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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะ ศูนย์ท่าพระจันทร์  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน    
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร :  25500051109438 
  ภาษาไทย : หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน   
  ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Mass Communication 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม :  วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) 
   ชื่อย่อ  :  ว.ม. (สื่อสารมวลชน) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Master of Arts (Mass Communication) 
   ชื่อย่อ  :  M.A. (Mass Communication) 
 
3. วิชาเอก  
  - ไม่มี - 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  39 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลักสูตรระดับปริญญาโท โดยเป็นการศึกษาระบบทวิภาคแบบเต็มเวลา ศึกษา 2 ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช้   
  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สื่อสารมวลชน พ.ศ. 2554 ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา  
    ในการประชุมครั้งที่  1/2559  เมื่อวันที่  29  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2559 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย  
    ในการประชุมครั้งที่     เมื่อวันที่      เดือน      พ.ศ.  
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา 2561 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 นักวิจัยด้านการสื่อสารหรือสังคมศาสตร์ 
  8.2 ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดและประเมินนโยบายการสื่อสารในหน่วยงานต่าง ๆ  
  8.3 นักวางแผนและผลิตสื่อรณรงค์ในโครงการเพ่ือการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
  8.4 ผู้บริหารในหน่วยงานทางด้านสื่อสารมวลชน 
  8.5 ที่ปรึกษาในหน่วยงานทางด้านสื่อสารมวลชน 
  8.6 อาจารย์และนักวิชาการทางด้านสื่อสารมวลชน 
  8.7 ผู้ช านาญการด้านสื่อสารมวลชน 



มคอ.2 
 

 4 

9. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ  และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทางวชิาการ ชื่อ นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 
ปีการศึกษาที่จบ 

1 
 
 
 
 

 

3100601105XXX 
 

รองศาสตราจารย์ 
ดร. 

(ด้านวิทยแุละโทรทัศน์) 

สมสุข  หินวิมาน 
 
 

DPhil (Media & Cultural Studies)    
 University of Sussex, UK . 2543 
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  2534 
ว.บ. (สื่อสารมวลชน) (เกียรตินยิมอันดับสอง) 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2532 

2 3101401033XXX รองศาสตราจารย ์
(ด้านบริหารการ
สื่อสารมวลชน) 

 

กิติมา สุรสนธ ิ
 

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พฒันาการ) 
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  2524 
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) (เกียรตินิยมอันดับสอง)    
  มหาวิทยาลยักรุงเทพ  2522 

3 3101203558XXX รองศาสตราจารย ์
(ด้านหนังสือพิมพ์และ

สิ่งพิมพ์) 

รุจน์ โกมลบุตร MA (Communication Policy) City 
 University London, UK. 2538 
วบ. (สื่อสารมวลชน) (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์2532 

    
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 โลกของสื่อสารมวลชนถือก าเนิดขึ้นและวิวัฒน์ก้าวหน้ามานับหลายศตวรรษ ปัจจุบันความ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ได้เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อความเป็นไปของสื่อสารมวลชน ทั้งในโลกวิชาการและในโลก
ความจริง โดยในเชิงวิชาการนั้น แวดวงสื่อสารศึกษาได้เกิดการผนวกผสานทฤษฎีและศาสตร์ความรู้ทั้งตาม
ขนบดั้งเดิมและชุดทฤษฎีใหม่ๆ ในโลกสังคมศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน ตลอดจนเกิดการพัฒนาวิธีวิทยาการวิจัย
สื่อสารมวลชนออกไปอย่างกว้างขวาง ในขณะที่ในโลกความจริงนั้น สื่อสารมวลชนได้ขยายตัวออกไปใน
หลากหลายมิติ นับตั้งแต่การเข้าสู่โฉมหน้าใหม่ของวิถีการสื่อสารในยุคเศรษฐกิจสารสนเทศและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ การจัดองค์การและการตลาดสื่อสารมวลชนแบบใหม่ การเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีสื่อใหม่ (new 
media) การเกิดขึ้นของวิถีการควบรวมความเป็นสื่อ (media convergence) เข้าไว้ด้วยกัน การเข้าสู่อิทธิพล
ของกระแสโลกาภิวัตน์ การเกิดขบวนการสื่อสารเพื่อเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสังคมแบบต่างๆ และประเด็นทาง
สังคมร่วมสมัยใหม่ๆ ที่ก าลังท้าทายและทดสอบพลังของการสื่อสาร ทั้ งในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี บทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารต่อสังคมในทุกด้านเหล่านี้ กลายเป็นความ
จ าเป็นของการปรับตัวและพัฒนาองค์ความรู้กับศาสตร์ด้านการสื่อสารให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงให้มาก
ยิ่งขึ้น  
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
             หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน พ.ศ. 2559 นี้ เน้นหนักพันธ
กิจการสร้างผู้เรียนที่มีศักยภาพด้านการวิจัย เพ่ือแสวงหาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารที่เชื่ อมโยงกับความ
เปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ภายใต้บริบทที่สังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่ 
“สังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐานราก” (knowledge-based society) หรือการผลิตและใช้ความรู้เพ่ือขับเคลื่อนการ
สื่อสารให้น าสู่การพัฒนาทุกมิติในสังคมไทย  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นภารกิจหลักของการวิจัย โดยมี
กรอบการสร้างนักวิจัยที่จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ 6 ด้านแห่งการเป็นผู้น าที่จะประสบความส าเร็จใน
ศตวรรษท่ี 21 หรือ “GREATS” อันได้แก่  
G (Global Mindset) ทันโลก ทันสังคม เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆ 
R (Responsibility) มีส านึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืน ต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
E (Eloquence) สามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และทรงพลัง มีทักษะสุนทรียะ สนทนา          
A (Aesthetic Appreciation) ซาบซึ้งในความงาม คุณค่าของศิลปะ ดนตรี และสถาปัตยกรรม 
T (Team Leader) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ท้ังในบทบาทผู้น า และบทบาททีม 
S (Spirit of Thammasat) มีจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ ความเชื่อม่ันในระบอบประชาธิปไตย  

สิทธิเสรีภาพ ยอมรับในความเห็นที่แตกต่างและต่อสู้เพ่ือความเป็นธรรม 
   
  ดังนั้น คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จึงก าหนดให้ผู้เรียนหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน พ.ศ. 2559 ได้เน้นหนักการเรียนด้านการวิจัยเพ่ือการสื่อสาร ที่ผสานความรู้ทั้งเชิง
ทฤษฎีและวิธีวิทยามาประยุกต์ใช้วิเคราะห์อภิปรายปรากฏการณ์การสื่อสารในด้านต่างๆ โดยเน้นเนื้อหาที่ร่วม
สมัย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาในมิติต่างๆ การสื่อสารกับโลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ การสื่อสารองค์การและการจัดการการตลาดที่ร่วมสมัย การสื่อสารกับประเด็น
ใหม่ๆ ทางสังคม ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีใหม่ๆ ด้านการสื่อสาร อันจะยังประโยชน์ต่อการวิจัย
และการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านสื่อสารศึกษา 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น  
    ไม่มี 
 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
 ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า วิชาชีพสื่อสารมวลชนเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทส าคัญและความรับผิดชอบ
สูงต่อบุคคลและสั งคม ดั งนั้นนักสื่ อสารมวลชนต้องจ าเป็นอาศัยวิชาการ ความรู้  ความช านาญ  
และประสบการณ์ที่ก้าวหน้าและกว้างขวาง เพ่ือปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านนี้ให้สอดคล้องกับความต้องการ  
และสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน จึงเปิดการเรียนการสอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีและวิธีการแสวงหาความรู้ทางด้านสื่อสารมวลชน เพ่ือน าไปใช้
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ประยุกต์ใช้ในการประเมินผลวิจัยการสื่อสาร อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบสังคมโดยรวมที่ก าลังเข้าสู่สังคมแห่ง
ความรู้ต่อไป 
 1.2 ความส าคัญ 

แม้จะมีการขยายตัวทางด้านสื่อสารในประเทศไทยอย่างมากก็ตาม แต่ความพยายามที่จะน าการ
สื่อสารเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศก็ยังไม่สัมฤทธิผลเท่าที่ควร โครงการพัฒนาต่าง ๆ จึงยังไม่
บรรลุผลตามเป้าหมาย สาเหตุส าคัญเนื่องจากขาดการวางนโยบายและวางแผนด้านการสื่อสารทั้งในระดับมห
ภาคและจุลภาค นอกจากนี้ความรู้ความเข้าใจในด้านทฤษฎี เทคนิค นิเทโศบาย และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
การสื่อสาร เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนายังไม่เพียงพอและสมบูรณ์เท่าที่ควร เพราะขาดการค้นคว้าวิจัยที่จริงจัง
และน่าเชื่อถือ  การเปิดสอนหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชนนี้ จะช่วยปิดช่องว่าง
ดังกล่าวและเอ้ืออ านวยต่อโครงการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างมากโดยอาศัยการสร้างบุคคลากรที่มีทุนความรู้
และศักยภาพการวิจัยทางสื่อสารการศึกษา   
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือให้มหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 
  1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวคิดและทฤษฎีสื่อสารมวลชน 
  2) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการแสวงหาความรู้ทางด้านการสื่อสาร 
  3) สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยการสื่อสาร ในประเด็นที่เชื่อมโยงกับมิติต่างๆ 

ของสังคม 
  4) สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านสื่อสารมวลชนได้ 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ภายใน 5 ปี 

การพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. การพัฒนาหลักสตูร - มุ่งเน้นการพัฒนา
หลักสตูรที่มีความเข้มข้น 
มีจุดเด่นและมีความ
แข็งแกร่งในสายด้านการ
สื่อสารมวลชน โดย 
1.1  การใช้ปรัชญา หลัก
คิดเรื่องการบรูณาการ
วิชาการที่เหมาะสม
ทันสมัย และสนองตอบ
ต่อเป้าหมายของการเป็น
นักวิชาการ 
1.2. การบูรณาการ
วิชาการต่าง ๆ โดยการให้
สัดส่วนการศึกษาของ
วิชาการต่าง ๆ ท่ีเน้น
วิธีการ สร้างและค้นหา
องค์ความรู้ทางด้านการ
สื่อสารผ่าน
กระบวนการวิจยัที่
สามารถเชื่อมโยงระหว่าง
ความรู้ การประยุกต์ใช้

- มอีาจารย์รับผิดชอบหลักสตูร ตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 
- จ านวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และเป็นท่ีต้องการ
ของตลาดและสังคม 
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การพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

และระบบสังคม 
2. การพัฒนาการเรยีน
การสอน 

- จัดระบบการเรยีนการ
สอนที่สมบรูณ์ทั้งแนแง่
การวิจัย การสร้างองค์
ความรู้และการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน
ทุกระดับ ท้ังระดับ
หน่วยงาน สังคม และ
ประเทศ โดย 
2.1 ใช้ระบบการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ อาทิ การเปิดวิชาที่
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
เลือกศึกษาในหัวข้อท่ี
ตนเองถนัดและสนใจ 
2.2 จัดระบบสารสนเทศ 
หรือสรา้งแหล่งข้อมูลด้าน
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารมวลชนท้ังใน
ประเทศและตา่งประเทศ
ที่สามารถน ามาใช้ในการ
เรียนการสอน 
2.3 ใช้กลยุทธ์การโค๊ชช่ิง 
(Choching) ในการเรียน
การสอนโดยให้นักศึกษา
ออกไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริง 
โดยมีอาจารย์คอยชี้แนะ 
เช่น การลงพื้นที่การท า
วิจัยในรายวิชาต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
- จ านวนรายวิชาที่ท่ีมีกิจกรรมการใช้วิธีการสอนแบบผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง 
-  จ านวนระบบสารสนเทศ/แหล่งข้อมูลทางงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ
การสื่อสารมวลชนท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
 
- จ านวนวิชาทีร่ะบุให้นักศึกษาไดอ้อกปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริง 
 
 
 

3. การพัฒนานักศึกษา -  กระตุ้น จูงใจ และสร้าง
โครงการในการพัฒนา
ตนเองของนักศึกษาใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็น
นักวิจัยทางด้าน
สื่อสารมวลชนที่มีคณุภาพ 
3.1 สร้างบรรยากาศใน
การศึกษา ความรู้ การ
แลกเปลีย่นึความเห็นทาง
วิชาการ โดยมสีถานท่ีที่
เอื้อต่อการพูดคุยงานทาง
วิชาการ 
3.2 ให้นักศึกษาได้เรียน
จากประสบการณ์จริง 

 
 
 
 
-  สถานท่ี/การใช้สถานท่ีในการจดักิจกรรมทางวิชาการ 
 
 
- โครงการ/ จ านวนนักศึกษาท่ีลงศึกษาพื้นที่จริงในวิชาต่าง ๆ 
 
 
- จ านวนทุนทีใ่ห้นักศึกษาท างานวิจัยและน าเสนองานท้ังใน
และต่างประเทศ 
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การพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

โดยการศึกษาดูงาน/การ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี / การ
แลกเปลีย่น 
3.3 ให้ทุนแก่นักศึกษาใน
การท างานวิจัย การ
น าเสนอผลงานวิจัย/งาน
วิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

  ใช้การศึกษาระบบทวิภาคแบบเต็มเวลา โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลา
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  แต่ ให้ เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ  
ทั้งนี้ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับ  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่  1 ชั้นปีการศึกษาที่  1 ปีการศึกษาที่  1 ภาคการศึกษาที่  2  
และปีการศึกษาท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 2  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี   
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   วัน - เวลาราชการ  เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์   เวลา  09.00  น.  ถึง  16.00 น.  
   ภาคการศึกษาที่ 1   เดือนสิงหาคม - ธันวาคม  
   ภาคการศึกษาที่ 2   เดือนมกราคม - พฤษภาคม 
   ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้สมัครและเข้าศึกษา 

คุณสมบัติของผู้สมัครและข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาทั้งในหรือต่างประเทศ และจาก
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
  2) ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี 
นับถึงวันสมัคร) 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

1)  ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 
2)  เงื่อนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
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นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่มีความรู้เบื้องต้นทางสื่อสารมวลชน และพ้ืนฐานความรู้ด้านการวิจัยการสื่อสาร 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 เปิดสอนวิชาเสริมพ้ืนฐาน 2 รายวิชา ได้แก่ วส. 591 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารและการ
สื่อสารมวลชน และ วส. 592 สถิติเบื้องต้นเพ่ือการวิจัยการสื่อสาร  

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
                  ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษาปีละ 30 คน   

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 3 - - 20 20 20 

รวม 30 55 75 75 75 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - 25 25 25 
 
2.6 งบประมาณตามแผน 

  ใช้งบประมาณ  ดังนี้ 
  งบด าเนินการ   1,398,000 บาท 
   หมวดค่าตอบแทน 919,500  บาท 
   หมวดค่าใช้สอย 478,500  บาท 
  งบลงทุน    936,000 บาท 
   ค่าบรรยายประจ าวิชา 936,000  บาท 
     รวมทั้งสิ้น 2,334,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา  77,800 บาทต่อปี โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการปกติใช้งบประมาณ 
แผ่นดินประจ าปี 
 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน   
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

เป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 ข้อ 12.15 และข้อ 19 
     
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
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   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 
    ระยะเวลาการศึกษาตามระบบทวิภาค  เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา  
    นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูร้อน 

และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ 
   
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
   3.1.2.1 แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์)  
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)    6      หน่วยกิต 
    2) หมวดวิชาบังคับ   15 หน่วยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก   12 หน่วยกิต 
    4) วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
   3.1.2.2 แผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) 
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)    6            หน่วยกิต 
    2) หมวดวิชาบังคับ   15 หน่วยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก       18 หน่วยกิต 
    4) การค้นคว้าอิสระ      6 หน่วยกิต 
 
  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร     

     รหัสวิชา 
อักษรย่อ  

วส./JC  หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชา สื่อสารมวลชน 
เลขหลักหน่วย   

เลข 0-5 หมายถึง วิชาเสริมพ้ืนฐาน/ วิชาบังคับ / วิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ 
เลข 6-9 หมายถึง วิชาเลือก 

เลขหลักสิบ    
เลข 0 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
เลข 1    หมายถึง วิชาในหมวดวิชาบังคับ 
เลข 5-7 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเลือก 
เลข 9    หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

เลขหลักร้อย 
เลข 5 หมายถึง วิชาเสริมพ้ืนฐาน 
เลข 6 หมายถึง วิชาในระดับปริญญาโท 
เลข 7    หมายถึง วิชาการค้นคว้าอิสระ 
เลข 8  หมายถงึ วิชาวิทยานิพนธ์ 
 

 3.1.3.1  วิชาเสริมพื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่มีพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               หน่วยกิต 
                                  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)                                                         
วส.591  ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน                      3(3-0-9) 
JC 591     Introduction to Communication and Mass Communication 
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วส.592           สถิติเบื้องต้นเพ่ือการวิจัยการสื่อสาร                                         3(3-0-9) 
JC 592    Fundamental Statistics for Communication Research 
 
 3.1.3.2  วิชาบังคับ    
 นักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษา ต้องศึกษาวิชาบังคับท้ังหมด 5 วิชา รวม 15 หน่วยกิต  
วส.611   ทฤษฎีสื่อสารมวลชน       3(3-0-9) 
JC 611   Theories of Mass Communication 
วส.612   การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-9) 
JC 612   Quantitative Research for Communication 
วส.613   การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการสื่อสาร                  3(3-0-9) 
JC 613   Qualitative Research for Communication 
 
วส.614  สัมมนาบทบาทสื่อมวลชนในบริบทความเปลี่ยนแปลงทางสังคม        3(3-0-9) 
JC 614   Seminar in Mass Media Roles in a Changing Society 
วส.615   สัมมนาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและวิธีวิทยาในการวิจัยสื่อสารมวลชน  3(3-0-9) 
JC 615    Seminar in Theories and Methodologies for Mass Communication Research 
 
  3.1.3.3  วิชาเลือก   
  1) นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกศึกษา 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต 

2) นักศึกษา แผน ข ให้เลือกศึกษา 6 วิชา รวม 18 หน่วยกิต  
วส.656   การสื่อสารพัฒนาการ             3(3-0-9) 
JC 656   Development Communication 
วส.657   การวางแผนและนโยบายการสื่อสาร     3(3-0-9) 
JC 657   Communication Planning and Policy 
วส.658   การสื่อสารกับประเด็นทางสังคม      3(3-0-9) 
JC 658   Communication and Social Issues 
วส.659   สัมมนาการวิเคราะห์สื่อมวลชนเชิงวิพากษ์และวัฒนธรรมศึกษา  3(3-0-9) 
JC 659   Seminar in Critical Analysis and Cultural Studies of Mass Media 
วส.665   แผนรณรงค์การสื่อสารเพ่ือสาธารณะ                                         3(3-0-9) 
JC 665   Public Communication Campaigns  
วส.666  การสื่อสารองค์กร                          3(3-0-9) 
JC 666   Organizational Communication 
วส.667   การสื่อสารกับโลกาภิวัตน์                        3(3-0-9) 
JC 667  Communication and Globalization 
วส.668           การสื่อสารการตลาด                        3(3-0-9) 
JC 668     Marketing Communication 
วส.669           สื่อใหม่ศึกษา        3(3-0-9) 
JC 669    New Media Studies 
วส.675            การสื่อสารกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิทัล                    3(3-0-9) 
JC 675   Communication, Creative Economies and Digital Economies 
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วส.676            สัมมนากฎหมายและจริยธรรมในงานสื่อสารมวลชน                       3(3-0-9) 
JC 676   Seminar in Law and Ethics of Mass Communication  
วส.677  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านการสื่อสาร     3(3-0-9) 
JC 677   Selected Topic in Communication 
 
 3.1.3.4  การค้นคว้าอิสระ  (ส าหรับนักศึกษา แผน ข)  
รหัสวิชา ชือ่วิชา        หน่วยกิต 
วส.700   การค้นคว้าอิสระ            6  
JC 700   Independent Study 
 

 3.1.3.5  วิทยานิพนธ์  (ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)  
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
วส.800  วิทยานิพนธ์               12 
JC 800   Thesis 
 

 3.1.4 แผนการศึกษา     
กอ่นเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 1 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคฤดูร้อน 
วส.591 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน  3                                                                                                                                                  
วส.592 สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจยัการสื่อสาร                   3 

ภาคฤดูร้อน 
วส.591 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน  3                                                                                     
วส.592 สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจยัการสื่อสาร                   3  

รวม                                             6 หน่วยกิต  รวม                                             6 หน่วยกิต  
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ปีการศึกษาท่ี 1 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
วส.611 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน                                     3  
วส.612 การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการสื่อสาร                     3  
วส.XXX วิชาเลือก                           3  
วส.XXX วิชาเลือก                           3  
มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1                                           3  

วส.611 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน                                     3  
วส.612 การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการสื่อสาร                     3  
วส.XXX วิชาเลือก                           3  
วส.XXX วิชาเลือก                           3  
มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1                                           3  

รวม    15   หน่วยกิต รวม      15   หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
วส.613 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการสื่อสาร                  3  
วส.614 สัมมนาบทบาทสื่อมวลชนในบริบท              3 
 ความเปลีย่นแปลงทางสังคม              
วส.XXX วิชาเลือก                           3  
มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2                                           3  

วส.613 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการสื่อสาร                   3  
วส.614 สัมมนาบทบาทสื่อมวลชนในบริบท             3 
          ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม            
วส.XXX วิชาเลือก                           3 
มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2                                           3  

รวม                                                     12 หน่วยกิต  
 

รวม                                                    12  หน่วยกติ 

ภาคฤดูร้อน 
คณะอาจเปิดวิชาเลือก 

ภาคฤดูร้อน 
คณะอาจเปิดวิชาเลือก 

รวม                                            (ไม่เกิน 3 หน่วยกิต) รวม                                            (ไม่เกิน 3 หน่วยกิต) 
ปีการศึกษาที่ 2 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
วส.615 สัมมนาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ                    3 
           วิธีวิทยาในการวิจัยสื่อสารมวลชน                                           
วส.XXX วิชาเลือก                         3  

วส.615 สัมมนาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ                      3 
            วิธีวิทยาในการวิจัยสื่อสารมวลชน                                        
วส.XXX วิชาเลือก                          3  
วส.XXX วิชาเลือก                            3  
วส.XXX วิชาเลือก                            3  

รวม                                        6  หน่วยกิต รวม                                          12 หน่วยกิต 
สอบประมวลความรู ้ สอบประมวลความรู ้

ภาคการศึกษาท่ี 2 
วส.800 วิทยานิพนธ์                                              6   

ภาคการศึกษาท่ี 2 
วส.700 การค้นคว้าอิสระ                                          6    

รวม                                        6  หน่วยกิต รวม                                             6 หน่วยกิต  
ภาคฤดูร้อน 
วส.800 วิทยานิพนธ ์                        6   

ภาคฤดูร้อน 
คณะอาจเปิดสอนวิชาเลือกหรือ/และ วส.700 

รวม                                           (ไม่เกิน 3 หน่วยกิต) 
*กรณีนักศึกษาสามารถจบได้ในภาคฤดูร้อน ต้องขออนุมัติ
ลงทะเบียนเพิม่ 3 หน่วยกิต โดยคณบดีพิจารณาอนุมัต ิ

รวม                                           (ไม่เกิน 3 หน่วยกิต) 
*กรณีนักศึกษาสามารถจบได้ในภาคฤดูร้อน ต้องขออนุมัติ
ลงทะเบียนเพิม่ 3 หน่วยกิต โดยคณบดีพิจารณาอนุมัต ิ
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
วิชาเสริมพื้นฐาน   
วส.591    ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน            3 (3-0-9)  
JC 591    Introduction to Communication and Mass Communication 

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน อันได้แก่ ความหมาย วัตถุประสงค์ 
ประเภทหรือชนิดของการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน องค์ประกอบและแบบจ าลองการสื่อสาร โครงสร้าง
บทบาทหน้าที่และองค์กรสื่อที่ส าคัญ ๆ อาทิ องค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ และสื่อใหม่ ตลอดจนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งองค์กรก ากับดูแล องค์กรข่าวสาร
ระหว่างประเทศระบบของสื่อมวลชน ผลและอิทธิพลของสื่อมวลชนและสื่อใหม่ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค 
และจริยธรรมจรรยาบรรณของสื่อ  
  General concepts of communication and mass communication including 
meaning, objectives, categories and types of communication and mass communication, 
modeling and simulation of communication system; structure, roles, and duties of major 
media organizations such as printing media, broadcasting, television, film, and new media; 
advertising and public relations including corporate governance, international news agencies 
and mass media system; consequences and influence of mass media and new media in 
micro and macro levels; morality and ethics of the media. 
 

วส. 592  สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยการสื่อสาร                 3 (3-0-9) 
JC 592   Fundamental Statistics for Communication Research 

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทั่วไปและการวิจัยการสื่อสาร หลักการใช้สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมานเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการวิจัยการสื่อสาร รวมทั้งการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และตีความผลลัพธ์ที่ได้ เพ่ือการน าเสนอผลการวิจัย และทดสอบ
สมมติฐานสองตัวแปร ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในเชิงคุณภาพด้วย 

Basic concepts o f conducting researc h in  general and research in 
communication in particular; principles of descriptive statistics and inferential statistics to 
analyse data from communication research; the use of social science software package to 
analyse, describe and interpret results for presentation; test the hypothesis using bivariate 
analysis and basics of quantitive data analysis. 
 

วิชาบังคับ   
วส.611  ทฤษฎีสื่อสารมวลชน                   3 (3-0-9) 
JC 611  Theories of Mass Communication 

แนวทางปรัชญา แนวความคิด กระบวนทัศน์ และกระบวนการแสวงหาความรู้ที่มีบทบาทต่อ
การสร้างองค์ความรู้ กรอบมุมมอง และทฤษฎีการสื่อสาร ที่มีรากฐานทั้งจากมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ อันกอปรด้วยมุมมองและวิธีวิทยาเชิงปฏิฐานนิยม เชิงการตีความ และเชิงวิพากษ์/วัฒนธรรม ที่
ช่วยให้เข้าใจในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในระดับจุลภาคและมหภาค โดยในระดับจุลภาค มุ่งอธิบายระบบ
ความคิด การจัดกระท าข่าวสาร และผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อปัจเจกบุคคลในด้าน ความเชื่อ ทัศนคติ 
และพฤติกรรม ในระดับมหภาค มุ่งวิเคราะห์โครงสร้าง ระบบสื่อสารมวลชน บทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน
ในระดับสังคม และวัฒนธรรม รวมถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสารและภูมิทัศน์สื่อมวลชนที่แปรเปลี่ยนไป 
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  Rationales, concepts, paradigms, and processes of knowledge quest that have 
an impact on the accumulation of body of knowledge; theoretical frameworks and 
communication theories based on humanities, science and social science fundamentals, 
which include viewpoints and methodology from positivism, interpretivism, and critical 
theory; an application of theories in micro- and macro levels. The micro level aims at 
explaining thought processes, news making and impacts of mass media to an individual in 
their beliefs, attitudes, and behaviours. The macro level analyses structures, mass 
communication system, roles and duties of mass communication in the societal and cultural 
levels, including the influence of communication technology and changing media landscape.  

 

วส.612  การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการสื่อสาร              3 (3-0-9) 
JC 612  Quantitative Research for Communication 

ความหมายและแนวคิดพ้ืนฐานว่าด้วยการวิจัยเพ่ือการสื่อสาร กระบวนทัศน์และระเบียบ
วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในเชิงปริมาณท่ีสามารถประยุกต์ใช้ทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน เน้นการ
ตั้งปัญหาน าการวิจัย เทคนิคการออกแบบงานวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนและการน าเสนอ
รายงานวิจัย การใช้สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์พหุตัวแปร รวมทั้งจริยธรรม
และจรรยาบรรณของนักวิจัย 

Meaning and basic concepts of communication research, paradigms, social 
science quantitative research methodology that can be applied for mass communication. A 
focus on postulating research questions, research design, writing a research proposal, writing 
up and presenting research report, an application of statistics and social science software to 
analyze bivariate data including moral and ethics for researchers. 
 

วส.613  การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการสื่อสาร               3 (3-0-9) 
JC 613  Qualitative Research for Communication 

 แนวคิด ปรัชญา รูปแบบ และขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนเทคนิควิธีการวิจัย
แบบต่างๆ เพ่ือใช้แสวงหาความรู้ทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน ได้แก่ การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์
เจาะลึก การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์ตัวบท การศึกษาเฉพาะกรณี ชาติพันธุ์วรรณนา 
และวิธีวิทยาใหม่ๆ ที่ใช้ศึกษาสื่อมวลชนและสื่อใหม่ 

Concepts, philosophy, forms and procedures of qualitative research as well as 
various research techniques to search for knowledge in mass communication including 
observation, in-depth interview, group interview, document research, text analysis, case 
study, ethonography and new methodologies used in mass communication and new media. 

 
 

วส.614  สัมมนาบทบาทสื่อมวลชนในบริบทความเปลี่ยนแปลงทางสังคม           3 (3-0-9) 
JC 614  Seminar in Mass Media Roles in a Changing Society 
  สัมมนาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสื่อและสื่อมวลชนกับบริบททางสังคมที่ก าลั ง
เปลี่ยนแปลง บทบาทและผลกระทบของสื่อต่อปัจเจกบุคคลและสังคม อิทธิพลของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่มีต่อสื่อมวลชนในสภาพการณ์ปัจจุบัน มิติต่างๆ ขององค์กรผู้ผลิตสื่อ กระบวนการ
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สร้างสารและความหมาย และการบริโภคสื่อของผู้รับสารในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน และเน้นการท าความเข้า
ใจความเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารร่วมสมัย อันจะน าไปสู่การตั้งประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยต่อไป 
   Seminar on the interrelationship between media, mass media and chaing 
social contexts, roles and impacts of media to an individual and a society; economic, 
political, social, cultural and technological impacts towards the current mass media; 
dimensions of mass media production organization, processes of information and meaning 
making; media consumption of news receptors; an understanding of changes in 
contemporary media, which leads to a postulation of relevant research questions. 
 

วส.615   สัมมนาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและวิธีวิทยาในการวิจัยสื่อสารมวลชน         3 (3-0-9) 
JC 615   Seminar in Theories and Methodologies for Mass Communication Research 

 สัมมนาเกี่ยวกับการน าทฤษฎีการสื่อสารมวลชนและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในศึกษามิติต่างๆ ของสื่อสารมวลชน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ 
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสื่อใหม่  

Seminar on the application of mass communication theories and research 
techniques to explore various dimensions of mass communication including journalism, 
magazines, radio, television, movies, advertisement, public relations and new media. 
 
วิชาเลือก  
วส.656  การสื่อสารพัฒนาการ                 3 (3-0-9) 
JC 656  Development Communication 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา อาทิ แนวคิด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ทฤษฎีการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ทฤษฎีการสื่อสารชุมชน ฯลฯ การ
ก าหนดแนวทางกลยุทธ์การสื่อสารในฐานะที่เป็นเครื่องมือและวิธีการในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมใน
ส่วนต่าง ๆ  ทั้งในการวางรูปแบบการสื่อสาร การใช้สื่อ การก าหนดเนื้อหาและผู้รับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลและสังคม และการรู้เท่าทันสื่อ 

Principles, concepts, theories of development and communication for 
development such as concepts of changing society, theories of cooperative development, 
theories of community communication; implementation of communication strategies as a 
tool and means leading to social changes and development; desiging means for 
communication, the use of media, content management; how changes affect an individual in 
terms of knowledge, attitude and an individual’s and society’s behaviours;  

 
วส.657 การวางแผนและนโยบายการสื่อสาร                   3 (3-0-9) 
JC 657 Communication Planning and Policy 
                    แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการวางแผนและการวางนโยบายการสื่อสาร อาทิ ความหมาย 
องค์ประกอบ ขั้นตอน กระบวนการ ในการก าหนดแผนและนโยบาย  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแผน  
นโยบาย ทฤษฎีต่าง ๆ อาทิ ทฤษฎีระบบ แนวคิดสิทธิการสื่อสาร ทรัพยากรการสื่อสาร และความต้องการการ
สื่อสาร รวมทั้งศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือการวางแผนและก าหนดนโยบายการสื่อสาร การประเมินผล
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แผนและนโยบายในระดับต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคชุมชนหรือสังคม โดยเชื่อมโยงกับบริบท
ใหม่ของการควบรวมสื่อและการสื่อสารร่วมสมัย  
  Concepts and theories of communication plans and policies implementation 
such as meaning, components, steps, procedures in implementing plans and policies; the 
relationship between plans, policies and theories such as system theories, concepts about 
communication rights, communication resources, communication needs; concepts for 
conducting research to implement plans and policies for communication, evaluating plans 
and policies in several levels including the government, business, community or society by 
relating them with the new concept of media and contemporary communication. 
 
วส.658  การสื่อสารกับประเด็นทางสังคม               3 (3-0-9) 
JC 658  Communication and Social Issues 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับประเด็นต่างๆ ทางสังคม อันรวมถึงมิติการเมือง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ครอบครัว ศาสนา สุขภาพ การศึกษา เพศสภาพ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และอ่ืนๆ 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาการสื่อสารกับประเด็นทางสังคม อันได้แก่ กลุ่มแนวคิดบทบาทหน้าที่และ
ผลกระทบของการสื่อสาร กลุ่มแนวคิดอิทธิพลของสังคมต่อการสื่อสาร กลุ่มแนวคิดการสื่อสารกับการสร้าง
ความหมายทางสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้แนวคิดมาวิเคราะห์กรณีศึกษาประเด็นทางสังคมร่วมสมัยต่างๆ 
ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก 

Relationship between communication and other related social issues 
including political, econom ic, culture, fam ily, religion, health, education, sexual, 
environmental and legal dimensions and others; concepts and theories for studying 
communication and social issues, namely concepts of roles, functions and impacts of 
communication, concepts of social impact on communication, concepts of communication 
and social meaning; an application of concepts for a case study on contemporary issues in 
Thailand and in the global levels. 

 
วส.659  สัมมนาการวิเคราะห์สื่อมวลชนเชิงวิพากษ์และวัฒนธรรมศึกษา          3 (3-0-9) 
JC 659 Seminar in Critical Analysis and Cultural Studies of Mass Media 

 ความหมายของการวิเคราะห์สื่อมวลชนเชิงวิพากษ์ แนวคิดทฤษฎีวิพากษ์ส านักต่างๆ ที่ใช้ใน
การศึกษาด้านการสื่อสาร ได้แก่ ทฤษฎีมาร์กซิสม์และนีโอ-มาร์กซิสม์ ทฤษฎีกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วย
สื่อ ทฤษฎี  สัญวิทยาและวาทกรรมวิพากษ์ ทฤษฎีการสื่อสารเชิงวิพากษ์รุ่นใหม่ ทฤษฎีสตรีนิยม และทฤษฎี
วัฒนธรรมศึกษา ตลอดจนการสัมมนาและประยุกต์ใช้ทฤษฎีวิพากษ์ในกรณีศึกษาด้านการสื่อสารและการ
สื่อสารมวลชน 

Meanings of critical analysis of mass media; major concepts of critical theories 
for mass communication i.e. marxism, neo-marxism, political economy thoeries on media, 
theories, semiology and critical discourse,  new critical theories for communication, 
feminism, cultural studies theories, seminar and the application of critical theories for case 
studies in communication and mass media. 
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วส.665   แผนรณรงค์การสื่อสารเพื่อสาธารณะ               3 (3-0-9) 
JC 665   Public Communication Campaigns 

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการรณรงค์ กลยุทธ์และการจัดท าแผนการรณรงค์สื่อสารสู่
สาธารณชน ทั้งของภาครัฐ และเอกชน ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย สิทธิ
มนุษยชน วิกฤติและความขัดแย้ง ประชาธิปไตย นโยบายสาธารณะและการทูตสันติภาพ บรรทัดฐานทาง
สังคม การพัฒนาสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน กฎหมาย ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสังคม 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การวิจัยกลุ่มเป้าหมาย การวิจัยเพ่ือก าหนดเนื้อหาของสาร การออกแบบชิ้นงาน 
การจัดท าแผนสื่อ และการประเมินผลของการสื่อสาร 

 Fundamental concepts of campaigns, strategies, planning communication 
campaign for public --both government and private sectors, which include several issues 
such as environment, sanitation, human rights, crisis and conflicts, democracy, public policy 
and peace diplomacy, social norms, social development, sustainable development, law, 
scientific and technological knowledge for society; relevant concepts and theories, target 
group research, research for scoping message content, designing communication work, 
communication plans and evaluation of communication effectiveness. 

 
วส.666  การสื่อสารองค์กร               3 (3-0-9) 
JC 666  Organizational Communication 

แนวคิด วิวัฒนาการ และพัฒนาการของกรอบมุมมอง ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีด้านการสื่อสาร
องค์กร เริ่มตั้งแต่ทฤษฎีคลาสสิก ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ ทฤษฎีเชิงระบบ ทฤษฎีเชิงวัฒนธรรม และทฤษฎีเชิง
วิพากษ์ ให้ความส าคัญบริบทต่าง ๆ ในการสื่อสารองค์กร เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม การ
สื่อสารสาธารณะ และการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ รวมทั้งมุ่งเน้นกระบวนการสื่อสารในองค์กร โดยเฉพาะการ
สื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรสื่อสารมวลชน และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสื่อมวลชนกับสังคม
โดยรวม 

Concepts, evolution and development of frameworks as well as theories for 
organizational communication from classical theories, human relations theories, system 
theory, cultural theory, critical theory, an importance of contexts in organizational 
communication such as interpersonal communication, group communication, public 
communication and communication via new media; a focus on processes of organizational 
communication especially communication for mass communication organizational 
management and relationships between mass media organization and society. 

 
วส.667 การสื่อสารกับโลกาภิวัตน์           3 (3-0-9) 
JC 667 Communication and Globalization 

 ความหมายและความส าคัญของการสื่อสารกับโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงของเวลาและ
พ้ืนที่กับการสื่อสารข้ามพรมแดน พัฒนาการของการสื่อสารโลกาภิวัตน์ แนวคิดส านักต่างๆ ที่ใช้ศึกษาการ
สื่อสารกับโลกาภิวัตน์ และการประยุกต์ใช้แนวคิดเพ่ือวิเคราะห์กรณีร่วมสมัยของการสื่อสารในบริบทโลกาภิ
วัตน์ ท้องถิ่นนิยม ภูมิภาคนิยม และระบบพหุสังคมและวัฒนธรรม 
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Meanings and importance of communication and globalization, changes in 
time and space in globalized communication, development of communication in globalised 
period, important concepts to study communication and globalization, an application of 
such concepts to analyse contemporary case studies for communicating in globalized 
context, localism, regionalism, pluralism in society and culture. 
 
วส.668     การสื่อสารการตลาด                 3 (3-0-9) 
JC 668     Marketing Communication 

แนวคิดการตลาดและการสื่อสารการตลาด การก าหนดต าแหน่งทางการตลาดเพ่ือน าไปสู่การ
วางแผนและการก าหนดกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การใช้เครื่องมือการตลาดเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือให้การสื่อ สาร
เป็นแนวทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการสื่อสาร ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์
ทางการตลาด ทั้งในการตลาดเชิงพาณิชย์และการตลาดเพ่ือสังคม รวมถึงการสื่อสารการตลาดในอุตสาหกรรม
สื่อมวลชน 

Marketing concepts and marketing communication; marketing positioning and 
strategies in determining communication strategies, marketing tools for communication as 
the most important factor leading to communication effectiveness and achievement of 
marketing goals for commercial marketing and social marketing, marketing communication in 
mass media industry. 

 
วส.669   สื่อใหม่ศึกษา                 3 (3-0-9) 
JC 669   New Media Studies 

 ความหมายและความส าคัญของสื่อใหม่ การสื่อสารในบริบทวัฒนธรรมเสมือนจริง เครือข่าย
สังคมแบบใหม่ และปรากฏการณ์ของการควบรวมสื่อต่างๆ บทบาทของสื่อใหม่ในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีส านักต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาสื่อใหม่ และการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีมาอธิบายและ
วิพากษ์ผลกระทบของสื่อใหม่ในระดับปัจเจกบุคคล องค์กร สถาบัน และสังคม   

Meaning and importance of new media, communication in virtual cultural 
context, new social network, media convergence phenomena, economic, political and 
cultural roles of new media, important concepts and theories in new media communication, 
and application of theories to explain and analyse impacts of new media towards an 
individual, organization, institutions and society. 
 
วส.675  การสื่อสารกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิทัล           3 (3-0-9) 
JC 675  Communication, Creative Economies and Digital Economies  

 นิยามและความส าคัญของการสื่อสารกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิทัลกับนโยบายการสื่อสารและวัฒนธรรม บทบาทและกลยุทธ์ของการสื่อสารต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ การผลิตเนื้อหา และระบบเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้เป็นพ้ืนฐาน แนวคิดทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้เพ่ือวิเคราะห์กรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสื่อสารกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิทัล 
ทั้งในรูปแบบของสื่อประเพณี สื่อมวลชน และสื่อใหม่ 
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 Concepts and importance of communication and creative economies, digital 
economies, creative economies and digital economies, communication and cultural policies, 
roles and strategies of communication  towards creativity, content production, fundamentals 
of economic systems; theories, concepts and their applicaion to analyse interesting case 
studies in communication and creative economies, communicaton and digital economies 
which include traditional media, mass media and new media. 

 
วส.676  สัมมนากฎหมายและจริยธรรมในงานสื่อสารมวลชน                                       3 (3-0-9) 
JC 676  Seminar in Law and Ethics of Mass Communication  
                    กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ เช่น วิทยุโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
ภาพยนตร์ สื่อใหม่ และจริยธรรมกับจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนที่พึงมีต่อวิชาชีพและสังคม โดยเน้นที่
การสัมมนาและอภิปรายเชิงลึกถึงกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจึงในโลกสื่อสารมวลชนและการสื่อสารในบริบทของสื่อ
ใหม ่
  Law related to various types of mass media such as broadcast journalism, 
journalism, film, new media, moral and professional ethics of mass media personnel, 
seminars and in-depth discussion of case studies in the mass media world and 
communication in the context of new media. 
 
วส.677 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านการสื่อสาร               3 (3-0-9) 
JC 677 Selected Topic in Communication 
  การศึกษาอย่างลุ่มลึกถึงประเด็นเฉพาะทางการสื่อสารที่ร่วมสมัย ที่สอดคล้องกับความสนใจ
ของนักศึกษา และสอดรับกับสถานการณ์ความเป็นไปในปัจจุบันทางด้านการสื่อสารกับสังคม 
  In-depth analysis of selected topic in contemporary communication arising 
from students’ interest and current issues in communication and society. 
 
 

วส.700 การค้นคว้าอิสระ                           6 
JC 700 Independent Study 
 การศึกษาเชิงลึกทางด้านการสื่อสารในประเด็นเกี่ยวกับวิชาเอกที่เลือก เน้นความสามารถใน
การจัดระบบความคิด ตั้งแต่เริ่มโครงการจนบรรลุเป้าหมายการศึกษาตามที่ระบุไว้ในการเสนอเค้าโครงการ
ศึกษารายงานดังกล่าว ประกอบด้วยสาระในเรื่องที่ศึกษา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนวิธีการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ สามารถน าไปสู่ข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ 
  In-depth analysis of specific communication issues emphasizing an ability to 
organize one’s thoughts from the initial to the end of the study as specified in the research 
proposal; content, objectives, goals, systematic research methodology, which leads to valid 
conclusion and useful implications. 
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วส.800 วิทยานิพนธ์               12 
JC 800 Thesis 
 การสร้างโครงการวิจัยและการด าเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา 
สื่อสารมวลชน เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน และน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัย
เพ่ือเผยแพร่ จริยธรรมในการท าวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

Implementation and conduct of research projects, which contributes to the 
accumulation of new body of knowledge in mass communication, writing up a thesis on 
mass communication, thesis presentation, writing up a journal article, moral in conducting 
research and disseminating academic work. 
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3.2 ชื่อ  สกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร    

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

1. 3100601105xxx รองศาสตราจารย์ ดร. สมสุข หินวิมาน D.Phil 
นศ.ม. 
ว.บ. 

Media & Cultural Studies 
การสื่อสารมวลชน 
สื่อสารมวลชน 

University of  Sussex  U.K. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2543 
2534 
2532 

2. 3101401033xxx รองศาสตราจารย ์ กิติมา สุรสนธ ิ นศ.ม. 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร์พัฒนาการ 
สื่อสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2524 
2522 

3. 3101203558xxx รองศาสตราจารย ์ รุจน์  โกมลบุตร M.A. Communication Policy  City University London, UK 2538 
    ว.บ. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2532 

 
 3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป ี

1. 3101300075xxx รองศาสตราจารย์  แอนนา จุมพลเสถียร Cert.In 
M.S. 

 
ว.บ. 

International Business and 
Japanese Studies 
Advertisting 
 
วารสารศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

IIST.Japan 
University of  Illinois at Urbana- 
Champaign, USA. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- 
2528 

 
2525 

2. 3100800405xxx อาจารย์ ดร. โมไนยพล รณเวช ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2547 
    ว.ม.  สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2538 
    ป.บัณฑิต การวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2542 
    ว.บ. สื่อสารมวลชน (เกียรตินิยมอันดบั 2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2534 

3. 3101702041xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ปัทมา สุวรรณภักดี M.S. Radio Television Butler University, U.S.A 2525 
 
 

   ว.บ. โทรทัศน์และภาพยนตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2523 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป ี

4. 3100200680xxx อาจารย์ ดร. นันทพร วงษ์เชษฐา ปร.ด สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2551 
    ร.ม. การปกครอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2557 
    ว.ม. การสื่อสารภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2544 
    M.B.A Marketing & International 

Business 
สถาบนับัณฑิตบริหาร ธุรกิจศศินทร์ 
(Sasin) 

2543 

    ศป.บ การออกแบบภายใน มหาวิทยาลยัศิลปากร   2529 
5. 3120600357xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. 
พจนา  ธปูแก้ว ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2547 

   ว.ม.  สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2536 
    นศ.บ. สาขาหนังสือพิมพ ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 
2525 

6. 3102002584xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ประไพพิศ  
มุทิตาเจริญ 

M.A. Public Relations Ball State University, USA.   2540 
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2537 

7.   3100800058xxx อาจารย์ ดร. พีรยุทธ โอรพันธ ์ ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2551 
    M.A. Communication and Cultural 

Studies 
The University of  Western 
Sydney, Australia 

2543 

    นศ.บ. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์ 2539 
8. 3100603182xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภัทธีรา  

สารากรบริรักษ ์
พบ.ม ภาษาและการสื่อสาร สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2541 

   ว.บ. วารสารศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2537 
9. 3100201521xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. 
นิธิดา แสงสิงแก้ว Ph.D Media Studies (Sociology 

Programme),  
University of Surrey,UK    2554 

   M.A. Communications Michigan State University, USA 2542 
    ว.บ. วารสารศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2538 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป ี

10. 3110400812xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์  ปร.ด  สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2551 
  ดร.  M.S. Public Relations University of Southern 

Mississippi, USA   
2532 

    ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2529 
11. 

 
3101600706xxx รองศาสตราจารย ์

 
 

พรทิพย์  
สัมปัตตะวนชิ 

M.A. 
ว.บ  

 

 Communication  
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

Univ. of Kentucky, USA 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2533 
2526 

12. 3100601048xxx รองศาสตราจารย ์ กัลยกร  
วรกุลลัฎฐานีย ์

M.A.  Marketing Communication and 
Advertising  

Emerson  College, USA            2537 

   ว.บ.  
 

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2535 

13. 3110300091xxx อาจารย์ ดร. พรรษา รอดอาตม์ ปร.ด. การสื่อสารมวลชน   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2555 
    นศ.ม. การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  2545 
    นศ.บ. การประชาสัมพนัธ์ (เกียรตินิยมอันดับ

สอง) 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   2539 

14. 3679800149xxx รองศาสตราจารย ์ วงหทัย ตันชวีะวงศ ์ M.A.  Journalism  University of Colorado at 
Boulder, USA   

2532 

    ว.บ. บริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2527 
15. 3101402210xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ดร. 
ศิริมิตร  
ประพันธ์ธุรกิจ 

ร.ด. Political Science  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2551 
   ร.ม.   บริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2543 
    ว.บ. วิทยุโทรทัศน์ (เกียรตินิยมอันดบัหนึ่ง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2535 

16. 3101300286xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. 

วิกานดา  
พรสกุลวานชิ 

Ph.D Doctor of  Philosophy  
(Communication Studies)              

Kent  State University, USA 2548 

    MA. Communication The University of Dayton, USA   2540 
    ร.บ. การระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2537 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป ี

17. 3100200498xxx ศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์   
โสธนะเสถียร 

ร.ด. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   2526 
   ร.ม. การปกครอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2522 
    วท.บ. ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   2519 

18. 3102000374 XXX อาจารย์ ดร. อนุชา  ทีรคานนท ์ Ph.D. Journalism Southern iiiinois University at 
Carbondale,U.S.A. 

2543 

    M.S. Journalism West Virginia  University,U.S.A. 2539 
19. 3100901601 XXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อารดา  ครุจิต ว.บ. วารสารศาสตร ์

 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2532 

    M.A. Master  of Science in Integrated 
Marketing Communication 

Roosevelt University,U.S.A. 2542 

    ว.บ. วารสารศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ
สอง) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2538 

20. 3100601297 XXX รองศาสตราจารย์ 
ดร. 

พรจิต  สมบัติพานชิ ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2547 
   M.A. Master  of Journalism University of North Texas, 

U.S.A. 
2528 

    ว.บ. วารสารศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ
สอง) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2520 

21. 3100503219 XXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ จักรวาล นิลธรรมรงค์   M.A. The Master  of Fine Arts Schook of the Art Institute of 
Chicago, llllinois, U.S.A. 

2549 

    ศ.บ. ภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดบัสอง) มหาวิทยาลยัศิลปากร 2544 
22. 3149900363 XXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นฤมล  ปิน่โต ว.ม. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2544 

    ว.บ. วารสารศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2539 
23. 1101400107 XXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กุลนารี  เสือโรจน ์ นศ.ม. การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2552 

    ว.บ. วารสารศาสตร์   (เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2549 
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3.2.3 อาจารย์ประจ าที่ร่วมสอนในหลักสูตร 

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. 3101300075xxx รองศาสตราจารย ์ แอนนา จุมพลเสถียร Cert.In International Business and Japanese Studies IIST.Japan - 
M.S. Advertisting University of  Illinois at Urbana 

- Champaign, USA. 
2528 

 
ว.บ. วารสารศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2525 

2. 3100800405xxx อาจารย์ ดร. โมไนยพล  รณเวช ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2547 
ว.ม.  สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2538 

ป.บัณฑิต การวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2542 
ว.บ. วารสารศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2534 

3. 3101702041xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

ปัทมา สุวรรณภักดี M.S. Radio Television Butler University, U.S.A 2525 
ว.บ. โทรทัศน์และภาพยนตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2523 

4. 3100200680xxx อาจารย์ ดร. นันทพร วงษ์เชษฐา ปร.ด สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2551 
ร.ม. การปกครอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2557 
ว.ม. การสื่อสารภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2544 

M.B.A Marketing & International Business สถาบนับัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
(Sasin) 

2543 

ศป.บ การออกแบบภายใน มหาวิทยาลยัศิลปากร   2529 
5. 3100200498xxx ศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์   

โสธนะเสถียร 
ร.ด. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   2526 
ร.ม. การปกครอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2522 

วท.บ. ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   2519 
6. 3120600357xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. 
พจนา  ธปูแก้ว ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2547 

ว.ม.  สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2536 
นศ.บ. นิเทศศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2525 
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ล าดับ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

7. 3100601105xxx รองศาสตราจารย์ 
ดร. 

สมสุข  หินวิมาน  D. Phil Media & Cultural Studies University of  Sussex, UK  2543 
นศ.ม. สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2534 
ว.บ.  วารสารศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2532 

8. 3110400812xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. 

อัจฉรา   
ปัณฑรานุวงศ ์

ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2551 

  M.S. Public Relations University of Southern 
Mississippi, USA 

2532 

    ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2529 
9. 3100800058xxx อาจารย์ ดร. พีรยุทธ โอรพันธ ์ ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2551 

M.A. Communication and CulturalStudies The University of  Western 
Sydney, Australia 

2543 

นศ.บ. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์ 2539 

10. 3100800438xxx อาจารย์ ดร. อริสรา ก าธรเจริญ ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2551 
ว.ม.  การบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2545 
ว.บ. วิทยุและโทรทัศน์ (เกียรตินิยมอนัดับ 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2540 

11. 
 
 

3101401033xxx รองศาสตราจารย ์ กิติมา  สุรสนธ ิ
 

   นศ.ม 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร ์
สื่อสารมวลชน 
 
 
 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2524 
2522 

 
 
 12. 3101600706xxx รองศาสตราจารย ์ พรทิพย์   

สัมปัตตะวนชิ 
M.A. Communication University Of Kentucky, USA. 2533 

ว.บ. โฆษณา (เกียรตินิยมอนัดับ 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2526 

13. 3100601048xxx รองศาสตราจารย ์ กัลยกร  
วรกุลลัฎฐานีย ์

M.A. Marketing Communication and Advertising  Emerson College, Boston, 
U.S.A.   

2537 
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ล าดับ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

ว.บ. วารสารศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2535 

14. 3909800558xxx อาจารย ์ มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช 
 

ศศ.บ. จิตวิทยาพฒันาการ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2554 

ว.บ.  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  2541 

15. 3102002584xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ประไพพิศ  
มุทิตาเจริญ 

M.A. Public Relation Ball State University, USA. 2540 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2537 

16. 3101203558 xxx รองศาสตราจารย ์ รุจน์  โกมลบุตร M.A. Communication Policy Studies City University London,UK 2538 

    ว.บ. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2532 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือการฝึกปฏิบัติ)  
 ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  วิทยานิพนธ์  คือ โครงการวิจัยซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน 
    การค้นคว้าอิสระ คือ การศึกษาเชิงลึกทางด้านการสื่อสารในประเด็นเกี่ยวกับวิชาเอกที่เลือก เน้น
ความสามารถในการจัดระบบความคิด ตั้งแต่เริ่มโครงการจนบรรลุเป้าหมายการศึกษาที่ระบุไว้ในการเสนอเค้า
โครงการศึกษา 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

  ผลการค้นคว้าอิสระได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้ในทางวิชาการ 
หรือทางวิชาชีพ ส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 5.3 ช่วงเวลา 
  วิทยานิพนธ์ : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน 
  การค้นคว้าอิสระ : ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
  การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 5.5 ข้อก าหนดการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการสอบประมวลความรู้ 
  5.5.1 การท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 
  (1) นักศึกษาจะจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า  3 ภาคการศึกษา

ปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
  (2) นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
  (3) หลังจากจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องจัดท าหัวข้อวิทยานิพนธ์บทที่  1 -3  

ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 4 ท่าน ซึ่จะให้ค าแนะน านักศึกษา 
รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ 

  (4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์ 
  (1) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  (2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาอังกฤษผ่านแล้ว 
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  (3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการ
สอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

  5.5.3 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 
  (1) นักศึกษาตามหลักสูตร แผน ข จะจดทะเบียนท าการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่

น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะดสมไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต โดยมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ ากว่า 3.00 

  (2) นักศึกษาต้องท าการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
  (3) หลังจากจดทะเบียนท าการค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาต้องจัดท าหัวข้อการค้นคว้าอิสระบทที่ 1-3 

ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพ่ือให้คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการการค้นคว้าอิสระ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่จะให้ค าแนะน า
นักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และสอบการค้นคว้าอิสระ 

  (4) อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  5.5.4 การสอบประมวลความรู้ (ส าหรับแผน ข) 
  (1) การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า 
  (2) นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบประมวลความรู้ เมื่อผ่านการศึกษารายวิชาบังคับครบทุกรายวิชา โดยมีค่า

ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านตามระเบียบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  (3) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จะเปิดสอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียนและ

ปากเปล่าปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบประมวลความรู้ 

  (4) นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออก
จากทะเบียนนักศึกษา 

5.6 การเตรียมการ 
  (1) มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา ซึ่งพร้อมเป็นผู้ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทาง

วิชาการแก่นักศึกษา 
  (2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ประจ าและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัยฯ 
 (3) มีการจัดสัมมนาให้ความรู้นักศึกษาก่อนลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
 (4) มีวารสารวิชาการของคณะเพ่ือรองรับการตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษา 
        (5) มีการจัดประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) เพ่ือรองรับการน าเสนอผลงานของ

นักศึกษา 
 5.7 กระบวนการประเมินผล 
  5.7.1 การประเมินผลส าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
  (1) กระบวนการประเมินผล ใช้กลไกการทวนสอบมาตรฐานได้แก่ การสอบรายวิชา การสอบ

ภาษาอังกฤษ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ 
  (2) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการติพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของงาน

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) 
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  (3) การประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของวิทยานิพนธ์เรื่องนั้น ๆ  

  5.7.2 การประเมินผลส าหรับนักศึกษาแผน ข 
   (1) กระบวนการประเมินผล ใช้กลไกการทวนสอบมาตรฐานได้แก่ การสอบรายวิชา การสอบ

ภาษาอังกฤษ การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และการสอบการค้นคว้าอิสระ 
  (2) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการถ่ายทอดเป็นบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์

เผยแพร่ในลักษระใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
  (3) การประเมินความก้าวหน้าในการศึกษาการค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการสอบเค้าโครงการ

ค้นคว้าอิสระ และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระของเรื่องนั้น ๆ  
  

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
    หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน พ.ศ. 2559 นี้ นอกจากจะคาดหวัง

ให้นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยสื่อสารมวลชนแล้ว โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีทักษะในการท าวิจัย มี
ความสามารถน าหลักการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการท างานด้านสื่อสารมวลชน และเป็นนักสื่อสารมวลชน  
ที่มีจริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์ของสังคมมากกว่าส่วนตน ทั้งนี้ในการ เรียนการสอนจะเน้นให้นักศึกษา
แก้ปัญหา ด้วยการหาค าตอบโดยใช้การวิจัยควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้าจากต าราและแหล่งความรู้ที่มีอยู่
ก่อนแล้ว และมีการอภิปรายถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม หรือจรรยาบรรณวิชาชีพสอดแทรกเข้าไปในการ
เรียนการสอนด้วย 

 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. 1. มีทักษะในการท างานวจิัย  กระตุ้นให้นักศึกษาเลือกท าวิทยานิพนธ์เพื่อจบการศึกษา 

 ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ที่ให้ความส าคัญต่อการวิจัยเพิ่มข้ึน 
 สนับสนนุให้นักสึกษาผลิตงานวจิัยมากข้ึน 

1. การให้ทุนท าวิทยานิพนธ ์
2. เพิ่มปริมาณคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติให้ค าปรึกษางานวจิัยได้เพิม่

มากข้ึน 

3. 2. มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ 
ตามสาขาที่ศึกษา 

 เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มปีระสบการณ์จากภายนอกมาบรรยาย 
 พัฒนาคณาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแตล่ะสาขาเพิ่มขึ้น 
 สนับสนนุคณาจารย์ให้หาทุนวิจยัจากภายนอกเพื่อเสริมสร้างผลงาน 

4. 3. มีจริยธรรมจรรยายบรรณในวิชาชีพ  สร้างกิจกรรม จิตสาธารณะ ในคณะเพิ่มมากขึ้น 
 จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ในกรณีที่เก่ียวกับจริยธรรม 

จรรยาบรรณ ของสื่อเพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในการ
รับผิดชอบทางสังคม 

 การบรรจุเนื้อหาเก่ียวกับจริยธรรมในวิชาตา่ง ๆ เพื่อปลูกฝงัความมี
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1. สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ โดย

ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 
 2. เมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่
เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตาม
หลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 

   3. ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
   4. ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 

   5. สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้ อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อ
โต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
         6. แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนในรายวิชาที่สามารถเชื่อมโยงไปได้ โดยใช้ ทั้ง
วิธีการกล่าวถึงโดยตรง ผู้สอนปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และหากรณีศึกษามาวิเคราะห์ในชั้นเรียน 
  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

    มีการให้คะแนนด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีการกล่าวชื่นชมผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
ต่อหน้าผู้อ่ืน 
        
 2.2 ความรู้ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการ
และทฤษฎีส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ  
       2. มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชา
เฉพาะในระดับแนวหน้า 
  3. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงาน 
วิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
  4. ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   นอกจากการบรรยายในชั้นเรียนแล้ว ยังมีการมอบหมายให้นักศึกษาน าสถานการณ์ปัจจุบัน  
ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนมาวิเคราะห์วิจารณ์ในชั้นเรียน รวมทั้งการมอบหมายให้ไปศึกษาและวิจารณ์ผลงาน
ทางด้านสื่อสารมวลชน และมาน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ในการสอบนอกจากจะมีการประเมินความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือทฤษฎีโดยตรงแล้ว ยังมีการ
ประเมินการประยุกต์ใช้หลักการหรือทฤษฎีด้วย 
 
 



มคอ.2 
 

 33 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1. ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ  
และวิชาชีพ 

   2. พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
   3. สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 

  4. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และ
พัฒนา ความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทายสามารถ 
  5. ใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์
รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
  6. สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่ง
ขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ปลูกฝังการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) โดยให้สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางสื่อสารมวลชนได้ 
   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ในการสอบมีการใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบัน มาให้นักศึกษาคิด
วิเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหานั้น 
 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

        1. สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
         2. สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ 

  3. วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้   
  4. มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการ  
ข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 
  5. แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้ง 
การมอบหมายงานให้ท าเป็นกลุ่ม และน าเสนอในชั้นเรียน 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  นอกจากอาจารย์จะเป็นผู้ประเมินงานกลุ่มของนักศึกษาแล้ว ยังมีการให้นักศึกษาทั้งกลุ่มตนเองและต่าง
กลุ่มประเมินผลงานทั้งของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืน ตลอดจนประเมินความรับผิดชอบของเพ่ือนร่วมกลุ่มด้วย 
   
 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
         สารสนเทศ 
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  1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา  
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
  2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการ    
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
  2) กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นแหล่งความรู้ทางอินเทอร์เน็ต และส่งงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) รวมทั้งมีการให้ใช้สื่อในการน าเสนอรายงาน 
  3) กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารจากการอภิปราย การแสดงผล
สถิติจากการวิจัย รวมถึงการให้คะแนนด้านการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาอย่างเหมาะสม 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้   
 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  1. สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ  
โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น  
  2. เมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหา
ที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตาม
หลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 

   3. ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
   4. ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 

  5. สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อ
โต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  6. แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
 3.2  ความรู้ 
  1.  มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ  
  2.  มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชา  
เฉพาะในระดับแนวหน้า 
  3.  มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงาน 
วิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
   4. ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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 3.3  ทักษะทางปัญญา 
  1. ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ และ
วิชาชีพ 
     2. พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
    3. สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 
  4. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพและ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทายสามารถ 
  5. ใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์
รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
  6. สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์  
ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
  3.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1. สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
 2. สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ 
 3. วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้  
 4. มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการ   
ข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 
       5. แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
 
 3.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหาสรุป  
ปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
 2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 

วส.591 ความรู้ทั่วไปทางการสี่อสารและการสื่อสารมวลชน                        

วส.592 สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยการสื่อสาร                        

วส.611 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน                        

วส.612 การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการสื่อสาร                        

วส.613 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการสื่อสาร                        

วส.614  สัมมนาบทบาทสื่อมวลชนในบริบทความเปลีย่นแปลงทาง
 สงัคม 

                       

วส.615 สัมมนาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและวิธีวิทยาในการวิจัย
 สื่อสารมวลชน                           

วส.656 การสื่อสารพัฒนาการ                        
วส.657  การวางแผนและนโยบายการสื่อสาร                        
วส.658 การสื่อสารกับประเด็นทางสังคม                        
วส.659 สัมมนาการวิเคราะหส์ื่อมวลชนเชิงวิพากษ์และวัฒนธรรม
 ศึกษา 

                       

วส.665 แผนรณรงค์การสื่อสารเพื่อสาธารณะ                        

วส.666 การสื่อสารองค์กร                        

วส.667 การสื่อสารกับโลกาภิวตัน ์                        

วส.668 การสื่อสารการตลาด                        

วส.669 สื่อใหม่ศึกษา                        

วส.675 การสื่อสารกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจดจิิทัล                        



มคอ.2 
 

 37 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 

วส.676  สัมมนากฎหมายและจริยธรรมในงาสื่อสารมวลชน                        

วส.677 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านการสื่อสาร                        

วส.700   การค้นคว้าอิสระ                        

วส.800 วิทยานิพนธ ์                        
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบบัปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้ 

ระดับ A A- B+ B B- C+ C D F 
ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 

 1.2 การนับหน่วยกิตที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ   S หรือระดับ ไม่ต่ า
กว่า C เท่านั้น รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับต่ ากว่า C ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ให้น ามาค านวณ
ค่าระดับเฉลี่ยส าหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป 
 1.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U หรือระดับต่ ากว่า C ในรายวิชาใดที่เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะลงทะเบียน
ศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ค่าระดับ S หรือระดับไม่ต่ ากว่า C มิฉะนั้นจะถูก
ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 รายวิชาที่ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้ าใน
รายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ 
 นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่ ากว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นอีก 
 1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์  และการค้นคว้าอิสระ แบ่งเป็น 2  ระดับ คือ ระดับ S  (ใช้ได้) และระดับ U 
(ใช้ไม่ได้)  หน่วยกิตท่ีได้จะไม่น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ย 
 1.5 การวัดผลวิชาเสริมพ้ืนฐาน การสอบประมวลความรู้  และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับ
คือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ผ่าน) และไม่นับหน่วยกิต 
 1.6 เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 อาจารย์ประจ าวิชาและคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร จะทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
โดยพิจารณาความสอดคล้องต้องกันของค าอธิบายรายวิชา จุดมุ่งหมายรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาของหลักสูตรสามารถทวนสอบได้หลายวิธี เช่น ทวนสอบจากการท า
รายงาน จากการสอบข้อเขียน จากการสอบปากเปล่า จากการประเมินระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง ทั้งนี้กระบวนการ
ทวนสอบแต่ละรายวิชาอาจแตกต่างกันข้ึนอยู่กับลักษณะและวัตถุประสงค์ของแต่ละวิชา  
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาเพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
  2.2.1 การได้งานท า หรือการได้รับเข้าศึกษาต่อของบัณฑิต ทั้งโดยการสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถาม 
  2.2.2 การตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งโดยการสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถาม 
  2.2.3 การประเมินต าแหน่ง หน้าที่การงาน และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิตโดยแบบสอบถาม 
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  2.3.4 การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร และ/หรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียนและการวิจัย และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
แผน ก แบบ ก 2 
 1) ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต  
 2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 3) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือ ศึกษาและสอบ
ผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2  
 4) ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้   
 5) ได้ค่าระดับ S (ใช้ได้)  ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่คณะ
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง และน าวิทยานิพนธ์ที่ตีพิม พ์ 
และเย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ 
 6) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ติมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ 
(Proceeding) ดังกล่าว 
 7) ให้นักศึกษาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) เข้าระบบบริหารจัดการ
วิทยานิพนธ์และส่งเล่มสมบูรณ์ จ านวน 2 ฉบับ ซึ่งเย็บเล่มเรียบร้อยแล้วให้คณะฯ เพ่ือน าส่งส านักหอสมุดต่อไป 
 8) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ก าหนด 
แผน ข 
 1) ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต  
 2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00   (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 3) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือ ศึกษาและสอบ
ผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2  
 4) ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้   
 5) ได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบการค้นคว้าอิสระโดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ  
ที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง และน าการค้นคว้าอิสระที่
ตีพิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ 
 6) รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะ  
ใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 7) นักศึกษาต้องส่งบทความสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้คณะฯ เพ่ือพิจารณาส่งไปตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
 8) ให้นักศึกษาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ฉบับเต็ม (Full Text) เข้าระบบ
บริหารจัดการ และส่งเล่มสมบูรณ์ จ านวน 2 ฉบับ ซึ่งเย็บเล่มเรียบร้อยแล้วให้คณะฯ เพ่ือน าส่งส านักหอสมุดต่อไป 
 9) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ก าหนด 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของ

อาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ 
  2) ก าหนดให้อาจารย์จะต้องเพ่ิมพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาการสอน การวัดและการประเมินผล 

การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานทั้งในและต่างประเทศ 

  3) จัดอาจารย์อาวุโสให้เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงในลักษณะตัวต่อตัว เพ่ือให้มีการปรึกษาหารือและช่วยแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

  4) จัดให้อาจารย์ใหม่สอนคู่กับอาจารย์เก่าในวิชาเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ในการสอนวิชานั้น ๆ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  1) ก าหนดให้อาจารย์จะต้องเพ่ิมพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาการสอน อบรมการวัดและการ

ประเมินผล อบรมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 

  2) จัดการประชุมชี้แจงให้ความรู้อาจารย์เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลที่มีมาตรฐาน และจัดสัมมนา
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  1) การให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
  2) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  3)   มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน 
  4) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมทักษะปฏิบัติด้านสื่อสารมวลชน 
  5)   จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
 

 

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
การก ากับมาตรฐานหลักสูตรยึดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยการก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ดังกล่าวทุกประการ โดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน 
ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

 



มคอ.2 
 

 41 

2.  บัณฑิต   
หลักสูตรด าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นประจ า

ทุกปี โดยประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3.  นักศึกษา    

3.1 การรับนักศึกษา 
หลักสูตรมีการวางระบบ กลไก และกระบวนการในการรับนักศึกษา โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

และคณะกรรมการปริญญาโท ในการก ากับดูแลภาพรวมการด าเนินงานของหลักสูตรปริญญาโททุกสาขาวิชา เพ่ือ
รับผิดชอบกระบวนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร มีการก าหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(เช่น กรรมการออกและตรวจข้อสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ์) มีการวางแผนการรับสมัครเพ่ือให้ได้เป้าหมายจ านวน
รับนักศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 มีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาและกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือให้ได้
คุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย  

1. การสอบข้อเขียน เพ่ือพิจารณา เนื้อหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาหลักสูตร  
2. การสอบสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความรู้ ความสามารถ ในการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ อาชีพการ

งานปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะศึกษา บุคลิกภาพ การแต่งกาย มนุษยสัมพันธ์ และการควบคุมอารมณ์ 
สุขภาพจิต และทัศนะต่อวิชาชีพ และวิชาการวารสารศาสตร์ 

3. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.2  กระบวนการรับนักศึกษา 
1. ประชุมก าหนดแผนงานและปฏิทินการรับเข้านักศึกษา โดยพิจารณาผลการเข้าศึกษาจากปีที่ผ่านมา เพ่ือ

ศึกษาและปรับแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 
2. แจ้งข้อมูลการรับเข้าต่อส านักทะเบียน 
3. ด าเนินการประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร 
4. แจ้งรายชื่อกรรมการออกข้อสอบ-ตรวจข้อสอบ ภาคข้อเขียนและกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือส านักงาน

ทะเบียนจัดท าประกาศต่อไป 
5. แจ้งสถานที่สอบ และรายชื่อเจ้าหน้าที่กองอ านวยการสอบ ต่อส านักงานทะเบียนฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
6. ด าเนินการจัดสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ 
7. กรรมการตรวจข้อสอบข้อเขียน และประมวลผลสอบ 
8. สรุปรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

 
3.3 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ได้พบปะกับนักศึกษารุ่นพ่ี มีการจัด
เสวนาหัวข้อการเรียนอย่างไรเพ่ือสัมฤทธิ์ผลจากรุ่นพี่ที่จบการศึกษา จัดให้นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาแรกเข้าเพ่ือให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการ รวมทั้งแนะน าเกี่ยวกับแผนการศึกษาของหลักสูตรด้วย 

 
3.4 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
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คณะจะจัดให้นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือแนะน าทางวิชาการ โดยอาจารย์ทุกท่านจะมีการแจ้ง
เวลาท าการ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ให้นักศึกษาทราบ รวมทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันมาประจ าที่ส านักงานตลอดเวลาที่มีการเรียนการสอน นอกจากนั้นคณะยังมีการจัดปฐมนิเทศ และ
ปัจฉิมนิเทศ อย่างสม่ าเสมอ 

นอกจากนี้ คณะมีการควบคุมดูแลจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.ก าหนด พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกด้านข้อมูลของการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้
นักศึกษาได้ทราบ  

 
3.5 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

 กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์แต่ละรายวิชาได้ 

 การอุทธรณ์ของนักศึกษาเป็นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 
2547 หมวดที่ 4 

 

 
4.  อาจารย์ 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มีการก าหนดคุณสมบัติรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

1. คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่เมื่อมีต าแหน่งว่าง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะ
ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าสาขา และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

2. คณะกรรมการฯ จะก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาจากความจ าเป็นของสาขาวิชา/หลักสูตร 
และต้องเป็นไปตามเกณฑ์การรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยด้วย 

3. คณะฯ ประกาศการรับสมัครอาจารย์ใหม่ทางสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวาง อาทิ สื่ออินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ เพ่ือให้มีผู้มีคุณสมบัติได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

4. คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพ่ือให้มาสอบ ซึ่งอาจประกอบไปด้วย
การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบสอน และ/หรือการน าเสนอบทความวิชาการ 

5. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการสอบผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดตามอัตราที่ว่างและถึงเกณฑ์ที่คณะ 
กรรมการฯ ก าหนด จะได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ใหม่ 

6. ในกรณีที่อาจารย์มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ท่ีประกาศแต่มีคุณสมบัติหรือผลงานวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชา 
หรือสาขาที่เกียวข้อง จะมีการตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือปนะเมินผลงานทางวิชาการท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
เพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 คณะจะพิจารณารายชื่อผู้สมควรที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  ซึ่งได้รายชื่ออาจารย์ที่มีความสอดคล้อง ด้านคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ รวมทั้งบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
 คณะจัดสรรอาจารย์ที่มีศักยภาพตรงกับหลักสูตร ส่งผลให้เกิดผูกพันและคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่บริหารหลักสูตร ส าหรับการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะได้ก าหนดอัตราการรับที่เชื่อมกับ
หลักสูตรเพื่อให้สามารถทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุหรือลาออก 

ในการก าหนดผู้สอนในแต่รายวิชา พิจารณาโดยใช้หลักคิดตามล าดับความส าคัญดังต่อไปนี้ 
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1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการปริญญาโทพิจารณาก าหนดผู้สอน โดยพิจารณา
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยค านึงถึง
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชานั้นๆ 

2. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดรายวิชาในภาคการศึกษาให้ผู้สอนพิจารณา โดยมีมติให้ทาง
บัณฑิตศึกษาเป็นผู้ทาบทามการสอนรายวิชาต่างๆ ที่เป็นวิชาบังคับ วิชาเฉพาะ และวิชาเลือก เพ่ือให้ผู้เรียนใน
หลักสูตรได้เรียนรู้กับผู้สอนที่มีความหลากหลาย  

3. กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินผลการเรียนการสอน โดยผลการ
ประเมินมีการเจ้งผู้สอนทุกรายวิชา และผู้สอนที่มีผลการสอนต่ ากว่าเกณฑ์จะมีกระบวนการแจ้งผู้สอนให้ปรับปรุง
กระบวนการสอนให้ดีขึ้น 

การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทัง 5 ด้าน ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการทวนผลสัมฤทธิ์รายวิชา  

นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีกระบวนการประเมินผลนักศึกษา เพ่ือให้ข้อมูลในการปรับปรุ งการเรียนการสอน
ของผู้สอน และกระบวนการประเมินตัวเองของผู้เรียน เพ่ือใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนดังนี้ 

1. หลักสูตรก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา ระบุขั้นตอนและช่วงเวลาที่ชัดเจนเพ่ือท าการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา พร้อมทั้งระบุวิธีการประเมินผล เกณฑ์การประเมินไว้ทุกรายวิชา 

2.  กรรมการรับผิดชอบหลักสูตรน าผลการประเมินผู้เรียนมาพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของผู้สอนและอภิปรายวิเคราะห์ผลการเรียน เพ่ือพัฒนาวิธีการเรียนของ
นักศึกษาเอง 

 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
  การบริหารงบประมาณจากการเงินของคณะฯ ซึ่งขออนุมัติในหลักการใช้งบอุดหนุนบัณฑิตศึกษา  
จากคณะกรรมการปริญญาโท โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการบริการการศึกษา (เพ่ือรับปริญญา) โครงการปกติ
ใช้งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมีห้องสมุดของคณะฯ เอง ซึ่งก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนาน ท าให้มีต ารา 
หนังสืออ้างอิง รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อย่างพอเพียง รวมทั้งนักศึกษายังสามารถใช้บริการจากส านักหอสมุด 
และห้องสมุดของคณะฯ ต่าง ๆ ได้ท้ังที่ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต 

6.2.1 หนังสือ 1,165,034 เล่ม 
6.2.2 วารสาร 3,713   ชื่อ 
 ภาษาไทย 1,606 ชื่อ 
 ภาษาต่างประเทศ 2,107 ชื่อ 
6.2.3 โสตทัศนวัสดุประเภทต่าง ๆ 49,179 ชิ้น 
6.2.4 หนังสือพิมพ์   27 ชื่อ 
 ภาษาไทย 22 ชื่อ 
 ภาษาต่างประเทศ 5 ชื่อ 
6.2.5 ฐานข้อมูลออนไลน์ 74 ฐาน 
 โครงการไทยลิส   
6.2.6 วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ มธ. 15,985 เล่ม 
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6.2.7 หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ 2,127 เล่ม 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2,200 เล่ม 
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 110,881 เล่ม 

  คณะมีอุปกรณ์การเรียนการสอนของคณะที่มีความทันสมัยและมีห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการ
สอน และระบบ WIFI 
  นอกจากนี้ คณะได้ด าเนินการปรับปรุงอาคารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ซึ่งแล้วเสร็จในเดือน
มกราคม 2559 โดยจะมีห้องสมุดใหม่ที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์รองรับเพ่ิมเติมประมาณ 34 เครื่อง ไว้
รองรับนักศึกษา 

 
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  ทางคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนทุกปี โดยนักศึกษา และคณาจารย์ 
สามารถแจ้งรายชื่อหนังสือหรือแหล่งความรู้ให้คณะพิจารณาสั่งซื้อได้ อย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนจะได้รับเอกสารรายชื่อหนังสือใหม่จากส านักพิมพ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เลือกสั่งซื้อเก็บไว้ในห้องสมุดของคณะ
อย่างสม่ าเสมอ 
  คณะฯ ได้พัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์
แบบ ห้องสมุดของคณะฯ ที่ทันสมัย ห้องเรียน ห้องสัมมนาพร้อมอุปกรณ์ รวมทั้งห้องพบปะ สนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยน 
ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน  

 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

   6.4.1 มีการประเมินความพียงพอของทรัพยากร โดยคณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะ
จัดซื้อจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด จัดท ารายงานสรุปการยืม-คืน-จอง หนังสือและวัสดุสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ของ
นักศึกษาให้ทางคณะทุกภาคการศึกษา ซึ่งทางคณะฯ จะพิจารณาความพอเพียงจากสถิติการยืม-คืน-จอง หนังสือและ
วัสดุอ่ืน ๆ รวมทั้งทางห้องสมุดของคณะจัดให้มีช่องทางให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาได้แจ้งรายชื่อหนังสือที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้เร่งด่วนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ กล่องรับความคิดเห็น หรือการแจ้งด้วยวาจา 
   6.4.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ 

ตารางแสดงเป้าหมาย การด าเนินการและการประเมินผลความเพียงพอของทรัพยากร 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1) ความเพียงพอของห้องสมุดจ านวนเจ้าหน้าที่บริการ 
จ านวนหนังสือในห้องสมุด (ควรมี 3 คน) 

 มีบรรณารักษ์ 1 คน เจ้าหน้าที ่2 คน บรรลุผล 

2) ช่องทางการยืม-คืน หนังสือจากห้องสมุด 
ระบบการยืม-ค้น ไม่ต่ ากว่า 2 รอบ 

มี 2 ระบบ 
- วิธีปกต ิ
- วิธีออนไลน ์

บรรลุผล 

3) คุณภาพหลักสูตร X  ไม่ต่ ากว่า 3.5 ค่าความพึงพอใจ 4.01 
(ระดับมาก) 

บรรลุผล 

4) คุณภาพกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
ค่า X  ไม่ต่ ากวา่ 3.5 

ค่าความพึงพอใจ 4.10 
(ระดับมาก) 

บรรลุผล 

5) ความพึงอใจด้านอาจารย์ผูส้อน ค่า X  ไม่ต่ ากวา่ 
3.5 

ค่าความพึงพอใจ 4.34  
(ระดับมากทีสุ่ด) 

บรรลุผล 

6) การจัดการเรียนการสอน (การใช้สื่อประกอบ/เวลา
ในการการเยรนการสอนค่า X  ไมต่่ ากว่า 3.5 

ค่าเฉลี่ยที่ได้ 3.89 
(ระดับมาก) 

บรรลุผล 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
7) เครื่องมืออุปกรณ์การสอน (ความทันสมัย สะดวก

ในการเรียนรู้ มีหนังสือใหม่ ๆ ค่า X  ไม่ต่ ากว่า 
3.5 

ค่าเฉลี่ยที่ได้ 3.79 
(ระดับมาก) 
 
 

บรรลุผล 
 

8) กระบวนการขั้นตอนการท าวทิยานิพนธ์ 
ค่า X  ไม่ต่ ากวา่ 3.5 

ค่า X  4.01 
(พอใจระดับมาก) 

บรรลุผล 

9) การวัดผล/การประเมินผลการเรียนการสอน 
ค่า X  ไม่ต่ ากวา่ 3.5 

ค่าเฉลี่ยที่ได้ 4.15 
(พอใจระดับมาก) 

บรรลุผล 

10)  ผลจากการเรียนการสอนด้านความคิด จริยธรรม 
และวิชาชีพ คา่ X  ไม่ต่ ากว่า 3.5 

ค่าเฉลี่ยที่ได้ 4.23 
(พอใจระดับมากที่สดุ) 

บรรลุผล 

11)  ความเป็นที่ต้องการตลาด คา่ X  ไม่ต่ ากว่า 3.5 ค่าเฉลี่ยที่ได้ 4.31 
เห็นด้วยว่าเป็นที่ต้องการตลาดระดับมาก
ที่สุด 

บรรลุผล 

12)  ความพึงพอใจในวิชาเอกของแต่ละสาขา ค่า X  
ต้องไม่ต่ ากว่า 3.5 

สายวิจัย 4.67 
สายนโยบาย 4.12 
สายการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 4.40 

บรรลุผล 

 

   6.4.3 มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกปี เพ่ือให้ได้
หนังสือ ต ารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ 
   6.4.4 จัดให้มีหนังสือ ต ารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
ความหลากหลายในการค้นคว้า 
   6.4.5 จัดให้มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ ต ารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ านวยความสะดวกในการสืบค้น 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 
     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน  
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานทีร่ายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว   

     

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชพี 
อย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง 

     

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ได้รบัการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 12 12 12 
 ตัวบ่งชีบ้ังคบั (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
 ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 10 10 10 

 
หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน    
 1) จัดอบรมอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน จะมีการประเมินความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม  
 2) จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน มาให้ค าแนะน า  
 3) วิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษาและหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เก่ียวข้อง     
 4) น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนต่อไป 
 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   
 1) นักศึกษาท าแบบประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนทุกรายวิชา  
 2) น าผลการประเมินแจ้งผู้สอนได้ทราบ 
 3) น าผลการประเมินเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือ พิจารณาผู้สอนใน
ครั้งต่อไป  
  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะประเมินจาก 3 ส่วน ได้แก่ 
  1) นักศึกษาและมหาบัณฑิต โดยมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรทุกปีการศึกษา (นับตั้งแต่ปีท่ีมีมหาบัณฑิตจบการศึกษา) 
  2) ผู้ประเมินจากภายนอก โดยมีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
  3) ผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตต่อคุณภาพของมหาบัณฑิตทุกปีการศึกษา 
(นับตั้งแต่ปีท่ีมีมหาบัณฑิตจบการศึกษา) 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  การทบทวนผลการประเมิน คณะฯ จะจัดสัมมนาประเมินหลักสูตร โดยจะน าผลการประเมินหลักสูตรที่ได้มา 
ดังนี้  
  1) นักศึกษาและมหาบัณฑิต จากการกรอบแบบส ารวจความพึงพอใจของหลักสูตร 
  2) ผู้ประเมินจากภายนอก จากผู้มาติดต่อจากภายนอก  
  3) ผู้ใช้มหาบัณฑิต (ตามข้อ 2) นายจ้างของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงาน ต่าง ๆ     
  ทั้งนี้ จากข้อสรุปผลการประเมิน เพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้า ( Input) ส่วนหนึ่ง ร่วมกับสถานการณ์ทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมที่จะเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


