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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการการส่ือสารองค์กร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
ช่ือสถาบนัอดุมศกึษา  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ศนูย์ท่าพระจนัทร์ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหสัหลกัสตูร : 25490051108673 
ภาษาไทย : หลกัสตูรวารสารศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการการส่ือสารองค์กร  
  ภาษาองักฤษ :   Master of Arts Program in Corporate Communication Management 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย    ช่ือเตม็ วารสารศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการการส่ือสารองค์กร) 

ช่ือยอ่ ว.ม. (การจดัการการส่ือสารองค์กร) 
 ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Master of Arts (Corporate Communication Management) 
   ช่ือยอ่ M.A. (Corporate Communication Management) 

3.วิชาเอก  
  ไมมี่ 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสตูร 45 หนว่ยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 
  หลกัสตูรระดบัปริญญาโท ศกึษา 2 ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทย 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนกัศกึษาไทย 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลกัสตูรของสถาบนัโดยเฉพาะ 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลกัสตูรวารสารศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชา 
การจดัการการส่ือสารองค์กร พ.ศ. 2554 
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2559 

  ได้พิจารณากลัน่กรองโดยคณะอนกุรรมการสภามหาวิทยาลยัด้านหลกัสตูรและการจดัการศกึษา  
   ในการประชมุครัง้ท่ี  เม่ือวนัท่ี  เดือน  พ.ศ.   
  ได้รับอนมุตั/ิเห็นชอบหลกัสตูรจากสภามหาวิทยาลยั ในการประชมุครัง้ท่ี   
    เม่ือวนัท่ี  เดือน  พ.ศ.   

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศกึษา  2561 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 ผู้บริหารงานส่ือสารองค์กร / นกัประชาสมัพนัธ์/ นกัพฒันาสงัคม/ ผู้บริหารงานทรัพยากรบคุคล 
  8.2 ผู้บริหารงาน Corporate Social Responsibility/ มวลชนสมัพนัธ์ 
  8.3 นกัวิชาการ / นกัวิจยั / นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนการจดัการส่ือสารองค์กร 
  8.4 อาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา 
  8.5 ผู้บริหารองค์กร / เจ้าหน้าท่ีบริหารองค์กร 
  8.6 เจ้าหน้าท่ีการส่ือสารสร้างภาพลกัษณ์ / เจรจาไกลเ่กล่ีย 
  8.7 ผู้บริหารท้องถ่ิน / สมาชิกสภาท้องถ่ิน / ข้าราชการท้องถ่ิน / นกัการเมืองท้องถ่ิน ฯลฯ 
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9. ช่ือนามสกุล เลขประจ าตัวประชาชนต าแหน่งและคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ล าดับ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒกิารศึกษา/สถาบัน/ 
ปีการศึกษาที่จบ 

1. 3101600706xxx รองศาสตราจารย์ พรทพิย์  สมัปัตตะวนิช -  M.A. (Communication)  
University Of Kentucky,  
   USA (พ.ศ.2533) 
-  ว.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
  (พ.ศ.2526) 

2. 3679800149xxx รองศาสตราจารย์ วงหทยั ตนัชีวะวงศ์ - M.A. (Journalism) 
University of Colorado at 
Boulder, USA (พ.ศ.2532) 
-ว.บ. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(พ.ศ.2527) 

3. 3100601048xxx รองศาสตราจารย์ กลัยกร วรกลุลฎัฐานีย์ - M.A. (Marketing 
Communication and 
Advertising) Emerson 
College, Boston, U.S.A. 
(พ.ศ.2537) 
- ว.บ.(เกียรตินิยมอนัดบั 2 )
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(พ.ศ.2535) 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์ทา่พระจนัทร์  
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 กระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีการส่ือสารส่งผลให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปอย่างไร้พรมแดน 
ท าให้การด าเนินกิจการตามพนัธกิจขององค์กรต่างๆทัง้องค์กรธุรกิจ และองค์กรไม่หวงัผลก าไรต่างก็ได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนี ้การแข่งขนัระหว่างองค์กรไม่ได้มีเพียงแคอ่งค์กรธุรกิจเท่านัน้แต่รวมไปถึง
องค์กรในรูปแบบอ่ืนๆด้วย การส่ือสารจงึเข้ามามีบทบาทตอ่การบริหารองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนอย่างมาก 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การจดัการการส่ือสารเข้ามามีบทบาทและเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการจัดการองค์กรให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์กร ตัง้แต่การให้ข้อมูล การสร้างความเข้าใจ การโน้มน้าวใจ การสร้างการมีส่วนร่วม  
ตอ่กลุม่เปา้หมายทัง้ภายในและภายนอกองค์กรรวมทัง้กลุม่สาธารณชนในสงัคม การส่ือสารองค์กรจงึเป็น
สิ่งจ าเป็นท่ีทุกๆองค์กรต้องหันมาให้ความส าคญัและใช้กลยุทธ์การส่ือสารท่ีเหมาะสมในการรับมือกับ
สงัคมไทยท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากอิทธิพลจากเทคโนโลยีทางการส่ือสารและวฒันธรรมตา่งชาต ิ
ท่ีมีผลต่อทัง้ความต้องการบริโภคสินค้า วิถีชีวิต การรักษาสภาพแวดล้อม การค านึงถึงสุ ขภาพ  
ความปลอดภยั เป็นต้น ซึง่สภาพการณ์การเปล่ียนแปลงนีล้้วนเก่ียวข้องกบัองค์กรทัง้สิน้ 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 จากผลกระทบของสถานการณ์พฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมท าให้เกิดความต้องการ
บุคลากรในระดบัมหาบณัฑิตท่ีสามารถท างานทางด้านการจดัการการส่ือสารองค์กรในเชิงบูรณาการทัง้ 
การวางกลยทุธ์ และการลงมือปฏิบตั ิโดยใช้แนวคดิ หลกัการ และเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสารได้เหมาะสม
ทัง้องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประสานประโยชน์ทัง้ 2 ภาค และมีลักษณะความเป็นผู้ น าท่ีมี
จริยธรรมและวิสยัทศัน์ในการวางแผนเพ่ืออนาคตได้อีกด้วย ทางคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนจึง
ต้องปรับปรุงหลกัสตูรให้มีความทนัสมยั สอดคล้องสถานการณ์ปัจจบุนัมากยิ่งขึน้  

 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  การปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรของคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนมีการสอดคล้องกับ
ภารกิจท่ีมุ่งสร้างบณัฑิตและมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ความสามารถในศาสตร์การส่ือสาร
และน าไปใช้ประกอบวิชาชีพในองค์กรลักษณะต่างๆ ตลอดจนเป็นผู้ รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม 
รวมทัง้เป็นนกัการส่ือสารท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่กนั 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอ่ืน  
13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  ไมมี่ 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  ไมมี่ 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  ไมมี่ 
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

   การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานและเสริมสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขันตามศักยภาพอันสูงสุดขององค์กรภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงทัง้ 
ด้านเทคโนโลยีและสงัคม 

 แต่ละองค์กรจ าเป็นต้องปรับตัวและใช้การส่ือสารท่ีเหมาะสมกับกลุ่มท่ีเก่ียวข้องและ  
มีสว่นได้สว่นเสียตอ่องค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิผลสงูสดุขององค์กร  

 
 1.2 ความส าคัญ 

1.2.1 การจัดการการส่ือสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จะมีผลต่อการสร้าง 

ความเข้าใจอนัดี ความร่วมมือ ตลอดจนท าให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร อนัจะน ามาซึ่งความภกัดี
และการเป็นทรัพยากรบคุคลท่ีมีคณุคา่และท างานเตม็ประสิทธิภาพเพ่ือผลประโยชน์ขององค์กร 

1.2.2 การจัดการการส่ือสารภายนอกองค์กรมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจ  
สร้างช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรให้เกิดขึน้ได้ 

1.2.3 การจดัการการส่ือสารและการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรกบักลุ่มเป้าหมาย 

ท่ีเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม  

จะสามารถท าให้องค์กรมีพนัธมิตรและสนบัสนนุการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลเุปา้หมายได้ 

1.2.4 ประเทศไทยยังขาดบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตท่ีสามารถท างานทางด้าน  

การจัดการการส่ือสารองค์กรแบบบูรณาการอย่างมืออาชีพ  รู้วิ ธีใช้ ส่ืออย่างริเร่ิมสร้างสรรค์  
รู้จกักระบวนการหาข้อมลู มีนวตักรรมทางความคดิเพ่ือการวางแผนกลยทุธ์ท่ีดี รวมถึงการออกแบบสาร
เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ได้ตระหนักถึงความต้องการด้าน
บุคลากรดังกล่าว จึงได้ก าหนดหลักสูตรปริญญาโททางด้านการส่ือสารองค์กรขึน้  ทัง้นี  ้โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาบคุลากรในระดบัมหาบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพ มีความรู้ความสามารถทางด้านการ
จดัการการส่ือสารองค์กร 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   เพ่ือให้บณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษาในหลกัสตูร มีลกัษณะดงันี ้

1) มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการการส่ือสาร มีนวัตกรรมทาง
ความคดิท่ีสอดรับกบัสถานการณ์ปัจจบุนัและความต้องการขององค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน 
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2) สามารถน าเอาความรู้ ความเข้าใจในหลกัการและแนวคิดการจดัการการส่ือสารองค์กร
รวมถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือไปใช้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการจัดการ 
การส่ือสารองค์กร 

3) มีลกัษณะความเป็นผู้น า มีความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการวางแผน 
กลยทุธ์การส่ือสาร มีวิสยัทศัน์ในการวางแผนเพื่ออนาคต 

4) มีจริยธรรมในการจัดการการส่ือสาร บุคลากร องค์กรและความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ มี 
สว่นได้สว่นเสียตา่งๆโดยมีความรับผิดชอบตอ่องค์กรและสงัคม  

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง (คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายใน 5 ปี) 

การพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1.  การพฒันาหลกัสตูรให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์สงัคม
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูร 

1. ทบทวนหลกัสตูร การเรียน
การสอนให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน
ตามหลกัสตูรและเนือ้หา
หลกัสตูรท่ีใกล้เคียง 

1. ความพงึพอใจของหนว่ยงาน
ตอ่คณุภาพของมหาบณัฑิต 
 

2.  ตดิตามการเปล่ียนแปลง
อยา่งตอ่เน่ืองจากสงัคมท่ีมี
ผลกระทบตอ่หลกัสตูรและ
เกณฑ์มาตรฐานการศกึษา 

2. จดักิจกรรม เพ่ือพฒันา
หลกัสตูรและการเรียนการสอน 
และการประกนัคณุภาพ
หลกัสตูร 

2. ผลการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา
หลกัสตูรการเรียน การสอน และ
ผลการประเมินคณุภาพ
หลกัสตูร 

3. การตดิตามผลการน า
หลกัสตูรไปใช้ 

3. การประเมินผลหลกัสตูรและ
สร้างชอ่งทางวิพากษ์หลกัสตูร
จากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

3. ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้
บณัฑิต 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบการศกึษาแบบไตรภาคปีการศกึษาหนึง่แบง่เป็น 3 ภาคการศกึษาปกติ 
โดยในภาคการศกึษาหนึง่ๆ มีระยะเวลาศกึษาไมน้่อยกว่า 12 สปัดาห์และไมเ่กิน 14 สปัดาห์ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไมมี่ 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
จ านวน 1.25 หนว่ยกิตในระบบไตรภาค มีคา่เทา่กบั จ านวน 1 หนว่ยกิต ในระบบทวิภาค 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 เรียนวนัศกุร์  เวลา 17.30 – 20.30 น.  และเรียนวนัเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 09.00 - 16.00 น. 
  ภาคการศกึษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม–เดือนพฤศจิกายน 
  ภาคการศกึษาท่ี 2  เดือนธนัวาคม–เดือนมีนาคม 
  ภาคการศกึษาท่ี 3 เดือนเมษายน–เดือนกรกฎาคม 

 2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบตัิของผู้ เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีคณุสมบตั ิ ดงันี ้

1) เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ ซึง่สภามหาวิทยาลยัรับรองวิทยฐานะ 

2) เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานตัง้แต ่5 ปีขึน้ไปจะได้รับการพิจารณาประกอบ  

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1) ผู้ เข้าศกึษาต้องผา่นการสอบข้อเขียนและการสอบสมัภาษณ์ 
2) ผู้ เข้าศกึษาต้องสง่ผลทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้อง 

ไมเ่กิน 2 ปี นบัถึงวนัสมคัร)  
3) เง่ือนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนก าหนด 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  ส่วนมากจะประสบปัญหาด้านภาษาองักฤษและมีผลทดสอบภาษาองักฤษ TU–GET ยงัไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดไว้ คือ 550 คะแนน 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  ได้ก าหนดให้นักศึกษา ศึกษาวิชา TU 005 English 1 และ TU 006 English 2 เป็นการแก้ไข 
รวมทัง้สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ จากการค้นคว้าต าราและเชิญวิทยากร  
ชาวตา่งประเทศมาบรรยายเป็นภาษาองักฤษในบางหวัข้อ / บางวิชา เป็นต้น 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  ในแตล่ะปีการศกึษาจะรับนกัศกึษาปีละ 60 คน  

จ านวนนกัศกึษา 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปีการศกึษา 

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

คาดวา่จะจบการศกึษา - 54 54 54 54 
  

2.6 งบประมาณตามแผน 
  คา่ตอบแทน  657,000.00  บาท 
  คา่ใช้สอย   420,700.00   บาท 
  คา่วสัด ุ     81,000.00   บาท 

    รวม           1,158,700.00   บาท 

  คา่ใช้จา่ยตอ่หวันกัศกึษา 225,203.33 บาท ตอ่ปี  

 2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชัน้เรียน 
  แบบทางไกลผา่นส่ือสิ่งพิมพ์เป็นหลกั 
  แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบ)ุ      

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย เป็นไปตาม
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2553 ข้อ 12.15 และ ข้อ 19 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร   

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร 45 หน่วยกิต 
  ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  

อยา่งน้อย 6 ภาคการศกึษาปกต ิอยา่งมากไมเ่กิน 15 ภาคการศกึษา (5 ปีการศกึษา) 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
  3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
   1) หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน (ไมน่บัหนว่ยกิตรวม)    6 หนว่ยกิต 
   2) หมวดวิชาบงัคบั  21 หนว่ยกิต 
   3) หมวดวิชาเลือก    9  หนว่ยกิต 
   4) วิทยานิพนธ์  15 หนว่ยกิต 
  3.1.2.2 แผนข (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) 
    1) หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน (ไมน่บัหนว่ยกิตรวม)    6 หนว่ยกิต 
     2) หมวดวิชาบงัคบั  21 หนว่ยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก  18 หนว่ยกิต 
     4) การค้นคว้าอิสระ    6   หน่วยกิต 

  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร     
  รหัสวิชา 

รายวิชาในหลกัสตูรประกอบด้วย อกัษรยอ่ 2 ตวัและเลขรหสั 3 ตวัโดยมีความหมายดงันี ้ 
วจ. / CP. หมายถึง อกัษรยอ่ของสาขาวิชาการจดัการการส่ือสารองค์กร 
เลขหลักหน่วย หมายถึง ตวัเลขล าดบัรายวิชาในแตล่ะหมวดวิชา 

 
เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดวิชา 

เลข 0 – 1  หมายถึง  -    หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน  
- หมวดวิชาบงัคบั   

                         เลข 2 และ 3 หมายถึง  หมวดวิชาเลือก 
เลขหลักร้อย หมายถึง ตวัเลขแสดงระดบัของวิชา 

เลข 5 หมายถึง วิชาระดบัเสริมพืน้ฐาน 
เลข 6 หมายถึง วิชาระดบัปริญญาโท 
เลข 7   หมายถึง  วิชาการค้นคว้าอิสระ 
เลข 8   หมายถึง  วิชาวิทยานิพนธ์ 
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3.1.3.1 วิชาเสริมพืน้ฐาน (ส าหรับผู้ท่ียังไม่มีพืน้ฐาน) 
รหัสวิชา           ช่ือวิชา           หน่วยกิต 

         (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 
           (ไมน่บัหนว่ยกิตรวม) 

วจ. 501 ความรู้เบือ้งต้นทางการส่ือสาร            3 (3-0-9)    
CP. 501 Fundamental of Communication 
วจ. 502  ความรู้เบือ้งต้นทางกระบวนการจดัการข้อมลู 3 (3-0-9)   
เพ่ือการวิจยัทางการส่ือสาร  
CP. 502 Fundamental of data Processing for Communication Research 
3.1.3.2 วิชาบังคับ นกัศกึษาแผน ก. แบบ ก 2 และแผน ข. จะต้องศกึษาวิชาบงัคบั

จ านวน 7 วิชา รวม 21 หน่วยกิตดงัตอ่ไปนี ้
รหัสวิชา  ช่ือวิชา           หน่วยกิต 

         (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 
วจ. 600 ทฤษฎีการส่ือสารและการประยกุต์ 3 (3-0-9)   
CP. 600 Theories of Communication and Application 
วจ. 601 การวิจยัทางการส่ือสารเชิงปริมาณ 3 (3-0-9)   

 CP. 601  Quantitative Communication Research 
 วจ. 602 การวิจยัทางการส่ือสารเชิงคณุภาพ 3 (3-0-9)   

 CP. 602 Qualitative Communication Research 
วจ. 603 หลกัการจดัการการส่ือสารองค์กร 3 (3-0-9)   
CP. 603 Principles of Corporate Communication Management 
วจ. 611 พฤตกิรรมองค์กรกบัการส่ือสาร 3 (3-0-9)   
CP. 611 Organizational Behavior and Communication 
วจ. 612 กฎหมายและจริยธรรมการจดัการการส่ือสารองค์กร 3 (3-0-9)   
CP. 612 Law and Ethics for Corporate Communication Management 
วจ. 613 สมัมนาการจดัการการส่ือสารองค์กร 3 (3-0-9)   
CP. 613 Seminar in Corporate Communication Management 

3.1.3.3 วิชาเลือก 
1) นกัศกึษา แผน ก แบบ ก 2  ให้เลือกศกึษา 3 วิชา รวม 9 หนว่ยกิต 
2) นกัศกึษา แผน ข  ให้เลือกศกึษา 6 วิชา รวม 18 หนว่ยกิต  

                                    โดยเลือกศกึษาจากรายวิชาดงัตอ่ไปนี ้
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รหัสวิชา  ช่ือวิชา           หน่วยกิต 
         (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

วจ. 620 เศรษฐกิจสร้างสรรค์กบัการจดัการการส่ือสาร  3 (3-0-9)  
CP. 620  Creative Economy and Communication Management 
วจ. 621 องค์กรกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม  3 (3-0-9)  
CP. 621 Corporate Social Responsibility  
วจ. 622 กลยทุธ์การส่ือสารเชิงบรูณาการ   3 (3-0-9)  
CP. 622 Integrated Communication Strategies 
 
วจ.623   การบริหารประเดน็ การบริหารความขดัแย้ง                     3 (3-0-9)  
                และการส่ือสารในภาวะวิกฤติ 
CP.623   Issues, Conflict Management and Crisis Communication   

 วจ. 624  การจดัการความสมัพนัธ์กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภายนอก 3 (3-0-9)  
CP. 624  External Stakeholders Relationship Management 

 วจ. 630  เทคโนโลยีการส่ือสารเพ่ือการจดัการ  3 (3-0-9)  
CP. 630 Communication Technologyfor Management 

  วจ. 631   การจดัการการส่ือสารความเส่ียงและการเปล่ียนแปลง      3 (3-0-9)  

 CP.631   Risk and Change Communication Management 
 วจ. 632   การจดัการการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม                         3 (3-0-9)  
 CP.632   Intercultural Communication Management 
 วจ. 633   การบริหารตราสินค้าและช่ือเสียงองค์กร   3 (3-0-9)  
 CP.633   Reputation and Brand Management 
 

 3.1.3.5 การค้นคว้าอิสระ  (ส าหรับนกัศกึษา แผน ข) 
                   รหัสวิชา   ช่ือวิชา           หน่วยกิต 

 วจ. 700  การค้นคว้าอิสระ     6    
  CP.700  IndependentStudy 

 

3.1.3.6 วิทยานิพนธ์  (ส าหรับนกัศกึษาแผน ก แบบ ก 2) 
                   รหัสวิชา   ช่ือวิชา           หน่วยกิต 

วจ. 800 วิทยานิพนธ์      15   
CP. 800  Thesis 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

วิชาเสริมพืน้ฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
ภาค 3 ก่อนเปิดภาค 1 ปีการศึกษาที่ 1 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
วจ. 501  ความรู้เบือ้งต้นทางการส่ือสาร    

3  หนว่ยกิต 

วจ. 501  ความรู้เบือ้งต้นทางการส่ือสาร    
3  หนว่ยกิต 

วจ. 502  ความรู้เบือ้งต้นทางกระบวนการจดัการ
ข้อมลูเพื่อการวิจยัทางการส่ือสาร 

3  หนว่ยกิต 

วจ. 502  ความรู้เบือ้งต้นทางกระบวนการจดัการ
ข้อมลูเพื่อการวิจยัทางการส่ือสาร 

3  หนว่ยกิต 

รวม                    6  หนว่ยกิต รวม                         6  หนว่ยกิต 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
วจ. 600 ทฤษฎีการส่ือสารและการประยกุต์ 

3  หนว่ยกิต 

วจ. 600 ทฤษฎีการส่ือสารและการประยกุต์ 
   3  หน่วยกิต 

วจ. 601 การวิจยัทางการส่ือสารเชิงปริมาณ 
3  หนว่ยกิต 

วจ. 601 การวิจยัทางการส่ือสารเชิงปริมาณ 
   3  หนว่ยกิต 

วจ. 603 หลกัการจดัการการส่ือสารองค์กร 
3  หนว่ยกิต 

 

วจ. 603 หลกัการจดัการการส่ือสารองค์กร 
3  หนว่ยกิต 

รวม                  9 หนว่ยกิต รวม                       9 หนว่ยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
วจ.602 การวิจยัทางการส่ือสารเชิงคณุภาพ 

3  หนว่ยกิต 

วจ.612 กฏหมายและจริยธรรมการจดัการการ
ส่ือสารองค์กร                                   3  หนว่ยกิต 

วจ. 602  การวิจยัทางการส่ือสารเชิงคณุภาพ 
3  หนว่ยกิต 

วจ. 612  กฏหมายและจริยธรรมการจดัการการ
ส่ือสารองค์กร                                   3  หนว่ยกิต 

วจ.611 พฤตกิรรมองค์กรกบัการส่ือสาร 
                                                       3  หน่วยกิต 
 

วจ. 611 พฤตกิรรมองค์กรกบัการส่ือสาร  
                                                        3 หน่วยกิต 

รวม                 9 หน่วยกิต รวม              9 หนว่ยกิต 
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แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 3 
วิชาเลือก 2 วิชา  วิชาเลือก 2 วิชา 

  
รวม                        6  หนว่ยกิต รวม                       6 หนว่ยกิต 

ปีการศึกษาที่ 2 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
วจ.613 สมัมนาการจดัการการส่ือสารองค์กร 

3   หนว่ยกิต 

วจ.613 สมัมนาการจดัการการส่ือสารองค์กร 
 3  หนว่ยกิต 

วจ.xxx  วิชาเลือก                             3  หน่วยกิต 
สอบประมวลความรู้ 

วจ.xxx  วิชาเลือก                              3 หน่วยกิต 
สอบประมวลความรู้ 

รวม                      6  หนว่ยกิต รวม                      6  หนว่ยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
วจ. 800 วิทยานิพนธ์                   9  หนว่ยกิต วจ.  xxx  วิชาเลือก 3  หนว่ยกิต     3  หนว่ยกิต 
 วจ.  xxx  วิชาเลือก  3  หนว่ยกิต     3  หนว่ยกิต 
 วจ.  xxx  วิชาเลือก  3  หนว่ยกิต     3  หนว่ยกิต 
รวม                      9  หนว่ยกิต รวม                      9  หนว่ยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 3 
วจ. 800 วิทยานิพนธ์                   6  หนว่ยกิต วจ. 700 การค้นคว้าอิสระ                  6  หนว่ยกิต 
รวม                      6  หนว่ยกิต รวม                      6  หนว่ยกิต 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 
วิชาเสริมพืน้ฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 

 
วจ. 501  ความรู้เบือ้งต้นทางการส่ือสาร            3 (3-0-9) 
CP 501  Fundamental of Communication 
   ความหมายองค์ประกอบประเภทบทบาทหน้าท่ี รวมถึงอิทธิพลของการส่ือสารและส่ือสารมวลชน
ประเภทต่าง ๆท่ีมีตอ่บุคคลและสงัคมโดยรวม  การเปล่ียนแปลงบริบททางสงัคม การเมือง การจดัระเบียบ
โลก Media Landscapeรวมทัง้จริยธรรมและจรรยาบรรณของนกัส่ือสาร 
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   Meanings, components, types, roles and influence of communication at both individual 
and societal levels as a whole; changing social and political contexts, management of Wo r ld 
Order, Media Landscape, morality and ethics for communicators. 

 
วจ. 502  ความรู้เบือ้งต้นทางกระบวนการจดัการข้อมลูเพื่อการวิจยัทางการส่ือสาร        3 (3-0-9) 
CP. 502 Fundamental of data Processing for Communication Research 
   แนวคิด กระบวนการ เทคนิค รูปแบบ และระเบียบวิธีการวิจยัการส่ือสารเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ใน
การจดัการการส่ือสารองค์กร สถิตเิบือ้งต้นในการวิจยัเชิงปริมาณและโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยั
เชิงคณุภาพ 
   Concepts, processes, techniques, forms and methods for communication research, 
fundamental statistics for quantitative research and analytical tools for qualitative research 
methods. 
 

วิชาบังคับ 
 

วจ. 600  ทฤษฎีการส่ือสารและการประยกุต์           3 (3-0-9)  
CP. 600 Theories of Communication and Application 
  ทฤษฎีการส่ือสารและทฤษฎี ท่ี เก่ียวข้องตัง้แต่ทฤษฎีในระดับการส่ือสารภายในบุคคล  
การส่ือสารระหว่างบุคคล การส่ือสารในกลุ่ม การส่ือสารในองค์กร และการส่ือสารมวลชน  รวมทัง้วิธีคิด
วิเคราะห์ การพิจารณาถึงตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง และวิธีการประยกุต์ใช้ทฤษฎีเพ่ือการวิจยั และการด าเนินงาน  
การส่ือสารทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ 
   Communication and other related theories; intrapersonal, interpersonal, organizational 
and mass communication including methods of thinking and analyzing theories, interpreting 
confounding factors, applying theories in conducting research and operating communication at 
both administration and practitioner levels. 

 
วจ. 601 การวิจยัทางการส่ือสารเชิงปริมาณ           3 (3-0-9)  
CP.601 Quantitative Communication Research 
  แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงปริมาณ การก าหนดปัญหาการวิจัยการสร้างกรอบแนวคิดและ
สมมติฐานในการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การวัดตวัแปรการทดสอบความเช่ือถือได้และความถูกต้องของ
เคร่ืองมือวัด การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถใช้โปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูป  
ในการจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้และเข้าใจในเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและ
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น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลและน าเสนอผลโดยใช้ตารางและแผนภาพ
รูปแบบตา่ง ๆ ได้อยา่งนา่สนใจทัง้นีร้วมถึงกระบวนการวิจยั โดยใช้ชอ่งทางผา่นทางส่ือดจิิทลั 
  Concepts, theories in quantitative methods, postulation of research questions, theoretical 
framework and research hypotheses, data sampling, factor analysis, reliability and validity of test 
instrument, data collection and interpretation, effective use of data processing software, 
understanding statistical analysis techniques and its application, summary and presentation of 
results by using tables, diagrams and other types of presentation presentation, including 
conducting research through digital media. 

 
วจ. 602  การวิจยัทางการส่ือสารเชิงคณุภาพ           3 (3-0-9)  
CP. 602 Qualitative Communication Research 

แนวคิดและทฤษฎีการวิจยัเชิงคุณภาพ การก าหนดปัญหาการวิจัยการสร้างกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของการวิจัยเชิงคุณภาพ เรียนรู้เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลท่ีมีการใช้อย่าง
กว้างขวางและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การสงัเกต การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การ
สมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การวิเคราะห์เนือ้หา 
และวิธีการอ่ืนๆ  การวิเคราะห์ข้อมลู การสรุปและการเขียนรายงานผลการวิจยัได้อยา่งนา่สนใจ 

  Concepts and theories of qualitative research, postulation of research problems and 
theoretical framework, reliability and validity of research instrument in qualitative research, 
extensive and effective techniques for data collection, i.e.  observation, participant observation, 
in-depth interview, focus group discussion, content analysis and other methods, data analysis, 
conclusion and writing up research report. 

 
วจ. 603  หลกัการจดัการการส่ือสารองค์กร           3 (3-0-9)  
CP. 603 Principles of Corporate Communication Management 
  ความหมาย ความเป็นมาของหลักวิชาการส่ือสารองค์กร  เข้าใจถึงหลกัธรรมภิบาล แนวคิดด้าน
ความยัง่ยืน ความรับผิดชอบต่อสงัคม กลยุทธ์องค์กรและสภาพแวดล้อมองค์กร อนัเป็นเหตผุลให้องค์กร
ต้องท าการส่ือสาร  รวมถึงอธิบาย ความรับผิดชอบ และวตัถุประสงค์ของกลยุทธ์การส่ือสารองค์กรด้าน
ต่างๆ ได้แก่ พนักงานสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ รัฐสัมพันธ์   ชุมชนสมัพันธ์ การบริหารประเด็นและการ
ส่ือสารเพ่ือจดัการภาวะวิกฤต 
  Meaning and rationale of corporate communication management, understanding of good 
governance, concepts of sustainability, social responsibility, corporate strategies and 
environment that enhance corporate communication; explanation, responsibilities and objectives 
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of corporate communication strategies such as employee relations, investor relations, 
government relations, community relations, issue management and communication for risk 
management. 

 
วจ. 611 พฤตกิรรมองค์กรกบัการส่ือสาร                                         3 (3-0-9)  
CP. 611 Organizational Behavior and Communication 
 แนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมองค์กรและทฤษฎีจิตวิทยาทางการส่ือสาร เพ่ือน ามาวางแผนการจดัการ
และการวางกลยุทธ์การส่ือสารองค์กร ตลอดจนแก้ปัญหาอุปสรรคทางการส่ือสาร เพ่ือสร้างแรงจูงใจและ
ความภกัดีองค์กรให้บคุคลในองค์กร เป็นทนุมนษุย์ขององค์กรท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
   Concepts and theories of organizational behavior and psychology theories for 
communication to plan management and strategies for organizational communication; solutions 
to communication problems, building motivation and loyalty to staff in the organization, being 
human resources in the organization. 
 
วจ. 612  กฎหมายและจริยธรรมการจดัการการส่ือสารองค์กร         3 (3-0-9)  
CP. 612 Law and Ethics for Corporate Communication Management 
 กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการการส่ือสารองค์กร ท่ีมาของมาตรการและปัญหาใน
การบริหารจากกฎหมายดงักล่าว นอกจากกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบัส่ือแล้วยงัรวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั
การบริหารจดัการทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัส่ือใหม ่เป็นต้น 
   Law and ethics related to corportate communication management, rationale of 
establishing measures and problems in administering such law.  Legislation related to med ia, 
intra- and inter-organization administration i.e. Labour legislation, copyright and intellectual 
property legislation. 
 
วจ. 613 สมัมนาการจดัการการส่ือสารองค์กร           3 (3-0-9)  
CP. 613 Seminar in Corporate Communication Management 
 การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การอภิปราย และการจดักลุ่มกิจกรรม โดยการน าเอาทฤษฎี แนวคิด 
และ หลักการและประเด็นในสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการและการจัดการการส่ือสารองค์กรมาใช้ 
รวมทัง้การบรูณาการองค์ความรู้ตา่งๆในการจดัการการส่ือสารองค์กร เพ่ือน าความรู้ท่ีได้มาพฒันาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์และ/หรือ การค้นคว้าอิสระ 
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  Exchanges of opinions, discussion, group activities by adopting theories, concepts, 
principles and social issues related to administration and management of corporate 
communication; integration of several bodies of knowledge related to corporate communication 
management and application of all knowledge to write a proposal for thesis or independent 
study. 
 
วิชาเลือก 

 
วจ. 620 เศรษฐกิจสร้างสรรค์กบัการจดัการการส่ือสาร          3 (3-0-9)  
CP. 620 Creative Economy and Communication Management 
 แนวคิด ความส าคญั รูปแบบ บทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงปฏิบตัิจาการก าหนดนโยบาย 
ภารกิจและ เปา้หมาย การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการบริหารองค์กรสมยัใหม่เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิด
วิ เค ร า ะ ห์ ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ส่ื อ ส า ร อ ง ค์ ก ร ท่ี ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ กั บ เศ รษ ฐ กิ จ ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
ในการขบัเคล่ือน ให้ได้เปรียบในเชิงการแขง่ขนัขององค์กร 
   Concepts, essence, types, roles of creative economy on implementing policies, 
missions, goals; analysis of changes in modern organizational management to create new 
theoretical frameworks; organizational management strategies corresponding to creative 
economy concepts, which are necessary for maneuvering and competition of the organizations. 
 
วจ. 621 องค์กรกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม           3 (3-0-9)  
CP. 621 Corporate Social Responsibility  
 แนวคิด ความส าคญั กระบวนการ องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสงัคม กลยุทธ์และกลวิธีการ
จัดการ ส่ือสารองค์กรเพ่ื อ เส ริมส ร้างความ เข้ าใจอัน ดี  ทัศ นคติและภาพลักษ ณ์ ขององค์กร 
ในการรับผิดชอบตอ่สงัคมในประเดน็ตา่งๆ 
  Concepts, importance, processes and components of corporate social responsiblity; 
strategies and tactics to promote a good understanding, attitude and image of the corporates as 
a socially responsible organization. 
 
วจ. 622 กลยทุธ์การส่ือสารเชิงบรูณาการ            3 (3-0-9)  
CP. 622 Integrated Communication Strategies 
 กลยุทธ์การส่ือสารเชิงบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใช้ในการรณรงค์การส่ือสารองค์กรในภาครัฐและ
เอกชน โดยมีจดุม่งหมายทางการตลาดและหวงัผลต่อการด าเนินธุรกิจ โดยบูรณาการการใช้เคร่ืองมือการ
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ส่ือสารต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การประชาสมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมทางการตล าด 
การตลาดทางตรง เป็นต้น ตลอดจนการใช้ส่ือต่างๆทัง้ส่ือมวลชน และ ส่ือดิจิทลั เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเปา้หมาย
ขององค์กร รวมทัง้การประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการส่ือสาร 
   An application of integrated communication strategies to promote corporate 
communication in the government and private sectors with an aim to set marketing and business 
goals; an integration of various types of communication mediums e. g.  advertisement, public 
relations, sales promotion activities, marketing activities, direct marketing; the use of media 
including mass and digital media to reach the target audience and the evaluation of 
communication effectiveness. 
 
วจ.623  การบริหารประเดน็ การบริหารความขดัแย้ง และการส่ือสารในภาวะวิกฤต       3 (3-0-9)  
CP.623 Issues, Conflict Management and Crisis Communication 
   การวิเคราะห์จุดก าเนิดและพฒันาการของประเด็นต่างๆในสภาพแวดล้อม เพ่ือเลือกแนวทางการ
บริหารท่ีเหมาะสมในการลดปัญหาอุปสรรคและเสริมสร้างโอกาสด้านภาพลักษณ์ ช่ือเสียง และ
สมัพนัธภาพกบักลุม่ผู้ มีสว่นได้เสีย ด้วยวิธีการตา่งๆ เช่น การบริหารขา่วสาร การชีแ้นะประเด็นผ่านส่ือ การ
ส่ือสารเชิงรุกและเชิงรับ การจัดการความขดัแย้งระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร การเจรจาต่อรอง 
สาเหตแุละประเภทของภาวะวิกฤติ แนวทางการจดัการ การเลือกใช้กลยุทธ์การส่ือสารรวมทัง้การส่ือสาร  
ในสงัคมออนไลน์เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบและการแก้ไขฟืน้ฟภูาพลกัษณ์และช่ือเสียงขององค์กร 
 Analysis of causes and development of various issues in a particular setting to select an 
appropriate administrative procedure to reduce obstacles and promote images, fame and 
relations with the stakeholders by using various means such as news management, media 
advocacy, proactive and reactive communication, conflict management among stakeholders, 
negotiation, causes and types of crisis; the use of communication strategies to manage the 
online community to reduce negative effects and to recreate the organization’ s images and 
fame. 
  
วจ. 624  การจดัการความสมัพนัธ์กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภายนอก           3( 3-0-9)  
CP. 624 External Stakeholders Relationship Management  
 การวางกลยุทธ์ภายใต้การเปล่ียนแปลงบริบททางสังคมและส่ือ เพ่ือสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
สมัพนัธภาพระหว่างองค์กรกบักลุ่มเปา้หมายผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร (External Stakeholders)
เช่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer) ชุมชน (Community) รัฐบาล (Government) และส่ือมวลชน 
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(Media) เพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) การด ารงธรรมมาภิบาลของ
องค์กร (Corporate Good Governance) ตลอดจนการสร้างเครือขา่ยและพนัธมิตรองค์กร 
   Implementation of strategies under the changing social context and media in order to 
build and maintain a relationship between an organization and target external stakeholders e.g. 
customers, communities, government and media; to create corporate governance and corporate 
good governance in an organization; to maintain the connections and corporate alliances. 
 
วจ. 630 เทคโนโลยีการส่ือสารเพ่ือการจดัการ           3 (3-0-9)  
CP. 630 Communication Technology for Management  
 พัฒนาการและผลกระทบของเทคโนโลยีทางการส่ือสาร ลักษณะส าคญัของเทคโนโลยีทางการ
ส่ือสารประเภทต่างๆและความสัมพันธ์ท่ีมีต่องค์กร หลักการและแนวทางในการใช้เทคโนโลยีทางการ
ส่ือสารสมยัใหมอ่ยา่งเหมาะสมในยคุดจิิทลั เพ่ือการจดัการทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
   Development and impacts of communication technology, important features of various 
types of communication technology and the relationship with corporates; principles and 
guidelines for using modern communication technology in the digital era for inter- and intra- 
corporate management. 
 
วจ. 631 การจดัการการส่ือสารความเส่ียงและการเปล่ียนแปลง               3 (3-0-9)   
CP.631 Risk and Change Communication Management  
 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร แนวคิดและปรากฏการณ์ทางสงัคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียงขององค์กร ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นการผสมผสานความรู้
ทางด้านการส่ือสารเพ่ือจดัการความเส่ียง การส่ือสารเพ่ือการเปล่ียนแปลงองค์กร โดยมีจดุประสงค์เพ่ือลด
ความเส่ียงด้านตา่งๆ รวมทัง้ให้กลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียยอมรับการเปล่ียนแปลง 
   Impacts of changing environment to corporates and concepts, and social, economic and 
political phenomena related to current corporate risks; integration of communication knowledge 
for risk management, communication for changing corporates 
 
วจ. 632 การจดัการการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม                                    3 (3-0-9)  
CP.632 Intercultural Communication Management 
 ความหมายและพัฒนาการของการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม ความแตกต่างทางวัฒนธรรมใน
สงัคมโลกและองค์กรข้ามชาติ ความส าคญัและผลกระทบของวฒันธรรมท่ีมีต่อองค์กร หลกัการ แนวทาง 
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และการประยกุต์ใช้การส่ือสารระหว่างวฒันธรรมเพ่ือการจดัการในองค์กรและสงัคมท่ีมีความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม 
    Meaning and development of intercultural communication; cultural differences in the 
world and international organizations; importance and impacts of culture on the corporates, 
principles, and guidelines; an application of intercultural communication to manage corporates 
and culturally diverse societies. 
 
วจ. 633 การบริหารตราสินค้าและช่ือเสียงองค์กร           3 (3-0-9)  
CP.633 Reputation and Brand Management 

 

 ความหมาย ความส าคญั  ประเภท  และองค์ประกอบของช่ือเสียง  ตราองค์กร  และตราสินค้า
ประเภทตา่งๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั  รวมทัง้ศกึษาการสร้างตราสินค้า  และจดัการตราสินค้าอย่าง
สร้างสรรค์และมีกลยุทธ์  ตัง้แต่การวิเคราะห์  การออกแบบ และ การใช้ประโยชน์ตราสินค้าภายในและ
ภายนอกองค์กร 
   Meaning, importances, types and components of reputation, corporate branding and 
relevant product branding, creation of a brand, creative and effective brand management, 
analysis, design and employment of brands inside and outside the corporate. 
 
การค้นคว้าอิสระ  (ส าหรับนกัศกึษา แผน ข) 

 
วจ. 700 การค้นคว้าอิสระ                       (6)  
CP. 700  Independent Study 
   ให้นักศึกษาน าเสนอรายงานการศึกษาเจาะลึกทางด้านการจัดการการส่ือสารองค์กร         เน้น
ความสามารถในการจดัระบบความคิด ตัง้แตเ่ร่ิมโครงการจนบรรลุเปา้หมายการศกึษาตามท่ีระบุไว้ในการ
เสนอเค้าโครงการศึกษารายงานดังกล่าว ประกอบด้วยสาระในเร่ืองท่ีศึกษา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตลอดจนวิธีการศกึษาอยา่งเป็นระบบ สามารถน าไปสูข้่อสรุปหรือข้อเสนอแนะอนัจะเป็นประโยชน์ 
  Presentation of an in-depth report on mass communication management, focusing on the 
ability to organize one’s thoughts from the beginning to the completion of the study as specified 
in the report proposal i. e.  titles, objectives, goals, research methodology, conclusion, 
implications of the study. 
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วิทยานิพนธ์  (ส าหรับนกัศกึษาแผน ก แบบ ก 2) 
 

วจ. 800  วิทยานิพนธ์                      (15)  
CP. 800  Thesis 

การสร้างโครงการวิจยัและการด าเนินการวิจยัอนัก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการจดัการ
การส่ือสารองค์กร เขียนวิทยานิพนธ์เก่ียวกบัการส่ือสารองค์กร และน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงาน
วิจยัเพ่ือเผยแพร่ จริยธรรมในการท าวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

Implementation and conduction of research project to create a new body of knowledge 
in corporate communication management; writing up a thesis on a relevant topic; presenting the 
thesis; writing a journal article to disseminate new knowledge, research ethics and ethics in 
writing an academic paper. 
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3.2 ช่ือ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

1. 3101600706xxx รองศาสตราจารย์ พรทิพย์  สมัปัตตะวนิช M.A. 
 

ว.บ. 

Communication 
 
วารสารศาสตร์ (เกียรตินิยม
อนัดบั 1) 

University Of Kentucky, 
USA. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

2533 
 

2526 

2. 3679800149xxx รองศาสตราจารย์ วงหทยั ตนัชีวะวงศ์ M.A. 
 

ว.บ. 

Journalism 
 
วารสารศาสตร์ 

University of Colorado at 
Boulder, USA. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2532 
 

2527 
3. 3100601048xxx รองศาสตราจารย์ กลัยกร วรกลุลฎัฐานีย์ M.A. 

 
ว.บ. 

Marketing Communication 
and Advertising  
วารสารศาสตร์ (เกียรตินิยม
อนัดบั 2) 

Emerson College, 
Boston, U.S.A.
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

2537 
 

2535 

4. 3100800058xxx อาจารย์ ดร. พีรยทุธ โอรพนัธ์ ปร.ด. 
M.A. 

 
นศ.บ. 

ส่ือสารมวลชน
Communication and 
Cultural Studies 
การส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
The University of Western 
Sydney, Australia  
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

 2551 
2543 

 
2539 

ล าดบัท่ี 1-3 เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
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ล าดับ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

5. 3102000374xxx อาจารย์ ดร. อนชุา ทีรคานนท์ Ph.D. 
 

 
M.S. 

 
ว.บ. 

Journalism 
 
 
Journalism 
 
วารสารศาสตร์ 

Southern IllInois 
University at Carbondale, 
U.S.A.  
West Virginia University, 
U.S.A. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2543 
 
 

2539 
 

2532 
6. 3101300075xxx รองศาสตราจารย์ แอนนา จมุพลเสถียร M.S. 

 
 

ว.บ. 
 

Advertisting 
 
 
วารสารศาสตร์(เกียรตนิิยม
อนัดบั 2) 

University of  Illinois at 
Urbana –Champaign, 
USA.
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2528 
 
 
2525 

7. 3100800405xxx อาจารย์ ดร. โมไนยพล รณเวช ปร.ด. 
ว.ม. 
ป.

บณัฑิต 
ว.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
ส่ือสารมวลชน 
การวิจยัทางสงัคม 
 
ส่ือสารมวลชน 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2547 
2538 
2542 

 
2534 
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ล าดับ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

8. 3101702041xxx รองศาสตราจารย์ ปัทมา สวุรรณภกัดี M.S. 
ว.บ. 

Radio Television 
โทรทศัน์และภาพยนตร์ 

Butler University, U.S.A 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2525 
2523 

9. 3100200680xxx อาจารย์ ดร. นนัทพร วงษ์เชษฐา ปร.ด. 
ร.ม. 
ว.ม. 

M.B.A 

ส่ือสารมวลชน 
การปกครอง 
การส่ือสารภาครัฐและเอกชน 
Marketing & International 
Business 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ  
ศศนิทร์ (Sasin) 

2551 
2557 
2544 
2543 

10. 3120600357xxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. พจนา  ธูปแก้ว ปร.ด. 
ว.ม.  
นศ.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
ส่ือสารมวลชน 
นิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2547 
2536 
2525 

11. 3101203558xxx รองศาสตราจารย์ รุจน์  โกมลบตุร 
  

  

M.A. 
 

ว.บ. 

Communication Policy 
Studies 
วารสารศาสตร์ 

The City University 
London, UK 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2538 
 

2532 
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ล าดับ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

12. 3101300286xxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. 
 

วิกานดา พรสกลุวานิช 
  
  

Ph.D. 
 

M.A. 
 

ร.บ. 

communication 
Studies 
Master of Arts 
(communication) 
การระหวา่งประเทศ 

Kent State University, 
USA 
The University of 
Dayton, USA 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2548 
 

2540 
 

2537 
13. 3100201521xxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. นิธิดา แสงสิงแก้ว Ph.D. 

M.A. 
ว.บ. 

Media Studies 
Communication 
เกียรตินิยมอนัดบั 2 

University of Surrey, UK 
Michigan State 
University, USA   

2554 
2542 
2538 

14. 3102002584xxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ประไพพิศ  มทุิตาเจริญ M.A. 
 

ศศ.บ. 

Public Relations 
 
ภาษาองักฤษ 

Ball State University, 
USA.   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2540 
 

2537 

15. 3101401033xxx รองศาสตราจารย์ กิตมิา  สรุสนธิ 
 

นศ.ม 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
ส่ือสารมวลชน 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2524 
2522 
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ล าดับ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

16. 3110400812xxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อจัฉรา  ปัณฑรานวุงศ์ ปร.ด. 
M.S. 

 
ศศ.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
Public Relations 
 
ภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
University of Southern 
Mississippi, USA 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2551 
2532 

 
2529 

17. 3100601297xxx รองศาสตราจารย์ ดร. 
 

พรจิต  สมบตัพิานิช 
  
  

ปร.ด. 
M.A. 

 
ว.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
Master of Journalism 
 
วารสารศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
Unversity of North Texas, 
USA 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2547 
2528 

 
2520 

18. 3102300129xxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สมชัชนนัท์ เอกปัญญากลุ 
  

ศ.ม. 
ศ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
ประยกุต์ศลิปศกึษา 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศลิปากร 

2545 
2539 

19. 3110300091xxx อาจารย์ ดร. 
 
 

พรรษา  รอดอาตม์ 
  
  

ปร.ด. 
น.ม. 
น.บ. 

 

ส่ือสารมวลชน 
การส่ือสารมวลชน 
การประชาสมัพนัธ์ 
เกียรตินิยมอนัดบั 2 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 

2555 
2545 
2539 

  
20. 3101402210xxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ศริิมิตร  ประพนัธ์ธุรกิจ ร.ด. 

ร.ม. 
ว.บ. 

Political Science 
บริหารรัฐกิจ 
วารสารศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2551 
2543 
2535 
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ล าดับ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

21. 3100603182xxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ภทัธีรา  สารากรบริรักษ์ พบ.ม 
 

ว.บ. 

ภาษาและการส่ือสาร 
 
วารสารศาสตร์ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2541 
 

2537 
22. 3100901601xxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 

อารดา  ครุจิต 

 

M.A. 
 
 
 

ว.บ. 

Master of Science in 
Integrated 
Marketing 
Communication 

เกียรตินิยมอนัดบัสอง 

Roosevelt University, 
USA. 
 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2542 
 
 
 

2538 
23. 3100503219xxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 
จกัรวาล นิลธรรมรงค์ M.A. 

 
 

ศ.บ. 

The Master of Fine 
Arts 
 
ภาพพิมพ ์
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

Schook of the Art  
Institute of Chicago, 
Illinois, USA 
มหาวิทยาลยัศลิปากร 

2549 
  

 
2544 

24. 3149900363xxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 
นฤมล ป่ินโต ว.ม. 

ว.บ. 

ส่ือสารมวลชน 

วารสารศาสตรบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2539 

 2544 
25. 1101400107 xxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ กลุนารี  เสือโรจน์ นศ.ม. 

ว.บ. 
การส่ือสารมวลชน 
เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2552 
2549 
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ล าดับ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

26. 3100601105xxx รองศาสตราจารย์ ดร. สมสขุ  หินวิมาน D. Phil 
นศ.ม. 
ว.บ. 

Media & Cultural Studies 
ส่ือสารมวลชน 
ส่ือสารมวลชน (เกียรตนิิยม
อนัดบั 2) 

University of  Sussex, UK  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

2543 
2534 
2532 

 
27. 3100200498xxx ศาสตราจารย์ ดร. สรุพงษ์  โสธนะเสถียร 

 
ร.ด. 
ร.ม. 
วท.บ. 

การปกครอง 
การปกครอง 
- 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2526 
2521 
2519 

28. 3102000365xxx 

 
รองศาสตราจารย์ อรนชุ  เลิศจรรยารักษ์ M.A. 

 
ว.บ 

Communication, Radio - 
Television – Film 
วารสารศาสตร์ 

Temple University, USA. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2520 
2515 

 
3.2.2อาจารย์ประจ าท่ีร่วมสอนในหลักสูตร 
  

ล าดับ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกุล คุณวุ
ฒิ 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

1. 3100200498xxx ศาสตราจารย์ ดร. สรุพงษ์  โสธนะเสถียร 
 

ร.ด. 
ร.ม. 
วท.บ. 

การปกครอง 
การปกครอง 
- 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2526 
2521 
2519 
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ล าดับ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกุล คุณวุ
ฒิ 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

2. 3100601297xxx รองศาสตราจารย์ ดร. 
 

พรจิต  สมบตัพิานิช 
  
  

ปร.ด. 
M.A. 

 
ว.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
Master of Journalism 
 
วารสารศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
Unversity of North Texas, 
USA 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2547 
2528 

 
2520 

3. 3101300075xxx รองศาสตราจารย์ แอนนา  จมุพลเสถียร M.S. 
ว.บ. 

 Advertising 
วารสารศาสตร์ 

University of Illinois, USA.   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2528 
2525 

4. 3101702041xxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปัทมา  สวุรรณภกัดี 
 

M.S. 
ว.บ. 

Radio Television 
วารสารศาสตร์ 

Butler University, USA. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2525 
2523 

5. 3102000365xxx 
 

รองศาสตราจารย์ อรนชุ  เลิศจรรยารักษ์ M.A. 
 

ว.บ. 

Communication, Radio - 
Television – Film 
วารสารศาสตร์ 

Temple University, USA. 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2520 
 

2515 
6. 3102002584xxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ประไพพิศ มทุิตาเจริญ M.A. 

ศศ.บ. 
Public Relations 
ภาษาองักฤษ 

Ball State University, USA.   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2540 
2537 

7. 3101401033xxx รองศาสตราจารย์ กิตมิา  สรุสนธิ นศ.ม 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร์พฒันาการ 
ส่ือสารมวลชน 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2524 
2522 
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ล าดับ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกุล คุณวุ
ฒิ 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

8. 3100800405xxx อาจารย์ ดร. โมไนยพล  รณเวช ปร.ด. 
ว.ม. 
ป.

บณัฑิต 
ว.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
ส่ือสารมวลชน 
การวิจยัทางสงัคม 
 
วารสารศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2547 
2538 
2542 

 
2534 

9. 3100800438xxx อาจารย์ ดร. อริสรา  ก าธรเจริญ ปร.ด. 
ว.ม. 
ว.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
การบริหารส่ือสารมวลชน 
(เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2551 
2545 
2540 

10. 3100202978xxx อาจารย์ ดวงแก้ว  เธียรสวสัดิกิ์จ M.A. 
B.A. 

Mass Communication 
Journalism 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2551 
2543 

11. 1101400334xxx อาจารย์ ญาณิศา  บญุประสิทธ์ิ 
 

ว.ม. 
ว.บ. 

การบริหารส่ือสารมวลชน 
วารสารศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2552 
2550 

12. 3110400812xxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อจัฉรา  ปัณฑรานวุงศ์ ปร.ด. 
M.S. 

 
ศศ.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
Public Relations 
 
ภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
University of Southern 
Mississippi, USA 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2551 
2532 

 
2529 
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ล าดับ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกุล คุณวุ
ฒิ 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

13. 3909800558xxx อาจารย์ มนต์ศกัดิ์  ชยัวีระเดช 
 

ศศ.ม. 
ว.บ. 

จิตวิทยาพฒันาการ  
- 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2554 
2541 

14. 3110300091xxx อาจารย์ ดร. 
 
 

พรรษา  รอดอาตม์ 
  
  

ปร.ด. 
น.ม. 
น.บ. 

 

ส่ือสารมวลชน 
การส่ือสารมวลชน 
การประชาสมัพนัธ์ 
เกียรตินิยมอนัดบั 2 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 

2555 
2545 
2539 

  
15. 3101300286xxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. 

 
วิกานดา พรสกลุวานิช 
  
  

Ph.D. 
 

M.A. 
 

ร.บ. 

communication 
Studies 
Master of Arts 
(communication) 
การระหวา่งประเทศ 

Kent State University, 
USA 
The University of 
Dayton, USA 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2548 
 

2540 
 

2537 
16. 3149900363xxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 

นฤมล ป่ินโต ว.ม. 
ว.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
วารสารศาสตรบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2539 
 2544 

17. 3120600357xxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. พจนา  ธูปแก้ว ปร.ด. 
ว.ม.  
นศ.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
ส่ือสารมวลชน 
นิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2547 
2536 
2525 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือประสบการณ์ภาคสนาม)  
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
    ไมมี่ 
  4.2 ช่วงเวลา 
   ไมมี่  
  4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
   ไมมี่ 
 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ 

  5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การค้นคว้าอิสระ(ส าหรับนักศึกษาแผน ข)      
ให้นกัศกึษาน าเสนอรายงานการศกึษาเจาะลึกทางด้านการจดัการการส่ือสารองค์กร

เน้นความสามารถในการจดัระบบความคิด ตัง้แตเ่ร่ิมโครงการจนบรรลเุปา้หมายการศกึษาตามท่ีระบุ
ไว้ในการเสนอเค้าโครงการศึกษารายงานดงักล่าว ประกอบด้วยสาระในเร่ืองท่ีศึกษา วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตลอดจนวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ สามารถน าไปสู่ข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะอันจะเป็น
ประโยชน์ 

วิทยานิพนธ์(ส าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2) 
การสร้างโครงการวิจยัและการด าเนินการวิจยัอนัก่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีเกิดประโยชน์

ในสาขาวิชาการจัดการการส่ือสารองค์กร เขียนวิทยานิพนธ์เก่ียวกับการส่ือสารองค์กร และน าเสนอ
วิทยานิพนธ์การเขียนรายงานวิจยัเพ่ือเผยแพร่ จริยธรรมในการท าวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่
ผลงานวิชาการจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ 

  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 หลงัจากได้ศึกษาวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระแล้ว มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ทฤษฎีการบริหารและการจดัการการส่ือสารองค์กรในลกัษณะองค์กรภาครัฐและเอกชนระเบียบวิธีวิจยั 
และการประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปริมาณหรือคุณภาพ ซึ่งตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือแก้ไข
ประเด็นปัญหาท่ีสนใจศึกษา ตลอดจนสามารถน าเสนอรายงานการศึกษา/วิทยานิพนธ์ภายใต้การ
ก ากบัดแูลของคณะกรรมการ และผลการศกึษานอกจากต้องใช้ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการ
ต่างๆแล้ว ยังสามารถสร้างองค์ความรู้พ่ือน าไปใช้และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่างๆ ทัง้ภาครัฐและ
เอกชน ได้อีกด้วย 
  5.2.1 ส าหรับนกัศึกษา แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ต้องจดัท าบทความวิทยานิพนธ์ 
ท่ีพร้อมส าหรับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือน าเสนอรายงานการประชมุวิชาการ 
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  5.2.2 นกัศึกษาได้ระดบั S ในการสอบวิทยานิพนธ์  และรายวิชา วจ.700 การค้นคว้า
อิสระ  กระท าโดยวิธีน าเสนอในท่ีประชุมต่อคณะกรรมการและน าวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระท่ี
พิมพ์และเย็บเลม่เรียบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลยัตามระเบียบ 
   
  5.3 ช่วงเวลา 
 วิทยานิพนธ์ : ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2 นักศึกษาสามารถจดทะเบียนท า
วิทยานิพนธ์ได้  เม่ือนกัศึกษาสอบประมวลความรู้ผ่าน และสามารถสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ทนัที  
โดยมีระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์  ตัง้แต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2 จนสิน้สุดสถานภาพ
ของนกัศกึษาในเวลาไมเ่กิน 21 ภาคการศกึษาปกต ิ
 การค้นคว้าอิสระ: นักศึกษาจดทะเบียนการค้นคว้าอิสระตัง้แต่ภาคการศึกษาท่ี 3  
ปีการศึกษา 2มีระยะเวลาในการท าการค้นคว้าอิสระ จะต้องเสร็จสิน้ในภาคการศึกษานี ้มิฉะนัน้
นักศึกษาจะได้ระดบั I และต้องส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ภายใน 80 วันนับจากวันปิดภาคการศึกษาท่ี 3  
เพ่ือโครงการบณัฑิตศกึษาจะได้น าสง่เกรด และขออนมุตัปิริญญาตอ่ไป 
 
  5.4 จ านวนหน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์ 15 หนว่ยกิต  /การค้นคว้าอิสระ 6 หนว่ยกิต 
 
  5.5 ข้อก าหนดการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการสอบประมวลความรู้ 
    5.5.1 การท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 
   (1) นกัศกึษาจะจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้ เม่ือศกึษารายวิชามาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศกึษาและต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีคา่ระดบัเฉล่ียสะสมไม่
ต ่ากวา่ 3.00 
   (2) นกัศกึษาต้องท าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย 
   (3)หลังจากจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ตอ่คณะกรรมการกลัน่กรองหวัข้อวิทยานิพนธ์ท่ีทางคณะฯจดัตัง้ขึน้เพ่ือท าหน้าท่ีกลัน่กรอง
เม่ือผ่านขัน้ตอนนีแ้ล้วให้คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนแต่งตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้ค าแนะน านกัศึกษา รวมทัง้
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ 
   (4) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบั
บณัฑิตศกึษาของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
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   5.5.2  การสอบวิทยานิพนธ์ 
    (1) อาจารย์ผู้ สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศกึษาของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
    (2 ) นั ก ศึ ก ษ าจ ะส อบ วิ ท ย านิ พ น ธ์ ไ ด้ เ ม่ื อ ส อบภ าษ าต่ า งป ระ เท ศ  
และสอบประมวลความรู้ผา่นแล้ว 
    (3 ) การสอบวิทยานิ พ น ธ์  ใ ห้ เป็ น ไปตาม ระ เบี ยบและ ข้อบั งคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีจะได้ผลระดบั S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
   5.5.3  การค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 
    (1) นักศึกษาตามหลักสูตร แผน ข จะจดทะเบียนท าการค้นคว้าอิสระได้ เม่ือ
ศึกษามาแล้วไม่ต ่ากว่า 5 ภาคการศึกษา สอบผ่านการศึกษาวิชาบังคับจ านวน 21 หน่วยกิต  
และวิชาเลือก จ านวน 18 หน่วยกิตรวมหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยมีค่าระดบัเฉล่ีย
สะสมไมต่ ่ากวา่ 3.00 
    (2) นกัศกึษาต้องท าการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทย 
    (3) หลังจากจดทะเบียนท าการค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อ 
การค้นคว้าอิสระคณะกรรมการกลั่นกรองหวัข้อการค้นคว้าอิสระท่ีทางคณะฯจดัตัง้ขึน้เพ่ือท าหน้าท่ี
กลั่นกรองเม่ือผ่านขัน้ตอนนีแ้ล้วให้คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนแต่งตัง้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการการค้นคว้าอิสระ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้ค าแนะน า
นกัศกึษา รวมทัง้สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และสอบการค้นคว้าอิสระ 
    (4)  อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ  
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 
   5.5.4  การสอบประมวลความรู้ 
    (1)  นักศึกษามีสิทธิท่ีจะสอบประมวลความรู้ ต้องเรียนครบ 39 หน่วยกิต  
และได้รับโอกาสให้สอบในภาคการศกึษาแรกท่ีมีโอกาสจะส าเร็จการศกึษา โดยมีคา่ระดบัเฉล่ียสะสม
ไมต่ ่ากวา่ 3.00  
    (2)  คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนจะเปิดสอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็น
การสอบแบบข้อเขียน ปีการศึกษาละ 3 ครัง้ โดยคณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนเป็น 
ผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
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    (3)  นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครัง้ 
มิฉะนัน้จะถกูถอนช่ือออกจากทะเบียนนกัศกึษา 
  5.6 การเตรียมการ 
  การเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาเก่ียวกับ  
การท าวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ มีดงันี ้
  5.6.1 เตรียมการให้นักศึกษามองเห็นประเด็นต่างๆเก่ียวกับการจัดการการส่ือสาร
องค์กรจากรายวิชา วจ. 613 สมัมนาการจดัการการส่ือสารองค์กร ซึ่งจะเน้นการเรียนการสอนประเด็น
ท่ีน่าสนใจศึกษาและตามความสนใจของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการหาหัวข้อเพ่ือ
ศกึษา 
  5.6.2 จัดให้มีการสัมมนาให้นักศึกษาเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระก่อนการตดัสินใจเลือกลงทะเบียน 
  5.6.3 การให้ค าแนะน านักศึกษาเก่ียวกับเร่ืองและประเด็นในการท าวิทยานิพนธ์  
/การค้นคว้าอิสระ ตามความสนใจของนกัศกึษา โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
  5.6.4 การแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ  และคณะกรรมการ
สอบเค้าโครง/ สอบวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระประกอบด้วยคณาจารย์ภายในคณะและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับเร่ืองวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา  
เพ่ือให้ค าแนะน า/ ตรวจสอบ/ ประเมินผลเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ  
  5.6.5 ให้ค าแนะน านักศึกษาเก่ียวกับการเขียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ 
การจดัท าบทความตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ตามเง่ือนไขการจบการศกึษา  
  5.7 กระบวนการประเมินผล 
  กระบวนการประเมินผลในการท าวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระจะด าเนินการภายใต้
การบริหารจดัการ และการทวนสอบมาตรฐานจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์
และส่ือสารมวลชน  โดยมีกระบวนการประเมิน  และผู้ประเมินตามล าดบัดงันี ้
  5.7.1 การประเมินผลร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ  โดยอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระหลัก ซึ่งเป็นอาจารย์ภายในคณะ และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
ซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอกสถาบนั 
  5.7.2 การประเมินผลเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระจากการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ และผู้ ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบนั ท่ีมีคณุวฒุิตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 
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   5.7.3 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินความก้าวหน้าของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
   5.7.4 การประเมินผลวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ  โดยการสอบวิทยานิพนธ์/  
การค้นคว้าอิสระฉบบัสมบรูณ์  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระเพ่ือประเมินผล
คุณภาพของวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ และให้ค าแนะน าเก่ียวกับการปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์/  
การค้นคว้าอิสระ เป็นครัง้สดุท้าย 
   5.7.5 การประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลกั และ/หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ก่อนส่งบทความตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือ
เสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ตามเง่ือนไขการจบการศึกษา  
(ส าหรับนกัศกึษาแผน ก แบบ ก 2) 
   5.7.6 นักศึกษาได้ ระดับ  S ในการสอบวิทยานิพน ธ์  และการค้นคว้าอิสระ  
โดยการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้าย โดยคณะกรรมการท่ีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนแตง่ตัง้ 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ตา่งๆ
ได้อยา่งสร้างสรรค์ 

1.1 จดักิจกรรมเด่ียวและกลุ่ม ฝึกให้นกัศกึษาเข้าใจ
ประเดน็ปัญหา วิเคราะห์สถานการณ์ตา่งๆ และสรุปผล 
โดยอาศยัหลกัการและเหตผุลประกอบ 

1.2 มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและมี
จิตอาสา 

1.2 กิจกรรมการพฒันาความรู้ ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
และการจดัการความสมัพนัธ์ 

1.3 เปิดรับยอมรับความคิดของคนอ่ืน 
และปรับตวัให้เข้ากบัสงัคม 

1.3 จดัการเรียนการสอนโดยเน้นการท างานกลุม่  
จดักิจกรรม เพ่ือแลกเปล่ียนความคดิ และมมุมองทางด้าน
ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กรและการส่ือสาร 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 การเรียนการสอนในหลักสูตรนีมี้ความมุ่งหวังเพ่ือสร้างคุณธรรมและจริยธรรมท่ีจะน าไปสู่  
การเป็นนกัศกึษาท่ีสมบรูณ์แบบและมีประสิทธิภาพยิ่งนัน้โดยจะมีลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ 

 1. ความเป็นผู้ มีสติปัญญามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างถ่องแท้ถูกต้อง
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งทัง้หลายตามความเป็นจริงคณุธรรม จริยธรรมข้อนีก็้คือความเป็น
คนเก่ง 

 2. ความเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งทัง้หลายอย่างถกูต้องตามความเป็นจริงแล้วก็
เป็นผู้ สามารถปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆเหล่านัน้ได้อย่างถูกต้องหรือน าเอาความรู้ความเข้าใจเหล่านัน้มาใช้
ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดควบคุมตนเองมีความรับผิดชอบมี
เหตผุลมีความซื่อสตัย์มีความขยนัหมัน่เพียรคณุลกัษณะข้อนีก็้คือความเป็นคนดี 
   3. ความสามารถท างานได้ถกูต้องหรือด าเนินชีวิตได้ถกูต้องตามท่ีได้ศกึษาเรียนรู้ก็จะ
น าไปสู่ผลท่ีต้องการคือการแก้ปัญหาได้ส าเร็จเม่ือแก้ปัญหาได้ส าเร็จลุล่วงแล้วก็จะมีอิสรภาพและมี
ความสขุคณุธรรมของการเป็นนกัศกึษาข้อนีก็้คือความสขุ 
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  2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
    การเรียนการสอนจะใช้ส่ือการสอนกรณีศกึษาท่ีมุ่งผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความพร้อมใน

เชิงวิชาการและทกัษะวิชาชีพวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนและเน้นด้านการจดัการด้านการส่ือสาร
องค์กรควบคูก่บัการเน้นให้มหาบณัฑิตมีคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณท่ีสามารถพฒันาตนเองเพ่ือ
เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

    การวัดและการประเมินผลเป็นภารกิจท่ีส าคัญของผู้ สอนอย่างหนึ่งในหลักสูตรนี ้
กระบวนการเรียนการสอนต้องด าเนินไปให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีได้ตัง้ไว้การวัดผลต้องสามารถ
พฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนวา่ควรมีการปรับปรุงและแก้ไขสิ่งใดบ้างและการประเมินผลเป็นการน าเอา
ผลท่ีได้จากการวดันัน้มาประเมินคณุค่าโดยพิจารณาอย่างมีเกณฑ์และมีจดุประสงค์ของการวดัและ
การประเมินผลท่ีแน่นอนชัดเจนโดยอาศัยเคร่ืองมือและเทคนิคท่ีเหมาะสมและได้มาตรฐาน
เชน่เดียวกนัภายใต้ปรัชญาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   1. มีความรู้ความเข้าใจหลกัการบริหารจดัการส่ือสารองค์กรสภาวะแวดล้อมของสงัคม 
วฒันธรรม เศรษฐกิจและการเมืองท่ีเป็นพืน้ฐานตอ่การจดัการการส่ือสารองค์กร 

   2. มีความรู้เชิงทฤษฎีในการประเมิน วิเคราะห์ วินิจฉัย วางแผน และการปฏิบตัิงานใน
องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน 

   3. มีความสามารถบรูณาการความรู้ทางวิชาชีพในการปฏิบตังิานทัง้ภาครัฐและเอกชน 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการ ค้นคว้า อภิปราย ถกเถียงทาง
วิชาการ (Discussion) การฝึกปฏิบัติภาคสนาม เพ่ือน าความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ และเป็น 
การฝึกจากประสบการณ์จริง 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   การประเมินการเรียนรู้ด้านความรู้จากการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  การสอบ
รายวิชา การสอบประมวลความรู้ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ วิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์  และการ
ค้นคว้าอิสระ 
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 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1. มีทกัษะในเชิงการวิเคราะห์ วินิจฉยั และไตร่ตรองตนเอง   
   2. มีความสามารถในการเรียนรู้ในศาสตร์ท่ีศกึษา  

   3. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานการจัดการ 
การส่ือสารองค์กร  
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย ค้นคว้า อภิปราย ถกเถียง  
ทางวิชาการ (Discussion) และการปฏิบตักิารในงานการจดัการส่ือสารองค์กร 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   การประเมินการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญาจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
การสอบรายวิชา การสอบประมวลวิชา การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์/  
การค้นคว้าอิสระ 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. มีความสามารถส่ือสารกบัอาจารย์ผู้สอนและบคุลากรในวิชาชีพการจดัการส่ือสาร
องค์กรได้เป็นอยา่งดี 
  2. มีความสามารถสร้างความสมัพนัธ์ทางวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
  3. มีการสร้างเครือข่ายเพ่ือใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย ค้นคว้า อภิปราย ถกเถียงทาง
วิชาการ (Discussion) โดยความรับผิดชอบของนกัศกึษาแตล่ะคน และการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มและ
การเย่ียมชมสถานประกอบการในงานการจดัการส่ือสารองค์กร 
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  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  การประเมินการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจาก
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เช่น การแบ่งงาน/ร่วมงานในการเรียนและการค้นคว้าวิจัย 
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนกัศึกษา นักศึกษากับอาจารย์ นักศึกษากับบุคคลภายนอก และ
นักศึกษากับองค์กร/หน่วยงานในงานส่ือสารองค์กร ในการเข้าไปศึกษาวิจัย การเข้าร่วมประชุม/
สมัมนาทางวิชาการ และการเย่ียมชมสถานประกอบการ 
 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือค้นคว้า และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
แก่กลุม่เปา้หมาย 
  2. มีความสามารถในการใช้การจัดการการส่ือสารองค์กรเพ่ือให้เกิดการจัดการ
ความสมัพนัธ์และรับผิดชอบตอ่สงัคมกบักลุม่เปา้หมาย 
  3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนได้อยา่งกว้างขวาง 
  4. มีความสามารถในการน าเสนอทัง้ปากเปล่า การเขียน และเทคโนโลยีตา่ง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จัดการเรียนการสอนในลักษณะท่ีนักศึกษาต้องมีการศึกษาวิจัย ค้นคว้า อภิปราย 
ถกเถียงทางวิชาการ (Discussion) ปฏิบตัิการผลิตงาน และการจดัประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนความ
คดิเห็นระหวา่งนกัศกึษากบัผู้ประกอบการในวิชาชีพการจดัการการส่ือสารองค์กร 
 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   การประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการส่ือสารจากการอภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น การสอบรายวิชา การน าเสนองาน และการสัมมนา โดยการประเมินของ
อาจารย์ประจ าวิชา 
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 2.6 ทักษะการปฏิบัตทิางวิชาชีพ 
  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัตทิางวิชาชีพ 
   1. ทักษะความสนใจต่อความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ และสถานการณ์ทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรมของการประกอบวิชาชีพการจดัการการส่ือสารองค์กร  
   2. มีทศันคตท่ีิดี มีความเป็นกลาง มีความยตุธิรรม และรับผิดชอบตอ่สงัคม 
   3. มีทกัษะด้านความรับผิดชอบสงู ซ่ือสตัย์ มีสจัจะ สขุมุรอบคอบ ละเอียดถ่ีถ้วน  
   4. มีทกัษะด้านความกล้าหาญ อดทน มีความมัน่ใจในตนเอง ไม่ท้อถอยในงานท่ีต้อง
รับผิดชอบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อยา่งดี 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัตทิางวิชาชีพ 
   จัดการเรียนการสอนโดยเน้นองค์ความรู้ด้านการบริหารและการจัดการการส่ือสาร

องค์กร  โดยมีการศึกษาวิจัย การฝึกทักษะ การแก้ไขปัญหาด้านการบริหารประเด็นปัญหาและ 
ภาวะวิกฤติ การจัดการการส่ือสารองค์กร เพ่ือให้มีการเรียนรู้ในด้านพัฒนาทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพจริยธรรม ท่ีกอร์ปไปด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้มากขึน้ 

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินทักษะทางปฏิบัตทิางวิชาชีพของผู้เรียน 
  การประเมินทักษะทางการจัดการการส่ือสารองค์กร ของผู้ เรียนจากพฤติกรรม 
การเข้าเรียน การแสดงความคิดเห็น การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น การศึกษาเฉพาะกรณี  
การสอบ และการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลกัสตูร 
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงันี ้

  3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
         1) มีสติปัญญามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ อย่างถ่องแท้ถูกต้องตลอดจนมีความรู้

ความเข้าใจในสิ่งทัง้หลายตามความเป็นจริง 
         2) ความเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งทัง้หลายอย่างถกูต้องตามความเป็นจริงแล้วก็เป็น

ผู้สามารถปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆเหล่านัน้ได้อย่างถูกต้องหรือน าเอาความรู้ความเข้าใจเหล่านัน้มาใช้ปฏิบัติ
หรือประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดควบคุมตนเองมีความรับผิดชอบมีเหตุผลมี
ความซื่อสตัย์มีความขยนัหมัน่เพียร 
  3) สามารถท างานได้ถกูต้องหรือด าเนินชีวิตได้ถกูต้องตามท่ีได้ศึกษาเรียนรู้ก็จะน าไปสู่
ผลท่ีต้องการคือการแก้ปัญหาได้ส าเร็จเมื่อแก้ปัญหาได้ส าเร็จลลุว่งแล้วก็จะมีอิสรภาพและมีความสขุ 
 



มคอ.2 
 

 43 

  3.2 ความรู้ 
  1) มีความรู้ความเข้าใจหลกัการบริหารจดัการส่ือสารองค์กร  สภาวะแวดล้อมของสงัคม 
วฒันธรรม เศรษฐกิจและการเมืองท่ีเป็นพืน้ฐานตอ่การจดัการการส่ือสารองค์กร 
  2) มีความรู้เชิงทฤษฎีในการประเมิน วิเคราะห์ วินิจฉัย วางแผน และการปฏิบตัิงานใน
องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน 
  3) มีความสามารถบรูณาการความรู้ทางวิชาชีพในการปฏิบตังิานทัง้ภาครัฐและเอกชน 

  3.3 ทักษะทางปัญญา 
  1) มีทกัษะในเชิงการวิเคราะห์ วินิจฉยั และไตร่ตรองตนเอง   
  2) มีความสามารถในการเรียนรู้ในศาสตร์ท่ีศกึษา   
  3) มีความสามารถประยกุต์ใช้ความรู้และทกัษะในการปฏิบตังิานการจดัการการส่ือสาร
องค์กร 

  3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) มีความสามารถส่ือสารกับอาจารย์ผู้ สอนและบุคลากรในวิชาชีพการจดัการส่ือสาร
องค์กรได้เป็นอยา่งดี 
  2) มีความสามารถสร้างความสมัพนัธ์ทางวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
  3) มีการสร้างเครือข่ายเพ่ือใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
  3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือค้นคว้า และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
แก่กลุม่เปา้หมาย 
  2) มีความสามารถในการใช้การจัดการการส่ือสารองค์กรเพ่ือให้เกิดการจัดการ
ความสมัพนัธ์และรับผิดชอบตอ่สงัคมกบักลุม่เปา้หมาย 
  3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างกว้างขวาง 
  4) มีความสามารถในการน าเสนอทัง้ปากเปล่า การเขียน และเทคโนโลยีตา่งๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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  3.6 ทักษะการปฏิบัตทิางวิชาชีพ 
  1) ทักษะความสนใจต่อความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ และสถานการณ์ทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรมของการประกอบวิชาชีพการจดัการการส่ือสารองค์กร  
  2) มีทศันคตท่ีิดี มีความเป็นกลาง มีความยตุธิรรม และรับผิดชอบตอ่สงัคม  
  3) มีทกัษะด้านความรับผิดชอบสงู ซ่ือสตัย์ มีสจัจะ สขุมุรอบคอบ ละเอียดถ่ีถ้วน  
  4) มีทกัษะด้านความกล้าหาญ อดทน มีความมัน่ใจในตนเอง ไม่ท้อถอยในงานท่ีต้อง
รับผิดชอบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อยา่งดี 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

ความรับผิดชอบหลกั         ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์     
เชิงตวัเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัต ิ
ทางวชิาชีพ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

วจ. 501 ความรู้เบือ้งต้นทางการสื่อสาร                     

วจ. 502  ความรู้เบือ้งต้นทางกระบวนการจดัการ
ข้อมลูเพื่อการวิจยัทางการส่ือสาร 

                    

วจ. 600 ทฤษฎีการสื่อสารและการประยกุต์                     

วจ. 601 การวิจยัทางการสื่อสารเชิงปริมาณ                     

วจ. 602 การวิจยัทางการสื่อสารเชิงคณุภาพ                     

วจ. 603 หลกัการจดัการการสื่อสารองค์กร                     

วจ. 611 พฤติกรรมองค์กรกบัการสื่อสาร                     

วจ. 612 กฎหมายและจริยธรรมการจดัการการสื่อสาร
องค์กร 

                    

วจ. 613 สมัมนาการจดัการการสื่อสารองค์กร                     

วจ. 620 เศรษฐกิจสร้างสรรค์กบัการจดัการการสื่อสาร                     
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์     
เชิงตวัเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัต ิ
ทางวชิาชีพ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

วจ. 621 องค์กรกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม                     

วจ. 622 กลยทุธ์การสื่อสารเชิงบรูณาการ                     

วจ.623 การบริหารประเด็น การบริหารความขดัแย้ง 
และการสื่อสารในภาวะวิกฤต ิ

                    

วจ. 624 การจดัการความสมัพนัธ์กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ภายนอก 

                    

วจ. 630 เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือการจดัการ                     

วจ. 631 การจดัการการสื่อสารความเสี่ยงและการ
เปลี่ยนแปลง 

                    

วจ. 632 การจดัการการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม                     

วจ. 633 การบริหารตราสนิค้าและช่ือเสียงองค์กร                                   

วจ. 700  การค้นคว้าอิสระ                     

วจ. 800  วิทยานิพนธ์                     
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หมวดที่ 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2553  ดงันี ้
 1.1 การวดัผลการศกึษาแบง่เป็น 9 ระดบั มีช่ือและคา่ระดบัตอ่หนึง่หนว่ยกิต ดงัตอ่ไปนี ้

ระดบั A A- B+ B B- C+ C D F 

คา่ระดบั 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 

 1.2 การนบัหน่วยกิตท่ีได้จะนบัรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาท่ีนกัศึกษาได้ค่าระดบั S หรือ
ระดับไม่ต ่ากว่า C เท่านัน้ รายวิชาท่ีนักศึกษาได้ค่าระดับต ่ากว่า C ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือ
รายวิชาเลือก ให้น ามาค านวณคา่ระดบัเฉล่ียส าหรับภาคการศกึษานัน้และค่าระดบัเฉล่ียสะสมทกุครัง้
ไป 
 1.3 นกัศกึษาท่ีได้ระดบั U หรือคา่ระดบั D หรือ F ในรายวิชาใดท่ีเป็นวิชาบงัคบัในหลกัสตูร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซ า้ในรายวิชานัน้ได้อีกเพียง 1 ครัง้ และครัง้หลงันีจ้ะต้องได้ระดบั S หรือระดบัไม่ต ่า
กวา่ C มิฉะนัน้จะถกูถอนช่ือออกจากทะเบียนนกัศกึษา 
       รายวิชาท่ีได้ค่าระดบัตามความในวรรคแรกนัน้ หากเป็นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะ
ลงทะเบียนศกึษาซ า้ในรายวิชานัน้อีก หรืออาจจะลงทะเบียนศกึษารายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ 
       นกัศึกษาท่ีได้คา่ระดบัไม่ต ่ากว่า C ในรายวิชาใดไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ า้ในรายวิชา
นัน้อีก  
 1.4 การวดัผลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบง่เป็น 2 ระดบั คือ คือ ระดบั S (ใช้ได้) และ
ระดบั U (ใช้ไมไ่ด้) หนว่ยกิตท่ีได้จะไมน่ ามาค านวณคา่ระดบัเฉล่ีย 
 1.5 การวัดผลวิชาเสริมพืน้ฐาน การสอบประมวลความรู้ และการสอบภาษาต่างประเทศ 
แบง่เป็น 2 ระดบั คือ ระดบั P (ผา่น) และระดบั N (ไมผ่า่น) และไมน่บัหนว่ยกิต 
 1.6 เง่ือนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ด้วยการศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2553 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนกัศกึษายงัไม่ส าเร็จการศกึษา 
   ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะต้องท าความเข้าใจตรงกันทัง้สถาบัน และน าไป
ด าเนินการจนบรรลผุลสมัฤทธ์ิ ซึง่ผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
   การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจมีกระบวนการท่ีแตกต่างกันไปตามแผนการสอนและ
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ซึ่งอาจประกอบด้วย การสอบข้อเขียน รายงานบุคคล รายงานกลุ่ม การจดัท า
เหตุการณ์สมมติ การน าเสนอผลงาน เป็นต้น และให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชา น าผลการประเมินผู้สอนและการจดัท า มคอ.3 และ 5 เข้าสู่คณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสตูร
เพ่ือพิจารณาการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ 
   การทวนสอบระดบัหลกัสตูรท าได้โดยมีระบบประกนัคณุภาพภายในการศกึษาด าเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนกัศกึษาส าเร็จการศกึษา 
   การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการส ารวจ
การประกอบอาชีพของบณัฑิต หลังจบการศึกษาได้ประกอบอาชีพในองค์กรต่างๆ หรือน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่างๆ โดยท าอย่างต่อเน่ืองและน าผลการส ารวจท่ีได้
ย้อนกลบัมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลกัสตูร โดยส ารวจดงัตอ่ไปนี ้

1. การประเมินต าแหนง่ และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบณัฑิต 
2. ภาวะการณ์ได้งานท าของบณัฑิต  ประเมินจากบณัฑิตท่ีจบการศึกษาในแตล่ะรุ่น ใน

ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความคิดเห็นต่อความ รู้ ความสามารถ  
ความเช่ือมัน่ใจของบณัฑิตในการประกอบอาชีพ 

3. การประเมินจากบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความรู้และการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ตอ่องค์กร รวมทัง้เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 

4. ผลงานของนกัศึกษาท่ีวดัเป็นรูปธรรมเพ่ือประเมินผลการศึกษาได้ เช่น จ านวนรางวลั
ทางสงัคมและวิชาชีพ จ านวนท่ีศกึษาตอ่ในระดบัสงูขึน้ไป จ านวนกิจกรรมอาสาสมคัร
ในองค์กรท่ีท าประโยชน์ตอ่สงัคม กิจกรรมการกศุลเพื่อสงัคมและประเทศชาติ 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 3.1 แผน ก แบบ ก 2 

 1) ได้ศกึษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลกัสตูร และมีหนว่ยกิตสะสมไมน้่อยกวา่ 45 หนว่ยกิต  
2) ได้คา่ระดบัเฉล่ียสะสมไมต่ ่ากวา่ 3.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
3) ต้องได้คา่ระดบั P (ผา่น) ในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
4) ต้องได้ระดบั P (ผา่น) ในการสอบภาษาตา่งประเทศ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัและหลกัสตูร

ก าหนด หรือศกึษาและสอบผา่นวิชา มธ.005 ภาษาองักฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาองักฤษ 2 
5) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีคณะ

วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนแตง่ตัง้ และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
6) ต้องได้ระดบั S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ และน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ท่ีพิมพ์ 

เย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับบนัทึกวิทยานิพนธ์ฉบบัเต็ม (full text) ลงในส่ือบนัทึกประเภทแผ่น CD
ให้มหาวิทยาลยัตามระเบียบ 

7) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมีคณุภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ โดยบทความท่ีน าเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ 
ในรายงานสืบเน่ืองจากากรประชมุวิชาการ (Proceeding) ดงักลา่ว 

8) ต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนและมหาวิทยาลยั
ก าหนด 

3.2 แผน ข 
1) ได้ศกึษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลกัสตูร และมีหนว่ยกิตสะสมไมน้่อยกวา่ 45 หนว่ยกิต   
2) ได้คา่ระดบัเฉล่ียสะสมไมต่ ่ากวา่ 3.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
3) ต้องได้คา่ระดบั P (ผา่น) ในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
4) ต้องได้ระดบั P (ผา่น) ในการสอบภาษาตา่งประเทศ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัและหลกัสตูร

ก าหนด หรือศกึษาและสอบผา่นวิชา มธ.005 ภาษาองักฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาองักฤษ 2 
 5) เสนอการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการท่ีคณะ
วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนแตง่ตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

6) ต้องได้ระดบั S (ใช้ได้) ในการสอบการค้นคว้าอิสระ และน าสง่การค้นคว้าอิสระฉบบัสมบรูณ์
ท่ีพิมพ์เย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับบันทึกการค้นคว้าอิสระฉบับเต็ม (full text) ลงในส่ือบันทึก
ประเภทแผน่ CD ให้มหาวิทยาลยัตามระเบียบ 
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 7) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออยา่งน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมีคณุภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อดุมศึกษา เร่ืองหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือ
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการ โดยบทความท่ีน าเสนอฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ 

8) ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข อ่ืน  ๆ ท่ีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนและ
มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ก าหนด 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  1) มีการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ใหม่ในระดบัคณะ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของ
มหาวิทยาลยั บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และ
ส าหรับอาจารย์ใหม่ท่ีร่วมสอนในหลักสูตร จดัให้มีการท าความเข้าใจในปรัชญาและการจดัการเรียน
การสอนของหลกัสตูร 
  2) ก าหนดให้อาจารย์ใหม่จะต้องเพิ่มพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ 
การพัฒนาการสอนและความรู้ในศาสตร์ด้านการส่ือสาร การวดัและการประเมินผล การท าวิจัยเพ่ือ
พฒันาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสมัมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทัง้ใน
และตา่งประเทศ 
 3) จัดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์สอนและ/หรือจัดให้สอนคู่กับอาจารย์เก่าในวิชา
เดียวกนั เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการสอนวิชานัน้ ๆ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  1) ก าหนดให้อาจารย์จะต้องเพิ่มพูนความ รู้โดยเข้าร่วมอบรม ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ 
การพัฒนาการสอนและความรู้ในศาสตร์ด้านการส่ือสาร การวดัและการประเมินผล การท าวิจัยเพ่ือ
พฒันาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสมัมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทัง้ใน
และตา่งประเทศ 
  2) จัดการประชุมให้ความรู้อาจารย์เก่ียวกับการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐาน และแสดงความ
คดิเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 
 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  1) สง่เสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชมุชน 
  2) สง่เสริมให้อาจารย์การท าวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  3) สง่เสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมทกัษะปฏิบตัใินด้านตา่ง ๆ 

  4) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมหาประสบการณ์การเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์และโครงการ
ค้นคว้าอิสระ 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
  การบริหารหลักสูตรยึดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
โดยการบริหารหลักสูตรภายในคณะฯ การตัดสินใจเก่ียวกับการด าเนินการใดๆ จะต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและผู้ทรงคณุวฒุิท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากคณบดี 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พฒันาหลกัสตูรให้ทนัสมยั
โดยอาจารย์และนกัศกึษามี
ความเป็นผู้น าในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ  ทางด้านการ
จดัการการส่ือสารองค์กร 
 
2. กระตุ้นให้นกัศกึษามี 
ความสามารถในการค้นคว้า 
วิจยัทาง ด้านการจดัการการ
ส่ือสารองค์กร 

1. จดัให้หลกัสตูรสอดคล้องกบั
องค์ความรู้ใหมท่างด้าน 
การจดัการการส่ือสารองค์กร 
2. ปรับปรุงหลกัสตูรให้ทนัสมยั
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลกัสตูรทกุๆ 5 ปี 
3. จดัแนวทางการเรียนให้
นกัศกึษาได้ค้นคว้า วิจยั
ทางด้านการจดัการการส่ือสาร
องค์กรอยา่งตอ่เน่ืองและเป็น
ระบบ 

- หลกัสตูรท่ีสามารถอ้างอิงกบั
มาตรฐานท่ีก าหนดและมีการ
ปรับปรุงสม ่าเสมอ 
 
 
 
- จดัรูปแบบการเรียนการสอนให้
นกัศกึษา ได้ค้นคว้า วิจยั
ทางด้านการจดัการการส่ือสาร
องค์กรอยา่งตอ่เน่ืองและเป็น
ระบบ 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลกัสตูรให้มีคณุภาพมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลกัสตูรอยา่งสม ่าเสมอ 

4. จดัให้มีการตีพิมพ์และ
เผยแพร่วิทยานิพนธ์ทัง้
ระดบัชาตแิละนานาชาติ 
5. สนบัสนนุให้อาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้น าในทางวิชาการและ/หรือ 
เป็นผู้ เช่ียวชาญในสาขาท่ี
เก่ียวข้อง 
6. มีการประเมินหลกัสตูรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ
ภายในทกุปีและภายนอกอย่าง
น้อยทกุ 4 ปี 

- มีการตีพิมพ์และเผยแพร่
วิทยานิพนธ์ทัง้ระดบัชาตแิละ
นานาชาติ 
- จ านวนและรายช่ือคณาจารย์
ประจ า ประวตัิอาจารย์ด้าน
คณุวฒุิประสบการณ์ ผลการ
งานวิชาการ 
- ประเมินหลกัสตูรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ
ภายในทกุปีและภายนอกอย่าง
น้อยทกุ 4 ปี 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 7. ประเมินความพงึพอใจของ

หลกัสตูรและการเรียนการสอน 
โดยบณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษา 

- ประเมินความพงึพอใจของ
หลกัสตูรและการเรียนการสอน 
โดยบณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษา 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  การบริหารงบประมาณจะเป็นไปตามล าดับการบังคับบัญชา จากคณบดี รองคณบดีฝ่าย
บริหาร ผู้ อ านวยการบริหารโครงการบริการสังคม  ทัง้นี ้การตัดสินใจเก่ียวกับการด าเนินการใด ๆ 
จะต้องผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีคณบดีแตง่ตัง้ขึน้ 

 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดมิ 
  คณะฯ มีห้องสมุดของคณะฯ เอง ซึ่งก่อตัง้มาเป็นเวลายาวนาน ท าให้มีต ารา หนงัสืออ้างอิง 

รวมทัง้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อย่างพอเพียง รวมทัง้นกัศึกษายงัสามารถใช้บริการจากส านกัหอสมุด 
และห้องสมดุของคณะฯ ตา่ง ๆ ได้ทัง้ท่ีศนูย์ทา่พระจนัทร์และศนูย์รังสิต 

 
2.2.1 หนงัสือ    จ านวน   1,165,034 เลม่ 
2.2.2 วารสาร    จ านวน         3,713  ช่ือ 

       - ภาษาไทย   จ านวน          1,606   ช่ือ 
       - ภาษาองักฤษ   จ านวน         2,107   ช่ือ 

2.2.3 โสตทศันวสัดปุระเภทตา่งๆ  จ านวน        49,179 ชิน้ 
2.2.4 หนงัสือพิมพ์     จ านวน              27    ช่ือ 

       - ภาษาไทย   จ านวน              22    ช่ือ 
       - ภาษาองักฤษ   จ านวน                5    ช่ือ 

2.2.5 ฐานข้อมลูออนไลน์   จ านวน                     74    ฐาน 
2.2.6 วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ มธ.  จ านวน          15,985   เลม่ 
2.2.7 หนงัสือหายากอิเล็กทรอนิกส์   จ านวน              2,127  เลม่ 
 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  จ านวน              2,200   เลม่ 
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน      110,881   เลม่ 
 
นกัศกึษาสามารถขอใช้บริการได้ท่ีหอสมดุแห่งชาติ  ส านกัหอสมดุของมหาวิทยาลยัทกุแห่งใน

สว่นกลาง  ห้องสมดุหรือศนูย์เอกสารของหนว่ยงานราชการและเอกชน 
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 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 

ทางคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับซือ้ทรัพยากรการเรียนการสอนทุกปี โดยนักศึกษา 
และคณาจารย์สามารถแจ้งรายช่ือหนงัสือหรือแหล่งความรู้ให้คณะฯ พิจารณาสัง่ซือ้ได้ อย่างไรก็ตาม
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้ สอนจะได้รับเอกสารรายช่ือหนังสือใหม่จากส านักพิมพ์  
ตา่ง ๆ เพ่ือให้เลือกสัง่ซือ้เก็บไว้ในห้องสมดุของคณะฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องสมุดของคณะฯ  

ซึ่งจะจัดซื อ้จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด จัดท ารายงานสรุปการยืม -คืน -จองหนังสือและวัสด ุ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ของนกัศึกษาให้ทางคณะฯ ทกุภาคการศึกษา ซึ่งทางคณะฯ จะพิจารณาความ
พอเพียงจากสถิติการยืม-คืน-จองหนงัสือและวสัดอ่ืุน ๆรวมทัง้ทางห้องสมดุของคณะฯ จดัมีช่องทางให้
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาได้แจ้งรายช่ือหนงัสือท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้เร่งด่วนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น
ทางเว็บไซต์ ทางกระดาษให้ค าแนะน า หรือการแจ้งด้วยวาจา 

 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จดัให้มีหนงัสือและส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่การเรียนการสอนในรายวิชา
ตา่งๆในหลกัสตูรและค้นคว้า
เพิ่มเตมิ ท่ีเพียงพอกบัความ
ต้องการ และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จดัตัง้งบประมาณเพื่อเป็น
คา่ใช้จา่ยในการจดัซือ้หนงัสือและ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทกุปีเพ่ือให้ได้
หนงัสือ ต ารา และส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ท่ีทนัสมยั และเพียงพอกบัความ
ต้องการ 
2. จดัให้มีหนงัสือต ารา  และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศ เพ่ือให้นกัศกึษา
ได้มีความหลากหลายในการ
ค้นคว้า 
3. จดัให้มีฐานข้อมลูเก่ียวกบั
หนงัสือ ต ารา  และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการสืบค้น 

1. รวบรวมจดัท าสถิตจิ านวน
การยืม-คืน-จองหนงัสือและ
วสัดส่ืุออิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผลส ารวจความพงึพอใจ
ของนกัศกึษาตอ่การบริหาร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ 
3. จดัเก็บสถิติของหนงัสือ 
ต ารา  และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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3. การบริหารคณาจารย์ 

 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  กระบวนการรับอาจารย์ใหมข่องคณะฯ เป็นดงันี ้

1) คณบดีแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบคดัเลือกอาจารย์ใหม่ เม่ือมีต าแหนง่วา่งซึง่คณะกรรมการ
ดงักลา่วจะประกอบไปด้วยทัง้ผู้บริหาร อาจารย์ประจ าสาขา และ/หรือผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอก 

2) คณะกรรมการฯ จะก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาจากความจ าเป็นของ
สาขาวิชา และต้องเป็นไปตามเกณฑ์การรับอาจารย์ของมหาวิทยาลยัด้วย 

3) คณะฯ ประกาศการรับสมัครอาจารย์ใหม่ทางส่ือต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เพ่ือให้ผู้ มี
คณุสมบตัไิด้รับทราบอยา่งทัว่ถึง 

4) คณะกรรมการฯ พิจารณาคดัเลือกผู้สมัครท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วน เพ่ือให้มาสอบ ซึ่งอาจ
ประกอบไปด้วยการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบสอน และ/หรือการน าเสนอบทความ
วิชาการ 

5)   คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการสอบผู้สมัครท่ีได้คะแนนสูงสุดตามอัตราท่ีว่าง และถึง
เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนด จะได้รับการคดัเลือกเป็นอาจารย์ใหม่ 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 
 ทุกปีการศึกษา คณะฯ จะมีการจัดสัมมนาเพ่ือให้คณาจารย์ได้แลกเปล่ียนและเสนอความ
คดิเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน ปัญหาและแนวทางแก้ไข และทกุครัง้ท่ีมีการปรับปรุงหลกัสตูร
จะให้คณาจารย์ได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัสตูรได้ โดยอาจจดัเป็นการประชมุและ/ 
หรือการเวียนเอกสาร 

 3.3 การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ 
 คณะฯ มีนโยบายใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ สอนหลัก โดยอาจเชิญผู้ ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้ เช่ียวชาญมาเป็นวิทยากรเป็นครัง้คราว หากจ าเป็นต้องมีอาจารย์พิเศษเป็นผู้สอนหลกัจะพิจารณา
ตามล าดับ ดังนี ้(1) อดีตอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีเกษียณอายุราชการและเคยสอนวิชานัน้ ๆ (2) 
อาจารย์ประจ าคณะฯ อ่ืนของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ (3) อาจารย์ ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญ
ในวิชานัน้ ๆ ท่ีอยู่นอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทัง้นีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บณัฑิตศกึษาคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  บคุลากรสนบัสนนุการศกึษาท่ีรับเข้าใหมท่ัง้หมด จะรับผู้ ท่ีจบการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 
โดยจบการศึกษาจากสาขาวิชาเฉพาะต าแหน่งตามความเหมาะสม เช่น การเงิน จิตวิทยา การศึกษา 
เป็นต้น ทัง้นีท้กุต าแหนง่ต้องมีความรู้ภาษาองักฤษในระดบัดี มีทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดบัดีมาก 
และมีวฒุิภาวะทางอารมณ์สงู 

 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัตงิาน 
  คณะฯ มีนโยบายและจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรสนับสนุนการศึกษาท าวิจัยเก่ียวกับ  

การเรียนการสอน รวมทัง้ไปฝึกอบรม และศึกษาดงูาน ทัง้ภายในและต่างประเทศรวมทัง้ยงัมีนโยบาย
ให้อาจารย์ใช้บคุลากรสนบัสนนุการศกึษาเป็นผู้ช่วยวิจยัในโครงการวิจยัตา่ง ๆ ด้วย 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
  คณะฯ จะจดัให้นกัศึกษาทุกคนมีอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือแนะน าทางวิชาการ โดยอาจารย์ทุก

ท่านจะมีการแจ้งเวลาท าการ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ให้นักศึกษาทราบ รวมทัง้อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรยงัผลดัเปล่ียนหมนุเวียนกนัมาประจ าท่ีส านกังานตลอดเวลาท่ีมีการเรียนการสอน 
นอกจากนัน้คณะฯ ยงัมีการจดัปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ อยา่งสม ่าเสมออีกด้วย 

 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  นกัศึกษาสามารถอุทธรณ์เร่ืองต่าง ๆ ได้ตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
วินยันกัศกึษา พ.ศ. 2547 (ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2547) หมวดท่ี 4 การอทุธรณ์  

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
  คณะฯ มีกระบวนการในการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความ  
พงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต ดงันี ้

1) ท าวิจัยส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  
ก่อนการร่างหลกัสตูรเพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาใช้ในการร่างและ/หรือปรับปรุงหลกัสตูร 

2) จดัสมัมนาผู้บริหารและผู้ประกอบการเก่ียวกบัคณุลกัษณะมหาบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ เพ่ือ
น ามาใช้ในการปรับปรุงเนือ้หาการเรียนการสอน 

3) ท าวิจัยส ารวจผู้ ใช้มหาบัณฑิต เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการ
ปรับปรุงหลกัสตูรในครัง้ตอ่ไป 
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีที่ 

1 
ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชมุเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน 
การด าเนินงานหลกัสตูร 

     

2) มีรายละเอียดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้อง
กบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิแหง่ชาต ิ 

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อยา่งน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบ 
ทกุรายวิชา 

     

4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ.5 ภายใน 30 วนัหลงัสิน้สดุภาคการศกึษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทกุรายวิชา 

     

5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วนัหลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 มาตรฐานคณุวฒุิ  
อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนแตล่ะปี
การศกึษา 

     

7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์ 
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว  

     

8) อาจารย์ใหมท่กุคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจดัการเรียนการสอน  

     

9) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทกุคนได้รับการพฒันา 
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้  

     

10) จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอนได้รับ 
การพฒันาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 
50 ตอ่ปี 
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ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

11) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย/บณัฑิตใหม่ท่ี
มีตอ่คณุภาพหลกัสตูรเฉล่ียไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนน
เตม็ 5.0 

 
 

    

12) ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่บณัฑิตใหม ่ 
เฉล่ียไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  

     

รวมตัวบ่งชี ้ 9 12 12 12 12 
ตัวบ่งชีบั้งคับ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม 8 10 10 10 10 

   
เกณฑ์ประเมิน : หลกัสตูรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิฯ ต้องผา่นเกณฑ์ประเมินตวับง่ชี ้

บงัคบั (ตวับง่ชีท่ี้ 1-5) ต้องมีผลด าเนินการบรรลตุามเปา้หมาย และมีจ านวนตวับง่ชี ้
ท่ีมีผลด าเนินการบรรลเุปา้หมายไมน้่อยกวา่ 80% ของตวับง่ชีร้วม โดยพิจารณาจาก
จ านวนตวับง่ชีบ้งัคบัและตวับง่ชีร้วมในแตล่ะปี 
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลงัการเข้ารับการอบรมหรือภายหลงั
การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ โดยอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียน 
การสอนและ/หรือ เทคนิคการสอน รวมทัง้อาจจะมีการปรึกษาหารือกับผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสูตรหรือ
วิธีการสอน นอกจากนัน้ยงัมีการวิเคราะห์การสอนจากผลการประเมินของนกัศกึษา เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้
ทัง้หมดมาปรับปรุงแผนกลยทุธ์การสอนตอ่ไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  คณะฯ จะจดัให้นกัศึกษาประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้ทกัษะการสอนทุกรายวิชา และ
อาจใช้การสงัเกตการณ์ของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรร่วมด้วย  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม จะประเมินจาก 3 สว่น ได้แก่ 

1) นักศึกษาและมหาบัณฑิตโดยมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
มหาบณัฑิตใหมท่ี่มีตอ่คณุภาพหลกัสตูรทกุปีการศกึษา (นบัตัง้แตปี่ท่ีมีมหาบณัฑิตจบการศกึษา) 

2) ผู้ประเมินจากภายนอกโดยได้รับการแตง่ตัง้ให้ท าหน้าท่ีคณะกรรมการประเมินคณุภาพ 
3)  ผู้ ใช้มหาบัณฑิตโดยส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้มหาบัณฑิตต่อคุณภาพของ

มหาบณัฑิตทกุปีการศกึษา (นบัตัง้แตปี่ท่ีมีมหาบณัฑิตจบการศกึษา) 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดชันีบ่งชีผ้ลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7  
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิในสาขา/ สาขาวิชา
เดียวกนัอยา่งน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชดุเดียวกบัการประกนัคณุภาพภายใน)  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  การทบทวนผลการประเมิน คณะฯ จะจัดสมัมนาประเมินหลักสูตร โดยจะน าผลการประเมิน
หลักสูตรจาก (1) นักศึกษาและมหาบัณฑิต (2) ผู้ ประเมินจากภายนอก และ (3) ผู้ ใช้มหาบัณฑิต  
(ตามข้อ 2) มาพิจารณาร่วมกัน และหาข้อสรุป เพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้า (Input) ส่วนหนึ่งร่วมกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมท่ีจะเปล่ียนแปลงในการปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกล
ยทุธ์ครัง้ตอ่ไป 
 


