รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
Master of Arts Program in Management of Cultural Heritage and Creative Industries
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
ศู นย์ ท่าพระจันทร์ /วิทยาลัยนวัตกรรม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
สร้ างสรรค์
Master of Arts Program in Management of Cultural Heritage and Creative
Industries

ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์)
ชื่อย่ อ: ศศ.ม. (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ )
ชื่อเต็ม: Master of Arts (Management of Cultural Heritage and Creative Industries)
ชื่อย่ อ: M.A. (Management of Cultural Heritage and Creative Industries)

3. วิชาเอก ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
36 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่ างชาติที่มที กั ษะภาษาไทยดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
ไม่ มี
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาสาขาวิชาเดียว

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ เป็ นหลักสู ตรใหม่
พ.ศ. 2557
กาหนดเปิ ดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2557
ได้ พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึ กษา ในการประชุ มครั้ งที่
2/2557 เมือ่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และครั้งที่ 6/2558 เมือ่ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และ
ครั้งที่ 6/2558 เมือ่ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ในปี การศึกษา
2562
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 บุคลากรสายวิชาการด้ านการจัดการทางวัฒนธรรมในระดับเชี่ ยวชาญ เช่ น เจ้ าหน้ าที่ระดับเชี่ ยวชาญในแหล่ ง
เรียนรู้ ทางวัฒนธรรมต่ าง ๆ เช่ น พิพธิ ภัณฑสถาน หอศิลป์ ศู นย์ วฒ
ั นธรรม หอจดหมายเหตุ สานักงานด้ านศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
8.2 ผู้บริ หารในแหล่ งเรี ยนรู้ ทางวัฒนธรรมต่ าง ๆ เช่ น พิพิธภัณฑสถาน หอศิ ลป์ ศู นย์ วัฒนธรรม หอจดหมายเหตุ
สานักงานด้ านศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
8.3 นักวิจยั ด้ านการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
8.4 นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนงานด้ านการจัดการทางวัฒนธรรม
8.5 เจ้ าหน้ าทีร่ ะดับเชี่ยวชาญหรือผู้บริหารในองค์ กรด้ านการท่ องเทีย่ ว
8.6 นักระดมทุนโครงการศิลปวัฒนธรรม
8.7 นักวางแผนจัดโครงการนิทรรศการด้ านศิลปวัฒนธรรม
8.8 นักวางแผนจัดกิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรม
8.9 ผู้บริหารฝ่ ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ในองค์ กรทางวัฒนธรรม
8.10 ผู้บริหารและผู้ผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ และภาพยนตร์
8.11 ผู้จดั การโรงละครและพืน้ ทีก่ ารแสดงทางวัฒนธรรม
8.12 ผู้บริหารบริษัทรับจัดงานอีเวนท์
8.13 เจ้ าขององค์ กรทีเ่ กีย่ วข้ องกับการออกแบบสื่อและสิ่งพิมพ์ ทางวัฒนธรรมประเภทต่ าง ๆ
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ าพระจันทร์
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ ดี ก่ อให้ เกิดอุตสาหกรรมประเภทต่ าง ๆ ที่มีความ
หลากหลายภายใต้ พลวัตทางวัฒนธรรมที่ช่วยขับเคลื่อนมโนทัศน์ ทางเศรษฐกิจให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพิงเทคโนโลยี
การผลิตขั้นสู ง และการใช้ ทรัพยากรอย่ างสิ้นเปลือง มาสู่ การใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้ องถิ่น โดยใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity)
และภู มิปัญญาท้ องถิ่น (Local Wisdom) ให้ แปรเปลี่ยนเป็ นทุนทางวัฒนธรรมที่มีมูลค่ าทางเศรษฐกิจ อันเป็ นหัวใจหลักของ
อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ ทไี่ ม่ เพียงส่ งเสริมการสร้ างสรรค์ และถ่ ายทอดองค์ ความรู้ หากยังเปิ ดโอกาสให้ มีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจและพึง่ พาตนเองอย่ างยัง่ ยืน
แนวคิด ดัง กล่ า วเน้ น ย้า ให้ เ ห็ น ถึง ความส าคัญ ของทุ นทางวัฒ นธรรมที่ส ามารถแปรเปลี่ยนให้ มีมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะประเทศไทยที่ได้ ชื่อว่ ามีความรุ่ มรวยและหลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบกับปั จจัยพื้นฐานทางภู มิศาสตร์ และ
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ งที่ส่งเสริ มให้ ประเทศไทยมีความโดดเด่ นในการประยุกต์ และพัฒนาองค์ ความรู้ ท้องถิ่นบนพืน้ ฐานทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมให้ มีศักยภาพในการแข่ งขันและสร้ างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่ งนับเป็ นหนึ่งในการ
เตรียมความพร้ อมในการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community)
หลักสู ตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม ตระหนักถึงความสาคัญและการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกล่ าว จึงได้ สร้ า งหลักสู ตรให้ ส อดคล้ องและตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยเน้ นการประยุกต์ ทรั พยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ บนความคิดสร้ างสรรค์ และ
เศรษฐกิจพอเพียง การพึง่ พาตนเอง รวมถึงความสามารถในการแข่ งขันในระดับนานาชาติ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ ทคี่ านึงในการพัฒนาหลักสู ตรมี 2 ประการหลัก ประการแรก คือ การทีป่ ระเทศไทยจะเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน
ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 การรวมตัวดังกล่ าวนอกจากจะส่ งผลในแง่ ของเศรษฐกิจแล้ ว ยัง จะทาให้ เกิดความร่ วมมือด้ าน
วัฒนธรรมในประชาคมอาเซี ยน หลักสู ตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ ซึ่งเป็ นหลักสู ตรที่สร้ างนัก
จัดการวัฒนธรรม จึงถือเป็ นหลักสู ตรที่สาคัญและจาเป็ นต่ อประเทศไทยอย่ างมาก ประการที่สอง คือ การจัดการและนโยบายด้ าน
วัฒนธรรมในปั จจุบันเน้ นมูลค่ าด้ านเศรษฐกิจมากขึ้น เช่ น การจัดการมรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่ องเที่ยว บุคคลที่เข้ าใจด้ านการ
บริหารจัดการอาจละเลยคุณค่ าของมรดกวัฒนธรรม และจัดการงานวัฒนธรรมโดยคานึงถึงผลกาไรสู งสุ ดเป็ นสาคัญ ในทางกลับกัน
บุคคลทีเ่ ข้ าใจด้ านวัฒนธรรมแต่ ไม่ มคี วามรู้ ด้านการบริหารจัดการ คงไม่ สามารถทาให้ โครงการหรือองค์ กรนั้นประสบความสาเร็จ
ได้ เช่ นกัน ในสถานการณ์ เช่ นนี้ การพัฒนาโครงสร้ างของหลักสู ตรจึงมุ่งเน้ นให้ นักศึ กษามีความรู้ ท้งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
ด้ านวัฒนธรรมและการจัดการ เพือ่ ให้ บัณฑิตทีจ่ บไปเป็ นนักจัดการวัฒนธรรมทีม่ องรอบด้ าน และยังสามารถจัดการงานวัฒนธรรม
ได้ อย่ างยัง่ ยืน
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตร และความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมล้ วนก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อหลักสู ตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ อย่ างหลีกเลีย่ งมิได้ แต่ ในขณะเดียวกันผลกระทบนั้นสามารถเป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตรได้ โดยมี
แนวทางในการพัฒนาดังต่ อไปนี้
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1. หลักสู ตรเน้ นการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการเพือ่ ประสิทธิภาพในการบูรณาการความรู้
2. วางแผนการปรั บปรุ งหลักสู ตรเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรม
รวมถึงความต้ องการของตลาดแรงงาน
3. มีแนวทางการพัฒนาบัณฑิตให้ เป็ นผู้มคี ุณธรรมและจริยธรรม บูรณาการความรู้ และนามาใช้ ประโยชน์ ได้
4. ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มสี ่ วนได้ เสียมีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตร
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยนวัตกรรมมีพนั ธกิจในการพัฒนาบัณฑิตให้ เป็ นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการสร้ างสรรค์ นวัตกรรม
ทางความคิด สามารถนาพาองค์ กรให้ ประสบความสาเร็จภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้ อมทั้งทางด้ านเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และเทคโนโลยี และสามารถนาความรู้ ที่ได้ รับไปประยุกต์ ใช้ รองรับ ตอบสนอง และบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ ดังนั้น
หลักสู ตรจึงมีความสอดคล้ องและสามารถตอบสนองต่ อเป้ าหมายและพันธกิจของวิทยาลัยได้ เป็ นอย่ างดี
13. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่
ไม่ มี
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ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ เป็ นนักคิด นักวิจยั นักวิชาการด้ านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ ผู้ซึ่งก้ าวให้ ทนั ความ
เปลีย่ นแปลง รวมถึงเผยแพร่ องค์ ความรู้ พหุวิทยาการด้ านวัฒนธรรมและการจัดการสู่ สาธารณะทั้งในระดับชาติและนานาชาติ บน
พืน้ ฐานความรับผิดชอบต่ อสังคม
1.2 ความสาคัญ
วัฒนธรรมมิได้ หมายความตามตัวอักษรเพียงแค่ สิ่งดีงามหรือความงอกงามในชี วิตมนุษย์ หากวัฒนธรรมในปั จจุบันมี
ความหมายทีก่ ว้ างและหลากหลาย โดยแสดงให้ เห็นถึงมิตเิ ชิงปัจเจกในฐานะทีเ่ ป็ นเครื่องมือสร้ างอัตลักษณ์ ผ่านภาษา การแต่ งกาย ที่
อยู่อาศัย และศิลปะ มิติในเชิงสั งคมที่เชื่อมโยงกลุ่มคนที่มีท้งั ความเหมือนให้ อยู่ร่วมกันอย่ างสั นติ และความต่ างโดยยอมรับความ
แตกต่ างซึ่งกันและกัน อันจะนาไปสู่ มิติเชิงนโยบายและการบริหารทั้งในส่ วนที่จับต้ องได้ และจับต้ องไม่ ได้ เพื่อความยั่งยืนอย่ าง
สร้ างสรรค์
การมองวัฒนธรรมในเชิงบริหารและจัดการจึงเป็ นกระบวนการบูรณาการทั้งศาสตร์ และศิลป์ โดยมุ่งหวังให้ บุคลากรผู้มี
ส่ วนได้ ส่วนเสี ยตระหนักถึงคุณค่ าของวัฒนธรรมอย่ างรอบด้ าน ครอบคลุมทั้งในมุมกว้ างและลุ่มลึก หลักสู ตรศิ ลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ จึงถู กออกแบบให้ เป็ นหลักสู ตรพหุวิทยาการ ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์ ทจี่ ะผลิตมหาบัณฑิตทีม่ อี งค์ ความรู้ หลัก 3 ด้ าน อันได้ แก่ ด้ านการจัดการ ด้ านวัฒนธรรม และด้ านวิจัย เนื่องจากองค์
ความรู้ 3 ด้ านนี้ เป็ นองค์ ความรู้ ทสี่ าคัญและจาเป็ นต่ อนักจัดการวัฒนธรรมในระดับผู้บริหารและระดับนโยบาย อันจะตอบสนองต่ อ
พันธกิจด้ านวัฒนธรรมในระดับนานาชาติอย่ างองค์ การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization หรือองค์ การ UNESCO) ทีว่ ่ าด้ วยการส่ งเสริมการสร้ างสรรค์ ทางวัฒนธรรม
บนพื้นฐานการเรี ยนรู้ ที่ได้ มาตรฐานและความร่ วมมือทางปั ญญา เพื่อก่ อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสั งคมที่ตระหนักถึงความ
ยุตธิ รรม อิสรภาพ และศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ ภายใต้ การพัฒนาและการวิจยั
นอกจากนีย้ ังสอดรั บกับพันธกิจในระดับภู มิภาคเฉกเช่ นประชาคมอาเซี ยน (ASEAN) โดยมีวัตถุประสงค์ หลักในการ
ส่ งเสริ มความร่ วมมือด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรมระหว่ างประเทศสมาชิ ก ให้ ความสาคัญต่ อประชาชนโดย
พยายามลดความยากจนและช่ องว่ างในการพัฒนาบนพืน้ ฐานความยุติธรรม ความเป็ นประชาธิปไตย และความสามัคคีภายใต้ การ
บริหารงานของรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล สามารถปกป้ องและพิทักษ์ สิทธิและเสรี ภาพขั้นพืน้ ฐานของประชาชน รวมถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวติ เพือ่ ความเป็ นอยู่ทดี่ แี ละการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
ด้ วยเหตุนี้ การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ จึงมีความจาเป็ นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การ
ผลิตบุคลากรที่ตรงกับความต้ องการและมีคุณภาพเพื่อรองรั บการขยายตัวด้ านวัฒนธรรมในอนาคต จึงนับเป็ นหนึ่งปัจจัยในการ
สร้ าง การจัดการ และการพัฒนาทุนมนุษย์ สู่ ความยัง่ ยืนอย่ างแท้ จริง

| หน้า 5

1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพือ่ ให้ มหาบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในพหุ วิทยาการเพื่อนาไปประยุกต์ ใช้ กับการจัดการมรดกวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
2. มีวสิ ัยทัศน์ สามารถนาพาองค์ กรทางวัฒนธรรมไปสู่ ความสาเร็จ
3. ตระหนักถึงหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่ อสังคม รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ
4. มีความรู้ ความสามารถในการสร้ างสรรค์ งานวิจยั ด้ านการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่วโมงการศึกษาใน
แต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคการศึกษาปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.
2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1. เป็ นผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิช าการจั ด การมรดกวั ฒ นธรรมและอุ ต สาหกรรมสร้ างสรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ
2. เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ ต่ากว่ าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ า ในสาขาที่มีความสั มพันธ์ กับสาขาวิชาของหลักสู ตร
จากสภาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่ างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
3. ได้ ค่าระดับเฉลีย่ ในระดับปริญญาตรีไม่ ตา่ กว่ า 2.75
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ในกรณีทไี่ ด้ ค่าระดับเฉลีย่ ในระดับปริญญาตรีตา่ กว่ า 2.75 แต่ ไม่ ตา่ กว่ า 2.50 สามารถรับเข้ าศึกษาได้ เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยถือ
ว่ าให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรในการรับนักศึกษาทีม่ รี ะดับเฉลีย่ ตา่ กว่ า 2.75 เป็ นกรณี ๆ ไป
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1. ต้ องผ่านการสอบข้ อเขียน (เฉพาะผู้ทมี่ ไิ ด้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
2. ต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ต้ องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELS โดยผลสอบต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
4. เงื่อ นไขอื่ น ๆ ให้ เ ป็ นไปตามประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของวิท ยาลัย นวั ต กรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ) ค้ นคว้ าและทางานวิจยั /วิทยานิพนธ์ .
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการจดทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 12.15 และข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตและระยะเวลาการศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ างน้ อย 3 ภาค
การศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
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3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หมวด

1. วิชาเสริมพืน้ ฐาน
(ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)
2. วิชาบังคับ
(ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)
3. วิทยานิพนธ์
รวมทั้งหมด

แผน ก แบบ ก1
สาหรับผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรม
และอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-

แผน ก แบบ ก1
สาหรับผู้ทมี่ ไิ ด้ สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการมรดก
วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 หน่ วยกิต (ไม่นับหน่ วยกิตรวม)

6 หน่ วยกิต (ไม่นับหน่ วยกิตรวม)

12 หน่ วยกิต (ไม่ นบั หน่ วยกิตรวม)

36 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วยอักษรย่ อ 3 ตัว และเลขรหัส 3 หลัก โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่ อ จวอ/HIM หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
หลักเลข
เลข
ความหมาย
5
วิชาเสริมพืน้ ฐาน
เลขหลักร้ อย
7
วิชาปริญญาโทขั้นสู ง
แสดงระดับการศึกษา
8
วิทยานิพนธ์
เลขหลักสิบ
0
วิชาด้ านการจัดการทางวัฒนธรรมขั้นสู ง
แสดงประเภทของวิชา
0–4
วิชาบังคับ
เลขหลักหน่ วย
แสดงวิชาบังคับและเลือก
5–9
วิชาเลือก
3.1.3.2 รายวิชาและข้ อกาหนดของหลักสู ตร
1) วิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่ นบั หน่ วยกิตรวม)
สาหรั บผู้ที่มิได้ สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาเสริมพืน้ ฐาน จานวน 1 วิชา ดังนี้
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
จวอ. 500 ทฤษฎีเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
HIM 500 Practical Theories for Managing Culture
ไม่ นับหน่ วยกิต
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2) วิชาบังคับ (ไม่ นบั หน่ วยกิตรวม)
สาหรั บผู้ที่มิได้ สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาบังคับ จานวน 4 วิชา ดังนี้
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
จวอ. 701 บูรณาการการจัดการมรดกวัฒนธรรม
3(3-0-6)
HIM 701 Integrated Cultural Heritage Management
ไม่ นับหน่ วยกิต
จวอ. 702 บูรณาการการจัดการอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
3(3-0-6)
HIM 702 Integrated Creative Industries Management
ไม่ นับหน่ วยกิต
จวอ. 703 สัมมนาระเบียบวิธีวจิ ยั เพือ่ การจัดการทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
HIM 703 Seminar on Research Methodology in Cultural Management
ไม่ นับหน่ วยกิต
จวอ. 704 หัวข้ อเฉพาะในการจัดการทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
HIM 704 Selected Topics in Cultural Management
ไม่ นับหน่ วยกิต
ส าหรั บ ผู้ ที่ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าการจั ด การมรดกวัฒ นธรรมและอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาบังคับ จานวน 2 วิชา ดังนี้
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
จวอ. 703 สัมมนาระเบียบวิธีวจิ ยั เพือ่ การจัดการทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
HIM 703 Seminar on Research Methodology in Cultural Management
ไม่ นับหน่ วยกิต
จวอ. 704 หัวข้ อเฉพาะในการจัดการทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
HIM 704 Selected Topics in Cultural Management
ไม่ นับหน่ วยกิต

3) วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
จวอ. 800
HIM 800

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ –ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
36
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
หลักสู ตรจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค มีแผนการศึกษาดังนี้
วิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นับหน่ วยกิตรวม)
จวอ. 500 ทฤษฎีเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการทางวัฒนธรรม
HIM 500 Practical Theories for Managing Culture
รวม

จวอ. 701
HIM 701
จวอ. 702
HIM 702
จวอ. 703
HIM 703
จวอ. 800
HIM 800

ปี การศึกษาที่ 1 | ภาคเรียนที่ 1
บูรณาการการจัดการมรดกวัฒนธรรม
Integrated Cultural Heritage Management
บูรณาการการจัดการอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
Integrated Creative Industries Management
สัมมนาระเบียบวิธีวจิ ยั เพือ่ การจัดการทางวัฒนธรรม
Seminar on Research Methodology in Cultural Management
วิทยานิพนธ์
Thesis

3(3-0-6)
ไม่ นับหน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
ไม่ นับหน่ วยกิต
3(3-0-6)
ไม่ นับหน่ วยกิต
3(3-0-6)
ไม่ นับหน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
รวม

ปี การศึกษาที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2
จวอ. 704 หัวข้ อเฉพาะในการจัดการทางวัฒนธรรม
HIM 704 Selected Topics in Cultural Management
จวอ. 800 วิทยานิพนธ์
HIM 800 Thesis

12 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
ไม่ นับหน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
รวม

12 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2 | ภาคเรียนที่ 1
จวอ. 800 วิทยานิพนธ์
HIM 800 Thesis

12 หน่ วยกิต
รวม

12 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2 | ภาคเรียนที่ 2
จวอ. 800 วิทยานิพนธ์
HIM 800 Thesis

12 หน่ วยกิต
รวม

12 หน่ วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาของหลักสู ตร มีดงั นี้
จวอ. 500
ทฤษฎีเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
HIM 500
Practical Theories for Managing Culture
(ไม่ นับหน่ วยกิตสะสม)
แนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการทางวัฒนธรรมที่จาเป็ นต่ อการจัดการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย ผู้ประกอบการและองค์ กรที่
เกีย่ วข้ องกับวัฒนธรรม การประยุกต์ ใช้ แนวคิดทฤษฎีกบั กรณีศึกษาร่ วมสมัย
จวอ. 701
บูรณาการการจัดการมรดกวัฒนธรรม
3(3-0-6)
HIM 701
Integrated Cultural Heritage Management
(ไม่ นับหน่ วยกิตสะสม)
การบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีการจัดการมรดกวัฒนธรรมบนพืน้ ฐานการจัดการและการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน ฝึ กฝนทักษะ
การประยุกต์ ใช้ แนวคิดและทฤษฎีการจัดการมรดกวัฒนธรรมจากกรณีศึกษาและสถานการณ์ ร่วมสมัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
จวอ. 702
บูรณาการการจัดการอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
3(3-0-6)
HIM 702
Integrated Creative Industries Management
(ไม่ นับหน่ วยกิตสะสม)
การบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีการจัดการอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ โดยคานึงถึงการสร้ างสมดุลระหว่ างการอนุรักษ์ และ
การสร้ างสรรค์ ฝึ กฝนทักษะการประยุกต์ ใช้ แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ จากกรณีศึกษาและสถานการณ์
ร่ วมสมัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
จวอ. 703
HIM 703

สัมมนาระเบียบวิธีวจิ ยั เพือ่ การจัดการทางวัฒนธรรม
Seminar on Research Methodology in Cultural Management

3(3-0-6)
(ไม่ นับหน่ วยกิต
สะสม)
การอภิปรายจากหัวข้ อทีอ่ ยู่ในความนิยมหรือสนใจตามกรอบทฤษฎี รวมถึงการเรียนรู้ ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดการทาง
วัฒนธรรมเพื่อประเมินและกระตุ้นความก้ าวหน้ างานวิจัยของนักศึกษา การวัดผลแบ่ งออกเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่ าน) และ
ระดับ N (ไม่ ผ่าน)
จวอ. 704
หัวข้ อเฉพาะในการจัดการทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
HIM 704
Selected Topics in Cultural Management
(ไม่ นับหน่ วยกิตสะสม)
หัวข้ อเฉพาะในมุมมองการจัดการทางวัฒนธรรมและสหวิทยาการที่เกี่ยวข้ องตามความสนใจส่ วนบุคคลหรืองานวิจัย
เพื่อเสริมสร้ างความเข้ มแข็งและพัฒนาสู่ วิทยานิพนธ์ พร้ อมคาแนะนาอย่ างใกล้ ชิด เพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ การวัดผลแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ ผ่าน)
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จวอ. 800
วิทยานิพนธ์
36 หน่ วยกิต
HIM 800
Thesis
การสร้ างโครงการวิจยั เฉพาะบุคคลอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาการจัดการศิลปวัฒนธรรมตามความถนัดและ
ความสนใจของนักศึกษาภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึกษา การเขียนวิทยานิพนธ์ และนาเสนอวิทยานิพนธ์ เขียนรายงานวิจัย
เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจัยโดยมุ่งเน้ นจริ ยธรรมในการทาวิจัยและจริ ยธรรมในการเผยแพร่ การวิจัยตามระเบียบว่ าด้ วยการเขียน
วิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
HIM 500
Practical Theories for Managing Culture

3(3-0-6)
ไม่ นับหน่ วยกิตสะสม
Necessary concepts and theories for managing stakeholders, entrepreneurs and organizations related to culture.
Implication of concepts and theories in contemporary case studies.
HIM 701

Integrated Cultural Heritage Management

HIM 702

Integrated Creative Industries Management

HIM 703

Seminar on Research Methodology in Cultural Management

3(3-0-6)
ไม่ นับหน่ วยกิตสะสม
Integration of concepts and theories of cultural heritage management based upon the sustainable development
and management. Practices in applying concepts and theories in managing cultural heritage from contemporary case
studies and situations at both national and international levels.
3(3-0-6)
ไม่ นับหน่ วยกิตสะสม
Integration of concepts and theories of creative industries by considering a balance between conservation and
creativity. Practices in applying concepts and theories in managing creative industries from contemporary case studies
and situations at both national and international levels.
3(3-0-6)
ไม่ นับหน่ วยกิตสะสม
Discussions with in trend or interesting topics based on theoretical approaches including learning research
methods in cultural management to evaluate and motivate progress of research’s students. Assessment for this course is
graded into 2 grades: P (Passed) and N (Not Passed).
HIM 704
Selected Topics in Cultural Management
3(3-0-6)
ไม่ นับหน่ วยกิตสะสม
Specific topic in cultural management perspective and related inter-disciplines based on personal interest or
research area to solid and develop to thesis with concentrated advice to be published in academic journal. Assessment for
this course is graded into 2 grades: P (Passed) and N (Not Passed).
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HIM 800
Thesis
36Credits
The individual research project of which its result brings the new idea in arts and cultural management based
on student’s aptitude and interest, as well as the supervision of the advisor. Focus on the thesis writing and presentation
for academic dissemination in accordance with the Thammasat University regulations and ethical issues in thesis writing.

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
หลักสู ตรมีแผนสาหรั บการเชิ ญอาจารย์ พิเศษที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้ านการจัดการมรดกวัฒนธรรม
และอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ ทั้งนี้ เพือ่ ให้ นักศึกษาได้ มโี อกาสเรียนรู้ จากประสบการณ์ ตรงจากผู้ทมี่ คี วามชานาญในด้ านนี้
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
หลักสู ตรมีแผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก1 เป็ นแผนการศึกษาทีท่ าเฉพาะวิทยานิพนธ์
การทาวิทยานิพนธ์ คือ การสร้ างโครงการวิจัยและการดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาการจัดการ
มรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ การเขียนวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับการจัดการทางวัฒนธรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ
นาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพือ่ เผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับแนวคิดด้ านการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ ตลอดจนการ
สร้ างสรรค์ นวัตกรรมทางความคิด การจัดการธุรกิจองค์ กรภาครัฐและเอกชนด้ านการบริการที่มีประสิ ทธิภาพ การออกแบบระบบ
การบริการ และมีทักษะในการทางานวิจัยเชิงปริมาณหรือ เชิงคุณภาพ โดยสามารถประยุกต์ ใช้ ความรู้ ท้งั หมดที่ได้ รับจากหลักสู ตร
เพือ่ แก้ ไขประเด็นปัญหาทีส่ นใจศึกษา อีกทั้งยังสามารถนาเสนอรายงานการศึกษาภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ผล
การศึ กษานอกจากต้ องใช้ ความรู้ และความเข้ าใจในกระบวนการต่ าง ๆ แล้ ว ยังสามารถสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ เพื่อนาไปใช้ และเป็ น
ประโยชน์ ต่อองค์ กรต่ าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ อกี ด้ วย
5.3 ช่ วงเวลา

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปี ที่ 1
และภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปี ที่ 2

5.4 จานวนหน่ วยกิต

วิทยานิพนธ์ 36 หน่ วยกิต
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5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก1)
(1) คุณสมบัติของอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึ กษาต้ องจัดทาบทความจากวิทยานิพนธ์ สาหรั บตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการหรื อนาเสนอรายงานในที่
ประชุมวิชาการ
5.5.2 การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาต้ องจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาทีต่ ้ องการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
(2) นักศึ กษาต้ องจัดทาข้ อเสนอและเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ยื่นต่ อวิทยาลัยนวัตกรรม โดยผ่ านความเห็นชอบจาก
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ โดยคณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมเป็ นผู้แต่ งตั้ง
(3) เมื่อนัก ศึ ก ษายื่นคาร้ อ งขอสอบเค้ าโครงวิทยานิพ นธ์ แ ล้ ว ให้ ดาเนินการแต่ ง ตั้งคณะกรรมการสอบเค้ าโครง
วิทยานิพนธ์ อย่ างน้ อย 3 คน ประกอบด้ วยอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลัก อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม อาจารย์ ประจา
มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
(4) อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(5) นักศึกษาจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ขิ ้ อเสนอและเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ เป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบ
5.5.3 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษามีสิทธิยนื่ คาร้ องขอเสนอสอบวิทยานิพนธ์ ได้ หลังจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ มมี ติอนุมัติให้ นักศึกษา
ผ่านการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ แล้ ว
(2) นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ให้ ครบตามจานวนหน่ วยกิตทีก่ าหนดตามหลักสู ตรในภาคการศึกษาทีย่ นื่
คาร้ องขอเสนอวิทยานิพนธ์ เพือ่ การสอบและแจ้ งความจานงสอบ
(3) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
(4) การสอบวิทยานิพนธ์ กระทาโดยนาเสนอในที่ประชุ มและสอบปากเปล่ า โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็ น
กรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ การแต่ งตั้งกรรมการเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ จะกระทาได้ เฉพาะกรณีทมี่ เี หตุจาเป็ น
(5) อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(6) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ ทาโดยเปิ ดเผย โดยเปิ ดโอกาสให้ บุคคลทัว่ ไปเข้ าร่ วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ได้
(7) นักศึกษาจะต้ องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่ า
(8) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์ ทจี่ ะ
ได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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5.6 การเตรียมการ
การเตรียมการของหลักสู ตรแก่ นักศึกษาในช่ วงก่ อนและระหว่ างการทาวิทยานิพนธ์ มีดงั นี้
(1) จัดประชุ มเพื่อทาความเข้ าใจเรื่ องการทาวิทยานิพนธ์ และการเลือกหัวข้ อในมิติของการจัดการทางวัฒนธรรม
ให้ แก่ นักศึกษา
(2) แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ แก่ นักศึกษาเพือ่ ให้ คาแนะนาการทาวิทยานิพนธ์
(3) ให้ ข้อมู ลรายชื่ อวารสารทางวิชาการและงานประชุ มวิชาการที่จัดขึ้นในแต่ ละปี เพื่อให้ นักศึ กษาพิจารณาส่ ง
บทความจากวิทยานิพนธ์ เพือ่ ตีพมิ พ์ หรือนาเสนอ
5.7 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ และประเมินผลจากรายงานที่ได้ กาหนดรู ปแบบการนาเสนอตาม
ระยะเวลาการนาเสนอและการจัดสอบดังนี้
5.7.1 การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
(1) การสอบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ ก ระท าโดยน าเสนอในที่ ป ระชุ ม และสอบปากเปล่ า โดยคณบดี แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิ ท ยานิ พนธ์ อย่ างน้ อย 3 คน ประกอบด้ วยอาจารย์ ที่ป รึ กษาวิท ยานิพ นธ์ หลัก อาจารย์ ที่ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ ร่วม (ถ้ ามี) อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งนี้ อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักและ
อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาวิทยานิ พนธ์ ร่ว มอาจเป็ นกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ แต่ ต้องไม่ เป็ นประธานกรรมการ และต้ องเข้ า สอบ
วิทยานิพนธ์ ด้วยทุกครั้ง
(2) อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.7.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) การสอบวิทยานิพนธ์ กระทาโดยนาเสนอในที่ประชุ มและสอบปากเปล่ า โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
เป็ นกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ การแต่ งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ จะกระทาได้ เฉพาะกรณีทมี่ เี หตุจาเป็ น
(2) อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยวิทยานิพนธ์
(4) การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) โดยวิทยานิพนธ์ ที่ได้ ระดับ
S จะต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) โดยไม่ มคี ่ าระดับ วิทยานิพนธ์ ที่ได้
ระดับ S จะต้ องได้ รับมติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หน่ วยกิตทีไ่ ด้ ไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.2 การวัดผลวิชา จวอ. 500, จวอ. 701, จวอ. 702, จวอ. 703 และ จวอ. 704 แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่ าน) และ
ระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิตรวม
1.3 การวัดผลการสอบภาษาอังกฤษแบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน)
1.4 เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ยนรู้ ของนั กศึ กษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบประกัน คุณ ภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะต้ องทาความเข้ าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสั มฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้ อง
สามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจมีกระบวนการที่แตกต่ างกันไปตามแผนการสอนและวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจ
ประกอบด้ วย การสอบข้ อเขียน รายงานบุคคล รายงานกลุ่ม เป็ นต้ น และควรให้ นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
การทวนสอบระดับหลักสู ตรทาได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในการศึ กษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึ กษา ควรเน้ นการสารวจการประกอบอาชีพของบัณฑิต
หลังจบการศึกษาได้ ประกอบอาชีพตรงตามวัตถุประสงค์ หลักสู ตร หรือนาความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพต่ าง
ๆ โดยทาอย่ างต่ อเนื่อง และนาผลการสารวจทีไ่ ด้ ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสู ตร โดยสารวจดังต่ อไปนี้
1. การประเมินตาแหน่ ง และ/หรือความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
2. ภาวการณ์ ได้ งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในแต่ ละรุ่ นในด้ านของระยะเวลาในการหางานทา
ความคิดเห็นต่ อความรู้ ความสามารถ ความเชื่อมัน่ ของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
3. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชี พ ในแง่ ของความพร้ อมและความรู้ จากวิชาที่กาหนดไว้ ในหลักสู ตร ที่
เกีย่ วเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น
4. ผลงานของนักศึ กษาที่วัดเป็ นรู ปธรรมเพื่อประเมินผลการศึ กษาได้ อาทิเช่ น จานวนรางวัลทางสั งคมและวิชาชี พ
จานวนทีศ่ ึกษาต่ อในระดับสู งขึน้ ไป จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์ กรที่ทาประโยชน์ ต่อสั งคม กิจกรรมการกุศล
เพือ่ สังคมและประเทศชาติ
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3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ระดับ P ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือ ศึกษาและสอบผ่ านวิชา TU 005 และ TU
006 ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
3.2 ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยนวัตกรรมแต่ งตั้ง และ
นาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ วมามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.3 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรืออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับ
ให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรือเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceedings)
3.4 ต้ องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีว่ ทิ ยาลัยนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
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