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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิา การบริหารส่ือสารมวลชน 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ศูนยท์่าพระจนัทร์  
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 

รหสัหลกัสูตร     :   25490051108662 

ภาษาไทย :   หลกัสูตรวารสารศาสตรมหาบณัฑิต  

                               สาขาวชิาการบริหารส่ือสารมวลชน   

ภาษาองักฤษ :   Master of Arts Program in Mass Communication Administration 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย    ช่ือเตม็ วารสารศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารส่ือสารมวลชน) 
   ช่ือยอ่ ว.ม. (การบริหารส่ือสารมวลชน) 
 ภาษาองักฤษ  ช่ือเตม็ Master of Arts (Mass Communication Administration) 
   ช่ือยอ่ M.A. (Mass Communication Administration) 
3. วชิาเอก  
  ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 45 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลกัสูตรระดบัปริญญาโท ศึกษา 2 ปี 
 5.2 ภาษาทีใ่ช้   
  หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 
     5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนกัศึกษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
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 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลกัสูตรวารสารศาสตรมหาบณัฑิต พ.ศ. 2554 
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

  ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยัดา้นหลกัสูตรและการจดัการศึกษา  
    ในการประชุมคร้ังท่ี ............. เม่ือวนัท่ี  ......  เดือน ............. พ.ศ.  ................... 
  ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี ................... 
    เม่ือวนัท่ี ............เดือน .......................  พ.ศ.  ....................... 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา 2561 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
  8.1 นกัวจิยัดา้นการส่ือสารหรือสังคมศาสตร์ 
  8.2 ผูรั้บผดิชอบดา้นการก าหนดและประเมินนโยบายการส่ือสารในหน่วยงานต่าง ๆ  
  8.3 นกัวางแผนและผลิตส่ือรณรงคใ์นโครงการเพื่อการพฒันาดา้นต่าง ๆ  
  8.4 ผูบ้ริหารในหน่วยงานทางดา้นส่ือสารมวลชน 
  8.5 ท่ีปรึกษาในหน่วยงานทางดา้นส่ือสารมวลชน 
  8.6 อาจารยแ์ละนกัวชิาการทางดา้นส่ือสารมวลชน 
  8.7 ผูช้  านาญการดา้นการส่ือสาร 
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9. ช่ือ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลกัสูตร  

ล าดบั 
เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

ต าแหน่ทางวชิาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

คุณวฒิุการศึกษา/สถาบนั/ 
ปีการศึกษาท่ีจบ 

1 
 
 
 
 
 
 

3101300075XXX 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แอนนา จุมพลเสถียร 
 
 
 
 
 
 

- Master  of  Science 
(Advertisting),University of  Illinois at 
Urbana-Champaign USA. 
2528 

-      วารสารศาสตรมหาบณัฑิต  
        (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
        มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
        2525 
 

2 3100800405XXX อาจารย ์ดร. โมไนยพล รณเวช - ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
(ส่ือสารมวลชน) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2547 

- -        วารสารศาสตรมหาบณัฑิต 
(ส่ือสารมวลชน) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-           2538 
- -        ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การวจิยัทาง

สงัคม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-          2542 
- -        วารสารศาสตรบณัฑิต(ส่ือสารมวลชน) 

เกียรตินิยมอนัดบั 2  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-          2534 

3 3101702041XXX รองศาสตราจารย ์ ปัทมา สุวรรณภกัดี -  Master of  Science (Radio Television) 
Butler University ,U.S.A. 
2525 

- วบ.(โทรทศัน์และภาพยนตร์) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2523 
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
  คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 
11. สภาพการณ์ภายนอกทีจ่ าเป็นต้องมาพจิารณาในการวางแผนพฒันาหลกัสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
 จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัท่ี
อ านวยความสะดวกในการเจริญเติบโตของตลาดทัว่โลก ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงต่อการบริหารงานในสาย
อาชีพต่าง ๆทั้งทางดา้นธุรกิจ  การตลาดและอ่ืน ๆ  รวมถึงวิชาชีพทางดา้นส่ือสารมวลชนท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งทางดา้นเทคนิคและโครงสร้างการบริหารงานในเชิงกลยุทธ์ รวมทั้ง
ยงัขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในสายงาน เพื่อปรับสภาพให้ทันกับความเปล่ียนแปลงดังกล่าว           
  องค์การส่ือสารมวลชนมีความจ าเป็นตอ้งใช้ทกัษะความเช่ียวชาญส าหรับบริหารการส่ือสารและ
การบริหารจดัการส่ือเชิงกลยทุธ์ และทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ดงันั้น เพื่อให้
ตอบโจทยต์ามความตอ้งการของตลาดแรงงานในปัจจุบนั ทั้งภายในประเทศ ระดบัอาเซียน และระดบัโลก  
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ จึงตอ้งมีความจ าเป็นท่ีตอ้งปรับปรุงเน้ือหาการเรียนการสอนตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบนั ท่ีต้องครอบคลุมถึงเน้ือหาการเรียนรู้หลกัการของการส่ือสารในเชิงกลยุทธ์ และ   
กลยุทธ์การบริหารจดัการการส่ือสารเพื่อสามารถน าไปปฏิบติัในองค์กรตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้บุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์ของผูน้ าทางการส่ือสาร รวมถึงดา้น
การส่ือสารอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ี เหมาะสมกับองค์กรและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
 นอกเหนือจากปัจจยัดา้นเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงต่อวิชาชีพดา้นส่ือสารมวลชนแลว้ 
  ยงัมีมิติทางสังคม  เศรษฐกิจ  กฎหมาย และวฒันธรรมท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการและการบริหารงานดา้น
การส่ือสาร  ทั้ งน้ีเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประเทศไทยในบริบทของเอเซียน  และสังคมโลก          
ดว้ยสังคมโลกไดเ้ขา้สู่ยคุดิจิทลัท่ีการด าเนินงานต่าง ๆตอ้งอาศยัเทคโนโลยกีารส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัใน
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากปัจจยัดงักล่าวไดส้ร้างโอกาสในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ธุรกิจ  หน่วยงานหรือองคก์ารส่ือสารมวลชนตลอดจนองคก์ารอ่ืน ๆ   ทั้งน้ี  การเปล่ียนแปลง
ของส่ือและวฒันธรรมในยุคโลกาภิวตัน์  มีผลท าให้ผูรั้บสารหรือประชาชนทั่วไป  มีค่านิยม  ความเช่ือ       
วถีิชีวติและพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารท่ีมีความแตกต่างและมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากข้ึน    
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร  
             ศาสตร์ดา้นส่ือสารมวลชนมีการจดัการเรียนการสอนมาอยา่งยาวนานในระดบับณัฑิตศึกษา 
ในขณะเดียวกนัความเจริญกา้วหน้าในวิชาชีพดา้นส่ือสารมวลชนมีการขยายตวัเป็นอนัมากและนวตักรรม
การส่ือสารใหม่ ๆ เกิดข้ึนในวิชาชีพดา้นน้ีตลอดเวลา จึงน ามาสู่ยคุของการหลอมรวมส่ือ อนัเป็นกระแสใหม่
ของสังคมโลก รวมทั้งประกอบธุรกิจในกิจการดา้นส่ือสารมวลชนท่ีมีผลก าไรเป็นอยา่งดี สร้างรายไดใ้ห้กบั
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ผูป้ระกอบการและบุคลากรท่ีปฏิบติังานด้านน้ีอย่างมากจึงมีแรงจูงใจให้ผูเ้ก่ียวขอ้งในวิชาชีพน้ีแสวงหา     
องคค์วามรู้ใหม่ๆ เพื่อพฒันาในการปฏิบติังานและธุรกิจมากยิ่งข้ึน ดงันั้น การพฒันาหลกัสูตรการสอนจึงมี
ความจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อสนองตอบต่อภาคธุรกิจและความเจริญเติบโตของงานวิชาการดา้นส่ือสารมวลชน
  

12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมี
ช่ือเสียงในสาขามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์มาอย่างต่อเน่ือง หลกัสูตรจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาและ
ปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงของกระแสโลก ดว้ยการพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นส่ือสารมวลชน 
เพื่อผลิตผลงานส่ือสารมวลชนในแขนงต่างๆ ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ทดัเทียมกบัองคก์รส่ือมวลชนระดบัโลก 
โดยการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรวารสารศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา การบริหารส่ือสารมวลชน ไดด้ าเนินตาม
แนวทางตามเป้าหมายหลกัท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ไดก้ าหนดข้ึน  เพื่อมุ่งสร้างบณัฑิตท่ีมี 6 คุณลกัษณะส าคญั
ส าหรับการเป็นผูน้ าท่ีจะประสบความส าเร็จในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวคิดของ “GREATS”  ดงัน้ี 
G (Global Mindset)               :  ทนัโลก  ทนัสังคม  เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลกในมิติต่าง ๆ 
R (Responsibility)              :  มีส านึกรับผิดชอบอยา่งย ัง่ยนื  ต่อตนเอง  บุคคลรอบขา้ง สังคม และ   ส่ิงแวดลอ้ม 
E (Eloquence)                        :  สามารถส่ือสารอยา่งสร้างสรรค ์ และทรงพลงั  มีทกัษะสุนทรียสนทนา 
A (Aesthetic Appreciation)  :  ซาบซ้ึงในความงาม  คุณค่าของศิลปะ  ดนตรี และสถาปัตยกรรม 
T (Team Leader)                   :  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดท้ั้งในบทบาทผูน้ า  และบทบาททีม 
S (Spirit of Thammasat)       :  มีจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์  ความเช่ือมัน่ในระบอบประชาธิปไตย  สิทธิ
เสรีภาพ  ยอมรับในความเห็นท่ีแตกต่างและต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม 
 
13. ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในวิทยาลยั/คณะ/ภาควชิาอ่ืน  
  ไม่มี 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้เปิดหลักสูตร    
ปริญญาโทดา้นการบริหารส่ือสารมวลชน  ตั้งแต่ปี 2541  จนถึงปัจจุบนั  โดยมีการพฒันาหลกัสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง   จากพฒันาการของเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้ งในระดับประเทศและระดับโลกอย่างต่อเน่ือง  สะท้อนให้เห็นถึงความ
ตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้  ความสามารถทั้งในดา้นการวางแผน การบริหาร และการปฏิบติัการงานดา้น
ส่ือสารมวลชน  อีกทั้งตอ้งเป็นผูท่ี้เป็นนกัคิด วิเคราะห์ และมีความเขา้ใจต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ดงักล่าว   
เพื่อสามารถปรับตัวพร้อมทั้ งปฏิบัติงานโดยมีการบูรณาการกับเทคโนโลยีด้านการส่ือสารในองค์กร
ส่ือสารมวลชนอยา่งมีประสิทธิภาพทดัเทียมกบัองคก์รส่ือสารมวลชนระดบัโลก 
 
 1.2 ความส าคัญ 
          ในสถานการณ์ปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงท่ีซับซ้อนของโลกธุรกิจ และเทคโนโลยี ท าให้

อุตสาหกรรมต่างๆ ตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ อุตสาหกรรมส่ือสารมวลชนก็เช่นเดียวกนั 
ตอ้งมีการวางแผนงาน ในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการงานให้เขา้กบัสภาพปัจจุบนัและ
นโยบายขององคก์ร รวมทั้งโครงสร้างในสภาพแวดลอ้มท่ีเต็มไปดว้ยความเส่ียงและความไม่แน่นอน ท่ี
เกิดจากความเปล่ียนแปลงและมีแนวโน้มจะเปล่ียนแปลงแบบไม่หยุดย ั้งของเทคโนโลยี รวมทั้ ง          
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส าหรับในอุตสาหกรรมส่ือสารมวลชนนั้น มีปัจจยัในหลายๆ
ดา้นท่ีมีความเก่ียวเช่ือมกนัทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ผูส้นบัสนุน ดา้นตลาดคู่แข่งขนั ตลอดจน
ความตอ้งการของผูช้ม เน่ืองดว้ยจากการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิตอล ท่ีถือวา่เป็นปัจจยั
ส าคญัของอุตสาหกรรมส่ือสารมวลชน ในศตวรรษท่ี 21 ทั้งในประเทศและทัว่โลก 

                       ส าหรับเคร่ืองมือในการจดัการอุตสาหกรรมส่ือท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วน้ี คือ 
“นักบริหารส่ือแบบมืออาชีพ” ท่ีสามารถตอบสนองต่อความท้าทายความคิดสร้างสรรค์และ               
การบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงนกับริหารงานส่ือสารมวลชนดงักล่าวนั้น จึงตอ้งเป็นผูมี้ตอ้งมีทกัษะ
ผูบ้ริหารส่ือท่ีเช่ียวชาญอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถในสหสาขาวชิาชีพต่างๆ บนพื้นฐาน
ของส่ือ เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีและวฒันธรรม นัน่คือ ไม่เพียงเฉพาะความรู้ทางดา้นส่ือสารมวลชนเพียง
อย่างเดียวเท่านั้ น แต่นักบริหารในอุตสาหกรรมส่ือมวลชนท่ีดีควรมีความรู้ทั้ งการส่ือสารท่ีดี และ
ทางดา้นการบริหารจดัการงานต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการบริหารจดัการเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากร
ต่างๆ ให้เหมาะสม และการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมทั้ งความรู้ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเป็นปัจจยัส าคัญอย่างยิ่ง เพราะงานส่ือสารมวลชนล้วนพฒันาไป
ทางดา้นส่ือใหม ่
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                            ภาวะปัจจุบนัในประเทศไทยนั้น ยงัขาดบุคลากรท่ีมีความช านาญทางดา้นการบริหารงาน
ส่ือสารมวลชนทางระบบส่ือดิจิทลัในทุกๆมิติโดยตรง  รวมถึงการผสมผสานระหวา่งการบริหารงานของ
ส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่  ทั้งยงัขาดความ เช่ียวชาญ ความรู้ ความเขา้ใจอย่างในการผลิตเน้ือหาให้ถูกตอ้ง
ตรงตามความสามารถของส่ือท่ีตอ้งมีการส่ือสาร การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ ไปในเชิงกลยุทธ์ 
เพราะการส่ือสารเชิงกลยุทธ์เปรียบเสมือนตวัแบบทางความคิด (Mental Model) ท่ีส าคญัในการท่ีองคก์ร
จะขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์และพนัธกิจองคก์รให้ประสบความส าเร็จไดต้ามเป้าหมาย การส่ือสารเชิงกลยุทธ์
ยงัเป็นเคร่ืองมือทางการบริหารของผู ้น าองค์กรในการประสานความรู้ในการท างานสู่ความรู้ในเชิง
ประยุกต ์รวมทั้งตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นการตลาดทั้งในระดบัประเทศ อาเซียน และระดบัโลก 
เพื่ อให้สามารถปรับตัวรับมือกับพัฒนาการและการเป ล่ียนแปลงของส่ือได้ตลอดเวลาและ                    
ทนัสถานการณ์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของงานท่ีออกมายงัไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไดจ้ริง หรือสูงสุดได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

           คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  จึงตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรปริญญาโท 
ดา้นการบริหารส่ือสารมวลชน เพื่อให้กา้วทนัต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงดงักล่าว  ทั้งน้ี  เน่ืองจาก
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต้องได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆ กับเทคโนโลยีการส่ือสาร                   
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  รวมถึงการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ และสังคมของไทยและนานาชาติ 

 1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  เพื่อใหม้หาบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตร มีลกัษณะดงัน้ี 

1) มี ความ รู้  ความ เข้าใจในแนวคิด  ก ารวางแผน เชิ งกลยุท ธ์  และ ก ารป ฏิบั ติ งานด้ าน                        

การบริหารงานด้านส่ือสารมวลชนแขนงต่าง ๆ ให้สอดรับกบัการพฒันาทางเทคโนโลยีและ    

การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบนั 

2) มีศักยภาพในการเป็นผู ้บริหารตั้ งแต่ระดับกลางจนถึงระดับสูงในองค์กรส่ือสารมวลชน           

ของไทยท่ีมีความทดัเทียมกบันานาชาติ 

3)    มีความคิดสร้างสรรค์  มีวิสัยทศัน์กวา้งไกลในงานส่ือสารมวลชน สร้างความก้าวหน้าให้กับ

วชิาชีพยิง่ข้ึน 

4)    มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างและพฒันาองคก์ร

วชิาชีพไปสู่ความเป็นสากล 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 

การพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์             หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. การพฒันาหลกัสูตร  -  มุ่งพฒันาหลกัสูตรท่ีมีจุดเด่น

และความแขง็แกร่งทั้งดา้น
วชิาการและประยกุตใ์ชใ้นการ
บริหารส่ือสารมวลชน  โดย 

- มีอาจารยรั์บผิดชอบหลกัสูตร 
ตามเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- จ  านวนหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐาน  
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การพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์             หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 
1.1  การใชป้รัชญา  หลกัคิด
เร่ืองการบูรณาการวชิาการท่ี
ทนัสมยั  และสอดรับกบับริบท
ทางสังคม 
1.2 การบูรณาการวชิาการ    
ต่าง ๆ โดยใหส้ัดส่วน
การศึกษาระหวา่งเน้ือหาทาง
วชิาการมีความเหมาะสมกบั
การประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานดา้นการบริหาร
ส่ือสารมวลชน 
-  การพิจารณาปรับปรุง
หลกัสูตรใหมี้ความเหมาะสม
ภายหลงัการใชห้ลกัสูตรไป
ระยะหน่ึง 

ทนัสมยั  และเป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาดและสังคม 
 
 
 
 

2. การพฒันาอาจารย ์ - จดัปฐมนิเทศหรือใหค้  าแนะน า
ดา้นการจดัการเรียนการสอนแก่
อาจารยใ์หม่ทุกปีท่ีมีการรับอาจารย์
ใหม่ 
-ส่งเสริมสนบัสนุนทั้งเร่ือง
งบประมาณและเวลาใหอ้าจารย์
ประจ าหลกัสูตรไปอบรม/สมัมนา 
หรือน าเสนอผลงานวชิาการ ทั้งใน
และต่างประเทศ 

- อาจารยใ์หม่ทุกคนไดรั้บการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน า ดา้นการ
จดัการเรียนการสอน (เฉพาะปีท่ีมีการ
รับอาจารยใ์หม่) 
- อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บ
การพฒันาอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/ปี 

3. การพฒันาการเรียนการสอน - จดัระบบการเรียนการสอนท่ี
สมบูรณ์ทั้งในดา้นการบริหาร
ส่ือสารมวลชนและการประยกุตใ์ช้
องคค์วามรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดย 
2.1 ใชร้ะบบการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั อาทิ การเปิด
วชิาท่ีเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาได้
เลือกศึกษาหรือท าการวจิยัในหวัขอ้

 
 
 
 
 
- จ านวนรายวชิาวทิยานิพนธ์/

การศึกษาเฉพาะเร่ือง ท่ีมีกิจกรรม

การใชว้ธีิการสอนแบบผูเ้รียนเป็น
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การพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์             หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ท่ีตนเองถนดัและสนใจ 
2.2 จดัระบบสารสนเทศ หรือสร้าง
แหล่งขอ้มูลดา้นงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการส่ือสารมวลชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศท่ีสามารถ
น ามาใชใ้นการเรียนการสอน 
 

ศูนยก์ลาง 

-  จ านวนระบบสารสนเทศ/
แหล่งขอ้มูลทางงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการ
ส่ือสารมวลชนท่ีใชใ้นการเรียนการ
สอน 
 
 
 

4. การพฒันานกัศึกษา -  กระตุน้ จูงใจ และสร้างโครงการ
ในการพฒันาตนเองของนกัศึกษา
ในดา้นต่าง ๆ เพ่ือใหเ้ป็นนกับริหาร
ทางดา้นส่ือสารมวลชนท่ีมีคุณภาพ 
3.1 สร้างบรรยากาศในการศึกษา 
ความรู้ การแลกเปล่ียนความเห็น
ทางวชิาการ โดยมีสถานท่ีท่ีเอ้ือตอ่
การพดูคุยงานทางวชิาการ 
3.2 ใหน้กัศึกษาไดเ้รียนจาก
ประสบการณ์จริง โดยการศึกษาดู
งาน/การปฏิบติังานในพ้ืนท่ี / การ
แลกเปล่ียน 
3.3 ใหทุ้นแก่นกัศึกษาในการ
ท างานวจิยั การน าเสนอผลงานวจิยั/
งานวชิาการทั้งในและต่างประเทศ 

 
 
 
 
-  สถานท่ี/การใชส้ถานท่ีในการจดั
กิจกรรมทางวชิาการและสนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวชิาการ 
 
 
- โครงการ/ จ านวนนกัศึกษาท่ีลงศึกษา
พ้ืนท่ีจริงในวชิาต่าง ๆ รวมถึง 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 
 
- จ านวนทุนท่ีใหน้กัศึกษาท างานวจิยั
และน าเสนองานทั้งในและต่างประเทศ 

5. การพฒันาผลสมัฤทธ์ิของ
หลกัสูตร 

- ส ารวจความพึงพอใจของ
นกัศึกษาปีสุดทา้ย/มหาบณัฑิตใหม่
ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตรทุกปี
การศึกษา 
- ส ารวจความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อคุณภาพการสอน และ
ทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการ
สอนทุกภาคการศึกษา 
- ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้
มหาบณัฑิตต่อคุณภาพของ
มหาบณัฑิตทุกปีการศึกษา 

- ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปี
สุดทา้ย/มหาบณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 
- ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อ
คุณภาพการสอน และทรัพยากร
สนบัสนุนการเรียนการสอน เฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
- ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้
มหาบณัฑิตต่อคุณภาพของมหาบณัฑิต
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 
5.0 
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                            หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใชร้ะบบการศึกษาแบบไตรภาค หน่ึงปีการศึกษา แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ โดยในหน่ึงภาค

การศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 12 สัปดาห์ และไม่เกิน 14 สัปดาห์  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 ไม่มี 
 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
  จ านวน 1.25 หน่วยกิต ในระบบไตรภาค มีค่าเท่ากบัจ านวน 1 หน่วยกิตในระบบทวภิาค   
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
  เรียนนอกวัน -เวลาราชการ เรียนวันศุกร์ เวลา 17.30 -20.30 น.และเรียนวันเสาร์ -อาทิตย ์            

เวลา  09.00-16.00 น. 
               ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม-เดือนพฤศจิกายน 
               ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนธนัวาคม-เดือนมีนาคม 
               ภาคการศึกษาท่ี 3  เดือนเมษายน-เดือนกรกฎาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ้ 7 คุณสมบติัของผูมี้สิทธิสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษา และมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

  1) ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาในประเทศ
หรือต่างประเทศ ซ่ึงสภามหาวทิยาลยัรับรองวทิยฐานะ 
  2) เป็นผูบ้ริหารระดับกลางข้ึนไป มีประสบการณ์ท างานตั้ งแต่ 5 ปี ข้ึนไป จะได้รับการ
พิจารณาประกอบ 
        2.3     การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ้ 8 การคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษา และมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1)  ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งผา่นการสอบขอ้เขียนและการสอบสัมภาษณ์ 
2) ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งส่งผลทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบตอ้งไม่

เกิน 2 ปี นบัถึงวนัสมคัร)  
3)  เง่ือนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา ของ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
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   2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ผูเ้ขา้ศึกษามกัไม่มีพื้นฐานความรู้หรือความเขา้ใจทางดา้นนิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์ รวมทั้ง
ไม่มีการศึกษาในดา้นการวิจยัเบ้ืองตน้มาก่อน 

 2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จดัใหมี้การเรียนในวชิาสภาพการณ์ปัจจุบนัของส่ือสารมวลชน และ หลกัการวจิยัเบ้ืองตน้ส าหรับ
การบริหารส่ือสารมวลชน ก่อนท่ีจะเปิดภาคเรียนในภาคเรียนแรก  

 2.6    แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
                  ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนกัศึกษาปีละ 60 คน  

จ านวนนกัศึกษา 
จ านวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีท่ี 2 - 60 60 60 60 
รวม 60 120 120 120 120 

คาดวา่จะจบการศึกษา - 54 54 54 54 
2.7     งบประมาณตามแผน 

  งบด าเนินการ    
   หมวดค่าตอบแทน 657,000  บาท 
   หมวดค่าใชส้อย 420,700  บาท 
            หมวดค่าวสัดุ                                          81,000                                           บาท 
                รวมทั้งส้ิน                                 1,158,700                                              บาท 
  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา  225,203.33                        บาทต่อปี 
       2.8 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
2.9 การเทยีบโอนหน่วยกติ  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั (ถ้ามี) 
  หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ้ 12.15 และ ขอ้ 19 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 45 หน่วยกิต 
    ระยะเวลาการศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาไม่เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลา

การศึกษาตลอดหลกัสูตร อยา่งนอ้ย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอยา่งมากไม่เกิน 21 ภาคการศึกษาปกติ 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร   
   3.1.2.1 แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวชิาและท าวทิยานิพนธ์)  
     1) หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 6       หน่วยกิต 
    2) หมวดวชิาบงัคบั   12 หน่วยกิต 
    3) หมวดวชิาเฉพาะ   18 หน่วยกิต 
    4) วทิยานิพนธ์  15 หน่วยกิต 
   3.1.2.2 แผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) 
     1) หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน (ไม่นบัหน่วยกิตรวม)   6       หน่วยกิต 
    2) หมวดวชิาบงัคบั     12 หน่วยกิต 
    3) หมวดวชิาเฉพาะ           18 หน่วยกิต 
    4) หมวดวชิาเลือก       9 หน่วยกิต 
                                            5)   การคน้ควา้อิสระ                                                6 หน่วยกิต 
                 3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร     

     รหัสวชิา 
             รายวชิาในหลกัสูตร ประกอบดว้ย อกัษรยอ่ 2 ตวั และเลขรหสั 3 ตวั โดยมีความหมาย ดงัน้ี 

อกัษรย่อ  
วบ./CA  หมายถึง อกัษรยอ่ของสาขาวชิาการบริหารส่ือสารมวลชน 

เลขหลกัหน่วย   หมายถึง ตัวเลขล าดับรายวชิาในแต่ละหมวดรายวชิา 
                            เลขหลกัสิบ   หมายถึง หมวดวชิา 

เลข 0      หมายถึง หมวดวชิาบงัคบั  
เลข 1        หมายถึง หมวดวชิาเฉพาะ 
เลข 2        หมายถึง หมวดวชิาเลือก 

   เลขหลกัร้อย     หมายถึง ตวัเลขแสดงระดบัของวชิา 
เลข 5      หมายถึง วชิาระดบัเสริมพื้นฐาน 
เลข 6      หมายถึง วชิาระดบัปริญญาโท 
เลข 7      หมายถึง วชิาการคน้ควา้อิสระ 
เลข 8      หมายถึง วชิาวทิยานิพนธ์ 
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  3.1.3.1  วชิาเสริมพืน้ฐาน  
รหัสวชิา ช่ือวชิา                      หน่วยกติ 
                              (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

    (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 
วบ.501        สภาพการณ์ปัจจุบนัของส่ือสารมวลชน                                                                 3(3-0-9) 
CA.501        Current  Affairs  in Mass Media 
วบ.502        หลกัการวจิยัเบ้ืองตน้ส าหรับการบริหารส่ือสารมวลชน                                        3(3-0-9) 
CA.502        Fundamentals of   Research for Mass Communication Administration 
 

 3.1.3.2   วชิาบังคับ    
 นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จะต้องศึกษาวิชาบังคับทั้ งหมด 4 วิชา               
รวม 12 หน่วยกิต  
                                     

รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ  
                        (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วบ.600   ทฤษฎีประยกุตเ์พื่อการบริหารส่ือสารมวลชน   3(3-0-9) 
CA.600              Applied Theories for Mass Communication Administration  
วบ.601   การวจิยัเชิงปริมาณเพื่อการบริหารส่ือสารมวลชน   3(3-0-9) 
CA.601               Quantitative Research for Mass Communication Administration 
วบ.602   การวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อการบริหารส่ือสารมวลชน             3(3-0-9) 
CA.602              Qualitative Research for Mass Communication Administration 
วบ.603   กฎหมายและจริยธรรมการส่ือสารมวลชน                  3(3-0-9) 
CA.603              Mass Communication Law and Ethics 
  3.1.3.3  วชิาเฉพาะ 
 นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จะต้องศึกษาวิชาเฉพาะ จ านวน 6 วิชา              
รวม 18 หน่วยกิต ดงัต่อไปน้ี   
รหัสวชิา ช่ือวชิา          หน่วยกติ  
                          (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วบ.610   การจดัการกลยทุธ์เพื่อการบริหารการส่ือสาร                3(3-0-9) 
CA.610               Strategic Management for Mass Communication Administration 
วบ.611              การบริหารเทคโนโลยกีารส่ือสารและส่ือใหม่                                      3(3-0-9) 
CA.611              Communication Technology and New Media Administration 
วบ.612               การบริหารองคก์ารส่ือดา้นข่าว     3(3-0-9) 
CA.612              Journalism Organization Administration 
วบ.613   การบริหารองคก์ารธุรกิจส่ือบนัเทิง                   3(3-0-9) 
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CA.613              Entertainment Organization Administration 
วบ.614   การส่ือสารการตลาดและการจดัการดา้นตราสินคา้                  3(3-0-9) 
CA.614              Marketing Communication and Brand Management 
วบ.615  สมัมนาการบริหารส่ือสารมวลชน                        3(3-0-9) 
CA.615               Seminar in Mass Communication Administration 
                               3.1.3.4  วชิาเลือก 
                              นกัศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ไม่ศึกษา/แผน ข เลือกศึกษา 3 วชิา รวม 9 หน่วยกิต 
วบ.620             การส่ือสารความเส่ียง ประเด็น การเปล่ียนแปลงและภาวะวิกฤติขององคก์ารส่ือสารมวลชน     3(3-0-9) 
CA.620             Risk ,Issue, Change and Crisis Communication 
วบ.621             ความคิดสร้างสรรคเ์พื่อการบริหารงานส่ือสารมวลชน  3(3-0-9) 
CA.621             Creativity for Mass Communication Administration 
วบ.622             ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารองคก์ารส่ือสารมวลชน                                       3(3-0-9) 
CA.622            Leadership for Mass Communication Organization 
วบ.623            หลกัการบริหารธุรกิจองคก์ารส่ือขนาดเล็กและขนาดกลาง                     3(3-0-9) 
CA.623            Entrepreneurship for Small and Medium size Mass Communication Business 
วบ.624           กลยทุธ์ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ร       3(3-0-9) 
CA.624           Strategies for  Corporate Social Responsibility 
วบ.625            การศึกษาเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารส่ือสารมวลชน                         3(3-0-9) 
CA.625           Selected Topic in Mass Communication Administration 
                              3.1.3.5  การค้นคว้าอสิระ  (ส าหรับนกัศึกษา แผน ข)  
รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ 
วบ.700   การคน้ควา้อิสระ            6  
CA.700             Independent Study 
 3.1.3.6  วทิยานิพนธ์  (ส าหรับนกัศึกษาแผน ก แบบ ก2)  
รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ 
วบ.800  วทิยานิพนธ์               15 
CA.800              Thesis 
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3.1.4 แผนการศึกษา      
ก่อนเปิดภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษาที ่1 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคการศึกษาที ่3 
วบ.501  สภาพการณ์ปัจจุบนัของส่ือสารมวลชน                3 หน่วยกิต                                         
วบ.502  หลกัการวิจยัเบ้ืองตน้ส าหรับการบริหารส่ือสารมวลชน  3 หน่วยกิต                                                                         

ภาคการศึกษาที ่3 
วบ.501  สภาพการณ์ปัจจุบนัของส่ือสารมวลชน               3 หน่วยกิต                                         
วบ.502  หลกัการวิจยัเบ้ืองตน้ส าหรับการบริหารส่ือสารมวลชน  3 หน่วยกิต                                                                         

รวม                                                  - (6)  หน่วยกิต  รวม                                                   - (6)  หน่วยกิต 

ปีการศึกษาที ่1 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 
วบ.600 ทฤษฎีประยกุตเ์พื่อการบริหารส่ือสารมวลชน        3 หน่วยกิต 
วบ.601 การวิจยัเชิงปริมาณเพื่อการบริหารส่ือสารมวลชน   3 หน่วยกิต 
วบ.603 กฎหมายและจริยธรรมการส่ือสารมวลชน             3 หน่วยกิต 

วบ.600 ทฤษฎีประยกุตเ์พื่อการบริหารส่ือสารมวลชน           3 หน่วยกิต 
วบ.601 การวิจยัเชิงปริมาณเพื่อการบริหารส่ือสารมวลชน      3 หน่วยกิต 
วบ.603 กฎหมายและจริยธรรมการส่ือสารมวลชน                 3 หน่วยกิต 

รวม                                                          9 หน่วยกิต  รวม                                                            9  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
วบ.602  การวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อการบริหารส่ือสารมวลชน 3 หน่วยกิต 
วบ.612 การบริหารองคก์ารส่ือดา้นข่าว                               3 หน่วยกิต 
วบ. 613 การบริหารองคก์ารธุรกิจส่ือบนัเทิง                       3 หน่วยกิต 

วบ.602  การวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อการบริหารส่ือสารมวลชน    3 หน่วยกิต 
วบ.612 การบริหารองคก์ารส่ือดา้นข่าว                                  3 หน่วยกิต 
วบ. 613 การบริหารองคก์ารธุรกิจส่ือบนัเทิง                          3 หน่วยกิต 

รวม                                                          9 หน่วยกิต  รวม                                                           9  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่3 
วบ.610 การจดัการกลยทุธ์การส่ือสาร                                  3 หน่วยกิต 
วบ.614  การส่ือสารการตลาดและการจดัการดา้นตราสินคา้        3 หน่วยกิต 

มธ.005 ภาษาองักฤษ 1 

ภาคการศึกษาที ่3 
วบ.610 การจดัการกลยทุธ์การส่ือสาร                                   3 หน่วยกิต 
วบ.614  การส่ือสารการตลาดและการจดัการดา้นตราสินคา้        3 หน่วยกิต 
มธ.005 ภาษาองักฤษ 1 

รวม                                                          6 หน่วยกิต รวม                                                            6 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที ่2 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 
วบ.615  สมัมนาการบริหารส่ือสารมวลชน                         3 หน่วยกิต 
วบ.611 การบริหารเทคโนโลยกีารส่ือสารและส่ือใหม่        3 หน่วยกิต 
มธ.006 ภาษาองักฤษ 2 

วบ.615  สมัมนาการบริหารส่ือสารมวลชน                             3 หน่วยกิต 
วบ.611 การบริหารเทคโนโลยกีารส่ือสารและส่ือใหม่            3 หน่วยกิต 
มธ.006 ภาษาองักฤษ 2 

 

รวม                                                         6  หน่วยกิต รวม                                                          6 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
วบ.800 วทิยานิพนธ์                                          9  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 (วชิาเลือก 3 วชิา 9 หน่วยกติ) 
วบ.XXX  วชิาเลือก                                              3 หน่วยกิต 

วบ.XXX  วชิาเลือก                                              3 หน่วยกิต 

วบ.XXX  วชิาเลือก                                              3 หน่วยกิต 

รวม                                                         9  หน่วยกิต รวม                                                         9  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่3 
วบ.800 วทิยานิพนธ์                                            6  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่3 
วบ.700 การคน้ควา้อิสระ                                   6   หน่วยกิต 

รวม                                                         6  หน่วยกิต  รวม                                                           6  หน่วยกิต 
 
3.1.5       ค าอธิบายรายวชิา 
               วชิาเสริมพืน้ฐาน (ไม่นับหน่วยกติรวม)   
วบ.501    สภาพการณ์ปัจจุบันของส่ือสารมวลชน                                                                                3(3-0-9) 
CA.501    Current  Affairs in Mass Media 
                แนวคิดหลกัและผลกระทบเก่ียวกบัส่ือสารมวลชนแบบดั้งเดิมและส่ือใหม่ เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจ
ส่ือมวลชนในยุคโลกาภิวฒัน์ รวมทั้งสภาพการแข่งขนัของส่ือสารมวลชนท่ามกลางบริบททางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ีและกฎระเบียบต่างๆ 
                Major concepts and impacts of traditional and new media, which lead to an understanding of 
mass media in a globalized world, the competition of mass media in the current political, economic, social, 
and technological contexts and other regulations. 
วบ.502     หลกัการวจัิยเบื้องต้นส าหรับการบริหารส่ือสารมวลชน                                                      3(3-0-9) 
CA.502     Fundamentals of  Research for Mass Communication Administration 
                กระบวนทศัน์ในการแสวงหาความรู้ จริยธรรมของนกัวิจยั แนวคิดหลกั และระเบียบวิธีวิจยัทาง
สังคมศาสตร์ท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารส่ือสารมวลชน รวมทั้งการเขียนขอ้เสนอเคา้โครงวิจยั
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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                   Paradigm for knowledge quest, morality of researchers, major concepts and methodology in 
social science research which can be applied in mass communication administration; writing an effective 
research proposal 
 
วชิาบังคับ  4  วชิา 
วบ.600   ทฤษฎีประยุกต์เพ่ือการบริหารส่ือสารมวลชน                                                   3(3-0-9) 
CA.600   Applied  Theories for Mass Communication Administration  
              ทฤษฎีการส่ือสาร ทฤษฎีทางการบริหารส่ือสารมวลชน ซ่ึงสามารถน ามาประยุก ต์ใช้ใน                
การบริหารการผลิต การบริหารธุรกิจ และการจดัการทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 
              Communication theories and mass communication administration theories, which can be applied 
to production administration, business administration and communication management inside and outside 
the organizations.  

 

วบ.601 การวจัิยเชิงปริมาณเพ่ือการบริหารส่ือสารมวลชน                                      3(3-0-9) 
CA.601 Quantitative Research for Mass Communication Administration          
                  กระบวนการวิจยัเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ การเขียนและการน าเสนอรายงานวิจยัเชิงปริมาณเพื่อการบริหาร
ส่ือสารมวลชน รวมทั้งจริยธรรมในการวจิยั ตลอดจนการประยกุตใ์ชก้ารวจิยัในงานส่ือสารมวลชน 
              Quantitative research processes, data analysis by descriptive and inferential statistics using social 
science software program; writing up and presenting quantitative research project for mass communication 
administrations, research ethics and an application of research method for mass communication. 
 
วบ.602   การวจัิยเชิงคุณภาพเพ่ือการบริหารส่ือสารมวลชน                                                       3(3-0-9) 
CA.602  Qualitative Research for Mass Communication Administration 
                   ความหมายและความส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้านการส่ือสาร วิธีการวิจยัเชิง
คุณภาพตั้ งแต่การวางแผน การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าเช่ือถือของการวิจยั รวมถึงเทคนิค         
การวิจยัเชิงคุณภาพต่างๆ อาทิ การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสะทอ้นความคิด 
การวิ เคราะห์ตัวบท ฯลฯ  รวมทั้ งจริยธรรมในการวิจัย ตลอดจนการประยุกต์ใช้การวิจัยในงาน
ส่ือสารมวลชน 
              Meanings and importance of qualitative research for communication, qualitative research 
processes from planning, data collection and analysis, reliability of the research, qualitative data collection 
methods such as observation, in-depth interview, group discussion, reflection, text analysis; research ethics 
and an application of research method for mass communication. 
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วบ.603  กฎหมายและจริยธรรมการส่ือสารมวลชน                                                     3(3-0-9) 
CA.603  Mass Communication Law and Ethics 
             ปรัชญาดา้นกฎหมายทัว่ไป กฎหมายวา่ดว้ยการหม่ินประมาท กฎหมายส่ือสารมวลชนและกฎหมายอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัหน้าท่ีส่ือสารมวลชนทุกประเภท การเปรียบเทียบกฎหมายส่ือสารมวลชน 
จริยธรรมในส่ือของไทยกับต่างประเทศ รวมทั้ งแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของกฎหมายดังกล่าวในอนาคต         
โดยเนน้การวิเคราะห์วิจารณ์การปรับใชก้ฎหมายกบักรณีและปัญหาต่างๆในเชิงการบริหาร 

Philosophy of common law, defamation law, mass communication law, other legislation related to 
administrators and mass communication practitioners; comparison of mass communication law; international and 
national media ethics; trends of mass media legislation changes in the future focusing on analysing and criticising 
law enforcement in various cases and problems from administrative point of view. 

 
วชิาเฉพาะ จ านวน 6 วชิา 
วบ.610   การจัดการกลยุทธ์เพ่ือการบริหารการส่ือสาร                                                   3(3-0-9) 
CA.610   Strategic Management for Mass Communication Administration 

ความหมาย ทฤษฎี ปรัชญา และแนวคิดของการบริหารและจดัการองค์การเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การทั้ งธุรกิจท่ีต้องมีผลก าไร หรือองค์การท่ีไม่แสวงหาก าไร โดยเน้นกระบวน               
การบริหารงาน ประกอบดว้ยการวางแผนกลยุทธ์ การจดัการทรัพยากร การเงิน การตลาด ทรัพยากรมนุษย์
ในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั การน ากลยทุธ์สู่การปฏิบติั รวมถึงการควบคุมและประเมินผล 

Meaning, theories, philosophy and concepts of administration and strategic management to 
achieve organization goals in profit and non-profit organizations, with a specific focus on administration 
processes, which include strategic planning, resources management, finance, marketing, human resources 
management; strategies that lead to practicality including control and evaluation. 
วบ.611  การบริหารเทคโนโลยกีารส่ือสารและส่ือใหม่                                                                          3(3-0-9) 
CA.611  Communication Technology and New Media Administration 
             ปรัชญา และแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัเทคโนโลยีการส่ือสารและส่ือใหม่ ซ่ึงเป็นช่องทางการส่ือสารท่ี
เกิดข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีการน าเสนอและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ งการวิเคราะห์ถึงทิศทางและการน าเทคโนโลยีการส่ือสารและส่ือใหม่มาใช้ใน           
งานส่ือสารมวลชนอยา่งมีประสิทธิภาพและรับผดิชอบต่อสังคม 
             Philosophy and basic concepts of communication technology and new media as a channel for 
effectively presenting and disseminating information to the target; analysis of directions and an integration 
of communication technology and new media into mass communication in an effective and so cially 
responsible way. 
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วบ.612     การบริหารองค์การส่ือด้านข่าว                                        3(3-0-9) 
CA.612    Journalism Organization Administration 
 แนวทางการบริหารและจดัการการผลิตงานด้านข่าวขององค์กรส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือวิทยุกระจายเสียง      
ส่ือโทรทศัน์ และส่ือใหม่ ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเน้นการพฒันาสร้างสรรค์เน้ือหางานบรรณาธิกรณ์    
การผลิต  และเทคนิคการปฏิบติังาน โดยใช้กลยุทธ์การตลาดท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายและตามสภาพการณ์ 
การใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าให้ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเทียบเท่าสากล  โดยค านึงถึงการ
ผลิตผลงานท่ีใหป้ระโยชน์ต่อสังคม 
                   Guidelines for administration and news production in journalism, broadcasting and new media in 
Thailand and international level, focusing on creating editorial content, production, techniques for practitioners, the 
use of marketing strategies corresponding to target groups and contexts, the effective use of resources in an 
international standard, and news production that benefit the society. 
วบ.613  การบริหารองค์การธุรกจิส่ือบันเทงิ                                                     3(3-0-9) 
CA.613 Entertainment  Organization Administration 
              แนวทางการบริหารและจดัการการผลิตงานดา้นปกิณกะความบนัเทิง โดยเนน้การพฒันาสร้างสรรค ์
ขององค์กรส่ือนิตยสารและส านักพิมพ์ ส่ือวิทยุกระจายเสียง  ส่ื อโทรทศัน์  ส่ือภาพยนตร์ ส่ือใหม่ และ
กิจกรรมด้านบนัเทิง โดยเน้นการพฒันาสร้างสรรค์เทคนิควิธีการปฏิบติังาน หรือการผลิต ขั้นตอนก่อน      
การผลิต กระบวนการผลิต และหลงัการผลิต ใช้กลยุทธ์การตลาดท่ีสอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมายและตาม
สภาพการณ์ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าให้ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมีคุณภาพเทียบเท่าสากล 
รวมทั้งความรับผดิชอบต่อการผลิตผลงานท่ีใหป้ระโยชน์ต่อสังคม 
              Guidelines for administration and production of entertainment sketches, focusing on the 
development of magazines and publishers, broadcasting, television media, film, new media and 
entertainment activities; the creation of practitioners ’ guidelines, pre-production, production and post-
production processes; the use of marketing strategies suitable for target groups and contexts, the effec tive 
use of resources as specified in an international standard; production of work that benefits that society. 
วบ.614  การส่ือสารการตลาดและการจัดการด้านตราสินค้า                                                                 3(3-0-9) 
CA.614   Marketing Communication and Brand Management 
              กระบวนการจดัการด้านการส่ือสารการตลาดและการจดัการด้านตราสินคา้ รวมถึง การบริหาร
องค์การท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านการส่ือสารการตลาด อาทิ หน่วยงานด้านการโฆษณา หน่วยงานด้านส่ือ
โฆษณา  หน่วยงานด้าน Digital Advertising  หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานด้านการจัด
กิจกรรมพิเศษ ฯลฯ ท่ีเป็นของไทยและบริษทัขา้มชาติ 
              Processes of marketing communication  management and brand management including 
administration of marketing communication organizations such as advertising agencies, advertisement 
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media agencies, digital advertising agencies, public relations organizations, event organizers in national 
and multinational levels. 
วบ.615 สัมมนาการบริหารส่ือสารมวลชน                                                           3(3-0-9) 
CA.615  Seminar in Mass Communication Administration 
             วเิคราะห์ประเด็นปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ในการบริหารงานขององคก์รส่ือสารมวลชน  เพื่อให้
มีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาแนวทางการตดัสินใจในการบริหารโดยการน าทฤษฎีและ
หลกัการท่ีไดจ้ากการศึกษามาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินการและบริหารจดัการองคก์รส่ือสารมวลชนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและมีความรับผดิชอบต่อสังคม 
              Analysis of problems and situations in the administration of mass communication organizations to 
learn more about administrators’ problem solving and decision making by adopting and applying theories 
and principles to administer and manage the organizations more effectively with social responsbility. 
 
วชิาเลือก จ านวน 6 วชิา 
วบ.620  การส่ือสารความเส่ียง ประเดน็ การเปลีย่นแปลงและภาวะวกิฤตขิององค์การส่ือสารมวลชน                    3(3-0-9) 
CA.620  Risk ,Issue ,Change and Crisis Communication 

  การบูรณาการแนวคิดด้านการส่ือสารความเส่ียง การบริหารจัดการประเด็ น การส่ือสาร               
การเปล่ียนแปลง และการส่ือสารภาวะวิกฤติขององค์กรส่ือสารมวลชนในสถานการณ์ต่างๆ การวิเคราะห์
องคก์ร กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางและเคร่ืองมือในการส่ือสารโดยใชก้ลยทุธ์การส่ือสารทั้งเชิงรุกและรับอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

Integration of concepts on risk communication, issue management, change and crisis 
communication in mass communication organizations in various situations; analysis of organization, target 
groups, channels and means of communication by using both proactive and reactive strategies more  
effectively. 
วบ.621  ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการบริหารงานส่ือสารมวลชน                                     3(3-0-9) 
CA.621   Creativity for Mass Communication Administration 
               แนวคิดเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ หลักการและกระบวนการการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
การบูรณาการความคิดสร้างสรรคเ์พื่อน าไปสู่การวางกลยทุธ์การส่ือสาร 
                Concepts of creativity, principles, processes of creativity development, integration of crea tivity 
to implement communication strategies. 
วบ.622  ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การส่ือสารมวลชน                                                                       3(3-0-9) 
CA.622  Leadership for Mass Communication Organization 

ความหมาย ทฤษฎี ปรัชญาและแนวคิดของผูน้ า คุณลกัษณะบทบาท และภาวะผูน้ าท่ีมีอิทธิพลต่อ
การสั่งการ การจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้แนวทางการปฏิบติังานและการสอนงาน (Coaching) เพื่อพฒันา
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย ลดความขดัแยง้ และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและ
สาธารณะ 

Meanings, theories, philosophy and concepts of leaders; characteristics, roles and leadership that 
influences command; motivation of subordinates, provision of guidelines and coaching to persuade 
subordinates to achieve their goals, reduction of conflicts, responsibility for stakeholders and public. 
วบ.623   หลกัการบริหารธุรกจิส่ือสารมวลชนขนาดเลก็และขนาดกลาง                                              3(3-0-9) 
CA.623   Entrepreneurship for Small and Medium Sized Mass Communication  Business 
             แนวคิดและหลกัการการบริหารเพื่อเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจส่ือสารมวลชนขนาดเล็กและขนาดกลาง 
ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ตลาด การจดัท าโครงการ การวเิคราะห์ทางการเงิน การหาแหล่งเงินทุน การเงิน การบญัชี 
การวางต าแหน่งสินคา้และบริการ การจดัการบุคคล และลูกคา้สัมพนัธ์ รวมถึงการจดัท าธุรกิจเพื่อสังคม 
Social enterprise 
            Concepts and principles of management for small and medium sized mass communication 
entrepreneurs e. g.  market analysis, planning a project, financial analysis, finding investors, financing, 
accounting, brand and service positioning, human resources management and customer service, and social 
enterprise. 
วบ.624  กลยุทธ์ในการสร้างความรับผดิชอบต่อสังคมอย่างยัง่ยืนขององค์กร                                     3(3-0-9) 
CA.624  Strategies  for  Corporate Social Responsibility 

การศึกษาประเด็น แนวโน้ม โอกาสและอุปสรรค และกลุ่มท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เพื่อให้
องคก์รบูรณาการแนวคิดการบริหารจดัการและการส่ือสารในเชิงกลยทุธ์เพื่อสร้างสมดุลยใ์นการด าเนินธุรกิจ
และการแสดงออกถึงความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งย ัง่ยนื  

A study of issues, trends, opportunities and threats, and stakeholders to allow an organization to  
integrate management  and strategic communication concepts to create balance in conducting business and 
sustainable social responsibility. 
วบ.625   การศึกษาเฉพาะเร่ืองเกีย่วกบัการบริหารส่ือสารมวลชน                                                        3(3-0-9) 
CA.625   Selected Topic in Mass Communication Administration 
             การศึกษาคน้ควา้ การบรรยาย การอภิปราย หรือการสัมมนาทางวิชาการในประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจ
เก่ียวกบัการบริหารส่ือสารมวลชน ซ่ึงนกัศึกษาและคณะฯ เห็นชอบร่วมกนั 
             Research, lectures, discussion or academic seminars on interesting mass communication 
management issues upon which students and lecturers agree. 
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วชิาการค้นคว้าอสิระ 
วบ. 700  การค้นคว้าอสิระ                                                                                                                6 หน่วยกติ 
CA 700  Independent Study 

  การเขียนรายงานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสนใจในการบริหารงานส่ือสารมวลชนขององคก์ารประเภทต่างๆ  
   Writing a report on an interesting issue related to mass communication administration of several types 

of organization. 
 

วทิยานิพนธ์ 
วบ. 800  วทิยานิพนธ์                                                                                                                     15 หน่วยกติ 
CA.800   Thesis 
              การเขียนขอ้เสนอเคา้โครงวิจยัและการด าเนินการวิจยัอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา     
การบริหารส่ือสารมวลชน เขียนวิทยานิพนธ์เก่ียวกบัการบริหารส่ือสารมวลชน และน าเสนอวิทยานิพนธ์ 
การเขียนรายงานวจิยัเพื่อเผยแพร่  จริยธรรมในการท าวจิยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวชิาการ 
              Writing a research proposal and conducting new research projects to create a new body of 
knowledge in the disciplines of mass media administration; writing up  a thesis on mass media 
administration, thesis presentation, writing a research article, ethics for conducting research and writing     
a research paper 
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3.2 ช่ือ  สกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร       

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 3101300075xxx รองศาสตราจารย ์ แอนนา จุมพลเสถียร M.S. Advertisting University of  Illinois at Urbana –
Champaign, USA. 

2528 
 

     ว.บ. 
(เกียรตินิยม
อนัดบั 2) 

วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2525 

2 3100800405xxx อาจารย ์ดร. โมไนยพล รณเวช ปร.ด. ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2547 
ว.ม.  ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2538 

ป.บณัฑิต การวจิยัทางสังคม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2542 
    ว.บ. 

(เกียรตินิยม
อนัดบั 2) 

ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2534 

3 3101702041xxx รองศาสตราจารย ์ ปัทมา สุวรรณภกัดี M.S. Radio Television Butler University, U.S.A 2525 
    

 
 
 
 

ว.บ. โทรทศัน์และ
ภาพยนตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2523 

ล าดบัท่ี 1-3  เป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
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ล าดับ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
4 3100200680xxx อาจารย ์ดร. นนัทพร วงษเ์ชษฐา ปร.ด ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   2551 
    ร.ม. การปกครอง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2557 
    ว.ม. การส่ือสารภาครัฐ

และเอกชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2544 

M.B.A Marketing & 
International 
Business 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ  
ศศินทร์ (Sasin) 

2543 

ศป.บ การออกแบบ
ภายใน 

มหาวทิยาลยัศิลปากร   2529 

5 3100200498xxx ศาสตราจารย ์ดร. สุรพงษ ์โสธนะเสถียร ร.ด. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2526 
ร.ม. การปกครอง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2521 
วท.บ. - จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2519 

6 3101600706xxx รองศาสตราจารย ์
  

พรทิพย ์สัมปัตตะวนิช 
  

M.A. Communication Univ.of Kentucky USA 2533 
ว.บ. เกียรตินิยมอนัดบั 1 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2526 

7 3100601048xxx   รองศาสตราจารย ์
  
  
  

กลัยกร วรกุลลฎัฐานีย ์
  
  
  

M.A. (Marketing 
Communication 
and Advertising )  

Emerson College, USA 
  

2537 
  
  

ว.บ. เกียรตินิยมอนัดบั 2 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  2535 
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ล าดับ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
8 3679800149xxx รองศาสตราจารย ์

 
วงหทยั ตนัชีวะวงศ ์

 
M.A. Journalism 

 
University of Colorado at 
Boulder, USA 

2532 
 

ว.บ. วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2527 
9 3102000365xxx 

 
รองศาสตราจารย ์ อรนุช  เลิศจรรยารักษ ์ M.A. 

 
 

Communication, 
Radio - Television 
– Film 

Temple University, USA. 2520 

ว.บ วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2515 

10 3120600357xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร. 

พจนา  ธูปแกว้ 
 

 
 
 

ปร.ด. ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2547 

ว.ม.  ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2536 

นศ.บ. นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2525 

11 3102002584xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ประไพพิศ  
มุทิตาเจริญ 
 
 
 
 
 

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

ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2537 
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ล าดับ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
12  3100800058xxx อาจารย ์ดร. พีรยทุธ โอรพนัธ์ ปร.ด. ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2551 

M.A. Communication 
and Cultural 
Studies 

The University of  Western 
Sydney, Australia 

2543 

นศ.บ. ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 2539 

13 3100601105xxx รองศาสตราจารย ์
ดร. 

สมสุข  หินวมิาน  D. Phil Media & Cultural 
Studies 

University of  Sussex, UK  2543 

นศ.ม. ส่ือสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2534 

ว.บ.  
เกียรตินิยม
อนัดบั 2 

วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2532 

14 3101401033xxx รองศาสตราจารย ์ กิติมา  สุรสนธิ 
 
 
 

   นศ.ม นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2524 

ศศ.บ. ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2522 

15 3110400812xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร. 

อจัฉรา   
ปัณฑรานุวงศ ์
 
 
 

ปร.ด. ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2551 

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

2532 

ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2529 
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ล าดับ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
16 3100201521xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร. 
นิธิดา แสงสิงแกว้ 
 

Ph.D. Media Studies University of Surrey, UK 2554 

M.A. Communication Michigan State  University, USA 2542 
ว.บ. 

เกียรตินิยม
อนัดบั 2 

วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2538 

17 3101203558xxx รองศาสตราจารย ์ รุจน์  โกมลบุตร 
  
  

M.A. Communication 
Policy Studies 

The City University London, UK 2538 
 

ว.บ. วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2532 
18 3101300286xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร. 
  

วกิานดา พรสกุลวานิช 
  
  

Ph.D. communication 
Studies 

Kent State University, USA 2548 

M.A. Master of Arts 
(communication) 

The University of 
Dayton, USA 

2540 
 

ร.บ. การระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2537 
19 3102000374xxx 

 
 

 

อาจารย ์ดร. 
  
  

อนุชา ทีรคานนท ์
  
 
 
 

Ph.D Journalism Southern llllnois University, USA 2543 

M.S. Journalism West Virgnia University, USA 2539 
ว.บ. วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2532 
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ล าดับ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
20 1101400107 xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์

  
กุลนารี  เสือโรจน์ นศ.ม. การส่ือสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2552 

ว.บ. 
เกียรตินิยม
อนัดบัหน่ึง 

วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2549 

21 3100503219xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จกัรวาล นิลธรรมรงค ์
  
  

M.A. The Master of Fine 
Arts 

School of the Art  Institute of 
Chicago, Illinois, USA 

2549 
 

ศ.บ. 
เกียรตินิยม
อนัดบั 2 

ภาพพิมพ ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 2544 

22 3149900363xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์
  

นฤมล ป่ินโต ว.ม. ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2542 
ว.บ. วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ - 

23 3100601297xxx รองศาสตราจารย ์
ดร. 
  

พรจิต  สมบติัพานิช 
  
  

ปร.ด. ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2547 

M.A. Master of 
Journalism 

Unversity of North Texas, USA 2528 

ว.บ. วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2520 
24 3100901601xxx ผูช่้วยศาตราจารย ์ อารดา  ครุจิต 

  
M.A. Master of Science 

in Integrated 
Marketing 
Communication 

Roosevelt University, USA. 2542 
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ล าดับ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
   

 

ว.บ. 
เกียรตินิยม
อนัดบัสอง 

วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2538 

25 3102300129xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สมชัชนนัท ์ 
เอกปัญญากุล 

ศ.ม. ศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2545 

ศ.บ. ประยกุตศิ์ลปศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 2539 

26 3110300091xxx อาจารย ์ดร. 
  
  

พรรษา  รอดอาตม ์
  
  

ปร.ด. ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2555 

น.ม. การส่ือสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2545 

น.บ. 
 เกียรตินิยม
อนัดบั 2 

การประชาสัมพนัธ์ 
 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 

2539 
 

27 3101402210xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร. 

ศิริมิตร 
ประพนัธ์ธุรกิจ 
 
 
 

ร.ด. Political Science มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2551 

ร.ม. บริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2543 

ว.บ. วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2535 

28 3100603182xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ภทัธีรา  
สารากรบริรักษ ์

พบ.ม ภาษาและการ
ส่ือสาร 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

2541 

    ว.บ. วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2537 
ล าดบัท่ี 1-3  เป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าทีร่่วมสอนในหลกัสูตร 

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - 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. 
เกียรตินิยม
อนัดบั 2 

วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2525 

2 3100800405xxx อาจารย ์ดร. โมไนยพล รณเวช ปร.ด. ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2547 
ว.ม.  ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2538 

ป.บณัฑิต การวจิยัทางสังคม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2542 
    

 
 

ว.บ. 
เกียรตินิยม
อนัดบั 2 

ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2534 

3 3101702041xxx รองศาสตราจารย ์ ปัทมา สุวรรณภกัดี M.S. Radio Television Butler University, U.S.A 2525 
    

 
 
 

ว.บ. โทรทศัน์และ
ภาพยนตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2523 
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ล าดับ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
4 3100200680xxx อาจารย ์ดร. นนัทพร วงษเ์ชษฐา ปร.ด ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   2551 
    ร.ม. การปกครอง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2557 
    ว.ม. การส่ือสารภาครัฐ

และเอกชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2544 

M.B.A Marketing & 
International 
Business 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ  
ศศินทร์ (Sasin) 

2543 

ศป.บ การออกแบบ
ภายใน 

มหาวทิยาลยัศิลปากร   2529 

5 3100200498xxx ศาสตราจารย ์ดร. สุรพงษ ์โสธนะเสถียร ร.ด. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2526 
ร.ม. การปกครอง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2521 
วท.บ. วทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2519 

6 3101600706xxx รองศาสตราจารย.์ 
  

พรทิพย ์สัมปัตตะวนิช 
  

M.A. Communication Univ.of Kentucky USA 2533 
ว.บ. 

เกียรตินิยม
อนัดบั 1 

วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2526 

7 3100601048xxx รองศาสตราจารย.์ 
  
  

กลัยกร วรกุลลฎัฐานีย ์
  
  

M.A. (Marketing 
Communication 
and Advertising )  

Emerson College, USA 
  

2537 
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ล าดับ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
  

    

ว.บ. 
เกียรตินิยม
อนัดบั 2 

วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  2535 

8 3679800149xxx รองศาสตราจารย.์ 
 

วงหทยั ตนัชีวะวงศ ์
 

M.A. Journalism 
 

University of Colorado at 
Boulder, USA 

2532 
 

ว.บ. วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2527 
9 3102000365xxx 

 
รองศาสตราจารย ์ อรนุช  เลิศจรรยารักษ ์ M.A. 

 
 

Communication, 
Radio - Television 
– Film 

Temple University, USA. 2520 

ว.บ วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2515 

10 3120600357xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร. 

พจนา  ธูปแกว้ ปร.ด. ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2547 

ว.ม.  ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2536 

นศ.บ. นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2525 

11 3102002584xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ประไพพิศ  
มุทิตาเจริญ 
 
 
 
 

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

ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2537 
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ล าดับ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
12  3100800058xxx อาจารย ์ดร. พีรยทุธ โอรพนัธ์ ปร.ด. ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2551 

M.A. Communication 
and Cultural 
Studies 

The University of  Western 
Sydney, Australia 

2543 

นศ.บ. ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 2539 

13 3100601105xxx รองศาสตราจารย ์
ดร. 

สมสุข  หินวมิาน  D. Phil Media & Cultural 
Studies 

University of  Sussex, UK  2543 

นศ.ม. ส่ือสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2534 

ว.บ.  
เกียรตินิยม
อนัดบั 2 

วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2532 

14 3101401033xxx รองศาสตราจารย ์ กิติมา  สุรสนธิ 
 

   นศ.ม นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2524 

ศศ.บ. ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2522 

15 3110400812xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร. 

อจัฉรา   
ปัณฑรานุวงศ ์
 

 
 
 

ปร.ด. ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2551 

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

2532 

ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2529 
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ล าดับ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
16 1101400107 xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์

  
กุลนารี  เสือโรจน์ นศ.ม. การส่ือสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2552 

ว.บ. 
เกียรตินิยม
อนัดบัหน่ึง 

วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2549 

17 3100601297xxx รองศาสตราจารย ์
ดร. 
  

พรจิต  สมบติัพานิช 
  
  

ปร.ด. ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2547 

M.A. Master of 
Journalism 

Unversity of North Texas, USA 2528 

ว.บ. วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2520 
18 3102300129xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สมชัชนนัท ์ 

เอกปัญญากุล 
ศ.ม. ศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2545 

ศ.บ. ประยกุตศิ์ลปศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 2539 

19 3100603182xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ภทัธีรา  
สารากรบริรักษ ์

พบ.ม ภาษาและการ
ส่ือสาร 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

2541 

    ว.บ. วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2537 

 

  3.2.3 อาจารย์พเิศษ และผู้ทรงคุณวุฒิทีร่่วมสอนในหลกัสูตร -
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือการฝึกปฏิบัติ) (ถ้ามี) 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ไม่มี 
 4.2 ช่วงเวลา 
 ไม่มี 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าการศึกษาค้นคว้าอสิระหรือวิทยานิพนธ์  

    5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
   วบ.800 วทิยานิพนธ์ 
              การเขียนขอ้เสนอเคา้โครงวิจยัและการด าเนินการวิจยัอนัก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา   
การบริหารส่ือสารมวลชน เขียนวิทยานิพนธ์เก่ียวกบัการบริหารส่ือสารมวลชน และน าเสนอวิทยานิพนธ์ 
การเขียนรายงานวจิยัเพื่อเผยแพร่  จริยธรรมในการท าวจิยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวชิาการ 
               วบ.700 การคน้ควา้อิสระ 
               การเขียนรายงานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสนใจในการบริหารงานส่ือสารมวลชนขององคก์ารประเภทต่างๆ 

  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 ภายหลงัจากการศึกษา มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองค์ความรู้และทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจยั    
ดา้นวารสารศาตร์และส่ือสารมวลชน ทั้งเชิงลุ่มลึกและกวา้งขวาง สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ ์
ปัญหาทางการส่ือสาร โดยเนน้การวิจยัคน้ควา้เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ในการพฒันาทฤษฎีและน าความรู้
ดงักล่าวไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงการเผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ให้ไดรั้บ
การยอมรับ โดยการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการทั้งในระดบัชาติหรือนานาชาติ  พร้อมขอ้เสนอแนะอนัเป็น
ประโยชน์ในทางวชิาการต่อไป 

      5.3 ช่วงเวลา 
  การท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 
               การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาจะสอบประมวลความรู้ได้ เม่ือจดทะเบียนศึกษาวิชาบงัคบั 

จ  านวน 12 หน่วยกิต และวิชาเฉพาะ จ านวน 18 หน่วยกิตแลว้ และไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 
3.00 การสอบประมวลความรู้ ประกอบดว้ย ภาคขอ้เขียนอย่างเดียว โดยนกัศึกษาตอ้งสอบประมวล
ความรู้ใหไ้ดร้ะดบั P (ผา่น) ภายใน 3 คร้ัง มิฉะนั้นจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

                 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2 นกัศึกษาสามารถจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ไดเ้ม่ือนกัศึกษา
สอบประมวลความรู้ผ่าน และสามารถสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ไดท้นัที โดยมีระยะเวลาในการท า
วทิยานิพนธ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2 จนส้ินสุดสถานภาพของนกัศึกษา ในภาคเรียนท่ี 
1    ปีการศึกษาท่ี 8 
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              การท าการค้นคว้าอสิระ (แผน ข) 
              การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาจะสอบประมวลความรู้ได้ เม่ือจดทะเบียนศึกษาวิชาบงัคบั 

จ  านวน 12 หน่วยกิต และวิชาเฉพาะ จ านวน 18 หน่วยกิตแลว้ และไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 
3.00 การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วย ภาคขอ้เขียน และภาคปากเปล่า โดยนักศึกษาตอ้งสอบ
ประมวลความรู้ใหไ้ดร้ะดบั P (ผา่น) ภายใน 3 คร้ัง มิฉะนั้นจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

               การคน้ควา้อิสระของนักศึกษา จะเร่ิมข้ึนในภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษาท่ี 2 มีระยะเวลาใน      
การท าการคน้ควา้อิสระ จะตอ้งเสร็จส้ินในภาคการศึกษาน้ี มิฉะนั้นนกัศึกษาจะไดร้ะดบั I และตอ้งส่ง
เล่มฉบบัสมบูรณ์ภายใน 80 วนันบัจากวนัปิดภาคการศึกษาท่ี 3 เพื่อโครงการบณัฑิตศึกษาจะไดน้ าส่ง
เกรด และขออนุมติัปริญญาต่อไป 

      5.4 จ านวนหน่วยกติ 
  วทิยานิพนธ์   15  หน่วยกิต  การคน้ควา้อิสระ 6 หน่วยกิต  

     5.5 ข้อก าหนดการท าวทิยานิพนธ์ การค้นคว้าอสิระ และการสอบประมวลความรู้   
  5.5.1 การท าวทิยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) 

   (1) นกัศึกษาจะจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได ้เม่ือศึกษารายวิชามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 ภาค
การศึกษาและตอ้งมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต โดยมีค่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 

   (2)  นกัศึกษาตอ้งท าวทิยานิพนธ์เป็นภาษาไทย 

   (3)  หลังจากจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาตอ้งเสนอหัวขอ้วิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการกลัน่กรองหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีทางคณะฯจดัตั้งข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีกลัน่กรองเม่ือผ่าน
ขั้นตอนน้ีแลว้ให้คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซ่ึงจะให้ค  าแนะน านกัศึกษา รวมทั้งสอบเคา้โครง
วทิยานิพนธ์ และสอบวทิยานิพนธ์ 

   (4) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   5.5.2  การสอบวทิยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 

   (1) อาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์  ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   (2)  นกัศึกษาจะสอบวทิยานิพนธ์ไดเ้ม่ือสอบภาษาต่างประเทศ และสอบประมวลความรู้
ผา่นแลว้ 

   (3 )ก า ร ส อ บ วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ใ ห้ เป็ น ไ ป ต าม ร ะ เบี ย บ แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีจะไดผ้ลระดบั S ตอ้งได้มติเป็นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
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   5.5.3  การคน้ควา้อิสระ (แผน ข) 

   (1) นกัศึกษาตามหลกัสูตร แผน ข จะจดทะเบียนท าการคน้ควา้อิสระได ้เม่ือศึกษามาแลว้
ไม่ต ่ากวา่ 5 ภาคการศึกษา สอบผา่นการศึกษาวิชาบงัคบัจ านวน 12 หน่วยกิต และวิชาเฉพาะ จ านวน 
18 หน่วยกิตรวมหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต โดยมีค่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 

   (2) นกัศึกษาตอ้งท าการคน้ควา้อิสระเป็นภาษาไทย 

   (3) หลงัจากจดทะเบียนท าการคน้ควา้อิสระแล้ว นักศึกษาตอ้งเสนอหัวขอ้การคน้ควา้
อิสระ คณะกรรมการกลัน่กรองหวัขอ้การคน้ควา้อิสระท่ีทางคณะฯจดัตั้งข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีกลัน่กรอง
เม่ือผ่านขั้นตอนน้ีแล้วให้คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา      
การคน้ควา้อิสระ และกรรมการการคน้ควา้อิสระ รวมไม่นอ้ยกวา่ 2 ท่าน ซ่ึงจะให้ค  าแนะน านกัศึกษา 
รวมทั้งสอบเคา้โครงการคน้ควา้อิสระ และสอบการคน้ควา้อิสระ 

   (4)  อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ และกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ ให้เป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   5.5.4  การสอบประมวลความรู้ 

   (1)  นักศึกษามีสิทธิท่ีจะสอบประมวลความรู้ เม่ือจดทะเบียนรายวิชาบงัคบั และวิชา
เฉพาะเท่ากบั 30 หน่วยกิต ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด และไดรั้บโอกาสให้สอบในภาคการศึกษาแรกท่ีมี
โอกาสจะส าเร็จการศึกษา โดยมีค่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 

   (2)  คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนจะเปิดสอบประมวลความรู้ ซ่ึงเป็น           
การสอบแบบขอ้เขียน ปีการศึกษาละ 3 คร้ัง โดยคณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนเป็นผู ้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

   (3)  นกัศึกษาจะตอ้งสอบประมวลความรู้ให้ไดร้ะดบั P (ผ่าน) ภายใน 3 คร้ัง มิฉะนั้นจะ
ถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา       

 5.6 การเตรียมการ 
  การเตรียมการให้ค  าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาเก่ียวกบัการท า
วทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ มีดงัน้ี 
  5.6.1 เตรียมการให้นกัศึกษามองเห็นประเด็นต่างๆเก่ียวกบัการบริหารส่ือสารมวลชนจาก
รายวิชา วบ.615 สัมมนาการบริหารส่ือสารมวลชน ซ่ึงจะเน้นการเรียนการสอนประ เด็นท่ีน่าสนใจศึกษา
และตามความสนใจของนกัศึกษาเพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจกระบวนการหาหวัขอ้เพื่อศึกษา 
  5.6.2 จดัให้มีการสัมมนาให้นกัศึกษาเขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่งการท าวิทยานิพนธ์
และการคน้ควา้อิสระก่อนการตดัสินใจเลือกลงทะเบียน 
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  5.6.3 การให้ค  าแนะน านักศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองและประเด็นในการท าวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้
อิสระ ตามความสนใจของนักศึกษา โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา  คณะวารสารศาสตร์                  
และส่ือสารมวลชน 
  5.6.4 การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/ การคน้ควา้อิสระ  และคณะกรรมการสอบ
เคา้โครง/ สอบวิทยานิพนธ์/ การคน้ควา้อิสระประกอบดว้ยคณาจารยภ์ายในคณะและผูท้รงคุณวฒิุภายนอก
ท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัเร่ืองวทิยานิพนธ์/ การคน้ควา้อิสระของนกัศึกษา  เพื่อให้ค  าแนะน า/ ตรวจสอบ/ 
ประเมินผลเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์/ การคน้ควา้อิสระ  
  5.6.5 ใหค้  าแนะน านกัศึกษาเก่ียวกบัการเขียนวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระและการจดัท า
บทความตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการ ตามเง่ือนไขการจบการศึกษา  
5.7 กระบวนการประเมินผล 
  กระบวนการประเมินผลในการท าวิทยานิพนธ์/ การคน้ควา้อิสระจะด าเนินการภายใต้      
การบริหารจดัการ และการทวนสอบมาตรฐานจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และ
ส่ือสารมวลชน  โดยมีกระบวนการประเมิน  และผูป้ระเมินตามล าดบัดงัน้ี 
  5.7.1 การประเมินผลร่างเคา้โครงวิทยานิพนธ์/ การคน้ควา้อิสระ โดยอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/ การค้นควา้อิสระหลัก ซ่ึงเป็นอาจารย์ภายในคณะ และอาจารย์ ท่ีปรึกษาร่วม ซ่ึงเป็น
ผูท้รงคุณวฒิุ หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกสถาบนั 
  5.7.2 การประเมินผลเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ การค้นควา้อิสระจากการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/ การคน้ควา้อิสระ โดยคณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ย คณาจารย ์และผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
สถาบนั ท่ีมีคุณวฒิุตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
   5.7.3 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ตามหลกัเกณฑ์การประเมิน
ความกา้วหนา้ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
   5.7.4 การประเมินผลวิทยานิพนธ์/ การค้นควา้อิสระ  โดยการสอบวิทยานิพนธ์/ การ
คน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ การคน้ควา้อิสระเพื่อประเมินผลคุณภาพ
ของวทิยานิพนธ์/ การคน้ควา้อิสระ และใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการปรับแกไ้ขวิทยานิพนธ์/ การคน้ควา้อิสระ 
เป็นคร้ังสุดทา้ย 
   5.7.5 การประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ์ โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
และ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ก่อนส่งบทความตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน 
หรือ ส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อ       
ท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ตามเง่ือนไขการจบการศึกษา (ส าหรับนกัศึกษาแผน ก 
แบบ ก 2) 
   5.7.6 นักศึกษาไดร้ะดบั S ในการสอบวิทยานิพนธ์ และการคน้ควา้อิสระ โดยการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการท่ีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนแต่งตั้ง 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
หลกัสูตรวารสารศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารส่ือสารมวลชน พ.ศ. 2559 น้ี นอกจาก

จะมุ่งหมายให้นักศึกษาเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางการส่ือสารแล้ว ยงัพฒันาศักยภาพให้นักศึกษามีทักษะท่ี
กวา้งขวางในการท าวิจยัการส่ือสารและการส่ือสารมวลชน สร้างมหาบณัฑิตท่ีเป็นผูน้ าสังคม สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ ปัญหาทางการส่ือสารและกลยุทธ์การส่ือสาร รวมถึงพฒันาหรือสร้างองค์
ความรู้ท่ีจะช่วยให้เขา้ใจปัญหาต่างๆ และสามารถแกไ้ขปัญหา เก่ียวกบัการส่ือสารและส่ือสารมวลชนได้
อยา่งเป็นระบบและเพื่อหาแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสมใหก้บัประเทศ   

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

ดา้นภาวะผูน้ า  
และความรับผดิชอบ 

- มีการก าหนดใหมี้รายวชิาซ่ึงนกัศึกษาตอ้งท างานทั้งงานกลุ่มและ 
งานเด่ียว  สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา     
ในงานได ้ 
        - มีการจดัการเรียนการสอนในลักษณะการศึกษาวิจยั อภิปราย 
ถกเถียงทางวิชาการ  เพื่อเป็นการฝึกให้นกัศึกษาไดส้ร้างภาวะการเป็น
ผูน้ า  

 - มีกติกาท่ีจะสร้างวินยัในตวัเอง เช่น การ ตรงต่อเวลาในการเขา้
เรียน  และมีความรับผดิชอบในการเรียนรู้ดว้ยตวัเองและสังคม 

จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวชิาชีพ  

        - สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอน ใน
รายวิชาท่ีเช่ือมโยงไปได้ ให้ตระหนักถึง จริยธรรม จรรยาบรรณทาง
วชิาการและวชิาชีพ  
        - สร้างเสริมทกัษะความสนใจต่อสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ของการประกอบวชิาชีพ ดา้นส่ือสารมวลชน 
         - เคารพกฎระเบียบละขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม       

 
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิปริญญาโท อย่างน้อยต้องเป็น ดังนี ้
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                     1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1. สามารถจดัการเก่ียวกบัปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซอ้นเชิงวชิาการ  
     หรือวชิาชีพ โดยค านึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น 
2. เม่ือไม่มีขอ้มูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบขอ้บงัคบัเพียงพอท่ีจะจดัการกบั

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ก็สามารถวินิจฉยัอย่างผูรู้้ดว้ยความยุติธรรมและชดัเจน มีหลกัฐาน และ
ตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลกัการ เหตุผล และค่านิยมอนัดีงาม 
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  3. ใหข้อ้สรุปของปัญหาดว้ยความไวต่อความรู้สึกของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 
  4. ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเ่พื่อการทบทวนและแกไ้ข 
 5. สนบัสนุนอยา่งจริงจงัให้ผูอ่ื้นใชก้ารวนิิจฉยัทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการกบั  

ขอ้โตแ้ยง้และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 6. แสดงออกซ่ึงภาวะผู ้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรมในสภาพแวดลอ้มของการท างานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 
      2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนในรายวชิาท่ีสามารถเช่ือมโยงไปได ้     
โดยใชท้ั้งวธีิการกล่าวถึงโดยตรง ผูส้อนปฏิบติัเป็นแบบอยา่ง และหากรณีศึกษามาวเิคราะห์ในชั้นเรียน 
      3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
                 ประเมินผลจากพฤติกรรมการเรียนการสอน เช่น ความรับผิดชอบ การแสดงออก แนวคิด          
การสะทอ้นจากทั้งขอ้เขียนและการอภิปรายทางวิชาการ เป็นตน้ โดยการประเมินทั้งอาจารยป์ระจ าวิชา
และนกัศึกษา  ทั้งยงัประเมินผลภายหลงัจากการส าเร็จการศึกษาแลว้ โดยให้มหาบณัฑิตประเมินผลตนเอง      
โดยใชแ้บบสอบถาม และสัมภาษณ์ 
2.2 ด้านความรู้ 
                  1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1.  มีความรู้และความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้ในเน้ือหาสาระหลกัของสาขาวิชา ตลอดจนหลกัการและ
ทฤษฎีส าคญัและน ามาประยกุตใ์นการศึกษาคน้ควา้ทางวิชาการหรือการปฏิบติัในวิชาชีพ  

     2.  มีความเขา้ใจทฤษฎี การวิจยัและการปฏิบติัทางวิชาชีพนั้นอยา่งลึกซ้ึงในวิชาหรือกลุ่มวิชา  
เฉพาะในระดบัแนวหนา้ 

     3.  มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของ  
ผลงานวจิยัในปัจจุบนัท่ีมีต่อองคค์วามรู้ในสาขาวชิาและต่อการปฏิบติัในวชิาชีพ 

     4.  ตระหนกัในระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มของระดบัชาติและนานาชาติท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวชิา รวมทั้งเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

     2)   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       จดัการเรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีผู ้เรียนมีส่วนร่วม ทั้งการบรรยายร่วมกบัการอภิปราย     
การค้นควา้ การวิเคราะห์ ถกเถียงทางวิชาการและ เน้นการเรียนรู้จากปรากฏการณ์จริง กรณีตวัอย่างท่ี
ครอบคลุมประเด็นและปัญหา และการท าวิทยานิพนธ์ การน าเสนอบทความจากวิทยานิพนธ์ทางวิชาการ
ในการสัมมนาทางวชิาการ และตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  
    3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                    การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้จากการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น การสอบ
ตามรายวชิา การสอบวดัคุณสมบติั สอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ และการน าเสนอบทความ
ทางวชิาการในการประชุมวชิาการ และตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวชิาการ ระดบัชาติและนานาชาติ 
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2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

     1) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1. ใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในการจดัการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวิชาการ             

และวชิาชีพ 

2. พฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรคเ์พื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

3. สามารถใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีมีขอ้มูลไม่เพียงพอ 

4. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั ส่ิงตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ        

และพฒันาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการใหเ้ขา้กบัองคค์วามรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้

ใหม่ท่ีทา้ทายความสามารถ 

5. ใช้เทคนิคทัว่ไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซับซ้อนได้อย่าง

สร้างสรรคร์วมถึงพฒันาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวชิาการหรือวชิาชีพ 

6. สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญัหรือโครงการวิจยัคน้ควา้ทางวิชาการได้

ดว้ยตนเอง โดยการใชค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัตลอดถึงการใชเ้ทคนิคการวิจยั 

และให้ขอ้สรุปท่ีสมบูรณ์ซ่ึงขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏิบติัในวิชาชีพท่ีมีอยูเ่ดิม

ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

      2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
   จดัการเรียนการสอนในลกัษณะของการศึกษา วิจยั คน้ควา้ อภิปราย ถกเถียงทางวิชาการ 
(Discussion) และการน าเสนอบทความทางวิชาการในการสัมมนาทางวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสาร 
วชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  
     3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

การประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น         
การสอบตามรายวิชา การสอบวดัคุณสมบติั สอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ และการน าเสนอ
บทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ รวมถึงในการสอบมีการใชก้รณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริงและอยูใ่นสถานการณ์ปัจจุบนั มาให้นกัศึกษา
คิดวเิคราะห์ เพื่อแกไ้ขปัญหานั้น 
2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
                  1) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1. สามารถแก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วย  

ตนเอง 

2. สามารถตดัสินใจในการด าเนินงานดว้ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได ้

3. วางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้ 
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4. มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบัผูอ่ื้นอย่างเต็มท่ีในการ

จดัการ  ขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ 

5.     แสดงออกทกัษะการเป็นผูน้ าไดอ้ย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน  
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ 

การจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย อภิปราย ถกเถียงทางวิชาการ 
(Discussion) การเสนอบทความทางวิชาการในการสัมมนาทางวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ    
ระดบันานาชาติ ทั้งโดยความรับผดิชอบของนกัศึกษาแต่ละคน และการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

  มีการศึกษาและวิจยัโดยประสานกบับุคคล/หน่วยงานภายนอก เช่น การจดัสัมมนา/การเขา้ร่วม
สัมมนาทางวชิาการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
2.5 ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
                  1) ผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะในเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ปัญหา   

สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ 

2. สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการ   

วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการผ่านส่ิงตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์

หรือโครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 

                     2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข             
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
     การจดัการเรียนการสอนในลกัษณะของการศึกษาวิจยั คน้ควา้ อภิปราย ถกเถียงทางวิชาการ 
(Discussion) การน าเสนอบทความทางวิชาการในการสัมมนาทางวิชาการ หรือตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดบัชาติ หรือนานาชาติ การจดัประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษากบันักศึกษา 
หรือผูเ้ช่ียวชาญต่างประเทศ และการจดัสอบภาษาต่างประเทศระดบัปริญญาเอก รวมถึงการมอบหมายให้
นกัศึกษาสืบคน้แหล่งความรู้ทางอินเทอร์เน็ต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์
ในดา้นต่าง ๆ ประกอบการศึกษา 
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3) กลยุทธ์การประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร  
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
       การประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการส่ือสารจากการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น การสอบรายวิชา การสอบภาษาต่างประเทศ  และการน าเสนอบทความทาง
วชิาการในท่ีประชุมทางวชิาการหรือตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ รวมถึง
การใหค้ะแนนดา้นการสามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารอยา่งเหมาะสม  
3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  
   (Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงัน้ี   

          3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. สามารถจัดการเก่ียวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ              

โดยค านึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น 

2. เม่ือไม่มีขอ้มูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบขอ้บงัคบัเพียงพอท่ีจะจดัการกบัปัญหา       

ท่ีเกิดข้ึน ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผูรู้้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน และตอบสนอง

ปัญหาเหล่านั้นตามหลกัการ เหตุผล และค่านิยมอนัดีงาม 

3. ใหข้อ้สรุปของปัญหาดว้ยความไวต่อความรู้สึกของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

4. ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเ่พื่อการทบทวนและแกไ้ข 

5. สนับสนุนอย่างจริงจงัให้ผูอ่ื้นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการกับข้อ

โตแ้ยง้และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

6. แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมใน

สภาพแวดลอ้มของการท างานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

   3.2 ด้านความรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ        

ทฤษฎีส าคญัและน ามาประยกุตใ์นการศึกษาคน้ควา้ทางวิชาการหรือการปฏิบติัในวิชาชีพ  

2. มี ความ เข้าใจทฤษ ฎี  ก ารวิจัยและการป ฏิบั ติท างวิช าชีพนั้ น อย่างลึก ซ้ึ งในวิชาห รือ                         

กลุ่มวชิาเฉพาะในระดบัแนวหนา้ 

3. มีความเขา้ใจในวิธีการพฒันาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต ์ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจยั    

ในปัจจุบนัท่ีมีต่อองคค์วามรู้ในสาขาวชิาและต่อการปฏิบติัในวชิาชีพ 

4. ตระหนักในระเบียบข้อบังคบัท่ีใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อสาขาวชิา รวมทั้งเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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    3.3  ด้านทกัษะทางปัญญา 
1. ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวิชาการ         

และวชิาชีพ 

2. พฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรคเ์พื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

3. สามารถใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีมีขอ้มูลไม่เพียงพอ 

4. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั ส่ิงตีพิมพท์างวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพฒันา 

ความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เขา้กับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีทา้ทาย

สามารถ 

5. ใช้เทคนิคทัว่ไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซบัซ้อนไดอ้ยา่งสร้างสรรค์

รวมถึงพฒันาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวชิาการหรือวชิาชีพ 

6. สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญัหรือโครงการวิจยัค้นควา้ทางวิชาการได้ด้วย

ตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจยั และให้

ข้อสรุปท่ีสมบูรณ์ซ่ึงขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยู่เดิมได้อย่างมี

นยัส าคญั 

    3.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1. สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น หรือความยุง่ยากระดบัสูงทางวชิาชีพไดด้ว้ยตนเอง 

2. สามารถตดัสินใจในการด าเนินงานดว้ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได ้

3. วางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้ 

4. มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเต็มท่ีในการจดัการ  ขอ้

โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ 

5. แสดงออกทักษะการเป็นผู ้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

    3.5  ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา           

สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ 

2. สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและ

วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ผา่นส่ิงตีพิมพท์างวชิาการและวิชาชีพ รวมทั้งวทิยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผดิชอบหลกั          ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

 
 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลขการ
ส่ือสารและ
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 
วบ. 501  สภาพการณ์ปัจจุบนัของส่ือสารมวลชน                        

วบ. 502  หลกัการวจิยัเบ้ืองตน้ส าหรับการบริหาร     
ส่ือสารมวลชน   

                       

วบ. 600  ทฤษฎีประยกุตเ์พื่อการบริหาร
ส่ือสารมวลชน 

                       

วบ. 601  การวจิยัทางการส่ือสารเชิงปริมาณ                        

วบ. 602  การวจิยัทางการส่ือสารเชิงคุณภาพ                        

วบ. 603 กฎหมายและจริยธรรมการส่ือสารมวลชน                          

วบ. 610 การจดัการกลยทุธ์เพื่อการบริหารการส่ือสาร                         

วบ. 611 การบริหารเทคโนโลยกีารส่ือสารและส่ือใหม่                          

วบ. 612 การบริหารองคก์ารส่ือดา้นข่าว                          

วบ. 613 การบริหารองคก์ารธุรกิจส่ือบนัเทิง                          

วบ. 614 การส่ือสารการตลาดและการจดัการ 
            ดา้นตราสินคา้ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

 
 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลขการ
ส่ือสารและ
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 
วบ. 615  สมัมนาการบริหารส่ือสารมวลชน                          

วบ. 620 การส่ือสารความเส่ียง ประเด็น การ
เปล่ียนแปลงและภาวะวกิฤติขององคก์ร
ส่ือสารมวลชน      

                       

วบ. 621  ความคิดสร้างสรรคเ์พื่อการบริหารงาน
ส่ือสารมวลชน 

                       

วบ. 622 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารองคก์ารส่ือสารมวลชน                        

วบ. 623 หลกัการบริหารธุรกิจองคก์ารส่ือขนาดเลก็
และขนาดกลาง   

                       

วบ. 624   กลยทุธ์ในการสร้างความรับผิดชอบต่อ
สงัคมอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ร 

                       

วบ.625  การศึกษาเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัการบริหาร  
ส่ือสารมวลชน                               

                       

วบ. 700  การคน้ควา้อิสระ                          

วบ. 800  วทิยานิพนธ์                                                                                          
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวดัผล ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2553 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัปัจจุบนั (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2557 ดงัน้ี 
             1) การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดบั มีช่ือและค่าระดบัต่อหน่ึงหน่วยกิตดงัต่อไปน้ี 

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

             2) การนับหน่วยกิตท่ีได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ค่าระดบั S หรือ
ระดบัไม่ต ่ากว่า C เท่านั้น รายวิชาท่ีนักศึกษาได้ค่าระดบัต ่ากว่า C ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบงัคบัหรือรายวิชา
เฉพาะหรือรายวชิาอ่ืนใดหากนกัศึกษาเลือกเรียนเพิ่มเติม ใหน้ ามาค านวณค่าระดบัเฉล่ียส าหรับภาคการศึกษา
นั้นและค่าระดบัเฉล่ียสะสมทุกคร้ังไป 
            3) นกัศึกษาท่ีไดร้ะดบั U (ใชไ้ม่ได)้ หรือระดบัต ่ากวา่ C ในรายวชิาใดท่ีเป็นรายวิชาบงัคบัใน
หลกัสูตร จะลงทะเบียนศึกษาซ ้ าในรายวชิานั้นไดอี้กเพียง 1 คร้ัง และคร้ังหลงัน้ีจะตอ้งไดค้่าระดบั S (ใชไ้ด)้ 
หรือระดบัไม่ต ่ากวา่ C มิฉะนั้นจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา 
                        รายวิชาท่ีได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้ น หากเป็นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซ ้ าในรายวชิานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวชิาเลือกอ่ืนแทนก็ได ้
 นกัศึกษาท่ีไดค้่าระดบัไม่ต ่ากวา่ C ในรายวชิาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ ้ าในรายวชิานั้น
อีก  
            4) การวดัผลวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบั S (ใช้ได้) และ
ระดบั U (ใชไ้ม่ได)้ หน่วยกิตท่ีไดจ้ะไม่น ามาค านวณค่าระดบัเฉล่ีย 
            5) การวดัผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบประมวลความรู้ และการสอบภาษาต่างประเทศ 
แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบั P (ผา่น) และระดบั N (ไม่ผา่น) และไม่นบัหน่วยกิต 
            6) เง่ือนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา  
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนกัศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
                 ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบ             
การประกันคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้ งสถาบัน และน าไป
ด าเนินการจนบรรจุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผูป้ระเมินภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้ 
       การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา           
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน  
       การทวนสอบในระดับหลัก สูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกัน คุณภาพภายใน
สถาบนัการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  
             2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนกัศึกษาส าเร็จการศึกษา 
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                   การก าหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของมหาบณัฑิต ควรเน้นการท าวิจยัท่ีสัมฤทธ์ิ
ผลและน าผลวิจยัท่ีได้ยอ้นกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลกัสูตรและหน่วยงาน เช่น 

1) ภาวะการณ์ท างานของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ในด้าน          
การท างานตรงกับคุณวุฒิ ท่ีส าเร็จการศึกษา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถของ
มหาบณัฑิตในการประกอบการงานอาชีพ การประเมินต าแหน่งความกา้วหนา้ในสายงาน  

2) ตรวจสอบจากการประเมินความพอใจในตัวมหาบัณฑิต ท่ีจบการศึกษาและความรู้
ความสามารถ จากสาขาวิชาท่ีเรียนรวมทั้ งสาขาอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวกับ    
การประกอบอาชีพ รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึน  

3)  ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลกัสูตร ต่อความพร้อมของนักศึกษา   
ในการเรียน ท่ีเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ และพฒันาองคค์วามรู้ของนกัศึกษา 

4) ผลงานของนกัศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม เช่น 
     ก) จ านวนผลงานวจิยัหรือการสร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือ จ านวน ต าราท่ีผลิตข้ึน 
     ข) จ านวนรางวลัทางสังคมและวชิาชีพ 
     ค) การไดรั้บเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นส่ือสารมวลชน ทั้งวชิาการและวชิาชีพ 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
         3.1 แผน ก แบบ ก 2 

1) ไดศึ้กษารายวชิาครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 45 หน่วยกิต  
2) ไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
3) ตอ้งไดค้่าระดบั P (ผา่น) ในการสอบวชิาเสริมพื้นฐาน 
4) ตอ้งไดค้่าระดบั P (ผา่น) ในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
5) ต้องได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยและ  

หลกัสูตรก าหนด หรือศึกษาและสอบผา่นวชิา มธ.005 ภาษาองักฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาองักฤษ 2 
6) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้ นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ                      

ท่ีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนแต่งตั้ง หรือไดค้่าระดบั P (ผา่น) ในการสอบปากเปล่า 
7) ตอ้งไดร้ะดบั S (ใชไ้ด)้ ในการสอบวิทยานิพนธ์ และน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ท่ีพิมพ ์

เยบ็เล่มเรียบร้อยแลว้ พร้อมกบับนัทึกวิทยานิพนธ์ฉบบัเต็ม (full text) ลงในส่ือบนัทึกประเภทแผ่น CDให้
มหาวทิยาลยัตามระเบียบ 

8) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ ตอ้งได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการโดย
บทความท่ีน าเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper)ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) ดงักล่าว 
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9)  ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนและ
มหาวทิยาลยัก าหนด 
                  3.2 แผน ข 

1) ไดศึ้กษารายวชิาครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 45 หน่วยกิต   
2) ไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00(จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
3) ตอ้งไดค้่าระดบั P (ผา่น) ในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
4) ตอ้งไดร้ะดบั P (ผา่น) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวทิยาลยัและหลกัสูตร

ก าหนด หรือศึกษาและสอบผา่นวชิา มธ.005 ภาษาองักฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาองักฤษ 2 
5) เสนอการค้นควา้อิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ          

ท่ีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนแต่งตั้ง หรือไดค้่าระดบั P (ผา่น) ในการสอบประมวลความรู้ 
6) ต้องได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบการค้นคว้าอิสระ และน าส่งการค้นคว้าอิสระ           

ฉบับสมบูรณ์ท่ีพิมพ์เย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับบันทึกการค้นควา้อิสระฉบับเต็ม (full text) ลงใน         
ส่ือบนัทึกประเภทแผน่ CD ใหม้หาวทิยาลยัตามระเบียบ 

7) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ ตอ้งได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ           

โดยบทความท่ีน าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วชิาการ (Proceeding) ดงักล่าว 

8) ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนและมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ก าหนด 
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หมวดที ่6  การพฒันาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1) มีการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ใหม่ในระดับคณะ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของ

มหาวทิยาลยั บทบาทหนา้ท่ีของอาจารย ์กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารยแ์ละส าหรับ

อาจารยใ์หม่ท่ีร่วมสอนในหลกัสูตร จดัให้มีการท าความเขา้ใจในปรัชญาและการจดัการเรียนการสอนของ

หลกัสูตร 

2) ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ จะต้องเพิ่ มพู นความ รู้โดยเข้าร่วมอบรมในส่วน ท่ี เก่ียวข้องกับ                     

การพัฒนาการสอนและความรู้ในศาสตร์ด้านการส่ือสาร การว ัดและการประเมินผล การท าวิจัยเพื่อ

พฒันาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและ

ต่างประเทศ 

3) จดัให้อาจารยใ์หม่เข้าร่วมสังเกตการณ์สอนและ/หรือจดัให้สอนคู่กบัอาจารยเ์ก่าในวิชาเดียวกัน 

เพื่อใหเ้กิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการสอนวชิานั้น ๆ 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

1) ก าหนดให้อาจารยจ์ะตอ้งเพิ่มพูนความรู้โดยเขา้ร่วมอบรมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการสอน

และความรู้ในศาสตร์ดา้นการส่ือสาร การวดัและการประเมินผล การท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวชิาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 

2) จดัการประชุมให้ความรู้อาจารยเ์ก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐาน และแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

 2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ 
1) ส่งเสริมใหอ้าจารยมี์ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวชิาการแก่ชุมชน 

2) ส่งเสริมใหอ้าจารยก์ารท าวิจยัสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

3) ส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมอบรมทกัษะปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ 

4) ส่งเสริมให้อาจารยเ์ขา้ร่วมหาประสบการณ์การเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์และโครงการคน้ควา้อิสระ 
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หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1. การบริหารหลกัสูตร 
  การบริหารหลักสูตรยึดเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553โดยการบริหาร
หลกัสูตรภายในคณะฯ การตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินการใดๆ จะตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลกัสูตรและคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ซ่ึงประกอบไปดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณบดี 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยัโดย
อาจารยแ์ละนกัศึกษามีความเป็น
ผูน้ าในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ 
ทางดา้นการบริหาร
ส่ือสารมวลชน 
 
2. กระตุน้ใหน้กัศึกษามี 

ความสามารถในการคน้ควา้วิจยั

ทางดา้นการบริหาร

ส่ือสารมวลชน 

1. จดัใหห้ลกัสูตรสอดคลอ้งกบั
องคค์วามรู้ใหม่ทางดา้น           
การบริหารส่ือสารมวลชน 
2. ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลกัสูตรทุกๆ 5 ปี 
3. จดัแนวทางการเรียนให้
นกัศึกษาไดค้น้ควา้ วจิยัทางดา้น
การบริหารส่ือสารมวลชน      
อยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

- หลกัสูตรท่ีสามารถอา้งอิงกบั
มาตรฐานท่ีก าหนด 
และมีการปรับปรุงสม ่าเสมอ 
 
 
 
- จดัรูปแบบการเรียนการสอนให้
นกัศึกษา ไดค้น้ควา้ วจิยัทางดา้น
การบริหารส่ือสารมวลชนอยา่ง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลกัสูตรใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 
 
 
 
 
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ 

4. จดัใหมี้การตีพิมพแ์ละเผยแพร่
วทิยานิพนธ์ทั้งระดบัชาติและ
นานาชาติ 
5. สนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ูส้อนเป็น
ผูน้ าในทางวชิาการและ/หรือ เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.มีการประเมินหลกัสูตรโดย
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายใน
ทุกปีและภายนอกอยา่งนอ้ย       
ทุก 4 ปี 
7. ประเมินความพึงพอใจของ
หลกัสูตรและการเรียนการสอน 
โดยบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

- มีการตีพิมพแ์ละเผยแพร่
วทิยานิพนธ์ทั้งระดบัชาติและ
นานาชาติ 
- จ  านวนและรายช่ือคณาจารย์
ประจ า ประวติัอาจารยด์า้นคุณวฒิุ
ประสบการณ์ ผลการงานวชิาการ 
- ประเมินหลกัสูตรโดย
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายใน
ทุกปีและภายนอกอยา่งนอ้ย       
ทุก 4 ปี 
- ประเมินความพึงพอใจของ
หลกัสูตรและการเรียนการสอน 
โดยบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
    2.1 การบริหารงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                          
 การบริหารงบประมาณจะเป็นไปตามล าดับการบังคับบัญชา จากคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผูอ้  านวยการบริหารโครงการบริการสังคม  ทั้ งน้ี การตดัสินใจเก่ียวกับการด าเนินการใด ๆ จะต้องผ่าน     
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีคณบดีแต่งตั้งข้ึน 
         2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม  
  1. คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนมีห้องสมุดของคณะฯ เอง ซ่ึงก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนาน 
ท าให้มีต ารา หนังสืออา้งอิง รวมทั้งส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อย่างพอเพียง รวมทั้งนักศึกษายงัสามารถใช้
บริการจากส านกัหอสมุด และหอ้งสมุดของคณะฯ ต่าง ๆ ไดท้ั้งท่ีท่าพระจนัทร์และศูนยรั์งสิต 

2.2.1 หนงัสือ 1,165,034 เล่ม 
2.2.2 วารสาร 3,713   ช่ือ 
 ภาษาไทย 1,606 ช่ือ 
 ภาษาต่างประเทศ 2,107 ช่ือ 
2.2.3 โสตทศันวสัดุประเภทต่าง ๆ 49,179 ช้ิน 
2.2.4 หนงัสือพิมพ ์ 27 ช่ือ 
 ภาษาไทย 22 ช่ือ 
 ภาษาต่างประเทศ 5 ช่ือ 
2.2.5 ฐานขอ้มูลออนไลน์ 74 ฐาน 
 โครงการไทยลิส   
2.2.6 วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ มธ. 15,985 เล่ม 
2.2.7 หนงัสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ 2,127 เล่ม 
 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 2,200 เล่ม 
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 110,881 เล่ม 

 นกัศึกษาสามารถขอใชบ้ริการหอสมุดแห่งชาติ ส านกัหอสมุดของมหาวทิยาลยัทุกแห่งในส่วนกลาง 
หอ้งสมุดหรือศูนยเ์อกสารของหน่วยราชการและเอกชน 
 2.  มีห้องบรรยายท่ีมีขนาดพอเหมาะกับจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท พร้อมส่ิงอ านวย         
ความสะดวกทางดา้นโสตทศันูปกรณ์  
 3.  จดัให้มีจุดบริการ Internet / Wifi ตามคณะ /หน่วยงาน/อาคารต่างๆ ท่ีนกัศึกษาสามารถใชบ้ริการ
ไดส้ะดวก  
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม  

                ทางคณะฯ ไดจ้ดัสรรงบประมาณส าหรับซ้ือทรัพยากรการเรียนการสอนทุกปี โดยนกัศึกษา และ
คณาจารยส์ามารถแจง้รายช่ือหนังสือหรือแหล่งความรู้ให้คณะฯ พิจารณาสั่งซ้ือได้ อย่างไรก็ตามอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนจะไดรั้บเอกสารรายช่ือหนังสือใหม่จากส านักพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อให้
เลือกสั่งซ้ือเก็บไวใ้นหอ้งสมุดของคณะฯ อยา่งสม ่าเสมอ     
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                              2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
               การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจา้หนา้ท่ีประจ าหอ้งสมุดของคณะฯ ซ่ึงจะจดัซ้ือ
จดัหาหนงัสือเขา้ห้องสมุด จดัท ารายงานสรุปการยืม-คืน-จองหนงัสือและวสัดุส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ของ
นกัศึกษาให้ทางคณะฯ ทุกภาคการศึกษา ซ่ึงทางคณะฯ จะพิจารณาความพอเพียงจากสถิติการยืม -คืน-จอง
หนังสือและวสัดุอ่ืนๆ รวมทั้งทางห้องสมุดของคณะฯ จดัมีช่องทางให้อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาไดแ้จง้
รายช่ือหนังสือท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้เร่งด่วนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ ทางกระดาษให้ค  าแนะน า 
หรือการแจง้ดว้ยวาจา 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จดัใหมี้หนงัสือและ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนในรายวิชาต่างๆ
ในหลักสูตรและคน้ควา้
เพิ่ ม เติม  ท่ี เพี ยงพอกับ
ความตอ้งการ  
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

1.จัดตั้ งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
หนงัสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทุกปีเพื่อให้ไดห้นังสือ 
ต ารา และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีทนัสมยั และเพียงพอกบั
ความตอ้งการ 
2.จดัใหมี้หนงัสือต ารา  และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษา
ไดมี้ความหลากหลายในการคน้ควา้ 
3. จดัใหมี้ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัหนงัสือ ต ารา  และ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
สืบคน้ 
 
 

1. รวบรวมจัดท าสถิติ
จ านวนการยืม-คืน-จอง
หนังสือและวัส ดุ ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผลส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
การบริหารทรัพยากร
เพื่อการเรียนรู้ 
3 . จัด เก็ บ ส ถิ ติ ข อ ง
หนงัสือ ต ารา  และ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 
       3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  กระบวนการรับอาจารยใ์หม่ของคณะฯ เป็นดงัน้ี 

1) คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคดัเลือกอาจารยใ์หม่ เม่ือมีต าแหน่งว่าง ซ่ึงคณะกรรมการ
ดงักล่าวจะประกอบไปดว้ยทั้งผูบ้ริหาร อาจารยป์ระจ าสาขา และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก 

2) คณะกรรมการฯ จะก าหนดคุณสมบติัอาจารยใ์หม่ โดยพิจารณาจากความจ าเป็นของสาขาวิชา 
และตอ้งเป็นไปตามเกณฑก์ารรับอาจารยข์องมหาวทิยาลยั 

3) คณะฯ ประกาศการรับสมคัรอาจารยใ์หม่ทางส่ือประเภทต่างๆ ทั้งส่ือของคณะฯ และส่ือมวลชน
อยา่งกวา้งขวาง   เพื่อใหผู้มี้คุณสมบติัไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง 
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4) คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผู ้สมัครท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อให้มาสอบ ซ่ึงอาจ
ประกอบไปด้วยการสอบขอ้เขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบสอน และ/หรือการน าเสนอ
บทความวชิาการ เป็นตน้ 

5) คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการสอบของผู ้สมัครท่ีได้คะแนนสูงสุดตามอัตราท่ีว่าง               
และถึงเกณฑท่ี์คณะกรรมการฯ ก าหนด จะไดรั้บการคดัเลือกเป็นอาจารยใ์หม่ 

       3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
                 ทุกปีการศึกษา คณะฯ จะมีการจดัสัมมนาเพื่อให้คณาจารยไ์ดเ้สนอความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัสูตร 
และทุกคร้ังท่ีมีการปรับปรุงหลกัสูตรจะให้คณาจารยไ์ดมี้ส่วนในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัสูตรได ้
โดยอาจจดัเป็นการประชุมสัมมนา หรือการเวยีนเอกสารขอความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ  
             3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
        คณะฯ มีนโยบายใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผูส้อนหลัก โดยอาจเชิญผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวิทยากรเป็นคร้ังคราว หากจ าเป็นตอ้งมีอาจารยพ์ิเศษเป็นผูส้อนหลกัจะพิจารณาตามล าดบั 
ดงัน้ี (1) อดีตอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีเกษียณอายุราชการและเคยสอนวิชานั้น ๆ (2) อาจารยป์ระจ าคณะฯ 
อ่ืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ (3) อาจารย ์ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชานั้น ๆ ท่ีอยู่นอก
มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์  ทั้ ง น้ี จะต้องได้ รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึกษา                       
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
       4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

                       บุคลากรสนบัสนุนการศึกษาท่ีรับเขา้ใหม่ทั้งหมด จะรับผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
โดยจบการศึกษาจากสาขาวิชาเฉพาะต าแหน่งตามความเหมาะสม เช่น การเงิน จิตวิทยา การศึกษา เป็นตน้ 
ทั้ งน้ีทุกต าแหน่งต้องมีความรู้ภาษาองักฤษในระดบัดี มีทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดีมาก และมี       
วฒิุภาวะทางอารมณ์สูง  
             4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
                 คณะฯ มีนโยบายและจดัสรรงบประมาณให้บุคลากรสนบัสนุนการศึกษาท าวิจยัเก่ียวกบัการเรียน
การสอน รวมทั้งไปฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งยงัมีนโยบายให้อาจารยใ์ช้
บุคลากรสนบัสนุนการศึกษาเป็นผูช่้วยวจิยัในโครงการวจิยัต่าง ๆ ดว้ย 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
       5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

                       คณะฯ จะจดัใหน้กัศึกษาทุกคนมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อแนะน าทางวชิาการ โดยอาจารยทุ์กท่านจะมี     
การแจง้เวลาท าการ หมายเลขโทรศพัท ์และ E-mail ให้นกัศึกษาทราบ รวมทั้งอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร
ยงัผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัมาประจ าท่ีส านักงานตลอดเวลาท่ีมีการเรียนการสอน นอกจากนั้นคณะฯ ยงัมี
การจดัปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ อยา่งสม ่าเสมออีกดว้ย  
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                    5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

       นกัศึกษาสามารถอุทธรณ์เร่ืองต่าง ๆ ไดต้ามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยวินยั
นกัศึกษา พ.ศ. 2547 (ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2547) หมวดท่ี 4 การอุทธรณ์ (ตามเอกสารแนบ) 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
              คณะฯ มีกระบวนการในการศึ กษาความต้องการของตลาดแรงงาน  สั งคม  และ/ห รือ                   
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต ดงัน้ี 

1) ท าวิจยัส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และสังคมเก่ียวกบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ก่อน

การร่างหลกัสูตรเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการร่างและ/หรือปรับปรุงหลกัสูตร 

2) จดัสัมมนาผูบ้ริหารและผูป้ระกอบการเก่ียวกบัคุณลักษณะมหาบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ เพื่อ
น ามาใชใ้นการปรับปรุงเน้ือหาการเรียนการสอน 

3) ท าวิจัยส ารวจผู ้ใช้มหาบัณฑิต เพื่อศึกษาความพึงพอใจและน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการ
ปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ังต่อไป 

7) ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลกัสูตร 

     

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2ท่ีสอดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

     

3) มีรายละเอียดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 อยา่งนอ้ยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.
5 ภายใน 30 วนัหลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบ
ทุกรายวชิา 

     

5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 มาตรฐานคุณวุฒิ อยา่งนอ้ย
ร้อยละ 25ของรายวชิาท่ีเปิดสอนแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแลว้  

8) อาจารยใ์หม่ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า ดา้น
การจดัการเรียนการสอน  

     

9) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ
และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  

     

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนไดรั้บการ
พฒันาวชิาการและ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  
ต่อปี 

     

11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมี
ต่อคุณภาพหลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 
5.0 

 
 

    

12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่  
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  

     

 รวมตวับ่งช้ี 9 12 12 12 12 
 ตวับ่งช้ีบงัคบั 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
 ตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวม 8 10 10 10 10 

เกณฑ์ประเมิน : หลกัสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตอ้งผ่านเกณฑ์ประเมินตวับ่งช้ีบงัคบั 
(ตัวบ่ งช้ี ท่ี  1-5) ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่ ง ช้ี ท่ี มี                 
ผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่นอ้ยกกวา่ 80 % ของตวับ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวน
ตวับ่งช้ีบงัคบัและตวับ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

หลงัการจดัอบรมอาจารยผ์ูส้อนของหลกัสูตรเก่ียวกบักลยุทธ์การสอน จะมีการประเมินความเห็น
หรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม และภายหลังการน ากลยุทธ์การสอนไปใช ้
รวมทั้งอาจจะมีการปรึกษาหารือกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรหรือวธีิการสอน นอกจากนั้นยงัจะมี 
การวิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษาและหลกัสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนท่ี
เก่ียวขอ้ง  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาปรับปรุงแผนกลยทุธ์การสอนต่อไป 
 1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
               คณะฯ จะจดัให้นกัศึกษาประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอนทุกรายวิชา และ
อาจใชก้ารสังเกตการณ์ของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรร่วมดว้ย  

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
 มีกระบวนการท่ีไดข้อ้มูลยอ้นกลบัในการประเมินหลกัสูตรในภาพรวม ซ่ึงจะประเมินจาก 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 

1) นักศึกษาและมหาบณัฑิต โดยมีการส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/มหาบัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตรทุกปีการศึกษา (นบัตั้งแต่ปีท่ีมีมหาบณัฑิตจบการศึกษา) 

2) ผูป้ระเมินจากภายนอก โดยมีการประเมินคุณภาพจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทุกปีการศึกษา 

3) ผูใ้ชม้หาบณัฑิต โดยส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชม้หาบณัฑิตต่อคุณภาพของมหาบณัฑิตทุกปี
การศึกษา (นบัตั้งแต่ปีท่ีมีมหาบณัฑิตจบการศึกษา) 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
 การประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 โดยอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัสาขาวิชา มีคณะกรรมการประเมิน
อยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวชิาเดียวกนัอยา่งนอ้ย 1 คน  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  การทบทวนผลการประเมิน คณะฯ จะจดัสัมมนาประเมินหลกัสูตร โดยจะน าผลการประเมิน
หลกัสูตรจาก (1) นกัศึกษาและมหาบณัฑิต (2) ผูป้ระเมินจากภายนอก และ (3) ผูใ้ช้มหาบณัฑิต (ตามขอ้ 2) 
มาพิจารณาร่วมกนั และหาขอ้สรุป เพื่อเป็นขอ้มูลน าเขา้ (Input) ส่วนหน่ึงร่วมกบัสถานการณ์ทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมท่ีจะเปล่ียนแปลงในการปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยทุธ์คร้ังต่อไป 


