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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสารวิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนยทาพระจันทร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1. ช่ือหลักสูตร 

  รหัสหลักสูตร : 25420051100867 

  ภาษาไทย  :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา    

  ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Communicology 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย       ชื่อเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารวิทยา) 

    ชื่อยอ     ปร.ด. (สื่อสารวิทยา) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม    Doctor of Philosophy (Communicology) 

    ชื่อยอ     Ph.D. (Communicology) 
 

3. วิชาเอก  

  ไมมี  
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 66 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ   

       หลักสูตรระดับปริญญาเอก ศึกษา 3 ป  

 5.2 ภาษาท่ีใช   

     หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 

 5.3 การรับเขาศึกษา 

   รับเฉพาะนักศึกษาไทย  

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน พ.ศ. 

2554  

กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี  1 ปการศึกษา 2559 

  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา ในการ

ประชุมครั้งท่ี  1/2559 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2559               

  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม

พ.ศ. 2559  
             

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ในปการศึกษา 2561 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

  1. นักวิจัย นักวิชาการดานการสื่อสารหรือสังคมศาสตร 

  2. ผูบริหารในหนวยงานทางดานการสื่อสาร 

  3. ท่ีปรึกษาในหนวยงานทางดานการสื่อสาร 

  4. อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา  

  5. ผูชํานาญการดานการสื่อสาร  

  6. นักธุรกิจดานการสื่อสาร    
 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   
 

ลํา 

ดับ 

เลขประจาํตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวชิาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 

ปการศึกษาที่จบ 

1 3110400812xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัจฉรา ปณฑรานุวงศ - ปร.ด. (ส่ือสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2551) 

- M.S. (Public Relations), University of  Southern  

  Mississippi, USA (พ.ศ. 2532)  

- ศศ.บ.  (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2529)  

2 3120600357xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

 

พจนา  ธูปแกว - ปร.ด. (ส่ือสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2547) 

- ว.ม. (ส่ือสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตตร (พ.ศ. 2536) 

- นศ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2525) 

3 3101300286xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

 

วิกานดา  พรสกุลวานิช - Ph.D. (Communication Studies), Kent State University, USA  

  (พ.ศ. 2548) 

- M.A. (Communication), The University of Dayton, USA (พ.ศ. 2540) 

- ร.บ. (การระหวางประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2537) 

 

 



3 
 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

  คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยทาพระจันทร  
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  จากผลของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสื่อสาร ซ่ึงทําใหเกิดการหลอมรวมของสื่อ (Media 

Convergence) และสงผลใหเกิดโลกไรพรมแดนในทศวรรษท่ีผานมา ประกอบกับนโยบายการเปดเสรีทางการคา

และโทรคมนาคมในยุคโลกาภิวัตน ไดกอใหเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางมากตอกระบวนการพัฒนา

ประ เทศ ไทย ใน ทุกๆ  ด าน  ท้ั ง ในทา ง เศรษฐ กิจ  กา ร เ มื อ ง   สั งคม  ตลอดจนสิ่ ง แวดล อมต า ง  ๆ   

การพัฒนาอยางรวดเร็วดังกลาวนํามาซ่ึงความจําเปนทางวิชาการและวิชาชีพในการแสวงหาองคความรูใหมๆ เพ่ือ

ความเขาใจ และเพ่ือใหทันตอความเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารและสื่อสารมวลชนท่ีมีความหลากหลายและ

ซับซอนมากข้ึน ความรูและความเชี่ยวชาญ อยางลึกซ้ึงถองแทและกวางขวาง จึงเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งตอ

กระบวนการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสามารถไดเปรียบในการแขงขันกับนานาประเทศ  

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ศักยภาพของการสื่อสารและสื่อสารมวลชนถือเปนพลังท่ีสําคัญในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ในยุคสังคมไรพรมแดน เนื่องจากคุณลักษณะของสื่อท่ีพัฒนาไปอยางรวดเร็วและกวางไกล ศักยภาพดังกลาวไม

เพียงสงผลในเชิงพัฒนาสรางสรรค หากแตขณะเดียวกันก็แฝงไวซ่ึงผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรม ท้ังในระดับ

บุคคล กลุมบุคคล สังคม โดยรวมดวยเชนกัน ดวยตระหนักในปญหาตางๆ จากผลกระทบดังกลาว นักวิชาการและ

ผูบริหารดานการสื่อสารและสื่อสารมวลชน จําเปนตองแสวงหาความรูใหมท่ีทันสมัย ในลักษณะท่ีลุมลึกและรอบ

ดาน เพ่ือสามารถท้ังการเสริมสรางศักยภาพทางการแขงขัน ควบคูไปกับการสรางภูมิตานทานจากผลกระทบตางๆ 

ท้ังทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสูเปาหมายการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (Sustainable Development) 

รวมถึง การสงเสริมการมีสวนรวม (Participation) ของทุกภาคสวนในสังคม 
 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรเนนความเขมแข็งทางดานการวิจัยการสื่อสารและสื่อสารมวลชน ใหนักศึกษาเลือกเรียนใน

ลักษณะบูรณาการความรูแบบสหสาขาวิชา และพหุสาขาวิชา โดยสามารถเลือกศึกษาและทําวิจัยในมหาวิทยาลัย

ตางประเทศ (ท่ีเปนคูสัญญากับธรรมศาสตรและคณะฯ) ในประเด็นท่ีสนใจหรือมีความสําคัญตอสังคมโลก อาจ

เลือกประเด็นท่ีนาสนใจแตองคความรูและทรัพยากรท่ีเก่ียวของในประเทศมีจํากัด  ท้ังเปนการเพ่ิมความสามารถ

ในการใชภาษาตางประเทศ และสรางบัณฑิตท่ีเปนผูนําสังคม สามารถ วิเคราะห สังเคราะห วิพากษปญหาทาง

สื่อสารและสื่อสารมวลชนเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเหมาะสมใหกับประเทศในสภาวะปจจุบัน  

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ในฐานะสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา

ทางการสื่อสารแหงแรกในประเทศไทย และพัฒนาองคความรูในการศึกษาและวิจัยข้ันสูงมาอยางตอเนื่อง โดยมี
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การเปดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิตในป พ.ศ. 2542 ท้ังนี้ หลักสูตรไดเนนการวิจัยคนควาในองคความรูท้ัง

ในลักษณะสหสาขาวิชา และพหุสาขาวิชา ท่ีมุงเนนศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเปนผูนําความคิด

ทางสังคมท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอ่ืน 

 13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

การเรียนการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา ไดกําหนดใหนักศึกษาไดศึกษา/

เลือกศึกษาในหลักสูตรอ่ืนท่ีสอดคลองกับสื่อสารวิทยา โดยไมนับหนวยกิต 

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

หลักสูตรอ่ืนท่ีตองมาเรียนโดยตรงไมมี แตจะเปดโอกาสใหนักศึกษาหลักสูตร/ คณะอ่ืนท่ีสนใจสามารถมา

เรียนได ท้ังนี้ตองไดรับการอนุมัติจากอาจารยประจําวิชาหรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการบริหารหลักสูตร 

 13.3 การบริหารจัดการ 

  การบริหารจัดการกรณีท่ีนักศึกษาของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา สามารถลงเรียนรายวิชาในหลักสูตรอ่ืนได โดยการพิจารณาอนุมัติจาก

คณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการบริหารหลักสูตร เพ่ือใหรายวิชานั้นมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสาขาวิชา

สื่อสารวิทยา โดยการประสานไปท่ีคณะตนสังกัดของหลักสูตรนั้นๆ เพ่ือขออนุมัติใหนักศึกษาไปเรียน สวนกรณีท่ี

นักศีกษาหลักสูตรอ่ืน จะมาเรียนในรายวิชาสาขาสื่อสารวิทยา จะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะตนสังกัด 

คณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการบริหารหลักสูตร และอาจารยประจําวิชา 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสื่อสารสงผลใหเกิดโลกไรพรมแดนในปจจุบันโดยเฉพาะ

ภายในกลุมอาเซียนไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอสังคมไทยในทุกๆ ดาน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ดังกลาว นํามาซ่ึงความจําเปนในการแสวงหาองคความรูใหมๆ  เพ่ือใหทันตอความเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารท่ีมี

ความหลากหลายและซับซอนมากข้ึน ความรูและความเชี่ยวชาญอยางลึกซ้ึง ถองแท และกวางขวาง จึงเปนปจจัย

ท่ีสําคัญยิ่งตอกระบวนการแขงขันกับนานาประเทศ ควบคูไปกับการสรางภูมิตานทานจากผลกระทบตางๆ เพ่ือ

นําไปสูเปาหมายการพัฒนาสังคมและประเทศแบบยั่งยืน 

ในการนี้จําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรใหมีเนื้อหาท่ีสนองตอการบูรณาการความหลากหลายอันเนื่องมาจาก

ความเปนสังคมพหุนิยมในปจจุบันท่ีทําใหการแสวงหาสภาพความจริงของการสื่อสารในปจจุบันแตกตางจาก

ปรากฏการณทางการสื่อสารในอดีตท่ีผูศึกษาจําเปนตองมีองคความรูท่ีหลากหลายและรอบดาน ซ่ึงทําใหผูศึกษา

ตองเขาใจและเขาถึงกรรมวิธีในการแสวงหาความรูท่ีลึกซ้ึง ทฤษฎีการสื่อสารท่ีหลากหลาย การแปลความหมาย

ปรากฏการณทางการสื่อสารท่ีเคลือบดวยมายาคติ การสื่อสารระหวางประเทศ การสื่อสารทางการเมือง การ

จัดการทางการสื่อสาร และการบริหารสื่อสารมวลชน จากลักษณะดังกลาวจะเปนประโยชนท้ังในแงผูศึกษาและ

หลักสูตรในการผลิตองคความรูท่ีมีคุณคาและสอดคลองกับสถานการณการสื่อสารท่ีมีมิติซับซอน 

 1.2 ความสําคัญ 

  คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ในฐานะสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา

ทางการสื่อสารแหงแรกในประเทศไทย และพัฒนาองคความรูในการศึกษาและวิจัยข้ันสูงมาอยางตอเนื่อง โดยมี

การเปดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิตในป พ.ศ. 2542 ท้ังนี้ หลักสูตรไดเนนการวิจัยคนควาในองคความรูท้ัง

ในลักษณะสหสาขาวิชาท่ีมุงเนนศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีความเทาทันสังคมการสื่อสารท่ีกําลัง

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงความเปนผูนําความคิดทางสังคมอยางมีคุณธรรมและความรับผิดชอบตาม

แนวทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการรับใชสังคม 

 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  เพ่ือใหดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 

  1) เปนผูนําสังคม สามารถวิเคราะห สังเคราะห วิพากษ ปญหาทางการสื่อสาร เพ่ือหาแนวทางแกไขท่ี

เหมาะสมใหกับสังคม ท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได 

  2) มีความเปนเลิศทางวิชาการดานสื่อสารในทุกระดับและทุกประเภท นอกจากทางดานวารสารศาสตร

และสื่อสารมวลชน ท้ังมีจริยธรรมและคุณธรรม สามารถนําสังคมไปสูการพัฒนาท้ังในระดับชาติและระดับสากลได 

  3) มีความสามารถและรอบรูท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยในทุกระดับการสื่อสารและ

ทุกประเภทท้ังในเชิงลุมลึก โดยรอบ และกวางขวาง 

  4) พัฒนาศักยภาพของดุษฎีบัณฑิตใหเปนผูมีองคความรูอยางลุมลึก เทาทันสังคม รวมถึงยังสามารถ

พัฒนาองคความรูท้ังในระดับสากล ภายใตความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและตางประเทศ  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง (คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายใน 5 ป) 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร

ระดับอุดมศึกษา  

- สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยของคณะฯ 

ทําผลงานทางวิชาการและขอตําแหนงทาง

วิชาการ 

- จัดอบรมและสมัมนาอาจารยและ

เจาหนาท่ีเก่ียวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ตามแบบ มคอ.2 

- มีอาจารยรับผิดชอบหลักสตูร ตามเกณฑ

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรท่ี

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิตาม

แบบ มคอ. 2 

2. การพัฒนาอาจารย  - จัดปฐมนิเทศหรือใหคาํแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอนแกอาจารยใหมทุกป

ท่ีมีการรับอาจารยใหม 

- อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ

หรือคําแนะนํา ดานการจดัการเรยีนการ

สอน (เฉพาะปท่ีมีการรับอาจารยใหม) 

- สงเสริมสนับสนุนท้ังเรื่องงบประมาณ

และเวลาใหอาจารยประจําหลักสตูรไป

อบรม/สัมมนา หรือนําเสนอผลงาน

วิชาการ ท้ังในและตางประเทศ 

- อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการ

พัฒนาอยางนอย 1 ครั้ง/ป 

3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงอยาง

ตอเน่ืองในดานสังคมอาจมีผลกระทบ

ตอหลักสตูรและเกณฑมาตรฐาน

การศึกษา 

- จัดสัมมนา/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอนและการประกัน

คุณภาพหลักสตูร 

 

- ผลการจดัสมัมนา/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา

หลักสตูรและการเรียนการสอนและผลการ

ประเมินคุณภาพหลักสูตร 

 

4. การติดตามผลการนําหลักสูตรไปใช - สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/ดุษฎีบัณฑติใหมท่ีมีตอคณุภาพ

หลักสตูรทุกปการศึกษา 

 

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/ดุษฎีบัณฑติใหมท่ีมีตอคณุภาพ

หลักสตูรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

- สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

คุณภาพการสอน และทรัพยากรสนับสนุน

การเรยีนการสอนทุกภาคการศึกษา 

 

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

คุณภาพการสอน และทรัพยากรสนับสนุน

การเรยีนการสอน เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเตม็ 5.0 

- สํารวจความพึงพอใจของผูใชดุษฎี

บัณฑิตตอคุณภาพของดุษฎีบัณฑติทุกป

การศึกษา 

- ระดับความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑติ

ตอคุณภาพของดุษฎีบัณฑติเฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- การประเมินผลหลักสูตรและสราง

ชองทางในการรับฟงความคิดเห็นจากทุก

ฝายท่ีเก่ียวของ 

- ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักสตูร

เปนระยะๆ ทุก 5 ป 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

1.1.1 ใชระบบการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเปน

ภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห                

1.1.2 หลักสูตรเปนแบบท่ี 2.1 (ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 

หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต) ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ได

เกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 และสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ

และเง่ือนไขท่ีคณะและมหาวิทยาลัยกําหนด และสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือ

เปนผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานวิทยานิพนธในระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได โดย

คณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของ

วิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยใหไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี

คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ 

1.1.3 ขอกําหนดของหลักสูตร 

 1.1.3.1 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาท่ีไมตรงกับสาขาวิชาวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน คณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการบริหารหลักสูตร อาจกําหนดใหศึกษาวิชาเพ่ิมเติมได แตท้ังนี้ไม

เกิน 6 หนวยกิต และตองไดคาระดับ S 

 1.1.3.2 การศึกษารายวิชาตางๆ ตามโครงสรางของหลักสูตร โดยนักศึกษาจะตองสอบผานการเรียน

รายวิชาท่ีคิดคาระดับ ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรใหเสร็จสิ้นภายในเวลาไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ หลังจากไดรับ

อนุมัติใหเขาศึกษาในหลักสูตร โดยจะตองมีคาเฉลี่ยสะสมวิชาบังคับไมต่ํากวา 3.00 และคาเฉลี่ยสะสมท้ังหมดไมต่ํา

กวา 3.00 

 1.1.3.3 นักศึกษา อาจขอเทียบรายวิชาท่ีเคยเรียน ใหเปนรายวิชาในหลักสูตร โดยอาจขอเทียบไดไม

เกิน 1 ใน 4 ของจํานวนหนวยกิตรายวิชา ท้ังนี้ รายวิชาท่ีขอเทียบจะตองไดคาระดับไมต่ํากวา B หรือเทียบเทา 

โดยใหถือวาไดคาระดับ S 

1.1.4 หลักเกณฑการสอบภาษาตางประเทศ  

นักศึกษาจะตองสอบผานภาษาตางประเทศตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการสอบ

ภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน วาดวย

การสอบภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  ไมมี  
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 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  ไมมี   
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

วัน – เวลา ราชการปกติ 

   เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.    

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม  

ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2558 หมวด 2 ขอ 7 คุณสมบัติของผูมี

สิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษา และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25 จากระบบ 

4.00 หรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ  

2) มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไมนอยกวา 500 หรือ IELTS ไมนอยกวา 6.0 หรือ TOEFL 

Paper-based ไมนอยกวา 500 หรือ TOEFL Computer-based ไมนอยกวา 173 หรือ TOEFL Internet-

based ไมนอยกวา 61 (โดยผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร)  

3) อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา หรือผูบริหารระดับสูงในองคการภาครัฐ/เอกชน จะไดรับการพิจารณา

ประกอบ 

4) ผูสมัครเขาเปนนักศึกษา หากผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา จะตองสามารถเขาเรียนไดเต็มเวลา 

ดังนั้นหากเปนผูท่ีปฏิบัติงานอยู ตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรใหลาศึกษาไดเต็มเวลา 

การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

1) ตองมีผลสอบ “ผาน” ท้ังการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ  

2) ตองมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET คะแนนไมนอยกวา 500 หรือ IELTS ไมนอยกวา 6.0 หรือ 

TOEFL Paper-based ไมนอยกวา 500 หรือ TOEFL Computer-based ไมนอยกวา 173 หรือ TOEFL 

Internet-based ไมนอยกวา 61 (โดยผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร) 

3) ตองมีผูรับรองคุณสมบัติอยางนอย จํานวน 2 คน  

4) ตองมีขอเสนอโครงการวิจัยสําหรับทําวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 เรื่อง 

5)  เ ง่ือนไข อ่ืนๆ  ให เปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข า ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
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 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

  นักศึกษาแรกเขาบางคนท่ีไมไดจบการศึกษาทางดานวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนโดยตรง จึงไมมีพ้ืน

ความรูท่ีจะสามารถเรียนตอยอดไดในทันที 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

  คณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาใหนักศึกษาแรกเขาท่ีไมไดจบการศึกษา

ทางดานวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนโดยตรงจดทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะฯ 

ในภาคการศึกษาแรก  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

  ในแตละปการศึกษาจะรับนักศึกษาปละ 10 คน ดังตารางตอไปนี้ 
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ช้ันปท่ี 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปท่ี 2 - 10 10 10 10 

ช้ันปท่ี 3 - - 10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 

คาดวาจะจบการศึกษา - - 10 10 10 
 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

   ประมาณการงบประมาณในแตละป ดังนี้ 

    หมวดคาตอบแทน   984,500 บาท 

    หมวดคาใชสอย       40,000 บาท 

     รวมท้ังสิ้น      1,024,500 บาท 

    คาใชจายตอหัวนักศึกษา คือ 102,450 บาทตอป โดยมีการบริหารจัดการเปนโครงการปกติ  

ใชงบประมาณแผนดินประจําป 

 2.7 ระบบการศึกษา 

   แบบชั้นเรียน  

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  

การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย เปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน (ฉบับท่ี 

7) พ.ศ. 2558 หมวด 4 ขอ 12.15 และ หมวด 6 ขอ 19 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร   

  3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   

    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 66 หนวยกิต 

    ระยะเวลาศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาการศึกษาตลอด

หลักสูตรอยางนอย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 6 ปการศึกษา (12 ภาคการศึกษาปกติ) นับตั้งแต

วันท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   

โครงสรางหลักสูตรเปนแบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)  

     1) หมวดวิชาบังคับ   15 หนวยกิต 

     2) หมวดวิชาเฉพาะ   15 หนวยกิต 

     3) วิทยานิพนธ    36 หนวยกิต 

  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

    รหัสวิชา 

              รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวย อักษรยอ 2 ตัวและเลขรหัส 3 ตัวโดยมีความหมาย ดังนี้  

     อักษรยอ วส./ JC หมายถึง อักษรยอของสาขาวิชาสื่อสารวิทยา 

เลขหลักหนวยและหลักสิบ  

เลข 00 หมายถึง วิชาวิทยานพินธ 

เลข 01-09 หมายถึง ลําดับท่ีของวิชาในแตละหมวดวิชา 

เลขหลักรอย 

     เลข 7 หมายถึง วิชาบังคับ 

เลข 8 หมายถึง วิชาเฉพาะ 

เลข 9 หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ 
 

    3.1.3.1 วิชาบังคับ นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับท้ัง 5 วิชา รวม 15 หนวยกิต ดังตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

วส. 701 

JC  701 

การแสวงหาความรูทางสังคมศาสตร 

Epistemology for Social Sciences 

3(3-0-9) 

วส. 702 

JC  702 

ทฤษฎีการสื่อสารข้ันสูง 

Advanced Communicology Theories 

 

3(3-0-9) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

วส. 703 

JC  703 

การวิเคราะหทางสถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยการสื่อสาร 

Advanced Statistical Analysis for Communication Research  

3(3-0-9) 

วส. 704 

JC  704 

การวิจัยการสื่อสารเชิงคุณภาพข้ันสูง 

Advanced Qualitative Communication Research  

3(3-09) 

วส. 705 

JC  705 

การวิจัยการสื่อสารเชิงปริมาณข้ันสูง 

Advanced Quantitative Communication Research  

3(3-0-9) 

 

 3.1.3.2 วิชาเฉพาะ นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาเฉพาะท้ังหมด 5 วิชา จาก 6 วิชา รวม 15 

หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี ้
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

วส. 801 

JC  801 

สัมมนาปรัชญาภาษาศาสตรและการสื่อความ 

Seminar in Philosophy of Linguistics and Interpretation 

3(3-0-9) 

วส. 802          

JC  802 

สัมมนาการสื่อสารระหวางประเทศ 

Seminar in International Communication 

3(3-0-9) 

วส. 803 

JC  803 

สัมมนาการสื่อสารทางการเมือง 

Seminar in Political Communication 

3(3-0-9) 

วส. 804 

JC  804              

สัมมนาการจัดการการสื่อสารข้ันสงู 

Seminar in Advanced Communication Management 

3(3-0-9) 

วส. 805 

JC  805               

สัมมนาการบรหิารสื่อสารมวลชนข้ันสูง 

Seminar in Advanced Mass Communication Administration 

3(3-0-9) 

วส. 806          

JC  806 

วิชาเฉพาะตามความสนใจทางสื่อสารวิทยา 

Special Selected Topic in Communicology 

3(3-0-9) 

 

                     3.1.3.3 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต   
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

วส. 900    

JC  900 

วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑติ 

Dissertation 

36 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ปการศึกษาท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

วส.701 การแสวงหาความรูทาง

สังคมศาสตร 

3 

วส.703 การวิเคราะหทางสถิติข้ันสูงเพ่ือ

การวิจัยการสื่อสาร 

3 

วส.704 การวิจัยการสื่อสารเชิงคุณภาพ 

ข้ันสูง 

3 

 

รวม 9 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

วส.702 ทฤษฎีการสื่อสารข้ันสูง 3 

วส.705 การวิจัยการสื่อสารเชิงปริมาณ

ข้ันสูง 

3 

วส.XXX วิชาเฉพาะ 1 3 

วส.XXX วิชาเฉพาะ 2 3 

รวม 12 
 

ปการศึกษาท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

วส.XXX วิชาเฉพาะ 3 3 

วส.XXX วิชาเฉพาะ 4 3 

วส.XXX วิชาเฉพาะ 5 3 

รวม 9 

*** สอบวัดคุณสมบัติ *** 
                

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

วส.900 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑติ 12 

   

   

รวม 12 

ปการศึกษาท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

วส.900 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑติ 12 

รวม 12 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

วส.900 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑติ 12 

รวม 12 

             

  3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาบังคับ   
 

วส. 701 การแสวงหาความรูทางสังคมศาสตร                                        3(3-0-9) 

JC  701 Epistemology for Social Sciences     

การแสวงหาองคความรูแบบนวสมัยท่ีประกอบดวยวิทยปรัชญาและปรัชญาสังคมศาสตร รวมถึง        

การแสวงหาองคความรูแบบหลังนวสมัย โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับระเบียบวิธีการวิจัย และทฤษฎีทางการสื่อสาร 

Inquiry grounded in modernist philosophy of natural and social sciences.  

Postmodernism thoughts in research methodology and theories of communication. 
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วส. 702 ทฤษฎีการส่ือสารข้ันสูง                                                3(3-0-9)              

JC  702 Advanced Communicological Theories 

หลักปรัชญาและพัฒนาการของทฤษฎีการสื่อสารอยางลึกซ้ึงในทุกระดับการสื่อสารและทุกข้ันตอนของ

กระบวนการ โดยสามารถสรางความเขาใจ การอธิบาย และการทํานายปรากฏการณทางการสื่อสาร 

นอกเหนือจากความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู     

Philosophical foundations and evolution of communication theories at all 

communication levels and processes. Thorough examination, explanation, and prediction of 

communication phenomenon. Analysis and synthesis of body of knowledge in communicology. 

 

วส. 703 การวิเคราะหทางสถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยการส่ือสาร          3(3-0-9)              

JC  703 Advanced Statistical Analysis for Communication Research  

หลักการของการใชสถิติข้ันสูงในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย การลดทอนขอมูล และการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Model: SEM) หรือ โมเดลความสัมพันธโครงสราง

เชิงเสน (Linear Structure Relationship Model: LISREL Model) เพ่ือการวิจัยการสื่อสาร ดวยการศึกษาผาน

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป รวมถึงการแปลความหมาย และการนําเสนอผลการวิเคราะหดังกลาวดวย 

Computer-based statistical analysis for hypothesis testing in communication research. 

Data reduction and analysis, using structural equation model (SEM) or linear structure 

relationship (LISREL) model. Data analysis Interpretation of data analysis and presentation of 

findings. 

 

วส. 704 การวิจัยการส่ือสารเชิงคุณภาพข้ันสูง                      3(3-0-9)              

JC  704 Advanced Qualitative Communication Research  

กระบวนการการวิจัยทางการสื่อสารเชิงคุณภาพ โดยเนนการวิเคราะหและการแปลความหมายขอมูลใน

รูปแบบตางๆ ท่ีครอบคลุมท้ังการวิเคราะหเนื้อหา การสังเกตการณ การสัมภาษณเจาะลึก และการสัมภาษณกลุม 

เพ่ือประโยชนในการแสวงหาคําตอบของปรากฏการณทางการสื่อสาร รวมท้ังการเขียนขอเสนอโครงการ การเขียน

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การนําเสนอรายงานวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย และจริยธรรมของการวิจัย 

Qualitative communication research methods using advanced techniques including 

content analysis, observation, in-depth interview, focus group interview, among others. Research 

proposal or project writing and presentation. Criteria to evaluate research quality and ethics for 

researcher. 
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วส. 705 การวิจัยการส่ือสารเชิงปริมาณข้ันสูง             3(3-0-9)              

JC  705 Advanced Quantitative Communication Research  

กระบวนการวิจัยทางการสื่อสารเชิงปริมาณ โดยเนนกระบวนการเชื่อมโยงระหวางการวิจัยกับทฤษฎี และ

ปรากฏการณทางการสื่อสาร การประยุกตใชสถิติเพ่ือการวิจัยการสื่อสาร รวมถึงการเขียนขอเสนอโครงการ     

การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การนําเสนอรายงานวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย และจริยธรรมของการ

วิจัย 

Quantitative communication research methods through incorporation of theories with 

communication research problems. Application of statistics to examination of communication 

issues and phenomena. Research proposal, report writing, and presentation. Criteria to evaluate 

research quality and ethics for researcher. 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 

วส. 801 สัมมนาปรัชญาภาษาศาสตรและการส่ือความ                     3(3-0-9) 

JC  801 Seminar in Philosophy of Linguistics and Interpretation  

การสืบสาวถึงธรรมชาติของภาษา ความหมายกับการสื่อสาร การใช/ความเขาใจภาษา สัญญัติศาสตร 

(Semiotics) อรรถศาสตร (Semantics) ท่ีครอบคลุมถึงการเลาความ (Narratology) การแปลความหมาย 

(Hermeneutics) การวิพากษ (Critique) การอภิปรายความ (Discourse Analysis) การทลายกรอบ 

(Deconstruction) และการแสดงออกจากคําพูด (Speech Acts) ท้ังนี้เพ่ือการแสวงหาคําตอบจากความหมาย

ของภาษา 

  Investigation of the nature of language, meaning making and communication. Study of 

uses, comprehension of languages, semiotics, semantics, narratology, hermeneutics, critique, 

discourse analysis, deconstruction, and speech acts. 

 

วส. 802 สัมมนาการส่ือสารระหวางประเทศ                                     3(3-0-9)              

JC  802 Seminar in International Communication 

ระบบสื่อสารมวลชนเปรียบเทียบ องคการสื่อสารระหวางประเทศ สํานักขาว เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค

โลกาภิวัตน องคประกอบของภูมิสื่อสารท่ีประกอบดวยภูมิรัฐศาสตร ปจจัยเศรษฐกิจ กระแสสังคมโลก และ     

การไหลบาทางวัฒนธรรม เปนตน 

Comparative mass communication systems, international communication organizations, 

international news agencies and information technology in the age of globalization. Elements of 

communication landscape that includes political and economic context, world trends, and 

flows of cultural influences. 
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วส. 803 สัมมนาการส่ือสารทางการเมือง                                  3(3-0-9) 

JC  803 Seminar in Political Communication    

ความคิดทางการเมือง กระบวนการสื่อสารในการเมืองการปกครอง การรณรงคทางการเมือง  

การประชาสัมพันธทางการเมือง การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง สาธารณมติ รวมถึงการวิจัยและการประยุกตใช

นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง 

Political thoughts, communication process in politics, political campaigns, political public 

relations, election campaigns, and public opinion. Research and implementation of political 

communication innovations.  
 

วส. 804 สัมมนาการจัดการการส่ือสารข้ันสูง                              3(3-0-9)              

JC  804 Seminar in Advanced Communication Management 

ความหมาย บทบาทของการจัดการทางการสื่อสาร ปจจัยในการจัดระเบียบการสื่อสารในองคการ 

ครอบคลุมถึงแบบภาษาท่ีใช วิธีการติดตอสื่อสาร ขอบเขตการสื่อสาร ยุทธศาสตรการสื่อสาร แนวทางการปรับปรุง

การจัดการนอกเหนือจากปจจัยในการจัดการการสื่อสาร บรรยากาศองคการ แนวนโยบายการจัดการ การสื่อสาร

องคการ กิจกรรมการสื่อสาร ระดับการสื่อสาร เปาหมาย ประโยชน ความสําเร็จ ผลกระทบ และแนวทางการ

พัฒนาการสื่อสารองคการ  

 Definitions, roles of communication management, factors in communication 

management in organization including language uses, communication methods, scope of 

communication, communication strategies, and guidelines to improve management. Factors in 

communication management, organizational climate, management policy, organizational 

communication, communication activities, communication levels, goals, benefits, success, 

impacts, and organizational communication development.  
 

วส. 805 สัมมนาการบริหารส่ือสารมวลชนข้ันสูง                               3(3-0-9)              

JC  805 Seminar in Advanced Mass Communication Administration 

ความหมาย บทบาทของบริหารสื่อสารมวลชน กระบวนการบริหารสื่อสารมวลชน การบริหารงาน

สํานักงาน ธุรกิจ อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนในสวนระบบกรรมสิทธิ์ ความเปนเจาของสื่อมวลชน การจัดการ

การเงิน การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย นอกเหนือจากการบริหารงานวารสารศาสตร โดยครอบคลุมสื่อ

สิ่งพิมพ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน ภาพยนตร โทรทัศนบอกรับสมาชิก และสื่อดิจิทัล และการบริหารงานวิศวกรรมสื่อ 

Definitions, communication administration roles and process. Administration of office 

operations, business models, and copy rights management for mass communication industry.  

Media ownership, financial and accounting systems, and human resources development. Study 

of mass communication organizations covering different types of media including print, radio, 

television, cinema, cable television, digital media, and media engineering systems.   
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วส. 806 วิชาเฉพาะตามความสนใจทางส่ือสารวิทยา                             3(3-0-9)              

JC  806 Special Selected Topics in Communicology 

การสัมมนา การนําเสนอผลงาน การแสวงหาองคความรู แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับหัวขอท่ีกําลังเปนท่ี

สนใจในดานการสื่อสาร ซ่ึงเชื่อมโยงใหเห็นวา องคความรูดังกลาวสามารถนําไปใชในการวิเคราะห สังเคราะหใน

การทําวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิตหรือเปนประโยชนตอศาสตรทางการสื่อสาร โดยวิชานี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการบริหารหลักสูตร 

Seminar, project presentation, inquiry methods, concepts and theories related to current 

issues in communication. Application of theoretical thoughts and premises to the development 

of dissertation or research projects in communicology. Approval of the study must be obtained 

from program administrative board. 

 

วิทยานิพนธ 

 

วส. 900 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต                    36 หนวยกิต 

JC  900 Dissertation 

การจัดทําวิทยานิพนธอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาสื่อสารวิทยา โดยคนควาศึกษา เขียน และ

นําเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธดังกลาวไดอยางริเริ่มและลุมลึก รวมท้ังเผยแพรผลงานการวิจัยในวารสารทาง

วิชาการหรือสื่อตางๆ ท่ีเหมาะสมอยางมีจริยธรรม โดยนักศึกษาสามารถเลือกทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษในขอบเขตของสื่อสารวิทยา   

Development of a dissertation to attain a new body of knowledge in the discipline of 

communicology. Conducting of research programs, report writing and presentation, along with 

publication in academic journals. Two choices of Thai or English version of dissertation writing 

within the area of communicology are available for students.   
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 3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร  

      

ลําดับ เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 3110400812xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัจฉรา  ปณฑรานุวงศ ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2551 

    M.S. Public Relations University of Southern Mississippi, 

USA 

2532 

 

    ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2529 

2 3120600357xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร. พจนา  ธูปแกว ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2547 

ว.ม. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2536 

นศ.บ. นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2525 

3 3101300286XXX ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิกานดา พรสกุลวานิช Ph. D. Communication 

Studies 

Kent  State University, USA 2548 

    M.A. Communication The University of Dayton, USA 2540 

    ร.บ. การระหวางประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2537 

4 3100200498xxx ศาสตราจารย ดร. สุรพงษ โสธนะเสถียร ร.ด. การปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2526 

    ร.ม. การปกครอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2522 

    วท.บ. ท่ัวไป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2519 

5 3100601297xxx รองศาสตราจารย ดร. พรจิต  สมบัติพานิช ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2547 

    M.A. Journalism University of North Texas, U.S.A. 2538 

    ว.บ. วารสารศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2520 
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ลําดับ เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

6 3100601105xxx รองศาสตราจารย ดร. สมสุข  หินวิมาน D. Phil Media & Cultural Studies University of  Sussex, UK 2543 

    นศ.ม. สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2534 

    ว.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

วารสารศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2532 

7 

 

 

 

 

 

3100201521xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิธิดา แสงสิงแกว Ph.D. Media Studies (Sociology 

Programme) 

University of Surrey, UK 2554 

 

M.A. Communication Michigan State 

University, USA 

2542 

ว.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

หนังสือพิมพและสิ่งพิมพ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2538 

8 3102000374xxx อาจารย ดร. อนุชา  ทีรคานนท Ph.D. Journalism Southern  Illinois 

University,  USA 

2543 

    M.S. Journalism West Virginia University, 

USA 

2539 

    ว.บ. วารสารศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2532 

9 3100800405xxx อาจารย ดร. โมไนยพล  รณเวช ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2547 

    ว.ม. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2538 

    ป.บัณฑิต การวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2542 

    ว.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

วารสารศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2534 
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ลําดับ เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

10 3100800058xxx อาจารย ดร. พีรยุทธ โอรพันธ ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2551 

M.A. Communication and Cultural 

Studies 

The University of  

Western Sydney, 

Australia 

2543 

นศ.บ. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 2539 

11 3100800438xxx อาจารย ดร. อริสรา กําธรเจริญ ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2551 

ว.ม. การบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2545 

ว.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

วิทยุและโทรทัศน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2540 

12 3100200680xxx อาจารย ดร. นันทพร วงษเชษฐา ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2551 

ร.ม. การปกครอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2554 

ว.ม. การสื่อสารภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2544 

ศิลปบัณฑิต การออกแบบภายใน มหาวิทยาลยัศิลปากร 2529 

13 3110300091xxx อาจารย ดร. พรรษา รอดอาตม ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2555 

นศ.ม. การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 

นศ.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

การประชาสัมพันธ มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 2539 

 *ลําดับท่ี 1 – 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือการฝกปฏิบัติ) (ถามี) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

  ไมมี 

 4.2 ชวงเวลา 

  ไมมี 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  ไมมี 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ  

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

นักศึกษาจะตองจัดทําหัวขอวิทยานิพนธอันกอใหเกิดองคความรูใหม ในสาขาวิชาสื่อสารวิทยา เขียนและ

นําเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธดังกลาวไดอยางลุมลึก รวมท้ังเผยแพรผลงานการวิจัยในวารสารทางวิชาการหรือ

สื่อตางๆ ท่ีเหมาะสมอยางมีจริยธรรม โดยนักศึกษาสามารถเลือกทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ   

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

ภายหลังจากการศึกษา มีความรูความเขาใจเก่ียวกับองคความรูและทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยดานวารสาร

ศาตรและสื่อสารมวลชน ท้ังเชิงลุมลึกและกวางขวาง สามารถวิเคราะห สังเคราะห วิพากษ ปญหาทางการสื่อสาร 

โดยเนนการวิจัยคนควาเพ่ือสรางองคความรูใหมในการพัฒนาทฤษฎีและนําความรูดังกลาวไปใชประโยชนใหเกิด

ประโยชนตอสังคม รวมถึงการเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิตใหไดรับการยอมรับ โดยการตีพิมพใน

วารสารวิชาการท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ  พรอมขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในทางวิชาการตอไป 

5.3 ชวงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษาท่ี 2 ถึง ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษาท่ี 3 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

  36  หนวยกิต 

  ขอกําหนดการสอบวัดคุณสมบัติและการทําวิทยานิพนธ              

การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)     

1. คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน จะเปดสอบวัดคุณสมบัติ ซ่ึงเปนการสอบแบบขอเขียนและสอบ

ปากเปลา ปการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยคณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบวัดคุณสมบัติ 

2. นักศึกษามีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติได เม่ือศึกษารายวิชาทุกวิชาในหลักสูตรครบถวนแลว โดยมีคาระดับ

เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 และจะตองยื่นความจํานงตอคณะฯ เพ่ือขอสอบวัดคุณสมบัติ 

3. การสอบวัดคุณสมบัติ ตองสอบใหผานในเวลาไมเกิน 7 ภาคการศึกษา นับจากภาคการศึกษาท่ีข้ึน

ทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
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4. นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดระดับ P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก

ทะเบียนนักศึกษา และผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกในระเบียน   

การทําวิทยานิพนธ แบบ 2.1   

1. นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธได เม่ือศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษาปกติ 

และไมชากวา 7 ภาคการศึกษานับจากภาคการศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก

ทะเบียนนักศึกษา และจะตองมีหนวยกิตสะสมครบในวิชาบังคับและวิชาเฉพาะ โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 

3.00 และสอบวัดคุณสมบัติผานไดคาระดับ P 

2. นักศึกษาตองทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ กรณีทําวิทยานิพนธ เปนภาษาอังกฤษ 

ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการบริหารหลักสูตร 

3. หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอขอเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ เพ่ือใหคณบดี

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการสอบขอเสนอเคาโครง

วิทยานิพนธหรือวิทยานิพนธ รวมจํานวน 5 ทาน ซ่ึงจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมท้ังสอบขอเสนอเคาโครง

วิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ 

4. หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธแลว ภายใน 2 ภาคการศึกษา ยังไมมีความกาวหนาในการทํา

วิทยานิพนธจากการรายงานของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติใหมใหผานภายใน 

1 ครั้ง  มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 

การสอบวิทยานิพนธ  

1. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธไดเม่ือสอบภาษาตางประเทศผานแลว 

3. การสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร และการสอบ

วิทยานิพนธท่ีจะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ       

 5.5 การเตรียมการ 

1. มีการใหคําแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับหัวขอและประเด็นในการทําวิทยานิพนธ ตามความสนใจของ

นักศึกษา มีอาจารยท่ีปรึกษาท่ีมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา ซ่ึงพรอมเปนผูใหคําแนะนําและชวยเหลือทางวิชาการแก

นักศึกษา 

2. มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการการสอบขอเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ ซ่ึง

ประกอบไปดวยอาจารยประจํา และ/หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย ท่ีมีความเชี่ยวชาญ

เก่ียวกับเรื่อง/วิทยานิพนธของนักศึกษา เพ่ือใหคําแนะนํา/ตรวจสอบ/ประเมินผลเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ 

3. จัดใหมีการสอบวิทยานิพนธ โดยเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขารวมรับฟงดวยเพ่ือประเมินผลคุณภาพ

ของวิทยานิพนธ และใหคําแนะนําเก่ียวกับการปรับแกไขวิทยานิพนธเปนครั้งสุดทาย 

4. จัดใหมีการสัมมนาใหความรูนักศึกษากอนลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

5. มีวารสารวิชาการของคณะฯ เพ่ือรองรับการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษา 
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6. กําหนดใหผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง

ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของ สกอ. 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมินผลในการทําวิทยานิพนธ จะดําเนินการภายใตการบริหารจัดการ และการทวนสอบ

มาตรฐานจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการบริหารหลักสูตร สนันสนุนโดยหนวยงานบริการการศึกษา คณะ

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน โดยมีกระบวนการประเมินและผูประเมินตามลําดับ ดังนี้  

1) การประเมินผลความนาสนใจของหัวขอท่ีศึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับ

การบริหารหลักสูตร 

      2) การประเมินผลคุณภาพของขอเสนอเคาโครงวิทยานิพนธและวิทยานิพนธจากอาจารยท่ีปรึกษาและ

คณะกรรมการสอบ ซ่ึงประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญภายนอกสถาบันท่ีมี

คุณวุฒิตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     3) การประเมินผลวิทยานิพนธ โดยการสอบวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ โดยคณะกรรมการการสอบ

วิทยานิพนธ และเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขารวมรับฟงดวย เพ่ือประเมินผลคุณภาพของวิทยานิพนธและให

คําแนะนําเก่ียวกับการปรับแกไขวิทยานิพนธเปนครั้งสุดทาย   

      4) การประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ โดยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ กอนสงบทความตีพิมพใน

วารสารในวารสารระดับชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของ สกอ. 

          5) นักศึกษาไดคาระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ี

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนแตงตั้ง และนําวิทยานิพนธท่ีพิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลว และสงมอบให

มหาวิทยาลัยตามระเบียบ 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา พ.ศ. 2559 นี้ นอกจากจะมุงหมายใหนักศึกษาเปน

ผูเชี่ยวชาญทางการสื่อสารแลว ยังพัฒนาศักยภาพใหนักศึกษามีทักษะท่ีกวางขวางในการทําวิจัยการสื่อสารและ

การสื่อสารมวลชน สรางดุษฎีบัณฑิตท่ีเปนผูนําสังคม สามารถวิเคราะห สังเคราะห วิพากษ ปญหาทางการสื่อสาร

และกลยุทธการสื่อสาร รวมถึงพัฒนาหรือสรางองคความรูท่ีจะชวยใหเขาใจปญหาตางๆ และสามารถแกไขปญหา 

เก่ียวกับการสื่อสารและสื่อสารมวลชนไดอยางเปนระบบและเพ่ือหาแนวทางแกไขท่ีเหมาะสมใหกับประเทศ  

  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ - มีการกําหนดใหมีรายวิชาซึง่นกัศึกษาตองทํางานทัง้งานกลุมและงานเดี่ยว  

สามารถแกไขขอขัดแยงและจัดลําดับความสาํคัญของปญหาในงานได  

- มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการศึกษาวิจยั อภิปราย ถกเถียงทาง

วิชาการ เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะการเปนผูนาํ  

- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตัวเอง เชน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน  และมี

ความรับผิดชอบในการเรียนรูดวยตัวเองและสังคม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  - สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอน ในรายวิชาที่เชื่อมโยง

ไปได ใหตระหนักถึง จริยธรรม จรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี  

- สรางเสริมทักษะความสนใจตอสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

ของการประกอบวิชาชีพดานสื่อสารมวลชน 

- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสงัคม       

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

     1. สามารถจัดการเก่ียวกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซอนในบริบททางวิชาการ หรือวิชาชีพ  

     2. ในกรณีท่ีไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอท่ีจะจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึน

ได ก็สามารถใชดุลยพินิจอยางผูรู ดวยความยุติธรรม ดวยหลักฐาน ดวยหลักการท่ีมีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม  

     3. แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปของปญหา โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืนท่ีจะไดรับผลกระทบ  

     4. ริเริ่มชี้ใหเห็นขอบกพรองของจรรยาบรรณท่ีใชอยูในปจจุบันเพ่ือทบทวนและแกไข  

     5. สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแยง

และปญหาท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน  

     6. แสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ี

ทํางานและในชุมชนท่ีกวางขวางข้ึน 
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  2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีสามารถเชื่อมโยงไปได โดยใชท้ังวิธีการ

กลาวถึงโดยตรง ผูสอนปฏิบัติเปนแบบอยาง และหากรณีศึกษามาวิเคราะหในชั้นเรียน 

  3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

ประเมินผลจากพฤติกรรมการเรียนการสอน เชน ความรับผิดชอบ การแสดงออก แนวคิดการสะทอนจาก

ท้ังขอเขียนและการอภิปรายทางวิชาการ เปนตน โดยการประเมินท้ังอาจารยประจําวิชาและนักศึกษา ท้ังยัง

ประเมินผลภายหลังจากการสําเร็จการศึกษาแลว โดยใหดุษฎีบัณฑิตประเมินผลตนเอง โดยใชแบบสอบถาม และ

สัมภาษณ 

 2.2 ความรู 

  1) ผลการเรียนรูดานความรู 

         1. สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม  

         2. มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซ้ึงในองคความรูท่ีเปนแกนในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมท้ัง

ขอมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดท่ีเปนรากฐาน  

         3. มีความรูท่ีเปนปจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปญหาสําคัญท่ีจะเกิดข้ึน 

         4. รูเทคนิคการวิจัยและพัฒนาขอสรุปซ่ึงเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาไดอยางชาญฉลาด  

         5. จะตองมีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาท่ีเก่ียวของซ่ึงอาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาท่ีศึกษาคนควา 

2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

จัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีผูเรียนมีสวนรวม ท้ังการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา 

การวิเคราะห ถกเถียงทางวิชาการและเนนการเรียนรูจากปรากฏการณจริง กรณีตัวอยางท่ีครอบคลุมประเด็นและ

ปญหา และการทําวิทยานิพนธ การนําเสนอบทความจากวิทยานิพนธทางวิชาการในการสัมมนาทางวิชาการ และ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  

  3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

การประเมินผลการเรียนรูดานความรูจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสอบตามรายวิชา  

การสอบวัดคุณสมบัติ สอบเคาโครงวิทยานิพนธ สอบวิทยานิพนธ และการนําเสนอบทความทางวิชาการใน     

การประชุมวิชาการ และตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ 

 2.3 ทักษะทางปญญา 

  1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

     1. สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็น

และปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ  

     2. สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมท่ีสรางสรรค โดย

บูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาท่ีศึกษาในข้ันสูง 
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     3. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองค

ความรูใหม หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ 

  2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษา วิจัย คนควา อภิปราย ถกเถียงทางวิชาการ (Discussion) 

และการนําเสนอบทความทางวิชาการในการสัมมนาทางวิชาการ หรือตีพิมพในวารสาร วิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ  

  3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

การประเมินการเรียนรูดานทักษะทางปญญาจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสอบตาม

รายวิชา การสอบวัดคุณสมบัติ สอบเคาโครงวิทยานิพนธ สอบวิทยานิพนธ และการนําเสนอบทความทางวิชาการ

ในการประชุมวิชาการ และตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงในการสอบ

ประเมินผลมีการใชกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริงและอยูในสถานการณปจจุบัน มาใหนักศึกษาคิดวิเคราะห เพ่ือแกไข

ปญหานั้น 

 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

          1. มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 

          2. สามารถวางแผนวิเคราะหและแกปญหาท่ีซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุง

ตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

         3. สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  

         4. แสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมท่ีซับซอน 

  2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ-

รับผิดชอบ 

การจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย อภิปราย ถกเถียงทางวิชาการ (Discussion)    

การเสนอบทความทางวิชาการในการสัมมนาทางวิชาการ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท้ังโดย

ความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคน และการทํางานรวมกันเปนกลุม 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  มีการศึกษาและวิจัยโดยประสานกับบุคคล/หนวยงานภายนอก เชน การจัดสัมมนา/การเขารวมสัมมนา

ทางวิชาการตางๆ ท้ังในและตางประเทศ 

 2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         1. สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควาในประเด็นปญหา

ท่ีสําคัญและซับซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ  
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       2. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการ

วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป โดยการนําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ

ผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาท่ีสําคัญ 

2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  การจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย คนควา อภิปราย ถกเถียงทางวิชาการ 

(Discussion) การนําเสนอบทความทางวิชาการในการสัมมนาทางวิชาการ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ หรือนานาชาติ การจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษากับนักศึกษา หรือ

ผูเชี่ยวชาญตางประเทศ และการจัดสอบภาษาตางประเทศระดับปริญญาเอก รวมถึงการมอบหมายใหนักศึกษา

สืบคนแหลงความรูทางอินเทอรเน็ต ท้ังในประเทศและตางประเทศ และการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในดานตางๆ 

ประกอบการศึกษา 

3) กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       การประเมินการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น การสอบรายวิชา การสอบภาษาตางประเทศ  และการนําเสนอบทความทางวิชาการในท่ีประชุมทาง

วิชาการหรือตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ รวมถึงการใหคะแนนดานการสามารถ

ใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม  

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

   (Curriculum Mapping) 

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้   

 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

    1. สามารถจัดการเก่ียวกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซอนในบริบททางวิชาการ หรือวิชาชีพ  

    2. ในกรณีท่ีไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอท่ีจะจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนได  

ก็สามารถใชดุลยพินิจอยางผูรู ดวยความยุติธรรม ดวยหลักฐาน ดวยหลักการท่ีมีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม  

    3. แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปของปญหา โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืนท่ีจะไดรับผลกระทบ  

    4. ริเริ่มชี้ใหเห็นขอบกพรองของจรรยาบรรณท่ีใชอยูในปจจุบันเพ่ือทบทวนและแกไข  

    5. สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแยงและ

ปญหาท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน  

    6. แสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทํางาน

และในชุมชนท่ีกวางขวางข้ึน 
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 3.2 ความรู 

        1. สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม  

        2. มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซ้ึงในองคความรูท่ีเปนแกนในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมท้ังขอมูล

เฉพาะทางทฤษฎ ีหลักการและแนวคิดท่ีเปนรากฐาน  

        3. มีความรูท่ีเปนปจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปญหาสําคัญท่ีจะเกิดข้ึน 

        4. รูเทคนิคการวิจัยและพัฒนาขอสรุปซ่ึงเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาไดอยางชาญฉลาด  

        5. จะตองมีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาท่ีเก่ียวของซ่ึงอาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาท่ีศึกษาคนควา 

 3.3 ทักษะทางปญญา 

    1. สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็นและ

ปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ  

    2. สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมท่ีสรางสรรค โดยบูรณา

การแนวคิดตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาท่ีศึกษาในข้ันสูง 

    3. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองคความรู

ใหม หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ 

 3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

        1. มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 

        2. สามารถวางแผนวิเคราะหและแกปญหาท่ีซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุง

ตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

        3. สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  

        4. แสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมท่ีซับซอน 

 3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        1. สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควาในประเด็นปญหาท่ี

สําคัญและซับซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ  

      2. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการ

และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป โดยการนําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่ง

ตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาท่ีสําคัญ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชงิ

ตัวเลขการส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

วิชาบังคับ                     

วส. 701 การแสวงหาความรูทางสงัคมศาสตร                      

วส. 702 ทฤษฎีการสื่อสารข้ันสูง                                                 

วส. 703 การวิเคราะหทางสถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยการสื่อสาร                     

วส. 704 การวิจัยการสื่อสารเชิงคุณภาพข้ันสูง                     

วส. 705 การวิจัยการสื่อสารเชิงปริมาณข้ันสูง                     

วิชาเฉพาะ                     

วส. 801 สัมมนาปรัชญาภาษาศาสตรและการสื่อความ                     

วส. 802 สัมมนาการสื่อสารระหวางประเทศ                     

วส. 803 สัมมนาการสื่อสารการเมอืง                                                   

วส. 804 สัมมนาการจดัการการสือ่สารข้ันสูง                                                 

วส. 805 สัมมนาการบริหารสื่อสารมวลชนข้ันสูง                                                     

วส. 806 วิชาเฉพาะตามความสนใจทางสื่อสารวิทยา                     

วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑติ                     

วส. 900 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต                      
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

  การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2553 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2558 ดังนี ้

1) การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังตอไปนี้ 

ระดับ A A-
 B+

 B B-
 C+

 C D F 

คาระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 

       2) การนับหนวยกิตท่ีไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตรายวิชาท่ีนักศึกษาไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํา

กวา B เทานั้น รายวิชาท่ีนักศึกษาไดคาระดับต่ํากวา B ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเฉพาะหรือรายวิชา

อ่ืนใดหากนักศึกษาเลือกเรียนเพ่ิมเติม ใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉลี่ย

สะสมทุกครั้งไป 

3) นักศึกษาท่ีไดระดับ U หรือระดับต่ํากวา B ในรายวิชาใดท่ีเปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะ

ลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา B 

มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 

    นักศึกษาท่ีไดคาระดับไมต่ํากวา B ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก             

4) การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) หนวยกิตท่ีได

จะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย 

            5) การวัดผลการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P 

(ผาน) และ ระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต 

            6) เง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2558 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผล

สัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได  

  การทวนสอบในระดับรายวิชาไดใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ

พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน  

  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา

ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล  
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของดุษฎีบัณฑิต ควรเนนการทําวิจัยท่ีสัมฤทธิ์ผลและนํา

ผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ

หนวยงาน ไดแก 

1. ภาวการณทํางานของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ในดานการทํางานตรงกับ

คุณวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา ความเห็นตอความรู ความสามารถของดุษฎีบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ      

การประเมินตําแหนงความกาวหนาในสายงาน  

2. ตรวจสอบจากการประเมินความพอใจในตัวดุษฎีบัณฑิต ท่ีจบการศึกษาและความรูความสามารถ จาก

สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวกับการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นยังเปดโอกาสให

เสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน  

3. ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตรตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียนท่ี

เก่ียวกับกระบวนการเรียนรู และพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

4. ผลงานของนักศึกษาท่ีเปนรูปธรรม เชน 

ก) จํานวนผลงานวิจัยหรือการสรางองคความรูใหม หรือ จํานวนตําราท่ีผลิตข้ึน 

ข) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 

   ค) การไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารวิทยา ท้ังวิชาการและวิชาชีพ 

                      

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 ตองศึกษารายวิชาครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 66 หนวยกิต  

3.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

3.3 ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

3.4 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีคณะฯ แตงตั้ง ซ่ึงเปน

ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

3.5 ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยและหลักสูตรกําหนด  

3.6 ไดคาระดับ S (ใชได) ในการสอบวิทยานิพนธ และนําสงวิทยานิพนธท่ีพิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลว 

พรอมบันทึกวิทยานิพนธฉบับเต็มสมบูรณ (full text) ลงในสื่อบันทึกประเภทแผน CD ใหมหาวิทยาลัย  

3.7 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

3.8 ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กําหนด  
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

  1) มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาท่ีของ

อาจารย กฎระเบียบตางๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชนของอาจารย 

  2) กําหนดใหอาจารยจะตองเ พ่ิมพูนความรู โดยเขารวมอบรมเพ่ือพัฒนาการสอน การวัดและ            

การประเมินผล การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการ

เสนอผลงานท้ังในและตางประเทศ 

  3) มีการเปดรับสมัครอาจารยใหม เพ่ือสนันสนุนการเรียนการสอนในสาขาการสื่อสารทางการเมืองและ 

การสื่อสารระหวางประเทศ  

  4) จัดใหมีท่ีปรึกษาอาจารยใหม โดยแตงตั้งอาจารยอาวุโสใหเปนอาจารยพ่ีเลี้ยงในลักษณะตัวตอตัว 

เพ่ือใหมีการปรึกษาหารือและชวยแกไขปญหารวมกัน 

  5) จัดใหอาจารยใหมสอนคู กับอาจารย เกาในวิชาเดียวกัน เพ่ือใหเกิดการถายทอดความรูและ

ประสบการณในการสอนวิชานั้นๆ 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

1) กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรจะตองเพ่ิมพูนความรูโดยเขารวมอบรมเพ่ือพัฒนาการสอน อบรม

การวัดและการประเมินผล อบรมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานท้ังในและตางประเทศ 

  2) จัดการประชุมชี้แจงใหความรูอาจารยประจําหลักสูตรเก่ียวกับการวัดและการประเมินผลท่ีมีมาตรฐาน

ทางวิชาการ และจัดสัมมนาเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการวัดและการประเมินผล 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

  1) สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแกชุมชน  

  2) สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยสรางองคความรูใหม 

  3) สงเสริมใหอาจารยเขารวมอบรมทักษะปฏิบัติในดานตางๆ  

  4) สงเสริมใหอาจารยนําเสนอบทความทางวิชาการและตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การบริหารหลักสูตร 

  คณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการบริหารหลักสูตร จะประกอบไปดวย คณบดี ผูอํานวยการโครงการ

ปริญญาเอก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารยประจําหลักสูตร โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยให

คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฎิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  ท้ังนี้ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยประจําหลักสูตร 

ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยอยางตอเนื่อง 
  

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

   1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดย

อาจารยและนักศึกษาสามารถกาวทัน

และเปนผูนําในการสรางองคความรู

ใหมๆ ดานวารสารศาสตรและสื่อสาร 

มวลชน  

   2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดองคความรู 

ทางวิชาการวิชาชีพท่ีทันสมัย 

   3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร

ใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

   4.  มีการประเมินมาตรฐานของ

หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

   1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐาน

วิ ช า ชี พ ท า ง ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร แ ล ะ

สื่อสารมวลชน 

   2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ

พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 

   3. จัดแนวทางการเรียนการสอนให

นักศึกษาไดคนควาวิจัย ดานวิชาการทาง

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนหรือ

กิจกรรม สัมมนาประจําวิชาใหนักศึกษาได

ศึกษาความรูท่ีทันสมัยดวยตนเอง 

   4. กําหนดใหอาจารย ท่ีสอนเปนผู นํา

ในทางวิชาการและ/หรือ ผูเ ช่ียวชาญใน

สาขาท่ีเก่ียวของ 

   5. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไป

ศึกษาดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการ ท่ี

เก่ียวของ ท้ังในและตางประเทศ  

   6. จัดใหมีการตีพิมพและเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  

   7 .  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในและ

ภายนอก อยางนอยทุก 5 ป  

   8 .  ประ เมินผลความ พึงพอใจของ

หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยดุษฎี

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  

   1 .  หลั กสู ต ร ท่ี ส ามารถอ า ง อิ ง กับ

มาตรฐานท่ีกําหนดโดยหนวยงานวิชาชีพ

ดานวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มี

ความทันสมัยและมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ  

   2. จํานวนวิชาเรียนท่ีมีแนวทางให

นักศึกษาไดศึกษาคนควาวิจัยความรูใหม

ไดดวยตนเอง 

   3. จํานวนและรายช่ือคณาจารยประจํา 

ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ ประสบการณ

และการพัฒนาอบรม  

   4. จํานวนบุคลากรผูส นับสนุนการ

เ รี ย นรู  แล ะ บัน ทึก กิจก รรม ในกา ร

สนับสนุนการเรียนรู  

   5. มีการตีพิมพและเผยแพรผลงานทาง

วิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  

   6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการท่ี

ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯ และ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกคณะทุกๆ 5 ป  

   7. ประเมินผลโดยดุษฎีบัณฑิตผูสําเร็จ

การศึกษาทุกๆ 4 ป  
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1 การบริหารงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                          

คณบดี ผู อํานวยการโครงการปริญญาเอก และคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันจัดสรร

งบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของคณะ เพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน 

อุปกรณโสตทัศนูปกรณ  และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอตามเกณฑมาตรฐานสากล  และงบประมาณ

สนับสนุนกิจกรรมสัมมนา การศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ รวมถึงสรางเสริมบรรยากาศแหงการเรียนรูและ

การสืบคนขอมูลแกนักศึกษา 

  2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  

  1. คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนมีหองสมุดของคณะฯ เอง ซ่ึงกอตั้งมาเปนเวลายาวนาน ทําใหมี

ตํารา หนังสืออางอิง รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ อยางพอเพียง รวมท้ังนักศึกษายังสามารถใชบริการจาก

สํานักหอสมุด และหองสมุดของคณะฯ ตางๆ ไดท้ังท่ีทาพระจันทรและศูนยรังสิต โดยมีจํานวน ดังนี้ 

   1.1 หนังสือ      1,165,034 เลม 

1.2 วารสาร            3,713  ชื่อ 

1.3 โสตทัศนวัสดุประเภทตางๆ     49,179 ชิ้น 

1.4 หนังสือพิมพ           27 ชื่อ 

1.5 ฐานขอมูลออนไลน         74 ฐาน 

1.6 วิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส     15,985 เลม 

1.7 หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส   2,127 เลม 

   1.8 หนังสืออิเล็กทรอนิกส    2,200 เลม 

   1.9 วารสารอิเล็กทรอนิกส     110,881 เลม 

  นอกจากนั้น นักศึกษายังสามารถขอใชบริการยืมหนังสือขามหองสมุดไดท้ังจากหอสมุดแหงชาติ 

สํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยทุกแหง หองสมุดหรือศูนยเอกสารของหนวยราชการและเอกชน ตามท่ีมีขอตกลง

กับสํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  2. มีหองบรรยายท่ีมีขนาดพอเหมาะกับจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก

ทางดานโสตทัศนูปกรณ  

  3. จัดใหมีจุดบริการ Internet / Wifi ตามคณะ /หนวยงาน/อาคารตางๆ ท่ีนักศึกษาสามารถใชบริการได

อยางสะดวก  

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  

ทางคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับซ้ือทรัพยากรการเรียนการสอน

ทุกป โดยนักศึกษา และคณาจารย สามารถแจงรายชื่อหนังสือหรือแหลงความรูใหคณะฯ พิจารณาสั่งซ้ือได 

อยางไรก็ตาม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรจะไดรับเอกสารรายชื่อหนังสือใหมจาก

สํานักพิมพตางๆ เพ่ือใหเลือกสั่งซ้ือเก็บไวในหองสมุดของคณะฯ อยางสมํ่าเสมอ และคณะฯ มีแผนการท่ีจะจัดหอง
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คนควาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก โดยภายในหองจะมีคอมพิวเตอร และ Internet และโตะกลมสําหรับเสวนา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษานอกชั้นเรียน 

    2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

1. ทางหองสมุดของคณะฯ จะจัดทํารายงานสรุปการยืม-คืน-จองหนังสือและวัสดุอ่ืนๆ (จากทุกหองสมุด

ของมหาวิทยาลัย) ของนักศึกษาใหทางคณะฯ ทุกภาคการศึกษา ซ่ึงทางคณะฯ จะพิจารณาความพอเพียงจากสถิติ

การยมื-คืน-จองหนังสือและวัสดุอ่ืนๆ รวมท้ังทางหองสมุดของคณะฯ จัดมีชองทางใหอาจารยประจําหลักสูตรและ

นักศึกษาไดแจงรายชื่อหนังสือท่ีมีความจําเปนตองใชเรงดวนในหลายชองทาง ไมวาจะเปนทางอีเมล เว็บไซต หรือ

การแจงดวยวาจา   

  2. การประเมินโดยนักศึกษา เปนการรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรสนับสนุนใน   

การเรียนการสอน เชน ตั้งกลองรับฟงความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็นในการประชุม/สัมมนา เชน การสัมมนา

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การปฐมนิเทศนักศึกษา เปนตน  
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

จัดหองคนควาสําหรับนักศึกษาปริญญา

เอก โดยภายในหองจะมีคอมพิวเตอร 

และ Internet และสื่อและชองทางการ

เรียนรู  เ พ่ือสนันสนุนท้ังการศึกษาใน

หองเรียน นอกหองเรียน และเพ่ือการ

เรียนรูดวยตัวเอง อีกท้ังโตะประชุมกลุม 

สําหรับเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ของนักศึกษานอกช้ันเรียน อยางเพียงพอ 

มีประสิทธิภาพ  

   1. จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดียท่ีมีความ

พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ในการ

เรียนการสอน จัดเตรียมหอง Study 

Room  หองอานหนังสือและโตะประชุม

ก ลุ ม สํ า ห รั บ ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ไ ด เ ส ว น า

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนอกช้ันเรียน  

   2. จัดใหมีหองสมุดใหบริการท้ังหนังสือ

ตําราและสื่อดิจิทัล รวมถึงการเช่ือมโยง

ฐานขอมูล สื่ออิเล็กโทรนิกส  เ พ่ือการ

คนควาในสาขาวิชาตามหลักสูตร  

   1. สถิติของจํานวนหนังสือตํารา  

และสื่อตางๆ ท่ีใหบริการ และสถิติ

การใชงานหนังสือตํารา และสื่อตางๆ  

   2. ผลสํารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอการใชบริการทรัพยากร

เพ่ือการเรียนรู 

 

3. การบริหารคณาจารย 

 3.1 การรับอาจารยใหม 

  กระบวนการรับอาจารยใหมของคณะฯ เปนดังนี้ 

1. คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารยใหม เม่ือมีตําแหนงวาง ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวจะ

ประกอบไปดวยท้ังผูบริหาร อาจารยประจําสาขา และ/หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

2. คณะกรรมการฯ จะกําหนดคุณสมบัติอาจารยใหม โดยพิจารณาจากความจําเปนของสาขาวิชา และ

ตองเปนไปตามเกณฑการรับอาจารยของมหาวิทยาลัย 

3. คณะฯ ประกาศการรับสมัครอาจารยใหมทางสื่อประเภทตางๆ ท้ังสื่อของคณะฯ และสื่อมวลชนอยาง

กวางขวาง เพ่ือใหผูมีคุณสมบัติไดรับทราบอยางท่ัวถึง 

4. คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติครบถวน เพ่ือใหมาสอบ ซ่ึงอาจประกอบไปดวย

การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบสอน และ/หรือการนําเสนอบทความวิชาการ เปนตน 
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5. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการสอบของผูสมัครท่ีไดคะแนนสูงสุดตามอัตราท่ีวาง และถึงเกณฑท่ี

คณะกรรมการฯ กําหนด จะไดรับการคัดเลือกเปนอาจารยใหม 

 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

ทุกปการศึกษา คณะฯ จะมีการจัดสัมมนาเพ่ือใหคณาจารยไดเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร และทุก

ครั้งท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตรจะใหคณาจารยไดมีสวนในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรได โดยอาจจัดเปน

การประชุมสัมมนา หรือการเวียนเอกสารขอความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  

 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

  คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มีนโยบายใชอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูบรรยายหลัก สวน

ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญภายนอก จะเชิญบรรยายในลักษณะของวิทยากรพิเศษเปนครั้งคราว หากจําเปนตองมี

อาจารยพิเศษเปนผูสอนหลักจะพิจารณาตามลําดับ ดังนี้ (1) อดีตอาจารยประจําหลักสูตรท่ีเกษียณอายุราชการ

และเคยสอนวิชานั้นๆ (2) อาจารยประจําคณะฯ อ่ืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ (3) อาจารย ผูทรงคุณวุฒิ

หรือผูเชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ ท่ีอยูนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท้ังนี้จะตองไดรับการพิจารณากลั่นกรองโดย

คณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการบริหารหลักสูตร 

  

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

บุคลากรสนับสนุนการศึกษาท่ีรับเขาใหมท้ังหมด จะรับผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป โดยจบ

การ ศึกษาจากสาขาวิ ช า เ ฉพาะตํ า แหน ง ต ามคว าม เหมาะสม  เช น  กา ร เ งิ น  นั ก วิ ช ากา ร ศึกษา  

โสตทัศนศึกษา เปนตน ท้ังนี้ทุกตําแหนงตองมีความรูภาษาอังกฤษในระดับดี มีทักษะการใชคอมพิวเตอรในระดับดี

มาก มีวุฒิภาวะทางอารมณสูงและรักในงานบริการการศึกษา  

 4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 

  คณะฯ มีนโยบายและจัดสรรงบประมาณใหบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทําวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอน 

รวมท้ังไปฝกอบรมและฝกทักษะในการปฎิบัติงาน  และศึกษาดูงานท้ังภายในและตางประเทศ  

 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา 

  1. คณะฯ จะจัดใหนักศึกษาทุกคนมีอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือแนะนําทางวิชาการ โดยอาจารยทุกทานจะแจง

เวลาทําการ หมายเลขโทรศัพท และอีเมลใหนักศึกษาทราบ รวมท้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยังใหคําปรึกษา

กับนักศึกษาดานการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร นอกจากนั้นคณะฯ ยังมีการจัดปฐมนิเทศ ชี้แจงขอมูลตางๆ ท่ี

นักศึกษาควรทราบ 

  2. โครงการบัณฑิตศึกษา จัดบริการใหการปรึกษาทางดานหลักสูตร กฎระเบียบ และกระบวนการ โดย

เจาหนาท่ีประจําหลักสูตรปริญญาเอก 

  3. มีระบบการสื่อสารท่ีเขาถึงนักศึกษาไดหลายชองทาง เชน ปายประกาศ Website หนังสือ เปนตน 
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   5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 

  นักศึกษาสามารถอุทธรณเรื่องตางๆ ไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวินัยนักศึกษา 

พ.ศ. 2547 (ลงวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2547) หมวดท่ี 4 การอุทธรณ (ตามเอกสารแนบ) 

 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

คณะฯ และโครงการบัณฑิตศึกษา มีกระบวนการในการศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน สังคม 

และ/หรือความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิต ดังนี้ 

           1. ทําวิจัยสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และสังคมเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน กอนการราง

หลักสูตร เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชในการรางและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร 

2. จัดสัมมนาผูบริหารและผูประกอบการสื่อสารมวลชนเก่ียวกับคุณลักษณะดุษฎีบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

เพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอน 

3. ทําวิจัยสํารวจผูใชดุษฎีบัณฑิต เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและนําขอมูลท่ีไดมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร

ในครั้งตอไป  
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1. อาจารยประจําหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อยางนอยกอนการ 

เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วัน หลังสิ้นสดุปการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนด

ใน มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี 

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื การ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 

ปท่ีแลว   

     

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ

เรียนการสอน 

     

9. อาจารยประจําหลักสตูรทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ 

อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพ

หลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

 รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป 8 10 11 12 12 

 ตัวบงชี้บังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

 ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) 7 8 9 10 10 
 

  เกณฑการประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้    

ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ท่ี 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีผลดําเนินการบรรลุ

เปาหมายไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

หลังการจัดอบรมอาจารยผูสอนของหลักสูตรเก่ียวกับกลยุทธการสอน จะมีการประเมินความเห็นหรือ

ขอเสนอแนะของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรม และภายหลังการนํากลยุทธการสอนไปใช รวมท้ังอาจจะมี

การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน นอกจากนั้นยังจะมีการวิเคราะหผลการประเมินของ

นักศึกษาและหลักสูตรฝกอบรมดานทฤษฎีการเรียนรูและวิธีการสอนท่ีเก่ียวของ  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมา

ปรับปรุงแผนกลยุทธการสอนตอไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

คณะฯ จะจัดใหนักศึกษาประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอนทุกรายวิชา และอาจใช

การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมดวย  
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

คณะฯ มีกระบวนการท่ีไดขอมูลยอนกลับในการประเมินหลักสูตรในภาพรวม ซ่ึงจะประเมินจาก 3 สวน 

ไดแก 

1. นักศึกษาและดุษฎีบัณฑิต โดยมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ดุษฎีบัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสตูรทุกปการศึกษา (นับตั้งแตปท่ีมีดุษฎีบัณฑิตจบการศึกษา) 

2. ผูประเมินจากภายนอก โดยมีการประเมินคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) ทุกปการศึกษา 

3. ผูใชดุษฎีบัณฑิต โดยสํารวจความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิตตอคุณภาพของดุษฎีบัณฑิตทุกป

การศึกษา (นับตั้งแตปท่ีมีดุษฎีบัณฑิตจบการศึกษา) 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา มีคณะกรรมการประเมินอยาง

นอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

  การทบทวนผลการประเมิน คณะฯ จะจัดสัมมนาประเมินหลักสูตร โดยจะนําผลการประเมินหลักสูตรจาก 

(1) นักศึกษาและดุษฎีบัณฑิต (2) ผูประเมินจากภายนอก และ (3) ผูใชดุษฏีบัณฑิต (ตามขอ 2) มาพิจารณา

รวมกัน และหาขอสรุป เพ่ือเปนขอมูลนําเขา (Input) สวนหนึ่งรวมกับสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคมท่ีจะเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธครั้งตอไป 
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Nuchada Dumrongsiri and Vikanda Pornsakulvanich. (2011). “Internal and external influences on 

 the use of social networking sites Principal Investigators”. Assumption University,  

Thailand. 

Vikanda Pornsakulvanich, Nuchada Dumrongsiri, and Team. (2012). “An analysis of personality  

  traits and learning styles as predictors of academic performance Principal  

  Investigators”. Assumption University, Thailand. 

บทความ 

Pornsakulvanich, V., & Dumrongsiri, N. (2012). “Personality Traits and Demographic Profile 

Predicting Social Networking Sites Usage in Thailand”. Proceedings at the Asian  

Conference on Media and Mass Communication, pp. 50-60. 

Pornsakulvanich, V., Dumrongsiri, N., Sajampun, P., Sornsri, S., John, S, P., Sriyabhand, T., 

Nantapanich, C., Chantarawandi, C., Wongweeranonchai, P.,& Jiradilok, S. (2012).  

 “An analysis of personality traits and learning styles as predictors of academic 

performance”. ABAC Journal, 32(3), 1-19. 

 

4. ศาสตราจารย ดร.สุรพงษ โสธนะเสถียร 

 

หนังสือ/ตํารา 

สุรพงษ โสธนะเสถียร. (2556). ทฤษฎีการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพระเบียงทอง. 

งานวิจัย 

สุรพงษ โสธนะเสถียร. (2555). “วิจัยเพ่ือคนหาเอกลักษณของเข่ือน/โรงไฟฟา ป 2555”.  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

สุรพงษ   โสธนะเสถียร. (2556). “ประเมินความสัมพันธของชุมชนรอบเข่ือนโรงไฟฟา ป 2556”.  

  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. 

สุรพงษ โสธนะเสถียร. (2557). “โครงการรณรงคเผยแพรคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริตประพฤติ 

มิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557”. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

สุรพงษ โสธนะเสถียร และ นันทพร วงษเชษฐา. (2558). “การศึกษาทัศนคติดานผลลัพธทางสังคมท่ีมีตอโครงการ 

  หองเรียนสีเขียว”. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. 
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สุรพงษ โสธนะเสถียร, พีรยุทธ โอรพันธ และ อริสรา  กําธรเจริญ. (2558). “รายงานการประเมินความสัมพันธ 

  ระหวางเข่ือน/โรงไฟฟา กับชุมชนโดยรอบ ป 2558”. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. 

 

5. รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช 

 

งานวิจัย 

พรจิต  สมบัติพานิช. (2554). “โครงการรณรงคและประชาสัมพันธกฎหมายดานการอนุรักษพลังงาน”.  

  กระทรวงพลังงาน. 

พรจิต  สมบัติพานิช. (2554). “โครงการผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธผลงานและกิจกรรม 

  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 

พรจิต สมบัติพานิช. (2558). “โครงการจัดทําองคความรูผลงานประดิษฐคิดคน เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ 

การใชประโยชน”. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

พรจิต สมบัติพานิช. (2558). “โครงการรณรงคเผยแพรคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริตประพฤติ 

มิชอบ”. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 

 

6. รองศาสตราจารย ดร.สมสุข หินวิมาน 

 

หนังสือ/ตํารา 

สมสุข หินวิมาน. (2558). อานทีวี: การเมืองวัฒนธรรมในจอโทรทัศน. กรุงเทพมหานคร: พารากราฟ. 

งานวิจัย 

สมสุข  หินวิมาน และ กิติมา  สุรสนธิ. (2558). “โครงการดําเนินการศึกษาความรูดานบริการคําบรรยายแทนเสียง

หรือบริการเสียงบรรยายแทนภาพของตางประเทศ”. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช). 

บทความ 

สมสุข หินวิมาน. (2556). “ทองไปในโลก การสื่อสารกับโลกาภิวัตน ดวยมุมมองแบบทฤษฎีมารกซิสม”.  

วารสารศาสตร. ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1. หนา 113-153.  

สมสุข หินวิมาน. (2557). “การสังเคราะหองคความรูเรื่องสื่อพิธีกรรมกับการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน: วันวาน วันนี้ 

วันพรุง”. วารสารศาสตร. ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1.  

สมสุข หินวิมาน. (2558). “ไดกินไขสดๆคาวๆหอมๆฟุงๆอยาลืมบานทุงท่ีกินผักบุงแกงค่ัว : การสื่อสารอาหาร 

ขามชาติในกระแสโลกาภิวัตน”. วารสารศาสตร. ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2558.  

 

 

 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=132067
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7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธิดา แสงสิงแกว 

 

งานวิจัย 

นิธิดา แสงสิงแกว. (2555). “เรื่องเลาขาวหนาหนึ่ง วาทกรรมในขาวอาชญากรรม”. คณะวารสารศาสตรและ 

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

นิธิดา แสงสิงแกว, กัลยกร วรลัฎฐานีย, รุจน โกมลบุตร และดวงแกว เธียรสวัสดิ์กิจ. (2556). “โครงการ 

  ประเมินผลโครงการสรางสื่อการเรียนรูสําหรับผูปกครองเด็กประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา 

  ตอนตน “(กลา)คุยกับลูกวัยรุนเรื่องเพศ””. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

กัลยกร วรลัฎฐานีย, ประไพพิศ มุทิตาเจริญ, นิธิดา แสงสิงแกว และ รุจน โกมลบุตร. (2557). “วิจัยเพ่ือศึกษา 

  แนวทางในการออกแบบการฝกอบรมพอแมเพ่ือการสื่อสารเรื่องเพศกับลูก. สํานักงานกองทุนสนับสนุน 

  การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

นิธิดา แสงสิงแกว. (2558). “โครงการประเมินผลกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความรูความเขาใจ ทัศนคติ  

  และทักษะการสื่อสารเรื่องเพศของผูปกครองกับลูกวัยรุน”. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม 

  สุขภาพ (สสส.) 

บทความ 

นิธิดา แสงสิงแกว. (2558). “การสื่อสารผานเรื่องเลาขาวหนาหนึ่ง : วาทกรรมในขาวอาชญากรรม”.  

วารสารศาสตร. ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2558.  

นิธิดา แสงสิงแกว. (2558). “ตามรอยความคิด Anthony Giddens : วาดวยเรื่องสังคม สื่อ และการทบทวนตัวตน 

  ในสังคมสมัยใหมวารสารศาสตร”. วารสารศาสตร. ปท่ี 8 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2558.  

Nitida Sangsingkeo. (2015). “Constructions of Crime News : The Study of Discourse Analysis in 

 Thai Popular”. Journal of Asian Critical Education. Vol.3.1, 2015. 

 

8. อาจารย ดร.อนุชา ทีรคานนท 

 

หนังสือ/ตํารา 

อนุชา  ทีรคานนท . (2555). พระธาตุเสด็จ : วัด ชุมชน คน พิพิธภัณฑ. สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

งานวิจัย 

อนุชา ทีรคานนท, สุภัควดี อภินันทร, เอกภพ โกมลชาติ และสิโรตม ภินันทรัชตธร. (2555). “การสํารวจและ

ศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอนครชัยศรี เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน”. สถาบันไทยคดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

บทความ 

ปารณีย จงรักษ และ อนุชา ทีรคานนท. (2557). “การเปดรับสื่อ ทัศนคติ การแสดงออกทางสังคมของกลุมหญิง 

  รักหญิง”. วารสารบรรณศาสตร. ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2557.คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 



 

43 

 

9. อาจารย ดร.โมไนยพล รณเวช 

 

หนังสือ/ตํารา 

โมไนยพล รณเวช. (2555). "หนวยท่ี 9 การเขียนบทโทรทัศนเพ่ือการประชาสัมพันธ". ในเอกสารการสอนชุดวิชา  

  การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ. นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

โมไนยพล รณเวช. (2557). "หนวยท่ี 1 แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับการวิจัยนิเทศศาสตร". ในเอกสารการสอนชุดวิชา  

  การวิจัยทางนิเทศศาสตร. นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

งานวิจัย 

โมไนยพล รณเวช. (2556). "สถานภาพของการวิจัยเชิงปริมาณในการแสวงหาความรูทางการสื่อสาร".  

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

โมไนยพล รณเวช และ อริสรา กําธรเจริญ. (2558). "การวิเคราะหคุณภาพรายการและประเมินผลการรับชม 

  รายการ "หอมแผนดิน" ทางโมเดิรนไนนทีวี". องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย. 

โมไนยพล รณเวช และ อัจฉรา ปณฑรานุวงศ. (2558). "โครงการประเมินผลการพัฒนาการบริการและการบริหาร 

  จัดการ (กลุมผูรับบริการ)". สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.   

โมไนยพล รณเวช และ อัจฉรา ปณฑรานุวงศ. (2558). "โครงการประเมินผลการพัฒนาการบริการและการบริหาร 

  จัดการ (กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย)". สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.   

บทความ 

โมไนยพล รณเวช. (2558). "สถานภาพของการวิจัยเชิงปริมาณในการแสวงหาความรูทางการสื่อสาร".  

 วารสารศาสตร ปท่ี 8 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2558. หนา103-122. 

 

10. อาจารย ดร.พีรยุทธ โอรพันธ 

 

งานวิจัย 

พีรยุทธ โอรพันธ. 2554. โครงการ : การศึกษาความหมายวรรณกรรมประวัติศาสตรของชาวมลายูปตตานี : 

‘ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานี’ และ ‘ประวัติศาสตรปตตานี’. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 

พีรยุทธ โอรพันธ. 2557. การรับรูความคิดเห็นและการมีสวนรวมในงานประกันคุณภาพ. กองทุนวิจัยคณะวารสาร

ศาสตรและสื่อสารมวลชน. 

สุรพงษ โสธนะเสถียร, พีรยุทธ โอรพันธ และ อริสรา กําธรเจริญ. (2558). “รายงานการประเมินความสัมพันธ 

  ระหวางเข่ือน/โรงไฟฟา กับชุมชนโดยรอบ ป 2558”. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. 

บทความ 

พีรยุทธ โอรพันธ. (2557). “ความผูกพันของคนกับผืนแผนดินในประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานี”.  

วารสารศาสตร ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม – เมษายน. 
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พีรยุทธ โอรพันธ. (2558). “เพงมองเสรีภาพในการสื่อสารผานหนังสือประวัติศาสตรปตตานี”.  

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อการ.  ปท่ี : 10  ฉบับท่ี : 2  เลขหนา : 5-21. 

 

11. อาจารย ดร.อริสรา กําธรเจริญ 

 

งานวิจัย 

โมไนยพล รณเวช และ อริสรา กําธรเจริญ. (2558). "การวิเคราะหคุณภาพรายการและประเมินผลการรับชม 

  รายการ "หอมแผนดิน" ทางโมเดิรนไนนทีวี". องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย. 

สุรพงษ โสธนะเสถียร, พีรยุทธ โอรพันธ และ อริสรา  กําธรเจริญ. (2558). “รายงานการประเมินความสัมพันธ 

  ระหวางเข่ือน/โรงไฟฟา กับชุมชนโดยรอบ ป 2558”. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. 

บทความ 

อริสรา กําธรเจริญ. (2559). “ภูมิหลังผูประกอบการกับความสําเร็จของทีวีดิจิทัล”. วารสารศาสตร. ปท่ี 9 ฉบับท่ี 

1 เดือน มกราคม – เมษายน. 

 

12. อาจารย ดร.นันทพร วงษเชษฐา 

 

งานวิจัย 

สุรพงษ โสธนะเสถียร และ นันทพร วงษเชษฐา. (2558). “การศึกษาทัศนคติดานผลลัพธทางสังคมท่ีมีตอโครงการ 

  หองเรียนสีเขียว”. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. 

บทความ 

นันทพร วงษเชษฐา. (2557). “Global Trends of Publishing: Success and Questionable”.  

  International Conference on Imagining and Printing Technology (ICIPT 2014). 

นันทพร วงษเชษฐา. (2558). “The Representation of the Virtue King in Mahajanaka”.  

The 5th Annual ILASC International Conference. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต กรุงเทพฯ. 

 

13. อาจารย ดร.พรรษา รอดอาตม 

 

หนังสือ/ตํารา 

พรรษา รอดอาตม. (2557). กลยุทธการเขียนในงานประชาสัมพันธ. กทม. : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

งานวิจัย 

พรรษา รอดอาตม. (2557). “โครงการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการ 

  กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2557”. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ 

  โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ. 
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พรรษา รอดอาตม. (2558). “โครงการศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการ 

  กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ประจําป 2558. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ 

  โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ. 

บทความ 

พรรษา รอดอาตม. (2557). “สัมพันธบทจากนิทานพ้ืนบานสังขทองสูพ้ืนท่ีใหมในโลกจอแกว”. วารสารศาสตร.  

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2. 

พรรษา รอดอาตม. (2558). บทบรรณนิทัศน แนะนําหนังสือชุด “นิทานพ้ืนบาน: อานนิทานพ้ืนบานใหได 

  อรรถรส”. วารสารศาสตร. ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2. 
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ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

ลําดับ 

 

 

รายนามอาจารย 

ภาระงานสอนกอนปรับปรุงหลักสูตร 

(ชั่วโมง:สัปดาห) 

ภาระงานสอนภายหลังปรับปรุง

หลักสูตร 

(ชั่วโมง:สัปดาห) 

ภาระงานท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธกอนปรับปรุง

หลักสูตร  

(จํานวนนักศึกษา) 

ภาระงานท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลังปรับปรุง

หลักสูตร  

(จํานวนนักศึกษา) 

  ป. 

ตรี 

ประกาศฯ 

บัณฑิต 

ป.

โท 

ป.

เอก 

รวม ป. 

ตรี 

ประกาศฯ

บัณฑิต 

ป.

โท 

ป.

เอก 

รวม วิทยานิพนธ การคนควา

อิสระ 

วิทยานิพนธ การคนควา

อิสระ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ 6 - 3 3 12 6 - 3 6 15 5 10 5 10 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนา  ธูปแกว 6 - 3 - 9 6 - 3 3 12 5 10 5 10 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิกานดา  พรสกุลวานิช 6 - 3 - 9 6 - 3 3 12 5 10 5 10 
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ภาคผนวก 3 รายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) 

 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาส่ือสารมวลชน ฉบับป พ.ศ. 2554 เพ่ือใชกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

1.  หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ (พ.ศ. 2554) ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการ 

   การอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2554 

 

2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งท่ี 4 / 2559 

เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2559 ตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559   

เปนตนไป  

 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 
 

  เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา สื่อสารมวลชน พ.ศ. 2554 ไดใชในการเรียนการสอน

มาเปนระยะเวลา 5 ป ทางคณะฯ จึงเห็นควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงใหทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ซ่ึงในปจจุบันการสื่อสารมวลชนไมไดมีบทบาทในสังคมเฉกเชนในอดีต 

หากแตการสื่อสารออนไลน ทําใหการสื่อสารในทุกระดับมีความสําคัญยิ่งข้ึน ไมวาจะเปนการสื่อสารระหวาง

บุคคล การสื่อสารกลุม การสื่อสารองคการ การสื่อสารสังคม และการสื่อสารระหวางประเทศ ดังนั้นการเรียน

การสอนทางวารสารศาสตร จึงมิควรเนนใหความสําคัญเฉพาะการสื่อสารมวลชนเชนในหลักสูตร พ.ศ. 2554 

แตควรใหความสําคัญกับการสื่อสารในทุกระดับ โดยมุงหวังใหผูเรียนสามารถบูรณาการการสื่อสารในระดับ

ตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับตนเอง องคการ และสังคมได 
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5. สาระในการปรับปรุงแกไข  
 

5.1 ปรับแกไขช่ือหลักสูตร และช่ือปริญญา  
 

เดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2554) แกไขเปน (หลักสูตร พ.ศ. 2559) 

ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

Doctor of Philosophy Program in  

Mass Communication 

ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา 

Doctor of Philosophy Program in 

Communicology 

ช่ือปริญญา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) 

ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) 

Doctor of Philosophy (Mass Communication) 

Ph.D. (Mass Communication) 

ช่ือปริญญา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารวิทยา) 

ปร.ด. (สื่อสารวิทยา) 

Doctor of Philosophy (Communicology) 

Ph.D. (Mass Communicology) 

 

 5.2 ปรับแกไขรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  
 

ลําดับท่ี เดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2554) แกไขเปน (หลักสูตร พ.ศ. 2559) 

1. ศาสตราจารย ดร. สุรพงษ โสธนะเสถียร ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัจฉรา ปณฑรานุวงศ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทัศนีย บุนนาค ผูชวยศาสตราจารย ดร. พจนา ธูปแกว 

3. อาจารย ดร. จิตระพี ทรัพยแสนดี ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิกานดา พรสกุลวานิช 

4. รองศาสตราจารย ดร. สมสุข หินวิมาน ศาสตราจารย ดร. สุรพงษ โสธนะเสถียร 

5. อาจารย ดร. อนุชา ทีรคานนท รองศาสตราจารย ดร. พรจิต สมบัติพานิช 

6. - รองศาสตราจารย ดร. สมสุข หินวิมาน 

7. - ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิธิดา แสงสิงแกว 

8. - อาจารย ดร. อนุชา ทีรคานนท 

9. - อาจารย ดร. โมไนยพล รณเวช 

10. - อาจารย ดร. พีรยุทธ โอรพันธ 

11. - อาจารย ดร. อริสรา กําธรเจริญ  

12. - อาจารย ดร. นันทพร วงษเชษฐา 

13. - อาจารย ดร. พรรษา รอดอาตม 

ลําดับท่ี 1-3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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5.3 แกไขปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

เดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2554) แกไขเปน (หลกัสูตร พ.ศ. 2559) 

ปรัชญา 

          การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสื่อสาร ซึ่งทําใหเกิดการหลอมรวมของสื่อ 

(Media convergence) และสงผลใหเกิดโลกไรพรมแดนในทศวรรษท่ีผานมา กอปรกับนโยบาย

การเปดเสรีทางการคาและโทรคมนาคมในยุคโลกาภิวัตน ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอ

สังคมไทยและโลกในทุกๆ  ดาน ท้ังในทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมตลอดจนสิ่งแวดลอม การ

พัฒนาอยางรวดเร็วดังกลาวนํามาซึ่งความจําเปนในการแสวงหาองคความรูใหมๆ  เพ่ือความเขาใจ 

และเพ่ือใหทันตอความเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารและสื่อสารมวลชนท่ีมีความหลากหลายและ

ซับซอนมากข้ึน ความรูและความเช่ียวชาญ อยางลึกซึ้งถองแทและกวางขวาง จึงเปนปจจัยท่ีสําคัญ

ยิ่งตอกระบวนการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสามารถไดเปรียบในการแขงขันกับนานาประเทศ ควบคูไป

กับการสรางภูมิตานทานจากผลกระทบตางๆ ท้ังทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสูเปาหมายการ

พัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (Sustainable Development) รวมถึงการสงเสริมการมีสวนรวม  

(Participation) ของทุกภาคสวนในสังคม 

         ท้ังน้ี  ดวยตระหนักถึงความสําคัญของสถานการณท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

เพ่ือใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญทางการสื่อสารและสื่อสารมวลชน เชน การสื่อสาร

สุขภาพ (Health Communication) การสื่อสารสิ่งแวดลอม (Green Communication) และการ

สื่อสารเพ่ือสิทธิมนุษยชน (Human Rights Communication) จึงเห็นควรพัฒนาหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน        

ปรัชญา 

           การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสื่อสารสงผลใหเกิดโลกไรพรมแดนในปจจุบัน

โดยเฉพาะภายในกลุมอาเซียนไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอสังคมไทยในทุกๆดาน การ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดังกลาว นํามาซึ่งความจําเปนในการแสวงหาองคความรูใหมๆ  เพ่ือใหทัน

ตอความเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารท่ีมีความหลากหลายและซับซอนมากข้ึน ความรูและความ

เช่ียวชาญอยางลึกซึ้ง ถองแท และกวางขวาง จึงเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งตอกระบวนการแขงขันกับ

นานาประเทศ ควบคูไปกับการสรางภูมิตานทานจากผลกระทบตางๆเพ่ือนําไปสูเปาหมายการพัฒนา

สังคมและประเทศแบบยั่งยืน 

      ในการน้ีจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรใหมีเน้ือหาท่ีสนองตอการบูรณาการความหลากหลาย

อันเน่ืองมาจากความเปนสังคมพหุนิยมในปจจุบันท่ีทําใหการแสวงหาสภาพความจริงของการสื่อสาร

ในปจจุบันแตกตางจากปรากฏการณทางการสื่อสารในอดีตท่ีผูศึกษาจําเปนตองมีองคความรูท่ี

หลากหลายและรอบดาน ซึ่งทําใหผูศึกษาตองเขาใจและเขาถึงกรรมวิธีในการแสวงหาความรูท่ีลึกซึ้ง 

ทฤษฎีการสื่อสารท่ีหลากหลาย การแปลความหมายปรากฏการณทางการสื่อสารท่ีเคลือบดวยมายา

คติ การสื่อสารระหวางประเทศ การสื่อสารทางการเมือง การจัดการทางการสื่อสาร และการบริหาร

สื่อสารมวลชน จากลักษณะดังกลาวจะเปนประโยชนท้ังในแงผูศึกษาและหลักสูตรในการผลิตองค

ความรูท่ีมีคุณคาและสอดคลองกับสถานการณการสื่อสารท่ีมีมิติซับซอน 
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เดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2554) แกไขเปน (หลกัสูตร พ.ศ. 2559) 

ความสําคัญ 

          คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ในฐานะสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาแหงแรกในประเทศไทย และพัฒนาองคความรูในการศึกษาและวิจัยข้ันสูงมาอยาง

ตอเน่ือง โดยมีการเปดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิตในป พ.ศ. 2542 ท้ังน้ี หลักสูตรไดเนน

การวิจัยคนควาในองคความรูท้ังในลักษณะสหสาขาวิชา และพหุสาขาวิชา ท่ีมุงเนนศักยภาพทาง

วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเปนผูนําความคิดทางสังคมท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทาง

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ความสําคัญ 

          คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ในฐานะสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาทางการสื่อสารแหงแรกในประเทศไทย และพัฒนาองคความรูในการศึกษาและ

วิจัยข้ันสูงมาอยางตอเน่ือง โดยมีการเปดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิตในป พ.ศ. 2542 ท้ังน้ี 

หลักสูตรไดเนนการวิจัยคนควาในองคความรูท้ังในลักษณะสหสาขาวิชาท่ีมุงเนนศักยภาพทาง

วิชาการและวิชาชีพช้ันสูง มีความเทาทันสังคมการสื่อสารท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึง

ความเปนผู นําความคิดทางสังคมอยางมีคุณธรรมและความรับผิดชอบตามแนวทางของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการรับใชสังคม 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพ่ือใหดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังน้ี 

1)  เปนผูนําสังคม สามารถวิเคราะห สังเคราะห วิพากษ ปญหาทางการสื่อสารเพ่ือหาแนวทาง 

แกไขท่ีเหมาะสมใหกับประเทศ 

2)  มีความเปนเลิศทางวิชาการดานวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มีจริยธรรมและคุณธรรม 

สามารถนําสังคมไปสูการพัฒนาท้ังในระดับชาติและระดับสากล 

3)  มีความสามารถและรอบรูท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยดานวารสารศาสตร

และสื่อสารมวลชนท้ังในเชิงลุมลึกและกวางขวาง 

4)  พัฒนาศักยภาพของดุษฎีบัณฑิตใหเปนผูมีองคความรูใหกวางขวางยิ่งข้ึนในระดับสากลภายใต

ความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและตางประเทศ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพ่ือใหดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังน้ี 

1)  เปนผูนําสังคม สามารถวิเคราะห สังเคราะห วิพากษ ปญหาทางการสื่อสารเพ่ือหาแนวทาง 

แกไขท่ีเหมาะสมใหกับสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

2)  มีความเปนเลิศทางวิชาการดานสื่อสารในทุกระดับและทุกประเภทนอกจากทางดานวารสาร

และสื่อสารมวลชน ท้ังมีจริยธรรมและคุณธรรม สามารถนําสังคมไปสูการพัฒนาท้ังในระดับชาติ

และระดับสากล 

3)  มีความสามารถและรอบรูท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยในทุกระดับการ

สื่อสารและทุกประเภทท้ังในเชิงลุมลึก โดยรอบ และกวางขวาง 

4)  พัฒนาศักยภาพของดุษฎีบัณฑิตใหเปนผูมีองคความรูอยางลุมลึกเทาทันสังคม รวมถึงยัง

สามารถพัฒนาองคความรูท้ังในระดับสากลภายใตความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 
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5.4 ปรับแกไขโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร  
 

เดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2554) แกไขเปน (หลกัสูตร พ.ศ. 2559) 

โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

หมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

บังคับ 6 18 

เฉพาะ 3 9 

วิทยานิพนธ 1 36 

รวม 10 63 
 

โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

หมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

บังคับ 5 15 

เฉพาะ 5 15 

วิทยานิพนธ 1 36 

รวม 11 66 
 

 

5.5 เปล่ียนแปลงรายวิชา 
 

5.5.1 ปรับคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 วิชา 
 

เดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2554) แกไขเปน (หลกัสูตร พ.ศ. 2559) 

วส. 900 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑติ                           36 

JC  900 Dissertation 

     นักศึกษาจะตองจัดทําหัวขอวิทยานิพนธอันกอใหเกิดองค

ความรูใหม ในสาขาวิชาสื่อสารมวลชนท่ีศึกษา เขียนและ

นําเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธดังกลาวไดอยางลุมลึก รวมท้ัง

เผยแพรผลงานการวิจัยในวารสารทางวิชาการหรือสื่อตางๆ ท่ี

เหมาะสมอยางมีจริยธรรม โดยนักศึกษาสามารถเลือกทํา

วิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

วส. 900 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑติ                            36 

JC  900 Dissertation 

     การจัดทําวิทยานิพนธอันกอใหเกิดองคความรูใหมใน

สาขาวิชาสื่อสารวิทยา โดยคนควาศึกษา เขียน และนําเสนอผล

การศึกษาวิทยานิพนธดังกลาวไดอยางริเริ่มและลุมลึก รวมท้ัง

เผยแพรผลงานการวิจัยในวารสารทางวิชาการหรือสื่อตางๆ ท่ี

เหมาะสมอยางมีจริยธรรม โดยนักศึกษาสามารถเลือกทํา

วิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในขอบเขตของ

สื่อสารวิทยา 

 

5.5.2 ปรับช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา จํานวน 4 วิชา 
 

เดิม (หลกัสูตร พ.ศ. 2554) แกไขเปน (หลกัสูตร พ.ศ. 2559) 

วส. 701 การแสวงหาความรูในการวิจัยทางสังคมศาสตร 

3(3-0-9) 

JC  701 Epistemology of Social Sciences Research 

     อภิปรัชญา (Metaphysics) ญาณวิทยา(Epistemology) 

และวิธีการคิดในทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งนํามา

เปนรากฐานของระเบียบวิธีการวิจัยและการคนพบองคความรู 

รวมท้ังความเปนนักคิดนักวิเคราะห และความเขาใจในปญหา

ของวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนไดอยางถองแทท้ังในเชิง

วิชาการและวิชาชีพ โดยรวมไปถึงความเขาใจในผลกระทบและ

ความเก่ียวพันขององคความรูอยางรอบดาน 

วส. 701 การแสวงหาความรูทางสังคมศาสตร        3(3-0-9) 

 

JC  701 Epistemology for Social Sciences 

     การแสวงหาองคความรูแบบนวสมัยท่ีประกอบดวยวิทย

ปรัชญาและปรัชญาสังคมศาสตร รวมถึงการแสวงหาองคความรู

แบบหลังนวสมัย โดยเฉพาะการเช่ือมโยงกับระเบียบวิธีการวิจัย 

และทฤษฎีทางการสื่อสาร 
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เดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2554) แกไขเปน (หลกัสูตร พ.ศ. 2559) 

วส. 702 สัมมนาทฤษฎีทางวารสารศาสตรและ 

           สื่อสารมวลชน                                   3(3-0-9) 

JC  702 Seminar in Journalism and  

           Mass Communication Theory 

     มุ งหมายใหผู เ รี ยนเขา ใจหลักปรัชญา ประ วัติ  และ

พัฒนาการของทฤษฎีทางวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

อยางละเอียดลึกซึ้ง มีความรู ความสามารถในการวิเคราะหและ

อภิปราย  ทฤษฎี ในระดับต างๆ โดยสามารถเ ช่ือมโยง

ความสัมพันธกับระบบตางๆ ทางสังคมเชน เศรษฐกิจ การเมือง

วัฒนธรรม นิเวศวิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 

พรอมท้ังสามารถอธิบายปญหา และแนวทางการแกไขปญหา

ทางการสื่อสารไดอยางเปนระบบ รวมถึงเปนแนวทางของการ

วิจัยเพ่ือยืนยันหรือเพ่ิมพูนองคความรูใหมท่ีแตกตางไปจากเดิม 

หรือเพ่ือการสรางทฤษฎี 

วส. 702 ทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง                         3(3-0-9) 

 

JC  702 Advanced Communicology Theories 

      

     หลักปรัชญาและพัฒนาการของทฤษฎีการสื่อสารอยาง

ลึกซึ้งในทุกระดับการสื่อสารและทุกข้ันตอนของกระบวนการ 

โดยสามารถสรางความเขาใจ การอธิบาย และการทํานาย

ปรากฏการณทางการสื่อสาร นอกเหนือจากความสามารถใน

การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 

วส. 703 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณขั้นสูง       3(3-0-9) 

 

JC  703 Advanced Quantitative Data Analysis  

      

     กระบวนการวิจัย การวางรูปแบบ วิเคราะหเทคนิค วิธีการ

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการนําเอาสถิติ

บรรยาย สถิติอางอิงและสถิติข้ันสูง ไปประยุกตใชกับตัวแปร

เดี่ยว ตัวแปรคู และพหุตัวแปรในการพิสูจนสมมติฐานของการ

วิจัยสื่อสาร 

วส. 703 การวิเคราะหทางสถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัยการสื่อสาร 

                                                              3(3-0-9) 

JC  703 Advanced Statistical Analysis for  

          Communication Research    

     หลักการของการใชสถิติข้ันสูงในการทดสอบสมมติฐานการ

วิจัย การลดทอนขอมูล และการวิเคราะหขอมูลโดยใชโมเดล

สมการโครงสราง (Structural Equation Model: SEM) หรือ 

โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน (Linear Structure 

Relationship Model: LISREL Model) เพ่ือการวิจัยการ

สื่อสาร ดวยการศึกษาผานโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

รวมถึงการแปลความหมาย และการนําเสนอผลการวิเคราะห

ดังกลาวดวย 

วส. 705 สัมมนาการวิจัยเชิงปริมาณทางการสื่อสาร 3(3-0-9) 

JC  705 Seminar in Quantitative Research in  

           Communication  

     การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ันเรียนตอ

กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณท่ีเช่ือมโยงระหวางทฤษฎีการ

สื่อสารสื่อสารมวลชน และปรากฏการณทางสังคม ในการ

นําไปสูคําตอบหรือองคความรู  รวมถึงการวิเคราะหและ

ประเมินผลงานวิจัยทางการสื่อสารซึ่งตีพิมพเผยแพร เพ่ือเปน

แบบอยางหรือเพ่ือการตรวจสอบ หรือเพ่ือการวิเคราะหพิจารณ 

วส. 705 การวิจัยการสื่อสารเชิงปริมาณขั้นสูง        3(3-0-9) 

JC  705 Advanced Quantitative Communication  

           Research  

     กระบวนการวิจัยทางการสื่อสารเชิงปริมาณ โดยเนน

กระบวนการเ ช่ือมโยงระหว างการ วิจัย กับทฤษฎี  และ

ปรากฏการณทางการสื่อสาร การประยุกตใชสถิติเพ่ือการวิจัย

การสื่อสาร รวมถึงการเขียนขอเสนอโครงการ การเขียนรายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ การนําเสนอรายงานวิจัย การประเมินคุณภาพ

งานวิจัย และจริยธรรมของการวิจัย 
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5.5.3 ผนวกรวมวิชา ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชา และคําอธิบายรายวิชา จํานวน 11 วิชา 

 

เดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2554) แกไขเปน (หลกัสูตร พ.ศ. 2559) 

วส. 704 การวิจัยการสื่อสารเชิงคุณภาพขั้นสูง       3(3-0-9) 

JC  704 Advanced Qualitative Research in  

           Communication  

     วิธีการนําเทคนิคในการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการวิเคราะห 

ตีความขอมูล และแสวงหาองคความรูในเชิงการวิจัย ท้ังน้ี เพ่ือ

การทดสอบทฤษฎีหรือเพ่ือสรางทฤษฎีทางดานการสื่อสาร  

วส. 706 สัมมนาการวิจัยเชิงคุณภาพทางการสื่อสาร3(3-0-9) 

JC  706 Seminar in Qualitative Research in  

           Communication  

     การวิเคราะหเทคนิค วิธีการตางๆ ตามแนวทางการวิจัยเชิง

คุณภาพ เนนใหผูศึกษามีความเขาใจอยางลึกซึ้ง โดยสามารถนํา

ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพมากําหนดปญหา และกระบวนการเชิง

ความคิด เพ่ือแสวงหาองคความรูใหมๆ ทางวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน รวมถึงสามารถวิเคราะหและประเมินผลงานวิจัย

ทางการสื่อสารท่ีพิมพเผยแพรแลว เพ่ือเปนแบบอยางเพ่ือการ

ตรวจสอบ หรือเพ่ือการวิเคราะหวิจารณ 

วส. 704 การวิจัยการสื่อสารเชิงคุณภาพขั้นสูง       3(3-0-9) 

JC  704 Advanced Qualitative Communication  

           Research  

     กระบวนการการวิจัยทางการสื่อสารเชิงคุณภาพ โดยเนน

การวิเคราะหและการแปลความหมายขอมูลในรูปแบบตางๆ ท่ี

ครอบคลุมท้ังการวิเคราะหเ น้ือหา การสังเกตการณ การ

สัมภาษณเจาะลึก และการสัมภาษณกลุม เพ่ือประโยชนในการ

แสวงหาคําตอบของปรากฏการณทางการสื่อสาร รวมท้ังการ

เขียนขอเสนอโครงการ การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การ

นําเสนอรายงานวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย และ

จริยธรรมของการวิจัย 

 

วส. 801 การวิเคราะหเปรียบเทียบระบบสื่อสารมวลชน 

           นานาชาติ                                         3(3-0-9) 

JC  801 Comparative Analysis on International  

           Mass Media Systems 

     การวิเคราะห เปรียบเทียบ ปรัชญา ทฤษฎี  แนวคิด 

โครงสราง ระบบ และการดําเนินงานของสื่อสารมวลชนท้ังใน

และตางประเทศโดยละเอียด โดยอธิบายถึงปจจัยและขอจํากัด

ของระบบดังกลาวท่ีมีผลตอการกําหนดนโยบาย การควบคุม

ระบบสื่อสารมวลชน และประเด็นปญหาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

วส. 802 เทคโนโลยีการสื่อสารและการสื่อสารระหวาง 

           ประเทศ                                           3(3-0-9) 

JC  802 Communication Technologies and 

           International Communication  

     ประวัติความเปนมา พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร

สมัยใหม เทคนิควิธีการ และการจัดการท่ีนํามาประยุกตใชใน

ระบบสื่อสารมวลชนระหวางประเทศและองคกรการสื่อสาร

ระหวางประเทศ 

วส. 802 สัมมนาการสื่อสารระหวางประเทศ          3(3-0-9) 

 

JC 802 Seminar in International Communication 

     ระบบสื่อสารมวลชนเปรียบเทียบ องคการสื่อสารระหวาง

ประเทศ สํานักขาว เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน 

องคประกอบของภูมิสื่อสารท่ีประกอบดวยภูมิรัฐศาสตร ปจจัย

เศรษฐกิจ กระแสสังคมโลก และการไหลบาทางวัฒนธรรม   

เปนตน 
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เดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2554) แกไขเปน (หลกัสูตร พ.ศ. 2559) 

วส. 803 สัมมนาโลกาภิวัตนและการสื่อสารระหวางประเทศ  

                                                                 3(3-0-9) 

JC  803  Seminar in Globalization and  

            International Communication 

     แนวคิดกระบวนการของโลกาภิวัตน (Globalization) โดย

เนนประเด็นปญหาท่ีสัมพันธกับการเมืองและการสื่อสาร

ระหวางประเทศ ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม รวมถึงผลกระทบตอการเปดเสรีของตลาดโลก และ

การผอนคลายกฎระเบียบในประเทศโลกท่ีสามตลอดจน

จริยธรรมและธุรกิจทางการสื่อสารในระดับโลก 

วส. 811 การสื่อสารและความคิดทางการเมือง       3(3-0-9) 

JC  811 Communication and Political Thoughts 

     ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดวิวัฒนาการ โครงสราง

ทางการเมืองการปกครองของไทยและตางประเทศ รวมถึง

การ ศึกษาภูมิ หลั ง  และการสะทอนทางความคิดของ

สื่อสารมวลชน เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธ และอิทธิพลระหวาง

กระบวนการทางการเมืองและกระบวนการสื่อสารมวลชน 

วส. 812 การสื่อสารและการรณรงคทางการเมือง   3(3-0-9) 

JC  812 Communication and Political Campaign 

     กระบวนการและกลยุทธทางการสื่อสารท่ีนํามาใชในการ

รณรงคทางการเมือง เชน การประชาสัมพันธทางการเมือง การ

โฆษณาหาเสียง การมีสวนรวมทางการเมืองโดยมุงเนนวิเคราะห

เน้ือหา สาระ การจัดการ และการประเมินการรณรงคมวลชน 

รวมถึงสาธารณมต ิ

วส. 813  สัมมนาการสื่อสารทางการเมืองของไทย  3(3-0-9) 

JC  813 Seminar in Thai Political Communication 

     ประเด็นปญหาท่ีเก่ียวกับการสื่อสารทางการเมือง โดยการ

อภิปรายและวิเคราะหถึงสาเหตุ ปจจัย ขอจํากัด ผลกระทบ 

ตลอดจนบทบาทและการกําหนดสาระทางการเมืองของ

สื่อสารมวลชน รวมท้ังการวิจัยและการประยุกตใช  เ พ่ือ

พัฒนาการสื่อสารทางการเมือง 

วส. 803 สัมมนาการสื่อสารทางการเมือง              3(3-0-9) 

JC  803 Seminar in Political Communication    

     ความคิดทางการเมือง กระบวนการสื่อสารในการเมืองการ

ปกครอง การรณรงคทางการเมือง การประชาสัมพันธทาง

การเมือง การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง สาธารณมติ รวมถึงการ

วิจัยและการประยุกตใชนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง 
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เดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2554) แกไขเปน (หลกัสูตร พ.ศ. 2559) 

วส. 891 วิชาเฉพาะตามความสนใจ 1                 3(3-0-9) 

JC  891 Special Selected Topic 1 

     แสวงหาองคความรู แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับหัวขอท่ี

กําลังเปนท่ีสนใจในดานสื่อสารมวลชน ซึ่งเช่ือมโยงใหเห็นวา

องคความรูดังกลาวสามารถนําไปใชในการวิเคราะห สังเคราะห   

วิจัยในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา หรือเปนรายวิชา

ทางดานสื่อสารมวลชน ระดับดุษฎีบัณฑิตท่ีเปดสอนในสถาบันท่ี

สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ท้ังในและตางประเทศ   

วส. 892 วิชาเฉพาะตามความสนใจ 2                3(3-0-9) 

JC  892 Special Selected Topic 2 

     สัมมนา การนําเสนอผลงาน การวิเคราะห สังเคราะห 

วิจารณ หรือการศึกษาดวยตนเองในหัวขอท่ีเปนท่ีสนใจดาน

สื่อสารมวลชน และการเขียนบทความวิชาการท่ีเก่ียวของกับ

หัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษา โดยการมอบหมายของอาจารย

ผูรับผิดชอบวิชา หรือเปนรายวิชาทางดานสื่อสารมวลชน ระดับ

ดุษฎีบัณฑิตท่ีเปดสอนในสถาบันท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทย

ฐานะ ท้ังในและตางประเทศ 

วส. 893 วิชาเฉพาะตามความสนใจ 3                 3(3-0-9) 

JC  893 Special Selected Topic 3 

     สัมมนา การนําเสนอผลงาน การวิเคราะห สังเคราะห 

วิจารณ  หรือ  การศึกษาดวยตนเองในหัวขอ ท่ี เ ก่ียว กับ

วิทยานิพนธ  โดยเนนการบูรณาการองคความรู เพ่ือพัฒนาให

เกิดองคความรูใหมท่ีมีระดับสูงข้ันและเปดกวางในหัวขอท่ีเปนท่ี

นาสนใจดานสื่อสารมวลชน  หรือเปนรายวิชาทางดาน

สื่อสารมวลชน  ระดับดุษฎีบัณฑิตท่ีเปดสอนในสถาบันท่ีสภา

มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ท้ังในและตางประเทศ 

วส. 806 วิชาเฉพาะตามความสนใจทางสื่อสารวิทยา3(3-0-9) 

JC  806 Special Selected Topic in Communicology 

     การสัมมนา การนําเสนอผลงาน การแสวงหาองคความรู 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับหัวขอท่ีกําลังเปนท่ีสนใจในดานการ

สื่อสาร ซึ่งเช่ือมโยงใหเห็นวา องคความรูดังกลาวสามารถ

นําไปใชในการวิเคราะห สังเคราะหในการทําวิทยานิพนธหรือ

เปนประโยชนตอศาสตรทางการสื่อสาร โดยวิชาน้ีตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

หลักสูตร 

 

5.5.4 เปดเพ่ิมวิชา จํานวน 3 วิชา 
 

วส. 801 สัมมนาปรัชญาภาษาศาสตรและการสื่อความ              3(3-0-9) 

JC  801 Seminar in Philosophy of Linguistics and Interpretation  

       การสืบสาวถึงธรรมชาติของภาษา ความหมายกับการสื่อสาร การใช/ความเขาใจภาษา สัญญัติศาสตร (Semiotics) 

อรรถศาสตร (Semantics) ท่ีครอบคลุมถึงการเลาความ (Narratology) การแปลความหมาย (Hermeneutics) การวิพากษ 

(Critique) การอภิปรายความ (Discourse Analysis) การทลายกรอบ (Deconstruction) และการแสดงออกจากคําพูด (Speech 

Acts) ท้ังน้ีเพ่ือการแสวงหาคําตอบจากความหมายของภาษา 

 

 



 

 56 

 

วส. 804 สัมมนาการจัดการการสื่อสารขั้นสูง               3(3-0-9) 

JC  804 Seminar in Advanced Communication Management 

       ความหมาย บทบาทของการจัดการทางการสื่อสาร ปจจัยในการจัดระเบียบการสื่อสารในองคการ ครอบคลุมถึงแบบ

ภาษาท่ีใช วิธีการติดตอสื่อสาร ขอบเขตการสื่อสาร ยุทธศาสตรการสื่อสาร แนวทางการปรับปรุงการจัดการนอกเหนือจากปจจัยใน

การจัดการการสื่อสาร บรรยากาศองคการ แนวนโยบายการจัดการ การสื่อสารองคการ กิจกรรมการสื่อสาร ระดับการสื่อสาร 

เปาหมาย ประโยชน ความสําเร็จ ผลกระทบ และแนวทางการพัฒนาการสื่อสารองคการ 

 

วส. 805 สัมมนาการบริหารสื่อสารมวลชนขั้นสูง              3(3-0-9) 

JC  805 Seminar in Advanced Mass Communication Administration 

       ความหมาย บทบาทของบริหารสื่อสารมวลชน กระบวนการบริหารสื่อสารมวลชน การบริหารงานสํานักงาน ธุรกิจ 

อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนในสวนระบบกรรมสิทธ์ิ ความเปนเจาของสื่อมวลชน การจัดการการเงิน การบัญชี การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย นอกเหนือจากการบริหารงานวารสารศาสตร โดยครอบคลุมสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน ภาพยนตร โทรทัศน

บอกรับสมาชิก และสื่อดิจิทัล และการบริหารงานวิศวกรรมสื่อ 

 

6.  โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 

 

หมวดวิชา เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ โครงสรางเดิม 

(2554) 

โครงสรางใหม 

(2559) 

1. การศึกษารายวิชา 

    1.1 วิชาบังคับ 

    1.2 วิชาเฉพาะ 

ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 27 หนวยกิต 

18 หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

30 หนวยกิต 

15 หนวยกิต 

15 หนวยกิต 

2. วิทยานิพนธ  

    (แบบ  2.1) 

ไมนอยกวา  36  หนวยกิต 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

หนวยกิตรวม  ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 63 หนวยกิต 66 หนวยกิต 
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ภาคผนวก 4 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2554 กับ พ.ศ. 2559 

 

เดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2554) แกไขเปน (หลักสูตร พ.ศ. 2559) 

1.ช่ือหลักสูตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

                    Doctor of Philosophy Program in Mass Communication 

1.ช่ือหลักสูตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา 

                    Doctor of Philosophy Program in Communicology 

2. ช่ือปริญญา 

ชื่อเต็ม ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) 

ชื่อยอ ภาษาไทย ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) 

ชือเต็ม ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Mass Communication) 

ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ Ph.D. (Mass Communication) 
 

2. ช่ือปริญญา 

ชื่อเต็ม ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารวิทยา) 

ชื่อยอ ภาษาไทย ปร.ด. (สื่อสารวิทยา) 

ชือเต็ม ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Communicology) 

ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ Ph.D. (Communicology) 
 

3. ปรชัญา 

          การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสื่อสาร ซ่ึงทําใหเกิดการหลอมรวม

ของสื่อ (Media Convergence) และสงผลใหเกิดโลกไรพรมแดนในทศวรรษท่ีผานมา 

กอปรกับนโยบายการเปดเสรีทางการคาและโทรคมนาคมในยุคโลกาภิวัตน ไดกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงอยางมากตอสังคมไทยและโลกในทุกๆ  ดาน ท้ังในทางเศรษฐกิจ  

การเมือง  สังคมตลอดจนสิ่งแวดลอม การพัฒนาอยางรวดเร็วดังกลาวนํามาซ่ึงความจํา

เปนในการแสวงหาองคความรู ใหมๆ  เ พ่ือความเขาใจ และเพ่ือให ทันตอความ

เปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารและสื่อสารมวลชนท่ีมีความหลากหลายและซับซอนมากข้ึน 

ความรูและความเชี่ยวชาญ อยางลึกซ้ึงถองแทและกวางขวาง จึงเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งตอ

กระบวนการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสามารถไดเปรียบในการแขงขันกับนานาประเทศ 

3. ปรัชญา 

           การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสื่อสารสงผลใหเกิดโลกไรพรมแดน

ในปจจุบันโดยเฉพาะภายในกลุมอาเซียนไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอ

สังคมไทยในทุกๆ ดาน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดังกลาว นํามาซ่ึงความจําเปนใน

การแสวงหาองคความรูใหมๆ  เพ่ือใหทันตอความเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารท่ีมีความ

หลากหลายและซับซอนมากข้ึน ความรูและความเชี่ยวชาญอยางลึกซ้ึง ถองแท และ

กวางขวาง จึงเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งตอกระบวนการแขงขันกับนานาประเทศ ควบคูไปกับ

การสรางภูมิตานทานจากผลกระทบตางๆเพ่ือนําไปสูเปาหมายการพัฒนาสังคมและ

ประเทศแบบยั่งยืน 

    ในการนี้จําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรใหมีเนื้อหาท่ีสนองตอการบูรณาการความ
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ควบคูไปกับการสรางภูมิตานทานจากผลกระทบตางๆ ท้ังทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือ

นําไปสูเปาหมายการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (Sustainable Development) รวมถึง

การสงเสริมการมีสวนรวม  (Participation) ของทุกภาคสวนในสังคม 

         ท้ังนี้   ดวยตระหนักถึงความสําคัญของสถานการณท้ังภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ เพ่ือใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญทางการสื่อสารและ

สื่อสารมวลชน เชน การสื่อสารสุขภาพ (Health Communication) การสื่อสาร

สิ่งแวดลอม (Green Communication) และการสื่อสารเพ่ือสิทธิมนุษยชน (Human 

Rights Communication) จึงเห็นควรพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

สื่อสารมวลชน        

หลากหลายอันเนื่องมาจากความเปนสังคมพหุนิยมในปจจุบันท่ีทําใหการแสวงหาสภาพ

ความจริงของการสื่อสารในปจจุบันแตกตางจากปรากฏการณทางการสื่อสารในอดีตท่ีผู

ศึกษาจําเปนตองมีองคความรูท่ีหลากหลายและรอบดาน ซ่ึงทําใหผูศึกษาตองเขาใจและ

เขาถึงกรรมวิธีในการแสวงหาความรูท่ีลึกซ้ึง ทฤษฎีการสื่อสารท่ีหลากหลาย การแปล

ความหมายปรากฏการณทางการสื่อสารท่ีเคลือบดวยมายาคติ การสื่อสารระหวาง

ประเทศ การสื่อสารทางการเมือง การจัดการทางการสื่อสาร และการบริหาร

สื่อสารมวลชน จากลักษณะดังกลาวจะเปนประโยชนท้ังในแงผูศึกษาและหลักสูตรใน

การผลิตองคความรูท่ีมีคุณคาและสอดคลองกับสถานการณการสื่อสารท่ีมีมิติซับซอน 

4. ความสําคัญ 

          คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ในฐานะสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียน

การสอนในระดับปริญญาแหงแรกในประเทศไทย และพัฒนาองคความรูในการศึกษาและ

วิจัยข้ันสูงมาอยางตอเนื่อง โดยมีการเปดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิตในป พ.ศ. 

2542 ท้ั ง นี้  ห ลั ก สู ต ร ไ ด เ น น ก า ร วิ จั ย ค น ค ว า ใ นอ งค ค ว า ม รู ท้ั ง ใ น ลั กษ ณ ะ 

สหสาขาวิชา และพหุสาขาวิชา ท่ีมุงเนนศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความ

เปนผูนําความคิดทางสังคมท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

4. ความสําคัญ 

          คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ในฐานะสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียน

การสอนทางการสื่อสารในระดับปริญญาแหงแรกในประเทศไทย และพัฒนาองคความรู

ในการศึกษาและวิจัยข้ันสูงมาอยางตอเนื่อง โดยมีการเปดการเรียนการสอนระดับดุษฎี

บัณฑิตในป พ.ศ. 2542 ท้ังนี้ หลักสูตรไดเนนการวิจัยคนควาในองคความรูท้ังในลักษณะ

สหสาขาวิชาท่ีมุงเนนศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีความเทาทันสังคมการ

สื่อสารท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงความเปนผูนําความคิดทางสังคมอยางมี

คุณธรรมและความรับผิดชอบตามแนวทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการรับใช

สังคม 
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5. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

    เพ่ือใหดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 

    1) เปนผูนําสังคม สามารถวิเคราะห สังเคราะห วิพากษ ปญหาทางการสื่อสารเพ่ือหา

แนวทาง แกไขท่ีเหมาะสมใหกับประเทศ 

    2) มีความเปนเลิศทางวิชาการดานวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มีจริยธรรมและ

คุณธรรม สามารถนําสังคมไปสูการพัฒนาท้ังในระดับชาติและระดับสากล 

    3) มีความสามารถและรอบรูท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยดาน

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนท้ังในเชิงลุมลึกและกวางขวาง 

    4) พัฒนาศักยภาพของดุษฎีบัณฑิตใหเปนผูมีองคความรูใหกวางขวางยิ่งข้ึนในระดับ

สากลภายใตความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 

 

5. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

    เพ่ือใหดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 

    1) เปนผูนําสังคม สามารถวิเคราะห สังเคราะห วิพากษ ปญหาทางการสื่อสาร เพ่ือ

หาแนวทางแกไขท่ีเหมาะสมใหกับสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

    2) มีความเปนเลิศทางวิชาการดานสื่อสารในทุกระดับและทุกประเภทนอกจาก

ทางดานวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ท้ังมีจริยธรรมและคุณธรรม สามารถนําสังคม

ไปสูการพัฒนาท้ังในระดับชาติและระดับสากล 

    3) มีความสามารถและรอบรูท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยในทุก

ระดับการสื่อสารและทุกประเภทท้ังในเชิงลุมลึก โดยรอบ และกวางขวาง 

    4) พัฒนาศักยภาพของดุษฎีบัณฑิตใหเปนผูมีองคความรูอยางลุมลึกเทาทันสังคม 

รวมถึงยังสามารถพัฒนาองคความรูท้ังในระดับสากลภายใตความรวมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและตางประเทศ 

6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

    คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

    1) ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมีผลการเรียนคาระดับเฉลี่ยสะสม 

3.25 ข้ึนไปหรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตางประเทศ ซ่ึงสภา

มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ  

    2) ผูบริหารระดับสูงและอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาจะไดรับการพิจารณาประกอบ 

6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

    คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 

2558 หมวด 2 ขอ 7 คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษา และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

    1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํา

กวา 3.25 จากระบบ 4.00 หรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ

ตางประเทศ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ  
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    3) ผูสมัครเขาศึกษา จะตองสามารถเขาเรียนไดเต็มเวลา ดังนั้น หากเปนผูท่ีปฏิบัติงาน

อยูตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรใหลาศึกษาไดเต็มเวลา 

    4) เปนผูท่ีมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 500 คะแนนข้ึนไป หรือ TOEFL 500 

คะแนน หรือ IELTS 6.0 คะแนนข้ึนไป โดยตองเปนผลการทดสอบภายใน 2 ปยอนหลัง

นับจากวันยื่นใบสมัคร 

    2) มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไมนอยกวา 500 หรือ IELTS ไมนอยกวา 6.0 

หรือ TOEFL Paper-based ไมนอยกวา 500 หรือ TOEFL Computer-based ไมนอย

กวา 173 หรือ TOEFL Internet-based ไมนอยกวา 61 (โดยผลสอบตองไมเกิน 2 ป 

นับถึงวันสมัคร)  

    3) อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา หรือผูบริหารระดับสูงในองคการภาครัฐ/เอกชน จะ

ไดรับการพิจารณาประกอบ 

    4) ผูสมัครเขาเปนนักศึกษา หากผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา จะตองสามารถ

เขาเรียนไดเต็มเวลา ดังนั้นหากเปนผู ท่ีปฏิบัติงานอยู ตองไดรับการอนุมัติจาก

ผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรใหลาศึกษาไดเต็มเวลา 

7. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา  

    1) ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ 

    2) ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 500 คะแนนข้ึนไป หรือ 

TOEFL 500 คะแนน หรือ IELTS 6.0 คะแนนข้ึนไป (ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึงวัน

สมัคร)  

    3) ผูเขาศึกษาจะตองมีผูรับรองอยางนอย จํานวน 2 คน และผูสมัครท่ีมีผลงาน

ทางการวิจัยหรืองานทางวิชาชีพและเคาโครงงานวิจัยท่ีจะศึกษาเม่ือเขามาศึกษา  ให

นํามายื่นดวยตัวเองในวันสมัครหรือวันสอบขอเขียน  

    4) เง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

 

7. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา  

    1) ตองมีผลสอบ “ผาน” ท้ังการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ  

    2) ตองมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET คะแนนไมนอยกวา 500 หรือ IELTS ไม

นอยกวา 6.0 หรือ TOEFL Paper-based ไมนอยกวา 500 หรือ TOEFL Computer-

based ไมนอยกวา 173 หรือ TOEFL Internet-based ไมนอยกวา 61 (โดยผลสอบ

ตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร) 

    3) ตองมีผูรับรองคุณสมบัติอยางนอย จํานวน 2 คน  

    4) ตองมีขอเสนอโครงการวิจัยสําหรับทําวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 เรื่อง 

    5) เง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
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8. ระบบการจัดการศึกษา 

8.1 ระบบ    

      1) ใชระบบการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ ใหแบงเปน 2 ภาค 

การศึกษาปกติ ซ่ึงเปนภาคการศึกษาท่ีบังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษา

หนึ่งๆ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนได โดยใชเวลา

การศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับ

ภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ               

      2) หลักสูตรเปนแบบท่ี 2.1 คือ ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 

โดยภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะและ

มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือ

เปนผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน

สุดทายโดยคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบัน 

และผลงานวิทยานิพนธ จะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือ

สวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมี

กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมกลั่นกรองกอนตีพิมพ (Peer Review) และเปนท่ี

ยอมรับในสาขา 

8.2 ขอกําหนดของหลักสูตร 

     1) การศึกษารายวิชาตางๆ  ตามโครงสรางของหลักสูตร โดยนักศึกษาจะตองสอบ

ผานการเรียนรายวิชาท่ีคิดคาระดับ ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรใหเสร็จสิ้นภายในเวลาไม

8. ระบบการจัดการศึกษา 

8.1 ระบบ    

     1) ใชระบบการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ ใหแบงเปน 2 ภาค

การศึกษาปกติ ซ่ึงเปนภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษา

หนึ่งๆ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห                

2) หลักสูตรเปนแบบท่ี 2.1 (ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไม

นอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต) ศึกษา

รายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ไดเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 

4 และสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะ

และมหาวิทยาลั ย กําหนด และสอบผ านการสอบวั ด คุณสมบั ติ  (Qualifying 

Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธและสอบผาน

วิทยานิพนธในระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได โดยคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดวย 

ผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของ

วิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยใหไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

8.2 ขอกําหนดของหลักสูตร 

     1) นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาท่ีไมตรงกับสาขาวิชาวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน คณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหศึกษา
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เกิน 6 ภาคการศึกษาปกติ หลังจากไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาในหลักสูตร โดยจะตองมี

คาเฉลี่ยสะสมวิชาบังคับไมต่ํากวา 3.00 และคาเฉลี่ยสะสมท้ังหมดไมต่ํากวา 3.00 

     2) นักศึกษา อาจขอเทียบรายวิชาท่ีเคยเรียนมา ใหเปนรายวิชาในหลักสูตรโดยอาจ

ขอเทียบไดไมเกิน 1 ใน 4  ของจํานวนหนวยกิตรายวิชา ท้ังนี้ รายวิชาท่ีขอเทียบ จะตอง

ไดคาระดับไมต่ํากวา B หรือเทียบเทา โดยใหถือวาไดคาระดับ ACC  

 

 

 

8.3 หลักเกณฑการสอบภาษาตางประเทศ  

     นักศึกษาจะตองสอบผานภาษาตางประเทศตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา

ดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศคณะ

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน วาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

8.4 การสอบวัดคุณสมบัติและการทําวิทยานิพนธ 

      - การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)   

       1)  คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน จะเปดสอบวัดคุณสมบัติ ซ่ึงเปนการ

สอบแบบขอเขียนและสอบปากเปลา ปการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยคณบดีคณะวารสาร

ศาสตรและสื่อสารมวลชน เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 

       2)  นักศึกษามีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติได  เม่ือศึกษารายวิชาทุกวิชาในหลักสูตร

ครบถวนแลว โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 และจะตองยื่นความจํานงตอคณะ

วิชาเพ่ิมเติมไดแตท้ังนี้ไมเกิน 6 หนวยกิต และตองไดคาระดับ S    

     2) การศึกษารายวิชาตางๆ  ตามโครงสรางของหลักสูตร โดยนักศึกษาจะตองสอบ

ผานการเรียนรายวิชาท่ีคิดคาระดับ ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรใหเสร็จสิ้นภายในเวลาไม

เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ หลังจากไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาในหลักสูตร โดยจะตองมี

คาเฉลี่ยสะสมวิชาบังคับไมต่ํากวา 3.00 และคาเฉลี่ยสะสมท้ังหมดไมต่ํากวา 3.00 

     3) นักศึกษา อาจขอเทียบรายวิชาท่ีเคยเรียนมา ใหเปนรายวิชาในหลักสูตรโดยอาจ

ขอเทียบไดไมเกิน 1 ใน 4 ของจํานวนหนวยกิตรายวิชา ท้ังนี้ รายวิชาท่ีขอเทียบ จะตอง

ไดคาระดับไมต่ํากวา B หรือเทียบเทา โดยใหถือวาไดคาระดับ S 

8.3 หลักเกณฑการสอบภาษาตางประเทศ  

      นักศึกษาจะตองสอบผานภาษาตางประเทศตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศคณะ

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน วาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา 

8.4 การสอบวัดคุณสมบัติและการทําวิทยานิพนธ 

      - การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

      1) คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน จะเปดสอบวัดคุณสมบัติ ซ่ึงเปนการ

สอบแบบขอเขียนและสอบปากเปลา ปการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยคณบดีคณะวารสาร

ศาสตรและสื่อสารมวลชน เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 

      2) นักศึกษามีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติได เม่ือศึกษารายวิชาทุกวิชาในหลักสูตร

ครบถวนแลว โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 และจะตองยื่นความจํานงตอ
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เพ่ือขอสอบวัดคุณสมบัติ 

       3)  การสอบวัดคุณสมบัติ จะตองสอบใหผานในเวลาไมเกิน 7 ภาคการศึกษา 

หลังจากไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาในหลักสูตร  

       4)  นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดระดับ P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะ

ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาและผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกในระเบียน 

       - การทําวิทยานิพนธ แบบ 2.1 

      1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธได เมื่อศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 2 

ภาคการศึกษาปกติ และจะตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 27 หนวยกิต โดยมีคาระดับ

เฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00 และสอบวัดคุณสมบัติผานไดคาระดับ P 

      2) นักศึกษาตองทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ กรณีทําวิทยาพนธ 

เปนภาษาอังกฤษ  ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการปริญญาเอก 

      3) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอ

คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อให

คณบดีคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน  แตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และ

กรรมการวิทยานิพนธ รวมจํานวน 5 ทาน ซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมท้ังสอบเคาโครง

วิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ 

      4) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 

ศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

      5) นักศึกษาจะตองสอบเคาโครงวิทยานิพนธใหผานภายในเวลาไมเกิน 1 ป หลังจาก

วันท่ีสอบวัดคุณสมบัติผาน  

คณะเพ่ือขอสอบวัดคุณสมบัติ 

      3) การสอบวัดคุณสมบัติ ตองสอบใหผานในเวลาไมเกิน 7 ภาคการศึกษา นับจาก

ภาคการศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 

      4) นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดระดับ P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูก

ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา และผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกในระเบียน 

      - การทําวิทยานิพนธ แบบ 2.1 

      1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธได เม่ือศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 

3 ภาคการศึกษาปกติ และไมชากวา 7 ภาคการศึกษา นับจากภาคการศึกษาท่ีข้ึน

ทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา และจะตองมี   

หนวยกิตสะสมครบในวิชาบังคับและวิชาเฉพาะ โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 

3.00 และสอบวัดคุณสมบัติผานไดคาระดับ P 

      2) นักศึกษาตองทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ กรณีทํา

วิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารหลักสูตร 

      3) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอขอเสนอเคาโครง

วิทยานิพนธ เพ่ือใหคณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน แตงตั้งอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการสอบขอเสนอเคาโครงวิทยานิพนธหรือวิทยานิพนธ 

รวมจํานวน 5ทาน ซ่ึงจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมท้ังสอบขอเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ 

และสอบวิทยานิพนธ 
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8.5 การสอบวิทยานิพนธ  

     1) อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 

ศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

     2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธไดเม่ือสอบภาษาตางประเทศผานแลว 

     3) การสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร และการสอบวิทยานิพนธท่ีจะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจาก

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ       

      4) หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธแลว ภายใน 2 ภาคการศึกษา ยังไม มี

ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธจากการรายงานของกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติใหมใหผานภายใน 1 ครั้ง  มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออก

จากทะเบียนนักศึกษา 

8.5 การสอบวิทยานิพนธ  

     1) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

     2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธไดเม่ือสอบภาษาตางประเทศผานแลว 

     3) การสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร และการสอบวิทยานิพนธท่ีจะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจาก

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ       

9. ระยะเวลาการศึกษา  

     เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร

อยางนอย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ นับแตวันท่ี

ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

9. ระยะเวลาการศึกษา 

     เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาการศึกษาตลอด

หลักสูตรอยางนอย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ 

นับแตวันท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

10. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

10.1  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

       การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553   ดังนี้ 

 

10. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

10.1  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)   

        การวัดผลใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2558 

ดังนี้ 
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      1) การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหน่ึงหนวยกิตดังตอไปน้ี 

ระดับ A A
-
 B

+
 B B

-
 C

+
 C D F 

คาระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 

2) การนับหนวยกิตท่ีไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตรายวิชาท่ีนักศึกษาไดคาระดับ S หรือ

ระดับ  ไมตํ่ากวา B เทาน้ัน รายวิชาท่ีนักศึกษาไดคาระดับตํ่ากวา B ไมวาจะเปนรายวิชา

บังคับหรือรายวิชาเลือก ใหนํามาคํานวณคาระดับเฉล่ียสําหรับภาคการศึกษาน้ันและคา

ระดับเฉล่ียสะสมทุกครั้งไป 

     3) นักศึกษาท่ีไดระดับ U หรือระดับตํ่ากวา B ในรายวิชาใดท่ีเปนรายวิชาบังคับใน

หลักสูตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชาน้ันไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังน้ีจะตองไดคา

ระดับ S หรือระดับไมตํ่ากวา B มิฉะน้ันจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 

รายวิชาท่ีไดคาระดับตามความในวรรคแรกน้ัน หากเปนรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะ

ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชาน้ันอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได 

นักศึกษาท่ีไดคาระดับไมตํ่ากวา B ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชาน้ัน

อีก เวนแตหลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

      4) การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U 

(ใชไมได) หนวยกิตท่ีไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉล่ีย 

      5) การวัดผลการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับ

คือ ระดับ P (ผาน) และ ระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต 

      6) เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  

      1) การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต

ดังตอไปนี ้

ระดับ A A-
 B+

 B B-
 C+

 C D F 

คาระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 

      2) การนับหนวยกิตท่ีไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตรายวิชาท่ีนักศึกษาไดคาระดับ S 

หรือระดับไมต่ํากวา B เทานั้น รายวิชาท่ีนักศึกษาไดคาระดับต่ํากวา B ไมวาจะเปน

รายวิชาบังคับหรือรายวิชาเฉพาะหรือรายวิชาอ่ืนใดหากนักศึกษาเลือกเรียนเพ่ิมเติม ให

นํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป 
 

      3) นักศึกษาท่ีไดระดับ U หรือระดับต่ํากวา B ในรายวิชาใดท่ีเปนรายวิชาบังคับใน

หลักสูตร จะลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตอง

ไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา B มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา   

นักศึกษาท่ีไดคาระดับไมต่ํากวา B ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชา

นั้นอีก  

      4) การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใช

ไมได) หนวยกิตท่ีไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย 

      5) การวัดผลการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 

ระดับคือ ระดับ P (ผาน) และ ระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต 

      6) เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2558 
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10.2 เกณฑการสําเร็จการศึกษา 

      1) ตองศึกษารายวิชาครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 63 หนวยกิต  

      2) ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

      3) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอ

ทําวิทยานิพนธ  

      4) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ี

คณะแตงตั้ง  

      5) ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยและ

หลักสูตร 

      6) ไดคาระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ และนําสงวิทยานิพนธท่ีพิมพและเย็บเลม

เรียบรอยแลว  พรอมบันทึกวิทยานิพนธฉบับเต็มสมบูรณ (full text) ลงในสื่อบันทึก

ประเภทแผน CD ใหมหาวิทยาลัย  

      7) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน

หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมี

กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนท่ียอมรับใน

สาขาวิชานั้น 

      8) ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน และ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด     

 

10.2 เกณฑการสําเร็จการศึกษา 

     1) ตองศึกษารายวิชาครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 66 หนวยกิต  

     2) ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

     3) ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

     4) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ี

คณะแตงตั้ง ซ่ึงเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

     5) ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย

และหลักสูตรกําหนด  

     6) ไดคาระดับ S (ใชได) ในการสอบวิทยานิพนธ และนําสงวิทยานิพนธท่ีพิมพ   

และเย็บเลมเรียบรอยแลว พรอมบันทึกวิทยานิพนธฉบับเต็มสมบูรณ (fullktext)  

ลงในสื่อบันทึกประเภทแผน CD ใหมหาวิทยาลัย  

7) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยาง

นอยใหไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

     8) ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน และ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด  
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12. ประมาณการคาใชจาย  

     คาใชจายตอหัวนักศึกษา 233,700.40 บาทตอป  

12. ประมาณการคาใชจาย  

     คาใชจายตอหัวนักศึกษา 102,450 บาทตอป 

13. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

     13.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

            63 หนวยกิต 

     13.2 โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

บังคับ 6 18 

เฉพาะ 3 9 

วิทยานิพนธ 1 36 

     13.3 องคประกอบของหลักสูตร 

     - วิชาบังคับ จํานวน 6 วิชา รวม 18 หนวยกิต ไดแก 

     วส. 701 การแสวงหาความรูในการวิจัยทางสังคมศาสตร (3) 

     วส. 702 สัมมนาทฤษฎีทางวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน (3) 

     วส. 703 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณข้ันสูง (3) 

     วส. 704 การวิจัยการสื่อสารเชิงคุณภาพข้ันสูง (3) 

     วส. 706 สัมมนาวิจัยเชิงคุณภาพทางการสื่อสาร (3) 

     วส. 705 สัมมนาวิจัยเชิงปริมาณทางการสื่อสาร (3)      

 

13. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

     13.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

            66 หนวยกิต 

     13.2 โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

บังคับ 5 15 

เฉพาะ 5 15 

วิทยานิพนธ 1 36 

     13.3 องคประกอบของหลักสูตร 

     - วิชาบังคับ จํานวน 5 วิชา รวม 15 หนวยกิต ไดแก 

     วส. 701 การแสวงหาความรูทางสังคมศาสตร (3) 

     วส. 702 ทฤษฎีการสื่อสารข้ันสูง (3) 

     วส. 703 การวิเคราะหทางสถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยการสื่อสาร (3) 

     วส. 704 การวิจัยการสื่อสารเชิงคุณภาพข้ันสูง (3) 

 

     วส. 705 การวิจัยการสื่อสารเชิงปริมาณข้ันสูง (3) 
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เดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2554) แกไขเปน (หลักสูตร พ.ศ. 2559) 

     - วิชาเฉพาะ โดยนักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาจากกลุมใดกลุมหนึ่ง กลุมละ 3 วิชา 

       รวม 9 หนวยกิต ดังนี้ 

     1. กลุมวิชาการสื่อสารระหวางประเทศ 

     วส. 801 การวิเคราะหเปรียบเทียบระบบสื่อสารมวลชนนานาชาติ (3) 

     วส. 802 เทคโนโลยีการสื่อสารและการสื่อสารระหวางประเทศ (3) 

     วส. 803 สัมมนาโลกาภิวตันและการสื่อสารระหวางประเทศ (3) 

     2. กลุมวิชาการสื่อสารทางการเมือง 

     วส. 811 การสื่อสารและความคิดทางการเมือง (3) 

     วส. 812 การสื่อสารและการรณรงคทางการเมือง (3) 

     วส. 813 สัมมนาการสื่อสารทางการเมืองของไทย (3) 

 

 

     3. กลุมวิชาเฉพาะตามความสนใจทางการสื่อสาร 

     วส. 891 วิชาเฉพาะตามความสนใจ 1 (3) 

     วส. 892 วิชาเฉพาะตามความสนใจ 2 (3) 

     วส. 893 วิชาเฉพาะตามความสนใจ 3 (3) 

     - วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 

     วส. 900 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต (36) 

     - วิชาเฉพาะ โดยนกัศึกษาตองเลือกศึกษา 5 วิชา จาก 6 วิชา รวม 15 หนวยกิต       

ดังนี้  

     วส. 801 สัมมนาปรัชญาภาษาศาสตรและการสื่อความ (3) 

 

     วส. 802 สัมมนาการสื่อสารระหวางประเทศ (3) 

 

 

 

     วส. 803 สัมมนาการสื่อสารทางการเมือง (3) 

 

     วส. 804 สัมมนาการจัดการการสื่อสารข้ันสูง (3) 

     วส. 805 สัมมนาการบริหารสื่อสารมวลชนข้ันสูง (3) 

 

 

     วส. 806 วิชาเฉพาะตามความสนใจทางสื่อสารวิทยา (3) 

 

     - วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 

     วส. 900 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต (36) 
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ภาคผนวก 5 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2554 กับ พ.ศ. 2559 
 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2554 หลักสูตร พ.ศ. 2559 สรุปการ

เปล่ียนแปลง 

1. รายวิชาท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลง 

- - - 

2. รายวิชาท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

วส. 701 การแสวงหาความรูในการวิจัยทาง 

           สังคมศาสตร 

JC  701 Epistemology of Social Sciences 

Research 

วส. 701 การแสวงหาความรูทางสงัคมศาสตร     

                              

JC  701 Epistemology for Social Sciences 

ปรับช่ือวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา 

วส. 702 สัมมนาทฤษฎีทางวารสารศาสตรและ 

           สื่อสารมวลชน                           

JC  702 Seminar in Journalism and Mass  

           Communication Theory 

วส. 702 ทฤษฎีการสื่อสารข้ันสูง   

                                           

JC  702 Advanced Communication Theories 

ปรับช่ือวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา 

วส. 703 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณข้ันสูง        

                                 

JC  703 Advanced Quantitative Data Analysis 

วส. 703 การวิเคราะหทางสถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัย 

           การสื่อสาร 

JC  703 Advanced Statistical Analysis for 

           Communication Research   

ปรับช่ือวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา 

วส. 704 การวิจัยการสื่อสารเชิงคุณภาพข้ันสูง                                                

JC  704 Advanced Qualitative Research in  

           Communication 

วส. 706 สัมมนาการวิจยัเชิงคุณภาพทางการสื่อสาร 

JC  706 Seminar in Qualitative Research in  

           Communication 

วส. 704 การวิจัยการสื่อสารเชิงคุณภาพข้ันสูง  

JC  704 Advanced Qualitative  

           Communication Research   

ผนวกรวมวิชา 

ปรับรหสัวิชา 

ช่ือวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา 

วส. 705 สัมมนาการวิจยัเชิงปริมาณทางการสื่อสาร 

JC  705 Seminar in Quantitative Research in  

           Communication  

วส. 705 การวิจัยการสื่อสารเชิงปริมาณข้ันสูง 

JC  705 Advanced Quantitative  

           Communication Research  

ปรับ ช่ือวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา 

วส. 801 การวิเคราะหเปรยีบเทียบระบบ 

           สื่อสารมวลชนนานาชาต ิ

JC  801 Comparative Analysis on  

           International Mass Media Systems 

วส. 802 เทคโนโลยีการสื่อสารและการสื่อสาร 

           ระหวางประเทศ 

JC  802 Communication Technologies and  

           International Communication  

วส. 802 สัมมนาการสื่อสารระหวางประเทศ 

JC  802 Seminar in International  

           Communication 

 

ผนวกรวมวิชา 

ปรับรหสัวิชา 

ช่ือวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตร พ.ศ. 2554 หลักสูตร พ.ศ. 2559 สรุปการ

เปล่ียนแปลง 

วส. 803 สัมมนาโลกาภิวัตนและการสื่อสารระหวาง 

           ประเทศ                                

JC  803 Seminar in Globalization and  

           International Communication 

วส. 811 การสื่อสารและความคิดทางการเมือง 

JC  811 Communication and Political  

           Thoughts 

วส. 812 การสื่อสารและการรณรงคทางการเมือง 

JC  812 Communication and Political  

           Campaign 

วส. 813 สัมมนาการสื่อสารทางการเมืองของไทย                                                  

JC  813 Seminar in Thai Political  

           Communication 

วส.803 สัมมนาการสื่อสารทางการเมือง 

JC 803 Seminar in Political Communication 

ผนวกรวมวิชา 

ปรับรหสัวิชา 

ช่ือวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา 

วส. 891 วิชาเฉพาะตามความสนใจ 1 

JC  891 Special Selected Topic 1 

วส. 892 วิชาเฉพาะตามความสนใจ 2 

JC  892 Special Selected Topic 2 

วส. 893 วิชาเฉพาะตามความสนใจ 3 

JC  893 Special Selected Topic 3 

วส. 806 วิชาเฉพาะตามความสนใจทางส่ือสารวิทยา 

JC 806 Special Selected Topic in  

          Communicology 

 

ผนวกรวมวิชา 

ปรับรหสัวิชา 

ช่ือวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา 

วส. 900 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต      

JC  900 Dissertation 

วส. 900 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต      

JC  900  Dissertation 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

3. รายวิชาท่ีเปดเพ่ิม 

- วส. 801 สัมมนาปรัชญาภาษาศาสตรและการส่ือความ 

JC  801 Seminar in Philosophy of  

           Linguistics and Interpretation  

เปดเพ่ิม 

- วส. 804 สัมมนาการจดัการการสือ่สารข้ันสูง 

JC  804 Seminar in Advanced  

           Communication Management 

เปดเพ่ิม 

- วส. 805 สัมมนาการบริหารสื่อสารมวลชนข้ันสูง 

JC  805 Seminar in Advanced Mass  

           Communication Administration 

เปดเพ่ิม 

4. รายวิชาท่ีปด / ยกเลิก 

- - - 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     

 โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๓๑                      

สภามหาวิทยาลัย จึงตราขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ  ๑.  ชื่อขอบังคับ 

   ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๓” 

 ขอ  ๒.  การใชขอบังคับ 

   ใหใชขอบังคับนี้แกนักศึกษาซึ่งข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป ยกเวน  

   ๒.๑  นักศึกษาที่ ข้ึนทะเบียนและศึกษาตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาเปน

ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

(โครงการรวมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ) 

   ๒.๒  หลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษ และจําเปนตองกําหนดขอบังคับไวเปนอยางอ่ืน 

 ขอ  ๓.  ความสัมพันธกับขอบังคับ กฎ และระเบียบอ่ืน 

   บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งหรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 ขอ  ๔.  บทนิยาม   

   ในขอบังคับนี้ 

   “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

   “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

   “คณะ” หมายความรวมถึงวิทยาลัย สํานัก สถาบัน หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา 

คณะ ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่มีสถานะเปนสวนราชการหรือจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

    “คณบด”ี หมายความรวมถึง หัวหนาหนวยงานของ วิทยาลัย สํานัก สถาบัน หรือหนวยงานที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่มีสถานะเปนสวนราชการหรือจัดตั้งโดย

สภามหาวิทยาลัย 
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   “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความรวมถึงคณะกรรมการประจําวิทยาลัย สํานัก สถาบัน หรือ

หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่มีสถานะเปนสวน

ราชการหรือจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

   “ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา” หมายความวา ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาหรือผูอํานวยการโครงการ

บัณฑิตศึกษาพิเศษตางๆ ในแตละคณะซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณบด ี

   “กรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายความวา กรรมการบัณฑิตศึกษาของแตละคณะซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

คณบดี 

   “ภาควิชา”  ใหหมายความรวมถึงสาขาวิชา 

   “สถาบันอุดมศึกษา”  ใหหมายความรวมถึง สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองใหมีสถานะ

เทียบเทาสถาบันอุดมศึกษา 

 

หมวด ๑ 

ระบบการศึกษา 

 

 ขอ  ๕.   ระบบการศึกษา    

   ๕.๑  มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาดวยวิธีประสานงานดานวิชาการระหวางคณะหรือภาควิชาตางๆ 

คณะใดหรือภาควิชาใดมีหนาที่เก่ียวกับวิชาการดานใดก็จะอํานวยการศึกษาในวิชาการดานนั้นแกนักศึกษาทุกคนทั้ง

มหาวิทยาลัย เวนแตมีเหตุผลจําเปนและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

     มหาวิทยาลัยสงเสริมใหนักศึกษาตางคณะ/ ภาควิชาศึกษารวมกันในรายวิชาเดียวกัน 

   ๕.๒  มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี้ 

     ๕.๒.๑ การศึกษาในระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ ใหแบงเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปน

ภาคการศึกษาที่บังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห  และ

อาจเปดภาคฤดูรอนได โดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๘ สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับ

ภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนคณะอาจกําหนดใหภาคฤดูรอนเปน

การศึกษาภาคบังคับ โดยไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

     ๕.๒.๒ การศึกษาในระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ ใหแบงเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ โดยใน

ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห และไมเกิน ๑๔ สัปดาห 

   ๕.๓ ในกรณีที่ใชวิธีศึกษาในหองเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของเวลา

ศึกษาทั้งหมดในแตละรายวิชา จึงจะมีสิทธิเขาสอบไลในรายวิชานั้นเวนแตคณบดีจะพิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษ 

     นักศึกษาผูใดมีเวลาศึกษาในรายวิชาใดไมครบตามที่กําหนดไวในวรรคแรก และมิไดรับอนุมัติ

จากคณบดีเปนกรณีพิเศษ ใหถือวาสอบตกในรายวิชานั้น 

   ๕.๔  การศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 

อาจจัดการเรียนการสอนแบบเต็มเวลา หรือแบบไมเต็มเวลา โดยจะตองมีระยะเวลาศึกษาเปนไปตามที่กําหนดในขอ ๕.๒  
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 ขอ  ๖.   การกําหนดหนวยกิตสําหรับแตละรายวิชา   

   ๖.๑ หลักสูตรตางๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย  แบงออกเปนรายวิชา  รายวิชาหนึ่งๆ กําหนดปริมาณ

การศึกษาเปนจํานวน “หนวยกิต”  และทําการสอนรายวิชาหนึ่งๆ ในเวลาหนึ่งภาคการศึกษา  

     การกําหนดปริมาณการศึกษา ๑ หนวยกิตสําหรับแตละรายวิชาใหถือเกณฑดังตอไปนี้ 

     ๖.๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ใหใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค

การศึกษาปกติ  

     ๖.๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ใหใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค

การศึกษาปกติ  

     ๖.๑.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ใหใชเวลาฝกไมนอยกวา ๓ ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค

การศึกษาปกติ 

     ๖.๑.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย  ใหใชเวลาฝกไมนอย

กวา ๓ ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ 

     ๖.๑.๕ วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ใหใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๓ ชั่วโมงตอ

สัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ

      สวนการสอนแบบอ่ืนๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ที่คณะกําหนด 

   ๖.๒   รายวิชาหนึ่งๆ ประกอบดวยอักษรยอของสาขาวิชา  เลขรหัสประจํารายวิชา  ชื่อเต็มของ

รายวิชา จํานวนหนวยกิตและสาระสําคัญที่จะสอนในรายวิชานั้น เมื่อมีเหตุผลจําเปนคณะอาจกําหนดอักษรยอของ

สาขาวิชา เลขรหัสประจํารายวิชา ไวเปนอยางอ่ืน โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

     มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเงื่อนไขที่นักศึกษาจะศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได 

 

หมวด  ๒   

การรับเขาศึกษา และการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

 

 ขอ  ๗. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษา 

   ๗.๑  ตองไมเปนโรคติดตออยางรายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือเปนอุปสรรคขัดขวางตอการศึกษา 

   ๗.๒  ตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

   ๗.๓  ตองไมเคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพราะมีความผิดทางวินัย 

ภายในระยะเวลา ๑๐ ป กอนการสมัครเขาเปนนักศึกษา 

   ๗.๔  คุณสมบัติอยางอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร หรือตามที่สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติใหเปนกรณีพิเศษ 

     การกําหนดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศอยางชัดเจนในการรับสมัครเขาศึกษา  

   ๗.๕ ตองมีคุณวุฒิทางการศึกษาดังตอไปนี้ 

     (๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก

สถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

     (๒ )  ปริญญาโท จะตอง เปนผู สํ า เ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก

สถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
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     (๓) ปริญญาเอก จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีมากใน

สาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรที่จะศึกษาตอ หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีจากสถาบันการศึกษา

ในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

 ขอ  ๘. การคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา 

   ๘.๑  จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   ๘.๒  การรับบุคคลเขาศึกษาใหใชวิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกโดยวิธีการอ่ืนๆ แทนการสอบ

คัดเลือกก็ได การสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

     ในกรณีที่เห็นสมควรคณะอาจดําเนินการโดยวิธีการพิเศษอยางอ่ืน โดยไดรับความเห็นชอบจาก

อธิการบดี 

   ๘.๓  การรับบุคคลเขาศึกษาเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนที่มิใชเพื่อรับปริญญา ใหคณบดีดําเนินการไดในกรณี

ที่มีเหตุอันสมควรแลวแจงใหมหาวิทยาลัยและสํานักทะเบียนและประมวลผลทราบ 

   ๘.๔  คณะอาจกําหนดใหผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาไปศึกษารายวิชาบางวิชาเพิ่มเติมซึ่งถือเปน

วิชาเสริมหลักสูตรโดยไมนับหนวยกิตใหก็ได 

 ขอ  ๙.   การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

   ๙.๑  ผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาได และมีคุณสมบัติเปนนักศึกษาครบถวนตามขอ ๗ จะมี

สถานภาพเปนนักศึกษาเมื่อไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

   ๙.๒  ผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาไดตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

พรอมทั้งชําระเงินคาธรรมเนียมตางๆ ทั้งนี้ จะข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เกินกวา ๑ หลักสูตรใน

ขณะเดียวกันไมได เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรและไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

   ๙.๓  ผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาไดจะตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาภายในสิบสี่วันนับจากวันเปด

ภาคการศึกษา เวนแตจะมีเหตุจําเปนและไดรับอนุมัติจากคณบดี โดยจะตองแจงเหตุจําเปนใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลาย

ลักษณอักษร 

   ๙.๔  ผูที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาสังกัดสาขาวิชาใดแลว จะยายสาขาวิชามิได เวนแตจะมีเหตุผลและ

ความจําเปน ใหนักศึกษายื่นคํารองพรอมแสดงเหตุผลตออาจารยที่ปรึกษาและผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อขออนุมัติจาก

คณะกรรมการประจําคณะ 

     ทั้งนี้ การขอยายสาขาวิชาจะตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาที่จะขอยายไปศึกษาและให

นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแตภาคที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในสาขาวิชาเดิม 

 

หมวด ๓ 

หลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา 

 

 ขอ  ๑๐.  หลักสูตรการศึกษา 

   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

   ๑๐.๑  เปนสาขาวิชาเฉพาะของรายวิชาชีพ หรือสาขาวิชาที่ประมวลวิชาการหลายแขนงเขาดวยกัน 

เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญสามารถ

ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน และตองเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 
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   ๑๐.๒  ไมเปนสาขาวิชาประเภทพื้นฐานหรือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรในระดับที่สูงกวาหรือมีลักษณะ

เปนการจัดตั้งข้ึน เพื่อทดแทนใหแกผูที่ไมสามารถสําเร็จในหลักสูตรระดับที่สูงกวาของสาขาวิชานั้นๆ 

   ๑๐.๓  หลักสูตรตองมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

   หลักสูตรระดับปริญญาโท 

   ๑๐.๔  หลักสูตรระดับปริญญาโท เปนหลักสูตรที่มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๖ 

หนวยกิต ในกรณีที่เปนการศึกษาระบบทวิภาค และไมนอยกวา ๔๕ หนวยกิต ในกรณีที่เปนการศึกษาระบบไตรภาค โดย

อาจจัดการศึกษาเปน ๒ แผน คือ 

     ๑๐.๔.๑ แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ การศึกษาตามแผน 

ก มี ๒ แบบ คือ 

      แบบ ก ๑ เปนแผนการศึกษาที่ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๓๖ 

หนวยกิต ในกรณีที่เปนการศึกษาระบบทวิภาค และไมนอยกวา ๔๕ หนวยกิต ในกรณีที่เปนการศึกษาระบบไตรภาค โดย

คณะอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึน ก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมี

ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด 

      แบบ ก ๒ เปนแผนการศึกษาที่ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

และศึกษางานรายวิชา (course work) อีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 

ในกรณีที่เปนการศึกษาระบบทวิภาค และทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชา 

(course work) อีกไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต โดยมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๔๕ หนวยกิต ในกรณีที่เปน

การศึกษาระบบไตรภาค 

     ๑๐.๔.๒ แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตอง

กําหนดใหมีการศึกษารายวิชาที่เปนการคนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิต  แตไมเกิน ๖ หนวยกิต โดยมีจํานวนหนวย

กิตรวมไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต ในกรณีที่เปนการศึกษาระบบทวิภาค และไมนอยกวา ๔ หนวยกิต แตไมเกิน ๗ หนวย

กิต โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๔๕ หนวยกิต ในกรณีที่เปนการศึกษาระบบไตรภาค 

      หากคณะจัดการศึกษาสาขาวิชาใดควบคูกันทั้งสองแผนการศึกษา และนักศึกษามีความ

จําเปนตองเปลี่ยนแผนการศึกษาจากแผน ก เปน แผน ข หรือในทางกลับกัน ใหนักศึกษายื่น   คํารองพรอมแสดงเหตุผล

ตออาจารยที่ปรึกษาและผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา เพื่อขออนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอเปลี่ยน

แผนการศึกษากอนการสอบวิทยานิพนธ 

   หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

   ๑๐.๕  หลักสูตรระดับปริญญาเอก เปนหลักสูตรที่มีหนวยกิตการศึกษาไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต ใน

กรณีที่เปนผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท และไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต ในกรณีที่เปนผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี โดย

แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ คือ 

     ๑๐.๕.๑ แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรู

ใหม คณะอาจกําหนดใหศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมี

ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

      แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๔๘              

หนวยกิต 
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      แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๗๒            

หนวยกิต 

      ทั้งนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

     ๑๐.๕.๒ แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ที่มีคุณภาพสูงและ

กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 

      แบบ ๒.๑ ผู เขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖            

หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

      แบบ ๒.๒ ผู เขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘         

หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

      ทั้งนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

 ขอ  ๑๑.  ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตร 

   ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

   ๑๑.๑  นับแตวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จะตองศึกษาให

สําเร็จตามหลักสูตรภายในเวลาไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๖ ภาคการศึกษาปกต ิ

   ๑๑.๒  เมื่อครบระยะเวลา ๖ ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาผูใดมีผลการศึกษายังไมเพียงพอที่จะไดรับ

ประกาศนียบัตร นักศึกษาผูนั้นจะตองถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา และหนวยกิตที่ไดสะสมไวทั้งหมดจะนํามาใช

ประโยชนในการศึกษาในมหาวิทยาลัยตอไปอีกมิได 

   ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท 

   ๑๑.๓0

๑
  นับแตวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโท จะตองศึกษาใหสําเร็จตาม

หลักสูตรภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว ดังนี้ 

     ๑๑.๓.๑ ในกรณีที่เปนการศึกษาตามระบบทวิภาค นักศึกษาหลักสูตรแบบเต็มเวลา ตองศึกษา

ใหสําเร็จตามหลักสูตรภายในเวลาไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบไมเต็มเวลาตองศึกษาให

สําเร็จตามหลักสูตรภายในเวลาไมเกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ หรือภายในระยะเวลาที่สั้นกวานี้ตามที่หลักสูตรกําหนดไว 

     ๑๑.๓.๒ ในกรณีที่เปนการศึกษาตามระบบไตรภาค นักศึกษาหลักสูตรแบบเต็มเวลาตองศึกษา

ใหสําเร็จตามหลักสูตรภายในเวลาไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบไมเต็มเวลาตองศึกษาให

สําเร็จตามหลักสูตรภายในเวลาไมเกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติ หรือภายในระยะเวลาที่สั้นกวานี้ตามที่หลักสูตรกําหนดไว 

   ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

   ๑๑.๔     นับแตวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาเอก จะตองศึกษาใหสําเร็จตาม

หลักสูตรภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว ดังนี้ 

     ๑๑.๔.๑ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตองศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตรภายใน

เวลาไมเกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติ หรือภายในระยะเวลาที่สั้นกวานี้ตามที่หลักสูตรกําหนดไว 

๑ ขอ ๑๑.๓ และ ๑๑.๔ แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใหมีผล

บังคับใชแกนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต และนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ซ่ึงยังคงมีสถานภาพเปนนักศึกษาอยูในภาค

การศึกษาที ่๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป 
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     ๑๑.๔.๒ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตองศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตรภายใน

เวลาไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกต ิหรือภายในระยะเวลาที่สั้นกวานี้ตามที่หลักสูตรกําหนดไว 

     ในกรณีที่นักศึกษาไดศึกษาครบตามโครงสรางหลักสูตรและสอบผานวิทยานิพนธผานภายใน

ระยะเวลาตามขอ ๑๑.๔.๑ และขอ ๑๑.๔.๒ เรียบรอยแลว แตจําเปนตองรอการตอบรับการตีพิมพบทความวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ นักศึกษาอาจขอขยายระยะเวลาการศึกษาตอไปไดอีกไมเกิน ๔ ภาคการศึกษา โดยยื่นคํา

ขอตออธิการบดีเพื่อใหอธิการบดีอนุมัติแลวรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ และในกรณีที่เกินกวา ๔ ภาคการศึกษาแลว

ยังไมไดรับการตอบรับตีพิมพบทความวิจัย นักศึกษาอาจขอขยายเวลาไดอีกไมเกิน ๒ ภาคการศึกษา โดยเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติเปนการเฉพาะราย 

     ในการขอขยายระยะเวลาในวรรคกอน นักศึกษาตองมีหลักฐานการสงผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ

ประกอบคําขอและตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาการศึกษาดวย 

   ๑๑.๕  หากนักศึกษาโอนจากหลักสูตรเต็มเวลาไปยังหลักสูตรไมเต็มเวลาหรือในทางกลับกัน ก็ให

คํานวณระยะเวลาที่ศึกษาไปแลว เปนสัดสวนกับระยะเวลาสูงสุดของภาคที่ศึกษาอยูกอน และนําสัดสวนนี้ไปใชกับ

ระยะเวลาสูงสุดของภาคที่จะเขาศึกษาใหม 

 

หมวด  ๔   

การลงทะเบียนศึกษารายวิชา 

 ขอ  ๑๒. การลงทะเบียนศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ 

   ๑๒.๑  มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ สําหรับแตละภาค

การศึกษาใหเสร็จกอนวันเปดภาคการศึกษานั้น รายละเอียดเก่ียวกับการลงทะเบียนใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   ๑๒.๒  ในกรณีที่มีเหตุสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอน ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือจํากัด

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งได 

   การงดการสอนในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไปบางแลว จะตองกระทําใน   ๗ วันแรกนับจากวัน

เปดภาคการศึกษาปกติ หรือ ๔ วันแรกนับจากวันเปดภาคฤดูรอน 

   ๑๒.๓ 1

๒
 นักศึกษาหลักสูตรแบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาปกติตองลงทะเบียนศึกษารายวิชาและ/หรือ

วิทยานิพนธไมต่ํากวา ๖ หนวยกิต และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สําหรับในภาคฤดูรอน สามารถลงทะเบียนศึกษารายวิชา

และ/หรือวิทยานิพนธไดไมเกิน ๖ หนวยกิต ยกเวนวิชาฝกภาคปฏิบัติสามารถลงทะเบียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต   

   ๑๒.๔ นักศึกษาหลักสูตรแบบไมเต็มเวลา ภาคการศึกษาปกติตองลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรือ

วิทยานิพนธ ไมต่ํากวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๑๒ หนวยกิต สําหรับในภาคฤดูรอน สามารถลงทะเบียนศึกษารายวิชา

และ/หรือวิทยานิพนธไดไมเกิน ๓ หนวยกิต เวนแตไดรับอนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้ จะตองไมเกิน ๖ หนวยกิต 

   การกําหนดจํานวนหนวยกิตสูงสุดในการลงทะเบียนตามขอ ๑๒.๓ และ ๑๒.๔ ใหรวมถึงจํานวน         

หนวยกิตวิทยานิพนธ หรือฝกภาคปฏิบัติ หรือรายวิชาเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยไมนับหนวยกิตใหดวย โดยถือเสมือน

๒ ขอ ๑๒.๓ และ ๑๒.๔ ยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติมโดย

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใหมีผลบังคับใชกบันักศึกษาตามหลักสูตรชั้น

ปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป 
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วาวิชาเสริมหลักสูตรมีหนวยกิตตามกําหนด และใหรวมถึงการลงทะเบียนศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไข

การรับปริญญาและขอกําหนดของหลักสูตร 

  ๑๒.๕ ในกรณีที่นักศึกษาสอบผานขอเขียนทั้งหมดแลว นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือฝก

ภาคปฏิบัติ ตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรไดทั้งหมด 

  ๑๒.๖ การลงทะเบียนศึกษารายวิชาต่ํากวาที่กําหนดไวจะกระทําไดในกรณีเจ็บปวยและไดรับอนุมัติจาก

คณบดีเปนกรณีพิเศษ หรือกรณีที่เปนภาคสุดทายของการศึกษารายวิชาของนักศึกษาผูนั้น เทานั้น 

  ๑๒.๗ กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๑๒.๘ นักศึกษาตองลงทะเบียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งชําระเงินคาธรรมเนียมตามที่กําหนด

ไวในระเบียบ 

  ๑๒.๙ มหาวิทยาลัยจะไมอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนศึกษาเมื่อพนกําหนดระยะเวลา ๑๔ วันนับจากวัน

เปดภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วันนับแตวันเปดภาคฤดูรอน เวนแตจะมีเหตุจําเปนและไดรับอนุมัติจากคณบดีเปนกรณี

พิเศษ 

  ๑๒.๑๐  นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนศึกษารายวิชาตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวไมวาจะเปนภาคการศึกษา

ปกติหรือภาคฤดูรอน จะตองชําระคาธรรมเนียมการลงทะเบียนลาชาเปนรายวัน ทั้งนี้ไมนับวันหยุดราชการ เวนแตจะมี

เหตุจําเปนและไดรับอนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพิเศษ 

   อัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนลาชาตอวัน ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  ๑๒.๑๑ ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนศึกษาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จะตองขอลาพัก

การศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยทําหนังสือผานอาจารยที่ปรึกษา ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อขออนุมัติตอคณบดี 

และนักศึกษาจะตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้น

จะพนสภาพนักศึกษาโดยทันท ี

  ๑๒.๑๒ อธิการบดีโดยการเสนอของคณบดี อาจอนุมัติใหนักศึกษาที่ถูกพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ 

๑๒.๑๑ กลับเขาเปนนักศึกษาใหมไดเมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยใหถือระยะเวลาที่พนสภาพการเปนนักศึกษานั้นเปน

ระยะเวลาลาพักการศึกษา ในกรณีเชนนี้นักศึกษาจะตองเสียคาธรรมเนียมเสมือนเปน  ผูลาพักการศึกษา รวมทั้ง

คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่คางชําระดวย 

   การอนุมัติใหกลับเขาเปนนักศึกษาอีกตามวรรคแรก เมื่อพนกําหนดเวลา ๑ ปนับจากวันที่นักศึกษาผู

นั้นพนสภาพการเปนนักศึกษาจะกระทํามิได 

  ๑๒.๑๓ การลาพักการศึกษาตามนัยขอ ๑๒.๑๑ และ  ๑๒.๑๒ รวมทั้งการลาไปตางประเทศ ไมถือเปนเหตุ

ใหไดรับการยกเวนจากกําหนดเวลาที่นักศึกษาจะตองเรียนใหสําเร็จตามขอ ๑๑ 

  ๑๒.๑๔ ภายใตขอบังคับ ขอ ๑๒.๓ และขอ ๑๒.๔ เมื่อนักศึกษาที่ศึกษาตามแผนการศึกษาแบบมี

วิทยานิพนธ ไดหนวยกิตสะสมของรายวิชาและวิทยานิพนธครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว แตยังทํา

วิทยานิพนธไมเสร็จ หรือเมื่อนักศึกษาไดหนวยกิตสะสมของรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรแลว แตยังลงทะเบียน

วิทยานิพนธไมได เพราะยังสอบประมวลความรูไมผาน ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดใหมีการสอบประมวลความรู นักศึกษา

เหลานี้ตองทําหนังสือผานผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา และชําระคาธรรมเนียมการรักษา

สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไมมีการลงทะเบียนจนกวาจะสอบไลวิทยานิพนธแลวเสร็จ 
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  ๑๒.๑๕ ในกรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษาหรือมีขอตกลงเฉพาะราย หรือ

กรณีที่นักศึกษาไดรับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่ตนสังกัด อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนศึกษา

รายวิชาที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนศึกษารายวิชาตามขอ ๑๒.๓ และขอ ๑๒.๔ ทั้งหมดหรือ

บางสวนได 

  ๑๒.๑๖ ในกรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษาหรือมีขอตกลงเฉพาะรายหรือ

กรณีที่นักศึกษาไดรับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่รับผิดชอบสอนรายวิชานั้นๆ อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให

นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ลงทะเบียนศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยได ทั้งนี้  โดยตองชําระ

คาธรรมเนียมลงทะเบียนศึกษารายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เวนแตจะมีขอตกลงเปนอยางอ่ืนและไดรับความ

เห็นชอบจากอธิการบด ี

  ๑๒.๑๗ ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาเร่ืองการลงทะเบียนศึกษารายวิชา ซึ่งเกินกวาเงื่อนไขที่กําหนดไวใน

ขอบังคับนี้ เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย      

 ขอ ๑๓ การเพิ่มและการถอนรายวิชา 

  ๑๓.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๗ วันแรก

ของภาคฤดูรอน โดยไดรับอนุมัติจากผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา 

  ๑๓.๒ การขอถอนรายวิชาตองไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา และใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 

   (๑) กรณีที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๗ วันแรก

ของภาคฤดูรอน ใหลบรายวิชาที่ถอนนั้นออกจากระเบียน 

   (๒) กรณีที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพนกําหนดเวลาตาม (๑) แตยังอยูภายใน ๑๐ สัปดาหแรกของ

ภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๔ สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน ใหบันทึกอักษร W สําหรับรายวิชาที่ถอนนั้นในระเบียน 

   (๓) กรณีถอนรายวิชาเมื่อพนกําหนดเวลาตาม (๒) จะกระทํามิไดเวนแตจะมีเหตุผลอันสมควร และ

ไดรับอนุมัติจากคณบดี ถาคณบดีอนุมัติแลวใหบันทึกอักษร W สําหรับรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอน แตทั้งนี้ตองไมเกินวัน

สุดทายของการเรียนการสอน 

  ๑๓.๓ นักศึกษาจะขอถอนรายวิชา จนเหลือจํานวนหนวยกิตต่ํากวา ๖ หนวยกิต ในการศึกษาแบบเต็มเวลา 

และต่ํากวา ๓ หนวยกิต ในการศึกษาแบบไมเต็มเวลาไมได เวนแตมีเหตุผลอันสมควรและไดรับอนุมัติจากคณบดี 

  ๑๓.๔ ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาเร่ืองการเพิ่มและการถอนรายวิชา ซึ่งเกินกวาเงื่อนไขที่กําหนดไวใน

ขอบังคับนี้ เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๑๔ คาธรรมเนียม 

  นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ขอ ๑๕ การขอคืนคาธรรมเนียม 

  ๑๕.๑ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชา เนื่องจากมหาวิทยาลัยประกาศงดการสอนรายวิชานั้น หรือเพราะ

ผลกระทบจากการประกาศเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชาหนึ่ง ที่มีตอการลงทะเบียนศึกษารายวิชาอ่ืน มีสิทธิขอคืน

คาธรรมเนียมลงทะเบียนศึกษารายวิชาและคาธรรมเนียมการใชอุปกรณการศึกษาไดเต็มจํานวน 

  ๑๕.๒ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน ๗ วันแรกของภาค

ฤดูรอน มีสิทธิขอคืนคาธรรมเนียมลงทะเบียนศึกษารายวิชาและคาธรรมเนียมการใชอุปกรณการศึกษาไดคร่ึงหนึ่ง 
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  ๑๕.๓ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาเมื่อพนกําหนดเวลาตาม ๑๕.๒ ไมมีสิทธิขอคืนคาธรรมเนียมลงทะเบียน

รายวิชาและคาธรรมเนียมการใชอุปกรณการศึกษา 

  ๑๕.๔ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาตามขอ ๒๐.๒ ไมมีสิทธิขอคืนคาธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชาและ

คาธรรมเนียมการใชอุปกรณการศึกษา แตไมตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

  ๑๕.๕ นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอคืนคาธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชาและคาธรรมเนียมการใชอุปกรณ

การศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา 

 

หมวด  ๕   

การวัดผลการศึกษาและสถานภาพทางวิชาการของนักศึกษา 

 

 ขอ ๑๖ การวัดผลการศึกษา 

  ๑๖.๑ มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไวในภาคการศึกษา

หนึ่งๆ ตามที่คณะและอาจารยผูสอนเห็นสมควร 

  ๑๖.๒ การวัดผลการศึกษาแบงเปน ๙ ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังตอไปนี้ 

ระดับ A A- B+ B B- C+ C D F 

คาระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๖๗ ๒.๓๓ ๒.๐๐ ๑.๐๐ ๐ 

  ๑๖.๓ การวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่ไมนับหนวยกิตใหแบงเปน ๒ ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) และ

ระดับ N (ไมผาน) โดยไมมีคาระดับ 

   ในกรณีที่นักศึกษาตองศึกษาวิชาเสริมหลักสูตรตามความในขอ ๘.๔ ถานักศึกษา ผูนั้นสอบได ตั้งแต

ระดับ C ใหถือวาสอบไดระดับ P ถาไดต่ํากวาระดับ C ใหถือวาไดระดับ N ในวิชานั้นๆ 

  ๑๖.๔ ในบางกรณีหลักสูตรอาจกําหนดใหวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่คิดหนวยกิตใหเปน ๒ ระดับ คือ 

ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) หนวยกิตที่ไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย 

  ๑๖ .๕ ในกรณีที่คณะไมตองการใหคาระดับสําหรับการวัดผลรายวิชาที่นักศึกษาไปศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งในและตางประเทศ ใหบันทึกอักษร ACC (Accreditation) ไวในระเบียนสําหรับรายวิชาที่ไดคา

ระดับไมต่ํากวา B หรือเทียบเทา 

  ๑๖.๖ ในกรณีที่การวัดผลกระทําไดไมสมบูรณในรายวิชาที่มีการเขียนรายงานหรือมีการเขียนรายงาน

ประกอบวิชานั้นๆ หรือการฝกงานภาคสนามหรือสารนิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยมิใชความผิดของนักศึกษา ใหบันทึก

อักษร I ไวในระเบียนเปนการชั่วคราวแทนการวัดผล 

   กรณีตอไปนี้ไมใหมีการบันทึกอักษร I 

    ก. การขาดสอบไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

    ข. การสงรายงานประจําภาคลาชากวากําหนด 

   ในกรณีที่นักศึกษาไดอักษร I ในรายวิชาใด จะตองมีการวัดผลการศึกษาในรายวิชานั้นภายใน ๘๐ วัน 

นับแตวันปดภาคการศึกษา หากไมสามารถวัดผลการศึกษาอยางสมบูรณได ใหอาจารยผูสอนกําหนดระดับการวัดผล

การศึกษารายวิชานั้นจากคะแนนสอบ และ/หรือคะแนนจากการวัดผลการศึกษาโดยวิธีอ่ืนตามขอ ๑๖.๑ เทาที่มีอยู โดย

ถือวาคะแนนของรายงานการคนควาอิสระหรือสารนิพนธหรือการฝกภาคสนามที่ยังขาดอยูนั้นเปนศูนย 
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   เมื่อพนกําหนดเวลาในวรรคกอนแลว อาจารยผูสอนยังไมสงระดับการวัดผลการศึกษา ใหคณะนั้นๆ 

พิจารณากําหนดระดับวัดผลการศึกษารายวิชานั้นและสงใหมหาวิทยาลัยโดยมิชักชา  แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต

วันปดภาคการศึกษา 

  ๑๖.๗ การนับหนวยกิตที่ไดใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชา ที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํา

กวา C สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท หรือไมต่ํากวา B สําหรับ

การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับต่ํากวา C สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท หรือไดคาระดับต่ํากวา B สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉลี่ย

สะสมทุกคร้ังไป 

  ๑๖.๘ นักศึกษาที่ไดระดับ U หรือคาระดับต่ํากวา C สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต และระดับปริญญาโท หรือระดับต่ํากวา B สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปริญญาเอก ในรายวิชาใดที่เปน

วิชาบังคับในหลักสูตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอีกเพียง ๑ คร้ัง และคร้ังหลังนี้จะตองไดระดับ S หรือระดับ

ไมต่ํากวา C สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท หรือไดระดับ S หรือระดับ

ไมต่ํากวา B สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 

   รายวิชาที่ไดคาระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเปนรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียน

ศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได 

   นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา C สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ

ระดับปริญญาโท หรือไดคาระดับไมต่ํากวา B สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก ในรายวิชาใดไมมีสิทธิจด

ทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก เวนแตหลักสูตรจะกําหนดไวเปน อยางอ่ืน 

  ๑๖ .๙ การวัดผลการศึกษาของนักศึกษาทุกรายวิชาทุกคร้ังจะบันทึกไวในระเบียน ยกเวนวิชา

ภาษาตางประเทศซึ่งจะบันทึกเมื่อนักศึกษาสอบอยูในระดับ P (ผาน) หรือเมื่อการสอบคร้ังนั้นเปนการสอบคร้ังสุดทายของ

นักศึกษาเทานั้น  

  ๑๖.๑๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับเฉลี่ยของรายวิชาที่นักศึกษาแตละคน

ไดลงทะเบียนไวสําหรับภาคการศึกษานั้น เรียกวา “คาระดับเฉลี่ยสําหรับภาค” และคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับทุก

รายวิชาทุกภาคการศึกษา นับตั้งแตเร่ิมสถานภาพนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษานั้น เรียกวา “คาระดับเฉลี่ยสะสม” 

  ๑๖.๑๑ ในการคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสม ใหคูณคาระดับของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแตเร่ิมสถานภาพ

นักศึกษาดวยหนวยกิตของแตละรายวิชา แลวหารผลรวมดวยหนวยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนไวนั้น 

   ในการหารเมื่อไดทศนิยมสองตําแหนงแลว ถาปรากฏวาทศนิยมตําแหนงที่สามเปนจํานวนตั้งแตหาข้ึน

ไป ก็ใหปดเศษข้ึนมา 

  ๑๖.๑๒ ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบรายวิชาใดโดยมีเหตุสุดวิสัย ใหนักศึกษาหรือผูแทนยื่นคํารองพรอม

หลักฐานตออาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา และผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา และใหอาจารย ผูสอน อาจารยที่ปรึกษา และ

ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา วินิจฉัยข้ันตนวามีเหตุสมควรหรือไม หากมีเหตุผลสมควรใหนําเร่ืองขออนุมัติคณบดีภายใน ๑๐ 

วัน นับตั้งแตวันสอบที่ปรากฏตามตารางสอบ เพื่อขออนุมัติใหบันทึกอักษร W สําหรับรายวิชานั้น ถาคณบดีไมอนุมัติใหถือ

วาสวนที่ขาดสอบนั้นไดคะแนนเปนศูนย และใหอาจารยผูสอนใหระดับตามคะแนนระหวางภาค 

   ในกรณีที่นักศึกษาทําเร่ืองขออนุมัติคณบดี เมื่อพนระยะเวลาตามวรรคแรก ถาคณบดีเห็นวามีเหตุผล

อันสมควรอนุมัติ ใหคณบดีทําความเห็นประกอบคําขอของนักศึกษาเสนอตออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษ 
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 ขอ ๑๗ การศึกษาโดยไมวัดผลการศึกษา 

  ๑๗.๑ ในกรณีจําเปนนักศึกษาจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งเปนการเสริมความรูโดยมิตองมีการ

วัดผลในรายวิชานั้นก็ได แตตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการโครงการหรือผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบ

ของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน และตองชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

   เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดโดยไมวัดผลการศึกษาแลว การเปลี่ยน การลงทะเบียน

ศึกษาวิชานั้นเปนการศึกษาโดยวัดผลจะกระทํามิได เมื่อพนกําหนด ๑๔ วันแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือ ๗ 

วันแรกนับจากวันเปดภาคฤดูรอน 

   การศึกษาโดยไมวัดผลการศึกษานี้ ใหบันทึกอักษร AUD (Audit) สําหรับรายวิชานั้นไวในระเบียน ทั้งนี้

นักศึกษาผูนั้นจะตองไดเขาฟงคําบรรยายและมีสวนรวมในกิจกรรมอ่ืนๆ ในชั้นเรียนเปนเวลาไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ของ

เวลาทั้งหมด 

  ๑๗.๒ จํานวนหนวยกิตสูงสุด ที่นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนศึกษาไดในแตละภาคการศึกษา ตามขอ ๑๒.๓ 

และขอ ๑๒.๔ นั้น ใหนับรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาโดยไมวัดผลการศึกษารวมเขาไปดวย แตจะไมนับรวมเขาในจํานวน

หนวยกิตต่ําสุดที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนศึกษาในแตละภาคการศึกษา 

  ๑๗.๓ หนวยกิตของรายวิชาที่มีการบันทึกอักษร AUD ดังกลาวไมนับเปนหนวยกิตสะสม 

   นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดโดยไมวัดผลการศึกษาแลว จะลงทะเบียนศึกษารายวิชานั้น

ซํ้าเพื่อเปนการวัดผลการศึกษาในภายหลังมิได เวนแตในกรณีที่มีการยายคณะหรือเปลี่ยนภาควิชา และรายวิชานั้นเปน

วิชาที่กําหนดใหมีการศึกษาและวัดผลในหลักสูตรของคณะหรือภาควิชานั้น 

 ขอ ๑๘ สถานภาพทางวิชาการของนักศึกษา 

  ๑๘.๑ มหาวิทยาลัยจะนําผลการศึกษาของนักศึกษาแตละคนมาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสม เพื่อพิจารณา

สถานภาพทางวิชาการทุกภาคการศึกษา รวมทั้งภาคฤดูรอน 

   นักศึกษาผูใดไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๓.๐๐ ในภาคการศึกษาใด นักศึกษา    ผูนั้นจะอยูในภาวะ

รอพินิจ (Probation) ในภาคการศึกษาถัดไป 

  ๑๘.๒ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่อยูในภาวะรอพินิจ หากนักศึกษาไดคาระดับเฉลี่ยสะสม   ต่ํากวา ๒.๗๐ 

นักศึกษาผูนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา หากคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๗๐ ก็ใหอยูในภาวะรอพินิจ 

(Probation) ตอไปอีกหนึ่งภาคการศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่อยูในภาวะรอพินิจคร้ังที่สอง หากคาระดับเฉลี่ยสะสม

ยังคงต่ํากวา ๓.๐๐ นักศึกษาผูนั้นจะถูกถอนชื่อ (Dismissed) ออกจากทะเบียนนักศึกษา 

 

หมวด  ๖   

การเทียบและการโอนหนวยกิต 

 

 ขอ ๑๙ การเทียบและการโอนหนวยกิต 

  นักศึกษาอาจขอเทียบโอนหนวยกิตได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และตอง

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้ 

  ๑๙.๑ รายวิชาที่ขอเทียบโอนหนวยกิตได 

   ๑๙.๑.๑ เปนรายวิชาที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา และเทียบไดเฉพาะหนวยกิตรายวิชา (course 

work) เทานั้น  
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   ๑๙.๑.๒ เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเคียงกันไดไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ 

   ๑๙.๑.๓ เปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน ๕ ปการศึกษา นับจากปการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชานั้น 

   ๑๙.๑.๔ เปนรายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับไมต่ํากวา B หรือเทียบเทา 

  ๑๙.๒ จํานวนหนวยกิตที่สามารถเทียบโอนหนวยกิตได 

   ๑๙.๒.๑ หากเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลวในระดับบัณฑิตศึกษา ใหเทียบโอนไดไมเกินหนึ่งในสี่ของ

จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่ รับโอน ยกเวนการเทียบวิชาระหวางหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กับหลักสูตรปริญญาโทที่มีเนื้อหาตอยอดกัน สามารถเทียบไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของจํานวน

หนวยกิตรายวิชาทั้งหมด  โดยวิชาที่ไดรับการเทียบจะไดรับการบันทึกอักษร ACC 

   ๑๙.๒.๒ หากเปนรายวิชาที่ไปศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในหรือตางประเทศ  ดวยตนเอง ใหเทียบโอน

ไดไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

   ๑๙.๒.๓ หากเปนรายวิชาที่ไปศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในหรือตางประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยน

ทางวิชาการของคณะหรือมหาวิทยาลัย ใหเทียบโอนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

   ๑๙.๒.๔ การบันทึกผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่โอนหนวยกิตตามขอ ๑๙.๒.๒ และขอ ๑๙.๒.๓ ให

คณะเปนผูพิจารณาวาจะใหบันทึกอักษร ACC หรือใหนําผลการศึกษาทุกรายวิชามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสม ทั้งนี้แต

ละคณะจะตองใชระบบการวัดผลและการบันทึกอักษรเปนระบบเดียวกันทั้งคณะ 

    การจะเทียบหรือโอนหนวยกิตโดยบันทึกอักษร ACC นั้น จะตองเปนรายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ

ไมต่ํากวา B หรือเทียบเทา 

   ๑๙.๒.๕ การเทียบโอนรายวิชาตามขอ ๑๙.๒.๑ และการโอนหนวยกิตตาม ขอ ๑๙.๒.๒ และขอ 

๑๙.๒.๓ เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน หรือไมเกินรอยละ ๔๐ ของ

จํานวนหนวยกิตรายวิชาทั้งหมด กรณีการเทียบวิชาระหวางหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย กับ

หลักสูตรปริญญาโทที่มีเนื้อหาตอยอดกัน 

  ๑๙.๓ การเทียบโอนหนวยกิตใหนักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใดจะ

กระทํามิได ยกเวนกรณีนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากครบระยะเวลาการศึกษา แตมีผลการศึกษายังไมครบเงื่อนไขที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับ

ปริญญา หนวยกิตที่ไดสะสมไวทั้งหมดจะนํามาใชเพื่อประโยชนในการศึกษาในมหาวิทยาลัยตอไปอีกไดไมเกินหนึ่งในสีข่อง

จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน ทั้งนี้จะตองสอบผานรายวิชานั้นๆ และไดคาระดับวิชาดังกลาวมาไมต่ํากวา B 

หรือเทียบเทา และรายวิชาที่ไดรับการยกเวนใหบันทึกอักษร ACC (Accreditation) 

 

หมวด  ๗ 

การลาพักการศึกษา และการพักการศึกษา 

 

 ขอ ๒๐ การลาพักการศึกษา และการพักการศึกษา 

  ๒๐.๑ ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร  นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติภาคใด

ภาคหนึ่งได  โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
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   นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพสําหรับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพัก

การศึกษา 

  ๒๐.๒ การลาพักการศึกษาในระหวางภาคการศึกษาใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 

   (๑) กรณีที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายในระยะเวลา ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ

ภายใน ๗ วันแรกของภาคฤดูรอน ใหลบรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาไวทั้งหมดออกจากระเบียน 

   (๒) กรณีที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษา เมื่อพนกําหนดเวลาตาม (๑) แตยังอยูภายใน ๑๐ สัปดาหแรก

ของภาคการศึกษาปกติ หรือยังอยูภายใน ๔ สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน ใหบันทึกอักษร  W สําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน

ศึกษาในภาคนั้นทุกวิชาไวในระเบียน 

   (๓) การลาพักการศึกษาเมื่อพนกําหนดเวลาตาม (๒) จะกระทําไดในกรณีที่มีความจําเปนอันมิอาจ

คาดหมายได นักศึกษาหรือผูแทนจะตองยื่นคํารองพรอมหลักฐานตอคณบดีผานอาจารยที่ปรึกษาและผูอํานวยการ

บัณฑิตศึกษา หากคณบดีพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุจําเปนจริงก็ใหเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

   เมื่ออธิการบดีอนุมัติใหลาพักการศึกษาไดแลว ใหบันทึกอักษร W ไวในระเบียนของนักศึกษา 

  ๒๐.๓ การลาพักการศึกษาติดตอกันเกินกวาสองภาคการศึกษาปกติจะกระทํามิได  เวนแตมีเหตุผลอัน

สมควร และไดรับอนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้ไมนับภาคฤดูรอน  

  ๒๐.๔ นักศึกษาที่ถูกลงโทษใหพักการศึกษา ตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษาในภาคการศึกษาใด ใหบันทึก

โทษนั้นไวในระเบียน ซึ่งจะปรากฏในใบแจงผลการศึกษาดวย ในกรณีนี้ใหถือวานักศึกษาผูนั้นไมไดรับคาระดับหรือจํานวน

หนวยกิตใดๆ ในภาคการศึกษานั้น 

   หากนักศึกษาถูกลงโทษใหพักการศึกษา ดวยเหตุทุจริตในการสอบไลใหถือวาไดคาระดับ F ในรายวิชาที่

ทุจริตในการสอบไลนั้น 

   ในกรณีที่ไดมีการประกาศคําสั่งของมหาวิทยาลัย ใหนักศึกษาพักการศึกษาภายหลังวันลงทะเบียน

ศึกษารายวิชาของภาคถัดไป ใหถือวาการลงทะเบียนวิชาทั้งหมดเปนโมฆะ ในกรณีนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาลงทะเบียน

ศึกษารายวิชาใหเต็มจํานวน แตนักศึกษาตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพ 

  ๒๐.๕ การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใดๆ การถูกใหพักการศึกษาและการกลับเขาศึกษาใหม ไมเปนเหตุ

ใหขยายระยะเวลาที่นักศึกษาตองศึกษาใหสําเร็จ ตามหลักสูตรตามที่ไดระบุไวในขอ ๑๑ 

 

หมวด  ๘   

การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ 

 

 ขอ ๒๑ การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) สําหรับนักศึกษาระดับ    ปริญญาโท 

  ๒๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขในหลักสูตรที่จะสอบประมวลความรูจะตอง

ยื่นความจํานงตอคณะเพื่อขอสอบประมวลความรู 

  ๒๑.๒ การสอบประมวลความรูอาจเปนการสอบขอเขียนหรือสอบปากเปลาหรือทั้งสองอยาง หลักเกณฑ

การสอบใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

หลักสูตรของแตละคณะ  

  ๒๑.๓ คณะจะเปดสอบประมวลความรูไมเกินปการศึกษาละ ๓ คร้ัง โดยคณะจะแตงตั้งกรรมการข้ึนสอบ 

ผลการสอบประมวลความรูจะได P (ผาน) หรือ N (ไมผาน) 
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  ๒๑.๔ ในหลักสูตรสาขาวิชาใดที่กําหนดใหมีการสอบประมวลความรู นักศึกษาตองสอบประมวลความรูใหได

ระดับ P (ผาน) ภายใน ๓ คร้ัง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาและผลการสอบทุกคร้ังจะบันทึกไวใน

ระเบียน 

 ขอ ๒๒ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

  ๒๒.๑ นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขในหลักสูตรที่จะสอบวัดคุณสมบัติจะตองยื่น

ความจํานงตอคณะเพื่อขอสอบวัดคุณสมบัติ 

  ๒๒.๒ การสอบวัดคุณสมบัติจะประกอบดวยการสอบขอเขียนและสอบปากเปลา หลักเกณฑการสอบให

เปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหลักสูตรของแตละคณะ 

  ๒๒.๓ นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดระดับ P (ผาน) ภายใน ๓ คร้ัง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก

ทะเบียนนักศึกษาและผลการสอบทุกคร้ังจะบันทึกไวในระเบียน 

 ขอ ๒๓ การสอบภาษาตางประเทศ 

  
๓
๒๓.๑ นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ตองสอบภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษา 

ตามหลักสูตรที่คณะกําหนดลวงหนาไว โดยสอบใหไดระดับ (P ผาน) กอนการสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาตอไปนี้ให

ไดรับยกเวนการสอบภาษาตางประเทศดังกลาว และใหถือวาได P (ผาน) ตั้งแตเขาศึกษา 

   1. นักศึกษาตางชาติที่ใชภาษาทางการเปนภาษาเดียวกับภาษาที่หลักสูตรกําหนดใหสอบผานกอน

สําเร็จการศึกษา 

   2. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใชภาษาเดียวกับภาษาที่หลักสูตรกําหนดใหสอบ

ผานกอนสําเร็จการศึกษา ในระยะเวลาที่ไมเกิน 2 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาถึงวันที่สมัครเขาศึกษา 

  การสอบภาษาตางประเทศตามหลักสูตรระดับปริญญาโท 

  ๒๓.๒ หลักเกณฑการสอบภาษาตางประเทศตามหลักสูตรระดับปริญญาโท ใหเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

   หากคะแนนภาษาตางประเทศในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาของนักศึกษาผูใดอยูในระดับสูงจนเปนที่

พอใจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร นักศึกษาผูนั้นจะไดรับการยกเวนไมตองสอบภาษาตางประเทศเพื่อสําเร็จ

การศึกษา 

  การสอบภาษาตางประเทศตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

  ๒๓.๓ นักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก อาจขอสอบภาษาตางประเทศไดตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่

เขาศึกษา 

  ๒๓.๔ การสอบภาษาตางประเทศตามหลักสูตรระดับปริญญาเอกใหหมายความรวมถึงการสอบอยางใดอยาง

หนึ่งตอไปนี้ 

   ๒๓.๔.๑ การสอบภาษาตางประเทศ ตามที่มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการจัดสอบ โดยการแตงตั้ง

คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลที่เหมาะสมไมนอยกวา ๓ คน โดยจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิทางดานภาษาเพื่อดําเนินการ

และควบคุมการสอบใหไดมาตรฐาน 

๓
 ขอ 23.1 ยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕7 และแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. ๒๕๕8 โดยใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับ

ปริญญาเอก ต้ังแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป 
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   ๒๓.๔.๒ ผลการสอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

    หากคะแนนภาษาตางประเทศในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาของนักศึกษาผูใดอยูในระดับสูงจนเปน

ที่พอใจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร นักศึกษาผูนั้นจะไดรับการยกเวนไมตองสอบภาษาตางประเทศเพื่อสําเร็จ

การศึกษา เวนแตหลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

หมวด  ๙   

การทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ การคนควาอิสระ  

และการสอบวิทยานิพนธ สารนิพนธ การคนควาอิสระ 

 

 ขอ ๒๔ การทําวิทยานิพนธ 

  ๒๔.๑ นักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทแบบ ก ๑ ตามขอ ๑๐.๔.๑ และนักศึกษาตามหลักสูตรระดับ

ปริญญาเอก แบบ ๑ ตามขอ ๑๐.๕.๑ สามารถจะลงทะเบียนทําวิทยานิพนธไดตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา 

  ๒๔.๒ นักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทแบบ ก ๒ ตามขอ ๑๐.๔.๑ และนักศึกษาตามหลักสูตรระดับ

ปริญญาเอก แบบ ๒ ตามขอ ๑๐.๕.๒ จะลงทะเบียนทําวิทยานิพนธไดเมื่อมีคุณสมบัติ   ดังตอไปนี้ 

   (๑) ศึกษามาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติหรือมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต โดย

ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ และมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

   (๒) ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดใหมีการสอบประมวลความรู นักศึกษาตองสอบประมวลความรูใหได

ระดับ P (ผาน) 

   (๓) สําหรับนักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดระดับ P 

(ผาน) 

  ๒๔.๓ การสอบวิทยานิพนธ ใหคณบดีแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อทําหนาที่แนะนําการเขียน

วิทยานิพนธใหแกนักศึกษา 

   เมื่อนักศึกษาจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธเสร็จแลว ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครง

วิทยานิพนธ อยางนอย ๓ คน ในกรณีที่เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท และอยางนอย ๕ คน ในกรณีที่เปนหลักสูตรระดับ

ปริญญาเอก ซึ่งจะตองประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยประจํามหาวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อรวมกันสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 

   เมื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเห็นวานักศึกษาพรอมที่จะเสนอวิทยานิพนธ ใหคณบดีแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจากบุคคลในวรรคกอน 

   การแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธตามความในวรรคกอนจะ

กระทําไดเฉพาะกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน 

  ๒๔.๔ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

  ๒๔.๕ การสอบวิทยานิพนธ จะตองมีกรรมการสอบวิทยานิพนธครบทุกคนจึงจะถือวาการสอบนั้นมีผล

สมบูรณ ถากรรมการไมครบใหเลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเปลี่ยนกรรมการสอบวิทยานิพนธใหม

หรือแตงตั้งเพิ่มเติมได 
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  ๒๔.๖ นักศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธและโครงรางวิทยานิพนธตอคณะตามหลักเกณฑและข้ันตอน

ที่กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวิทยานิพนธ 

  ๒๔.๗ รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหนังสือคูมือการพิมพ

วิทยานิพนธ โดยใหระบุปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไวดวย 

  3

๔
๒๔.๘ การวัดผลวิทยานิพนธใหแบงเปน ๒ ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U  (ใชไมได) โดย

วิทยานิพนธที่ไดรับระดับ S จะตองไดมติเปนเอกฉันทจากกรรมการสอบ/คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

 ขอ ๒๕ การทําสารนิพนธหรือการคนควาอิสระ 

  ๒๕.๑ นักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข ตามขอ ๑๐.๔.๒ จะลงทะเบียนทําสารนิพนธหรือ

การคนควาอิสระไดเมื่อศึกษามาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติหรือมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต โดย

ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ และมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

  ๒๕.๒ การสอบสารนิพนธหรือการคนควาอิสระ ใหคณบดีแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหรือการคนควา

อิสระ เพื่อทําหนาที่แนะนําการเขียนสารนิพนธหรือการคนควาอิสระใหแกนักศึกษา 

   เมื่อนักศึกษาจัดทําเคาโครงสารนิพนธหรือการคนควาอิสระเสร็จแลว ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบเคาโครงสารนิพนธหรือการคนควาอิสระ อยางนอย ๒ คน ซึ่งจะตองประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหรือ

การคนควาอิสระ อาจารยประจํามหาวิทยาลัย และ/หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อรวมกันสอบเคาโครง

สารนิพนธหรือการคนควาอิสระ 

   เมื่ออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหรือการคนควาอิสระเห็นวานักศึกษาพรอมที่จะเสนอสารนิพนธหรือ

การคนควาอิสระ ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสารนิพนธหรือการคนควาอิสระจากบุคคลในวรรคกอน 

   การแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสารนิพนธหรือการคนควาอิสระตามความ

ในวรรคกอนจะกระทําไดเฉพาะกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน 

  ๒๕.๓ อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหรือการคนควาอิสระ และคณะกรรมการสอบสารนิพนธหรือการคนควา

อิสระ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  ๒๕.๔ การสอบสารนิพนธหรือการคนควาอิสระ จะตองมีกรรมการสอบครบทุกคนจึงจะถือวาการสอบนั้นมี

ผลสมบูรณ ถากรรมการไมครบใหเลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเปลี่ยนกรรมการสอบสารนิพนธหรือ

การคนควาอิสระใหมหรือแตงตั้งเพิ่มเติมได 

  ๒๕.๕ นักศึกษาตองเสนอเคาโครงสารนิพนธหรือการคนควาอิสระ และโครงรางสารนิพนธหรือการคนควา

อิสระตอคณะตามหลักเกณฑและข้ันตอนที่คณะกําหนดไว 

  ๒๕.๖ รูปแบบการเขียนสารนิพนธหรือการคนควาอิสระ ใหใชรูปแบบเดียวกับการเขียนวิทยานิพนธ หรือ

ตามที่คณะกําหนด โดยใหระบุปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไวดวย 

  ๒๕.๗ การวัดผลสารนิพนธหรือการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามเกณฑของหลักสูตรของแตละคณะ 

4

๕ขอ 25/1 การประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการ คนควาอิสระ 

๔
 ยกเลิกวรรคสอง ขอ 24.8 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๕6 โดยใหมี

ผลบังคับใชแกนักศึกษาซ่ึงขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ต้ังแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป 
๕

 ขอ 25/1 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๕6 โดยใหมีผลบังคับใชแก

นักศึกษาซ่ึงขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ต้ังแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป 
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       5

๖
(๑) ใหประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการคนควาอิสระของนักศึกษา       

ทุกภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียน และรายงานผลการประเมินตอคณบดี และสงผลการประเมินความกาวหนาใหสํานัก

ทะเบียนและประมวลผลบันทึกไวในระเบียน โดยผูมีหนาที่ในการประเมิน ไดแก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สารนิพนธ 

หรือการคนควาอิสระ 

  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนคณบดีอาจแตงตั้งผูทําหนาที่ประเมินรวมกับอาจารยที่ปรึกษาก็ได 

      (๒) ผลการประเมินความกาวหนา  มี ๔ ระดับ ใหประเมินดวยสัญลักษณ “NP” หรือ “U”/ “F” หรือ 

“SP” หรือ “S” ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

            “NP”  (No Progress) หมายถึง  ไมมีความกาวหนา จํานวนหนวยกิตที่ได มีคาเปน 0 

(ศูนย)    

            “U” (Unsatisfactory) หมายถึง นักศึกษาไดรับหนวยกิตครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนด

ในหลักสูตร แตผลการสอบวิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการคนควาอิสระ คือ “ใชไมได”  

“F” (Failure) หมายถึง นักศึกษาไดรับหนวยกิตครบตามจํานวนหนวยกิต    ที่กําหนดใน

หลักสูตรที่มีเกณฑการประเมินเปนคาระดับคะแนน แตผลการสอบสารนิพนธ หรือการ คนควาอิสระ คือ “สอบตก”  

“SP” (Satisfactory and Progress) หมายถึง มีความกาวหนา โดยระบุจํานวนหนวยกิตของ

นักศึกษาแตละคนตามความกาวหนาของผลงานในแตละภาคการศึกษา แตไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน   

              “S” (Satisfactory) หมายถึง นักศึกษาไดรับหนวยกิตครบตามจํานวน  หนวยกิตที่

กําหนดในหลักสูตร และผลการสอบวิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการคนควาอิสระ คือ “ใชได” 

       (๓) เกณฑการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการคนควาอิสระ เพื่อใหคา

หนวยกิตของความกาวหนาเปนไปตามประกาศของแตละคณะ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตองประกาศให

นักศึกษาทราบลวงหนา 

      (๔) นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการคนควาอิสระแลว ไดรับการประเมินผล

ความกาวหนาเปน NP คณะกรรมการสอบ ตองพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจใหนักศึกษาผูนั้นไดรับการพิจารณาให

เปลี่ยนหัวขอเร่ืองวิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการคนควาอิสระ หรือเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษา หรืออ่ืนๆ แลวแตกรณี และ

ตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาตอคณบดีเพื่อหาขอยุติ 

      (๕) กรณีที่นักศึกษาไดรับผลการประเมินความกาวหนาเปน NP ติดตอกันสองคร้ัง ในการลงทะเบียน

คร้ังตอไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ในกรณีที่มีการลาพักการศึกษาค่ันกลางใหถือวาการได

สัญลักษณ NP สองคร้ังนั้นเปนการไดสัญลักษณ NP สองคร้ังติดตอกัน 

      (๖) กรณีที่นักศึกษาไดรับผลการสอบวิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการคนควาอิสระเปนสัญลักษณ “U” 

หรือ “F” นักศึกษาผูนั้นจะถูกถอนชื่อ (Dismissed) ออกจากทะเบียนนักศึกษา 

  ในกรณีที่เห็นสมควรอธิการบดีอาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการประเมินความกาวหนา  โดยทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๒๖ ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการคนควาอิสระ เปนของมหาวิทยาลัย 

๖ ยกเลิกวรรคหนึ่งของขอ 25/1 และเพิม่ขอความเปนขอ 25/1 (1) แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่6) พ.ศ. ๒๕๕7 โดยใหมีผลบังคับใชแกนักศึกษาซ่ึงขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับ

ปริญญาเอก ต้ังแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป 
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หมวด  ๑๐ 

การพนสภาพนักศึกษา 

 

 ขอ ๒๗ การพนสภาพนักศึกษา 

  การพนสภาพนักศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

  ๒๗.๑ ไดรับอนุมัติปริญญา 

  ๒๗.๒ ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

  ๒๗.๓ ลาออก นักศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจากสถานภาพนักศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงเหตุผลตออาจารย

ที่ปรึกษาและผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอใหคณบดีพิจารณาอนุมัติตอไป 

  ๒๗.๔ ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาทีกํ่าหนดไวในแตละหลักสูตรตามขอ ๑๑  

  ๒๗.๕ ถูกใหออกหรือไลออกเนื่องจากความผิดทางวินัย 

  ๒๗.๖ ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีตางๆ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 

  ๒๗.๗ ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีตางๆ ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

  ๒๗.๘ ตาย   

หมวด  ๑๑ 

การสําเร็จการศึกษา 

 

 ขอ ๒๘ เกณฑการสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๒๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

   ๒๘.๑.๑ ตองศึกษาครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร  

   ๒๘.๑.๒ ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

   ๒๘.๑.๓ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่คณะและหลักสูตรกําหนด 

   ๒๘.๑.๔ ชําระหนี้สินทั้งหมดตอมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว  

  ๒๘.๒ ปริญญาโท 

   ๒๘.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑  

    (๑) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการที่คณะแตงตั้ง  

      
๗
(๒) ตองไดระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศตามเกณฑเดียวกับที่กําหนดในขอ 23.1 ทุกกรณี 

    (๓) ตองไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ และนําสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่พิมพเย็บเลม

เรียบรอยแลว พรอมกับบันทึกวิทยานิพนธฉบับเต็ม (full text) ลงในสื่อบันทึกประเภทแผน CD ใหมหาวิทยาลัย 

๗
 ขอ 28.2.1(2) ยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕7 และแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. ๒๕๕8 โดยใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับ
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    (๔) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง

ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ

ประชุม (Proceeding) 

    (๕) ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่คณะและหลักสูตรกําหนด 

    (๖) ชําระหนี้สินทั้งหมดตอมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว 

   ๒๘.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒  

    (๑) ตองศึกษารายวิชาครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร 

    (๒) ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

    (๓) สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) (ถามี) 

    (๔) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการที่คณะแตงตั้ง  

     
๘
 (๕) ตองไดระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศตามเกณฑเดียวกับที่กําหนดในขอ 23.1 ทุกกรณี 

    (๖) ตองไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ และนําสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่พิมพเย็บเลม

เรียบรอยแลว พรอมกับบันทึกวิทยานิพนธฉบับเต็ม (full text) ลงในสื่อบันทึกประเภทแผน CD ใหมหาวิทยาลัย 

    (๗) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง

ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ

ประชุม (Proceeding) 

    (๘) ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่คณะและหลักสูตรกําหนด 

    (๙) ชําระหนี้สินทั้งหมดตอมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว 

   ๒๘.๒.๓8

๙
 แผน ข 

    (๑) ตองศึกษารายวิชาครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร 

    (๒) ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

    (๓) สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)  

    (๔) เสนอสารนิพนธ หรือการคนควาอิสระ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดย

คณะกรรมการที่คณะแตงตั้ง  

   
๑๐

  (๕) ตองไดระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศตามเกณฑเดียวกับที่กําหนดในขอ 23.1 ทุกกรณี 

    (๖) นักศึกษาตองสงบทความสารนิพนธหรือการคนควาอิสระใหคณะเพื่อพิจารณาสงไปตีพิมพใน

วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

๘
 ขอ 28.2.2(5) ยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕7 และแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. ๒๕๕8 โดยใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับ

ปริญญาเอก ต้ังแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป 
๙ ๒๘.๒.๓ แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใหใชบังคับแก

นักศึกษาซ่ึงขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป 
๑๐

 ขอ 28.2.3(5) ยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕7 และแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. ๒๕๕8 โดยใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับ
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    (๗) ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่คณะและหลักสูตรกําหนด 

    (๘) ชําระหนี้สินทั้งหมดตอมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว 

  ๒๘.๓ ปริญญาเอก 

   ๒๘.๓.๑ แบบ ๑ 

    (๑) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ 

เสนอวิทยานิพนธ  

    (๒) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการที่คณะแตงตั้ง  

   
๑๑

 (๓) ตองไดระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศตามเกณฑเดียวกับที่กําหนดในขอ 23.1 ทุกกรณี 

    (๔) ตองไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ และนําสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่พิมพเย็บเลม

เรียบรอยแลว พรอมกับบันทึกวิทยานิพนธฉบับเต็ม (full text) ลงในสื่อบันทึกประเภทแผน CD ใหมหาวิทยาลัย 

    (๕) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง

ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer 

Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

    (๖) ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่คณะและหลักสูตรกําหนด 

    (๗) ชําระหนี้สินทั้งหมดตอมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว 

   ๒๘.๓.๒ แบบ ๒ 

    (๑) ตองศึกษารายวิชาครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร 

    (๒) ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

    (๓) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ 

เสนอวิทยานิพนธ  

    (๔) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการที่คณะแตงตั้ง  

   
๑๒

 (๕) ตองไดระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศตามเกณฑเดียวกับที่กําหนดในขอ 23.1 ทุกกรณี 

    (๖) ตองไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ และนําสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่พิมพเย็บเลม

เรียบรอยแลว พรอมกับบันทึกวิทยานิพนธฉบับเต็ม (full text) ลงในสื่อบันทึกประเภทแผน CD ใหมหาวิทยาลัย 

    (๗) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง

ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer 

Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

    (๘) ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่คณะและหลักสูตรกําหนด 

    (๙) ชําระหนี้สินทั้งหมดตอมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว 

๑๑
 ขอ 28.3.1(3) ยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕7 และแกไขเพิ่มเติมโดยอบังคับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. ๒๕๕8 โดยใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับ

ปริญญาเอก ต้ังแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป 

๑๒
 ขอ 28.3.2(5) ยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕7 และแกไขเพิ่มเติมโดยอบังคับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. ๒๕๕8 โดยใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับ
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  ๒๘.๔ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาภาคหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับ

ประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาวิชาตางๆ เพื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 

   สําหรับภาคการศึกษาที่คาดวาจะเปนภาคสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษา ใหนักศึกษาทําหนังสือยื่นตอ

มหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา เพื่อขอใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาและขออนุมัติ

ประกาศนียบัตรหรือปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษานั้น ผูที่มิไดยื่นหนังสือดังกลาวอาจจะไดรับ

การพิจารณาเสนอชื่อในภาคการศึกษาถัดไปก็ได 

 ขอ ๒๙ ผูรักษาการตามขอบังคับ 

  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือการอ่ืนที่เก่ียวของเพื่อ

ปฏิบัติการตามขอบังคับนี้  

 ขอ ๓๐ บทเฉพาะกาล 

  การดําเนินการใดๆ ที่เกิดข้ึนกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ และยังดําเนินการไมแลวเสร็จในขณะที่

ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหดําเนินการหรือปฏิบัติการตอไป ตามขอบังคับที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ 

จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ 

 

 

 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๓๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

                          (ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล) 

                นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔12

๑๓
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕13

๑๔
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕14

๑๕
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. ๒๕๕615

๑๖
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕716

๑๗
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. ๒๕๕817

๑๘
 

๑๓ ประกาศ ณ วันที ่๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
๑๔ ประกาศ ณ วันที ่๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 
๑๕ ประกาศ ณ วันที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
16 ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๕6 
17 ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 
18 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสําหรับการศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

      

 โดยที่ เป็นการสมควรปรับป รุงหลักเกณฑ์การสอบภาษาต่า งประ เทศสํ าห รับการศึกษาในระดับ                   
บัณฑิตศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘                 
ประกอบกับ ข้อ ๒๓.๒ ข้อ ๒๓.๔.๒ และข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อธิการบดีออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศ สําหรับ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันทีป่ระกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสําหรับการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙  
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้
 “คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน และส่วนงานทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืนที่จัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
 ข้อ ๕ ให้นักศึกษาระดับปริญญาโทในกรณีดังต่อไปนี้  เป็นผู้ที่สอบภาษาต่างประเทศ ได้ค่าระดับ P                   
(ผ่าน) ในหลักสูตรระดับปริญญาโท ตามข้อ ๒๓.๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๑) ศึกษาและสอบจนได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในรายวิชา มธ.๐๐๕ ภาษาอังกฤษ ๑ และ มธ.๐๐๖  
ภาษาอังกฤษ ๒ 

(๒) มีคะแนนหรือระดับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
  ๒.๑ TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) 
   หรือ TU-GET ๕๕๐ คะแนนข้ึนไป 
  ๒.๒ TOEFL (Computer-based)  ๒๑๓ คะแนนข้ึนไป 
  ๒.๓ TOEFL (Internet-based) ๗๙ คะแนนข้ึนไป 
  ๒.๔ IELTS  ระดับ ๖.๕ ข้ึนไป 
  ๒.๕ TOEIC ๗๕๐ คะแนนข้ึนไป ร่วมกับการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความรู้ภาษาต่างประเทศโดย                   
ชาวตา่งประเทศ ตามที่คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศคณะหรือวิทยาลัย 
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 ข้อ ๖ คณะกรรมการประจําหลักสูตรอาจกําหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาโทได้รับยกเว้นไม่ต้องสอบ
ภาษาต่างประเทศเพื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามข้อ ๒๓.๒ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                    
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ในกรณีดังต่อไปนี ้

(๑) เคยศึกษาในรายวิชา มธ.๐๐๕ ภาษาอังกฤษ ๑ และ มธ.๐๐๖ ภาษาอังกฤษ ๒ จนได้ค่าระดับ P                  
(ผ่าน) ในขณะที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัย ก่อนสมัครเข้ารับการศึกษา แต่ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าว            
ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่สอบผ่านจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

(๒) มีคะแนนหรือระดับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ตามข้อ ๕ (๒) มาก่อนสมัครเข้ารับการศึกษา แต่
ทั้งนี้ ผลการทดสอบความรู้ดังกล่าวต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันทีท่ดสอบจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

หากมีกรณีการได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศเพื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ให้ถือ               
ว่านักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นสอบภาษาต่างประเทศได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ตั้งแต่ภาคแรกของการศึกษา 
 ข้อ ๗ ให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีคะแนนหรือระดับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้               
เป็นผู้ที่สอบภาษาต่างประเทศ ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ตามข้อ ๒๓.๔.๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๑) TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) 
 หรือ TU-GET ๕๕๐ คะแนนข้ึนไป 
 (๒) TOEFL (Computer-based)  ๒๑๓ คะแนนข้ึนไป 
  (๓) TOEFL (Internet-based) ๗๙ คะแนนข้ึนไป 
 (๔) IELTS ระดับ ๖.๕ ข้ึนไป 
 คณะกรรมการประจําหลักสูตรอาจกําหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีคะแนนหรือระดับการทดสอบ 
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศตามวรรคหนึ่งก่อนเข้าศึกษาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ทดสอบจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาให้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศเพื่อสําเร็จการศึกษา 

หากมีกรณีการได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศเพื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้                            
ถือว่านักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ตั้งแต่ภาคแรกของการศึกษา 
 ข้อ ๘ ให้คณะรวบรวมรายชื่อผู้สอบภาษาต่างประเทศผ่านตามระเบียบนี้พร้อมผลคะแนนการสอบหรือเอกสาร
หลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องให้แก่สํานักงานทะเบียนนกัศึกษา และให้สํานักงานทะเบียนนักศึกษาบันทึกไว้ในระเบียนการศึกษา 
 
 ประกาศ ณ วันที ่         เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  

 (ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย)์ 
  อธิการบดี 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วาดวย  วินัยนักศึกษา   

พ.ศ.  2547 
------------------- 

 
โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย วินัยนักศึกษา  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  18 (2)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พ.ศ.  2531  
สภามหาวิทยาลัยจึงตราขอบังคับไว  ดังตอไปน้ี 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวย  วนิัยนักศึกษา  
พ.ศ.  2547” 

ขอ 2  ขอบังคับนี้ใหใชตั้งแตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป 
ขอ 3  ภายใตบังคับขอ  5  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวย  วินัย 

นักศึกษา  พ.ศ.  2516 
บรรดาขอความในขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  หรือประกาศอ่ืนใดท่ีมกีลาวไวใน 

ขอบังคับนี้  หรือท่ีขอบังคับนี้กลาวไวเปนอยางอื่น  หรือท่ีขัดแยงกับความในขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับ 
นี้แทน 

ขอ 4  ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาทุกระดับท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
 “คณะ”  หมายความวา  หนวยงานทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการเรียน

การสอน 
 “คณบดี”  หมายความวา  หัวหนาหนวยงานระดับคณะและใหหมายความรวมถึง   

หัวหนาหนวยงานอื่นท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
 “เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยและใหหมายความ

รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย 
ขอ 5  นักศึกษาท่ีกระทําความผิดวินัยนักศึกษากอนวนัท่ีขอบังคับนี้บังคับใช  ถายังไมไดรับ

โทษฐานกระทําความผิดวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2516  
หากขอบังคับใดท่ีเปนคุณแกนักศึกษาย่ิงกวาใหนําขอบังคับนั้นมาใชบังคับ 

ขอ 6  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
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 หมวดที่   2 
วินัยนักศึกษา 

ขอ 7  นักศึกษาตองปฏิบัตติามขอบังคับ   และระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกประการ    
และตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ 

ในกรณีท่ีคณะมีความจําเปนตามลักษณะเฉพาะของหลักสูตรการเรยีนการสอน   
ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะออกระเบียบ   เชน   ระเบียบวาดวย 
การฝกภาคปฏิบัติ  ระเบียบวาดวยการฝกงาน   แลวเสนอใหอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 8  นักศึกษาตองรักษาความสามัคครีะหวางกัน   เชน  ไมกอเหตุทะเลาะววิาท  หรือ 
ทํารายรางกาย  ดูหม่ิน แสดงอาการเหยียดหยาม   และตองรักษาไวซึ่งความเรียบรอยและเกียรต ิ
ของมหาวิทยาลัย 

ขอ 9  นักศึกษาตองประพฤตตินเปนสุภาพชน   ไมประพฤติในสิ่งท่ีอาจนํามาซึ่งความ 
เสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ขอ 10  นักศกึษาตองเชื่อฟง และแสดงความเคารพตอบรรดาผูสอนของมหาวิทยาลัยและ
ตองปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําตักเตือนของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบ 

ขอ 11  ในกรณีท่ีมีเหตุสมควร  เม่ือบรรดาผูสอนหรือเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยขอตรวจ
บัตรประจําตวันักศึกษา   นักศึกษาตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา เชน ในการใชบริการหองสมุด  
หรือหองปฏิบัติการตางๆ   ในหองสอบ   หรือในมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในรางกายและ
ทรัพยสิน  เปนตน 

ขอ 12  นักศกึษาตองปฏิบัติตามระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 
ระเบียบหรือขอปฏิบัติวาดวยการสอบของคณะท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ

การสอบของมหาวิทยาลัย  ใหถือวาเปนระเบียบของมหาวิทยาลัยดวย 
ขอ 13  นักศกึษาตองแตงกายใหสุภาพเหมาะสมแกกาลเทศะหรือแตงเครื่องแบบนักศึกษา  

เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย  และรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัย  อันไดแก  
13.1  ในงานพิธีและในการสอบไลหรือการสอบกลางภาคใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
13.2  ในกรณีท่ีจําเปนตองมีเครื่องแบบเฉพาะในหองทดลองปฏิบัติงานหรือ 

เครื่องแบบเฉพาะสายวิชาชีพ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
13.3  ในโอกาสทั่วไปใหนักศึกษาแตงกายสุภาพ 

ขอ 14  โทษผิดวินัยมี  4  สถาน  คือ 
14.1  ไลออก 
14.2  ใหพักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา   มีกําหนดไมเกิน 

สองปการศึกษา 
14.3  ทําทัณฑบน 
14.4  วากลาวตักเตือน 
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ขอ 15  นักศกึษาผูใด 

15.1  ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษ  หรือ
ความผดิอันไดกระทําโดยประมาท 

15.2  เปนตวัการยุยงและกอเหตุวุนวายรายแรงใหเกิดข้ึนในบริเวณมหาวิทยาลัย 
เวนแตการใชสิทธิโดยชอบดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

15.3  กระทําการทุจริต หรือประพฤติมิชอบอันเปนการเสื่อมเสียรายแรงแก
มหาวิทยาลัย 

ถือวาเปนผูกระทําผดิวินัยอยางรายแรงถึงขนาดใหลงโทษไลออก   
ขอ 16  นักศึกษาผูใด 

16.1  เลนการพนัน   ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล เสพยาเสพติดใหโทษหรือเมาสุรา
อาละวาดในบริเวณมหาวิทยาลัย 

16.2  ลักทรัพย  ฉอโกง  ปลอมเอกสาร  หรือใชเอกสารปลอมเพ่ือแสวงหาประโยชน
อันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  

16.3  ประพฤติผิดวินัยตามความในขอ  8   ขอ  9  ขอ 15.2   หรือ 15.3  แตไม 
รายแรงถึงกับลงโทษไลออก 

ถือวาเปนผูกระทําผิดวินัยอยางแรง   ใหลงโทษพักการศึกษาหรือพักการเสนอ 
ขออนุมัติปริญญา   มีกําหนดไมเกินสองปการศึกษา 

ขอ 17  ผูใดกระทําทุจริตในการสอบไมวาจะเปนการสอบไล  หรือการสอบกลางภาคก็ตาม  
หรือพยายามกระทําการเชนวานั้น   ถากระทําผิดไมรายแรงถึงกับไลออก  ใหลงโทษพักการศึกษา  
หรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา   มีกําหนดไมเกินสองปการศึกษา   สุดแตความรายแรงของการ
กระทําผิด 

โทษทุจริตในการสอบไล นอกจากจะถูกลงโทษตามที่ระบุไวแลว ใหถือวาสอบไลตก
ในรายวิชาท่ีทุจริตในการสอบไลนั้นอีกดวย 

ขอ 18  ผูใดกระทําผิดวินัยในข้ันท่ีมิไดระบุไวในขอ  15  ขอ 16  และขอ  17  ใหลงโทษ 
ดวยการใหพกัการศึกษา  หรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญามีกําหนดไมเกินสองปการศึกษา  หรือ 
ทําทัณฑบน  หรือวากลาวตกัเตือน  ตามควรแกกรณี 

ขอ 19  ในระหวางนักศึกษาถูกลงโทษวินัยขอ 14.2  ขอ 14.3 หรือขอ  14.4  มหาวิทยาลัย
จะกําหนดใหนักศึกษามารายงานตัว  อบรม  บําเพ็ญประโยชน  หรือทํางานใหกับมหาวิทยาลัยควบคู
กับการลงโทษทางวินัยก็ได 

ขอ 20  เม่ือความปรากฏอนัเปนการประพฤติผิดวินัย  หรือมีการกลาวหาวานักศกึษาผูใด
กระทําความผิดวินัยท่ีพึงตองไดรับโทษตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา   ใหรองอธิการบดี 
ฝายการนักศึกษาหรือคณบดี   แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพือ่พิจารณาการกระทําของนักศึกษา 
ผูนั้นตามขอบังคับ  วาดวยวินัยนักศึกษา 

กรณีการกระทําเขาลักษณะความผดิในขอ  17  ใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
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หมวดที่  3 
การสอบสวน 

ขอ 21  ในกรณีท่ีขอเท็จจริงปรากฏโดยแจงชัดวานักศกึษาผูใดมีพฤติกรรมหรือกระทํา 
ความผิดซึ่งเปนความผดิเล็กนอย ใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาหรือคณบดี หรือผูท่ีรองอธิการบดี
ฝายการนักศึกษา  หรือคณบดีมอบหมายเรียกนักศึกษาผูนั้นมาวากลาวตักเตือนใหยุติหรือระงับการ
กระทํา  หรือพฤติการณท่ีกระทํานั้นเสีย  โดยไมตองตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

ขอ 22  การตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามขอ  20 ใหแตงตั้งจากบรรดาผูสอน และหรือ 
เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย หรือจะแตงตั้งผูชาํนาญการหรือบุคคลใดที่เห็นสมควร  ประกอบดวยประธาน
กรรมการ  กรรมการ  และกรรมการและเลขานุการ  ไมนอยกวา  3  คน  เปนคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ 23  ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน  โดยมิชักชาใหแลวเสรจ็ภายใน  60 
วัน  นับแตวันท่ีไดรับทราบคําสั่งแตงตั้ง 

ในกรณีการสอบสวนดําเนนิการไมเสร็จภายในกําหนดเวลา ใหคณะกรรมการเสนอ
ขอขยายเวลาการสอบสวนจากผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการไดครั้งละไมเกิน  30  วัน 

ขอ 24  ใหคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจขอพยานหลักฐานที่อยูในความครอบครองของ
บุคคลที่เก่ียวของ หรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวของมาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ 25  นักศกึษาผูถูกกลาวหาวากระทําความผดิวินัย   มีสิทธินําพยานหลักฐานตางๆ   
ท้ังพยานบุคคลและพยานเอกสารมาเสนอตอคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณา  กอนเสร็จส้ินการ
พิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ 26  ภายในบังคับขอ  23   ใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นตอรองอธิการบดี
ฝายการนักศึกษาเพื่อวินิจฉัยและส่ังลงโทษตามควรแกความผดิ 

ถาเปนความผิดเขาลักษณะที่จะไดรับโทษตามความในขอ 14.1 แหงขอบังคับนี้ให
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษานําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ 

หมวดที่  4 
การอุทธรณ 

ขอ 27  นักศึกษาท่ีถูกลงโทษตามขอบังคับ  วาดวยวนิัยนักศึกษา  ซึ่งไมเห็นดวยกับคําสั่ง
ถูกลงโทษหรือมีขอเท็จจริงเพ่ิมเติม   อันจะทําใหโทษตามที่ไดรับลดลงหรือเปล่ียนแปลงไป  นักศึกษา
ผูนั้นมีสิทธิย่ืนคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษพรอมดวยเหตุผลตอรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา   
ภายในกําหนด  15  วัน  นบัแตวันท่ีไดรบัคําส่ังลงโทษ  

ในระหวางอุทธรณใหนักศึกษายังคงไดรับโทษนั้น   เวนแตกรณีมีเหตผุลพิเศษ 
อันควรไดรับการทุเลาการบังคับไวกอน   ใหนักศึกษาย่ืนคํารองตอรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา   
โดยแสดงเหตผุลท่ีช้ีใหเห็นถึงพฤติการณพิเศษวาเหตุใดจึงสมควรทุเลาการบังคับไวกอน   ท้ังน้ี   
การท่ีไดย่ืนอุทธรณไมถอืเปนพฤติการณพิเศษ  หากรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาพิจารณาอนุญาต
ใหทุเลาการบังคับ  ใหรอการบังคับไวกอนเพื่อรอผลคําวินิจฉัยชี้ขาดตามขอ  28 
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ขอ 28  ใหอธิการบดีแตงตัง้บรรดาผูสอนหรือเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย   หรือจะแตงตั้ง 
ผูชํานาญการหรือบุคคลใดที่เห็นสมควร   จํานวนไมนอยกวา  10  คน   แตไมเกนิ  20  คน   
เปนคณะกรรมการอุทธรณกลาง 

เม่ือไดรับคํารองขออุทธรณคําส่ังลงโทษ    ยกเวนโทษตามความในขอ  14.1   
แหงขอบังคับนี้ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณไมนอยกวา  3  คน   จากคณะกรรมการ
อุทธรณกลางประกอบดวยประธานกรรมการ   กรรมการ   ตลอดจนกรรมการและเลขานุการ   ท่ีมิได
เปนกรรมการสอบสวนพิจารณาคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษ  เสนอใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

ขอ 29  การพิจารณาคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหพิจารณาจากคํารองขออุทธรณคําสั่ง
ลงโทษ  เอกสาร  ถอยคํา  และพยานหลักฐานในชัน้สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนมา
ประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการอุทธรณเห็นวา   เพ่ือประโยชนแกการพิจารณาจะทําการสอบสวน
พยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได 

ขอ 30  การวนิิจฉัยช้ีขาดอุทธรณตามขอ  28   ใหอธิการบดีมีคําส่ังยก  ยืน  กลับหรือ 
แกคําสั่ง  ภายในเวลา 30 วัน   นับแตวนัท่ีไดรับรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ 

 คําสั่งในวรรคแรกใหกําหนดเวลาเริ่มมีผลของคําสั่งยอนหลังนับตั้งแตวันท่ีมีคําส่ัง 
ลงโทษ   หรือกําหนดเวลาเริ่มตนของคําส่ังในลักษณะอื่นใดตามที่เห็นสมควร 

คําวินิจฉัยคํารองขออุทธรณคําส่ังลงโทษของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสุด 
ขอ 31  กรณีอุทธรณคําสั่งลงโทษไลออก   ใหเสนอคาํรองขออุทธรณคําสั่งลงโทษตอ 

สภามหาวิทยาลัย  และคําวนิิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยใหถือเปนท่ีสุด 

ประกาศ   ณ   วันท่ี    23   สิงหาคม    พ.ศ.   2547 
 

    (ลงนาม)       พนัส   สมิะเสถียร 

(นายพนัส    สิมะเสถียร) 
 นายกสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

100






