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น     
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

ประเด็นเนื้อหา 

 นโยบายภาครัฐกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 

 ทิศทางการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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5. สันติวิธีในการสร้างสังคม สันติสุข สมานฉันท์ (3 ชั่วโมง)  

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง และสามารถแก้ไข
ความขัดแย้งไม่ให้เปลี่ยนเป็นความรุนแรงได้อย่างถูกต้อง 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีวิธีคิดและทักษะเบื้องต้นท่ีเหมาะสมในการจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดสันติวิธีเพื่อแก้ปัญหา    
ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ประเด็นเนื้อหา 

 ธรรมชาติของความขัดแย้ง และประเภทของความรุนแรง 

 สถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทย  

 การจัด การกั บความขั ด แย้ งด้ วยการไม่ ใช้ ค วามรุนแรง แน วคิ ด สั นติ วิ ธี               
และกรณีศึกษา 
 

กลุ่มวิชาที่ 3 : นักสื่อสารมวลชนมืออาชีพในบริบทสังคมไทย จ านวน 4 วิชา  

(12 ชั่วโมง) 

1. กฎหมาย และ จริยธรรมวิชาชีพ ส าหรับนักสื่อสารมวลชน (3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อมวลชน ในการท าหน้าท่ีสื่อมวลชนท่ีดี 
ท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับ       
นักสื่อสารมวลชน 

 เพื่ อให้ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถน าความรู้ เรื่องกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง          
ไปประยุกต์ใช้ในการท างานจริงได้ 

ประเด็นเนื้อหา 

 จริยธรรมส่ือสารมวลชน ความหมายและความส าคัญของจริยธรรมสื่อสารมวลชน 

 กฎหมายท่ีเกี่ยวกับนักสื่อสารมวลชน  

 ความผิดฐานต่างๆ ท่ีนักสื่อสารมวลชนควรรู้ อาทิ ความผิดฐานละเมิด ความผิดฐาน
หมิ่นประมาท 
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2. บทบาทนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย (3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ตระหนักถึงบทบาทของนักสื่อสารมวลชน ท่ีเป็นภาค
ส่วนส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย 

 เพ่ือให้ผู้เข้าศึกษาอบรม ตระหนักถึงความส าคัญของการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างเครือข่ายนักสื่อสารมวลชน เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตยในสังคมไทย 

ประเด็นเนื้อหา 

 บทบาทนักสื่อสารมวลชน กับการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย 

 การพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทย 

 เครือข่ายนักส่ือสารมวลชนกับการพัฒนาประชาธิปไตย 
 

3. บทบาทนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพกับการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ (3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ให้ความส าคัญในการน าเสนอข่าวสารข้อเท็จจริง    
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและน าไปสู่การจัดการท่ีถูกต้องเหมาะสมในสังคม 

 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรม ตระหนักถึงความส าคัญของการน าเสนอข่าว     
อย่างเป็นธรรม รอบด้าน ภายใต้สังคมที่มีความหลากหลายทางความคิด 

 เพื่อให้ผู้ เข้าศึกษาอบรม ตระหนักถึงการน าเสนอข่าวอย่างเท่ี ยงตรง และมี       
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ประเด็นเนื้อหา 

 ความรับผิดชอบและบทบาทสื่อมวลชนในปัจจุบันกับความคาดหวังของสังคมไทย 

 การน าเสนอข่าวสารข้อมูลท่ีค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและความมั่นคงของรัฐ 

 นักสื่อสารมวลชนกับการสร้างสรรค์ความเป็นธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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4. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศกับความท้าทายของนักสื่อสารมวลชน                           
( 3 ชั่วโมง)  

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีท าให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงในงานของนักสื่อสารมวลชน 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้กับการท างานจริง 
เพ่ือให้เข้ากับบริบทความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม สามารถปรับการท างานให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ิม
ศักยภาพองค์กรให้สามารถด าเนินภารกิจได้อย่างลุล่วง 

ประเด็นเนื้อหา 

 ความเข้าใจในภูมิทัศน์สื่อกับการปฏิบัติงานของนักสื่อสารมวลชนในบริบทสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ่

 ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน  

 ทิศทางและแนวโน้มการปฏิบัติงานสื่อสารมวลชนในอนาคต 


