ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการสื่ อสารองค์ กร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ ท่าพระจันทร์ คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
รหัสหลักสู ตร :
25490051108673
ภาษาไทย:
หลักสู ตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการสื่ อสารองค์ กร
ภาษาอังกฤษ
:
Master of Arts Program in Corporate Communication Management
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่ อเต็ม
ชื่ อย่ อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อเต็ม
ชื่ อย่ อ

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่ อสารองค์ กร)
ว.ม. (การจัดการการสื่ อสารองค์ กร)
Master of Arts (Corporate Communication Management)
M.A. (Corporate Communication Management)

3.วิชาเอก
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 45 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสู ตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการการสื่ อสารองค์ กร พ.ศ. 2554
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2561
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้บริหารงานสื่ อสารองค์ กร / นักประชาสัมพันธ์ / นักพัฒนาสังคม/ ผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคล
8.2 ผู้บริหารงาน Corporate Social Responsibility/ มวลชนสัมพันธ์
8.3 นักวิชาการ / นักวิจยั / นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนการจัดการสื่ อสารองค์ กร
8.4 อาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา
8.5 ผู้บริหารองค์ กร / เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารองค์ กร
8.6 เจ้ าหน้ าทีก่ ารสื่ อสารสร้ างภาพลักษณ์ / เจรจาไกล่ เกลีย่
8.7 ผู้บริหารท้ องถิ่น / สมาชิกสภาท้ องถิ่น / ข้ าราชการท้ องถิ่น / นักการเมืองท้ องถิ่น ฯลฯ
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ ท่าพระจันทร์
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ก ร ะ แ สโ ล ก าภิ วั ต น์ แ ล ะ เ ทค โน โล ยี ก าร สื่ อ สา ร ส่ ง ผล ให้ ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส าร เ ป็ น ไ ป อ ย่ าง ไ ร้ พ ร ม แ ด น
ทาให้ การดาเนิ นกิจการตามพันธกิจขององค์ กรต่ างๆทั้งองค์ กรธุ รกิจ และองค์ กรไม่ หวังผลกาไรต่ างก็ได้ รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนี้ การแข่ งขันระหว่ างองค์ กรไม่ ได้ มีเพียงแค่ องค์ กรธุรกิจเท่ านั้นแต่ รวมไปถึงองค์ กรในรู ปแบบอื่นๆด้ วย การสื่ อสารจึง
เข้ ามามีบทบาทต่ อการบริหารองค์ กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่ างมาก
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การจัดการการสื่ อสารเข้ ามามีบทบาทและเป็ นเครื่ องมือทีส่ าคัญในการจัดการองค์ กรให้ บรรลุเป้าหมายขององค์ กร ตั้งแต่
การให้ ข้อมูล การสร้ างความเข้ าใจ การโน้ มน้ าวใจ การสร้ างการมีส่วนร่ วม ต่ อกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์ กรรวมทั้ง
กลุ่มสาธารณชนในสั งคม การสื่ อสารองค์ กรจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ทุกๆองค์ กรต้ องหันมาให้ ความสาคัญและใช้ กลยุทธ์ การสื่ อสารที่
เหมาะสมในการรั บมื อกับสั งคมไทยที่เปลี่ยนไปอย่ างรวดเร็ ว เนื่ องจากอิทธิพลจากเทคโนโลยีทางการสื่ อสารและวัฒนธรรม
ต่ างชาติ ที่มีผลต่ อทั้งความต้ องการบริโภคสิ นค้ า วิถีชีวิต การรักษาสภาพแวดล้ อม การคานึงถึงสุ ขภาพ ความปลอดภัย เป็ นต้ น
ซึ่งสภาพการณ์ การเปลีย่ นแปลงนีล้ ้ วนเกีย่ วข้ องกับองค์ กรทั้งสิ้น
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12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากผลกระทบของสถานการณ์ พัฒนาทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรมทาให้ เกิดความต้ องการบุคลากรในระดับ
ม ห า บั ณ ฑิ ต ที่ ส า ม า ร ถ ท า ง า น ท า ง ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร ก า ร สื่ อ ส า ร อ ง ค์ ก ร ใ น เ ชิ ง บู ร ณ า ก า ร ทั้ ง
การวางกลยุทธ์ และการลงมือปฏิบัติ โดยใช้ แนวคิด หลักการ และเลื อกใช้ เครื่ องมือการสื่ อสารได้ เหมาะสมทั้งองค์ กรภาครั ฐและ
เอกชน ตลอดจนประสานประโยชน์ ท้งั 2 ภาค และมีลกั ษณะความเป็ นผู้นาทีม่ จี ริยธรรมและวิสัยทัศน์ ในการวางแผนเพื่ออนาคตได้
อีกด้ วย ทางคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนจึงต้ องปรับปรุ งหลักสู ตรให้ มีความทันสมัย สอดคล้ องสถานการณ์ ปัจจุบันมาก
ยิง่ ขึน้
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การปรับปรุง / พัฒนาหลักสู ตรของคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนมีการสอดคล้ องกับภารกิจที่ม่ ุงสร้ างบัณฑิต
และมหาบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในศาสตร์ การสื่ อสารและนาไปใช้ ประกอบวิชาชีพในองค์ กรลักษณะต่ างๆ
ตลอดจนเป็ นผู้รับผิดชอบต่ อตนเองและต่ อสังคม รวมทั้งเป็ นนักการสื่ อสารทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับโดยทัว่ กัน
13. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
ไม่ มี
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรียน
ไม่ มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่ มี

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
การสื่ อสารเป็ นเครื่ องมื อสาคัญที่จะทาให้ บรรลุเป้ าหมายการดาเนินงานและเสริ มสร้ างความสามารถทางการ
แข่ งขันตามศักยภาพอันสู งสุ ดขององค์ กรภายใต้ กระแสการเปลีย่ นแปลงทั้งด้ านเทคโนโลยีและสังคม
แต่ ละองค์ กรจาเป็ นต้ องปรับตัวและใช้ การสื่ อสารทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้ องและมีส่วนได้ ส่วนเสี ยต่ อองค์ กร
อย่ างมีประสิทธิภาพเพื่อก่ อให้ เกิดประสิทธิผลสู งสุ ดขององค์ กร
1.2 ความสาคัญ
1.2.1 การจัดการการสื่ อสารภายในองค์ กรอย่ างมีประสิ ทธิภาพ จะมี ผลต่ อการสร้ างความเข้ าใจอันดี ความ
ร่ วมมื อ ตลอดจนทาให้ เกิดความภาคภู มิใจในองค์ กร อันจะนามาซึ่ งความภักดีและการเป็ นทรั พยากรบุ คคลที่มีคุณค่ าและ
ทางานเต็มประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์ ขององค์ กร

3

1.2.2 การจัดการการสื่ อสารภายนอกองค์ กรมีบทบาทในการสร้ างความเข้ าใจ สร้ างชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ ที่ดี
ขององค์ กรให้ เกิดขึน้ ได้
1.2.3 การจัดการการสื่ อสารและการสร้ างความสั มพันธ์ ระหว่ างองค์ กรกับกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียต่ อองค์ กรให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับความแตกต่ างของแต่ ละกลุ่มจะสามารถทาให้ องค์ กรมีพันธมิตรและสนับสนุนการ
ดาเนินงานขององค์ กรให้ บรรลุเป้าหมายได้
1.2.4 ประเทศไทยยังขาดบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตที่สามารถทางานทางด้ านการจัดการการสื่ อสารองค์ กร
แบบบู รณาการอย่ างมื ออาชี พ รู้ วิธีใช้ สื่ออย่ างริ เริ่ มสร้ างสรรค์ รู้ จักกระบวนการหาข้ อมู ล มีนวัตกรรมทางความคิดเพื่ อการ
วางแผนกลยุทธ์ ทดี่ ี รวมถึงการออกแบบสารเพื่อวัตถุประสงค์ ต่างๆ คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน ได้ ตระหนักถึงความ
ต้ องการด้ านบุคลากรดังกล่ าว จึงได้ กาหนดหลักสู ตรปริ ญญาโททางด้ านการสื่ อสารองค์ กรขึ้น ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อ
พัฒนาบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตทีม่ ศี ักยภาพ มีความรู้ ความสามารถทางด้ านการจัดการการสื่ อสารองค์ กร
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อให้ บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตร มีลกั ษณะดังนี้
1) มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถทางด้ านการจัดการการสื่ อสาร มีนวัตกรรมทางความคิดที่สอดรั บกับ
สถานการณ์ ปัจจุบันและความต้ องการขององค์ กรทั้งภาครัฐและเอกชน
2) สามารถนาเอาความรู้ ความเข้ าใจในหลักการและแนวคิดการจัดการการสื่ อสารองค์ กรรวมถึงความสามารถใน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อไปใช้ ประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัตกิ ารจัดการการสื่ อสารองค์ กร
3 ) มี ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม เ ป็ น ผู้ น า มี ค ว า ม คิ ด วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ เพื่ อ ก า ร ว า ง แ ผ น
กลยุทธ์ การสื่ อสาร มีวสิ ัยทัศน์ ในการวางแผนเพื่ออนาคต
4) มีจริยธรรมในการจัดการการสื่ อสาร บุคลากร องค์ กรและความสั มพันธ์ กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยต่ างๆโดยมี
ความรับผิดชอบต่ อองค์ กรและสังคม

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบไตรภาคปี การศึกษาหนึ่งแบ่ งเป็ น 3 ภาคการศึกษาปกติ
โดยในภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่ า 12 สัปดาห์ และไม่ เกิน 14 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
จานวน 1.25 หน่ วยกิตในระบบไตรภาค มีค่าเท่ ากับ จานวน 1 หน่ วยกิต ในระบบทวิภาค
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2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
เรียนวันศุกร์ เวลา 17.30 – 20.30 น. และเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม–เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม–เดือนมีนาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 เดือนเมษายน–เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึ กษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรื อเทียบเท่ าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรื อต่ างประเทศ ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2) เป็ นผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ ในการทางานตั้งแต่ 5 ปี ขึน้ ไปจะได้ รับการพิจารณาประกอบ
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบข้ อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลสอบต้ อง
ไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
3) เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนกาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ส่ วนมากจะประสบปั ญ หาด้ า นภาษาอัง กฤษและมีผลทดสอบภาษาอัง กฤษ TU–GET ยัง ไม่ ผ่า นตามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ คือ 550 คะแนน
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ได้ กาหนดให้ นักศึกษา ศึ กษาวิชา TU 005 English 1 และ TU 006 English 2 เป็ นการแก้ ไข รวมทั้งสนับสนุนให้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ จ า ก ก า ร ค้ น ค ว้ า ต า ร า แ ล ะ เ ชิ ญ วิ ท ย า ก ร
ชาวต่ างประเทศมาบรรยายเป็ นภาษาอังกฤษในบางหัวข้ อ / บางวิชา เป็ นต้ น
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
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2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
หลั ก เกณฑ์ การเที ย บโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ช าและการลงทะเบี ย นเรี ย นข้ ามมหาวิ ท ยาลั ย เป็ นไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 12.15 และ ข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 45 หน่ วยกิต
ร ะ ย ะ เ ว ล า ศึ ก ษ า เ ป็ น ห ลั ก สู ต ร แ บ บ ไ ม่ เ ต็ ม เ ว ล า นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง ใ ช้ ร ะ ย ะ เ ว ล า ต ล อ ด ห ลั ก สู ต ร
อย่ างน้ อย 6 ภาคการศึกษาปกติ อย่ างมากไม่ เกิน 15 ภาคการศึกษา (5 ปี การศึกษา)
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
3) หมวดวิชาเลือก
4) วิทยานิพนธ์
3.1.2.2 แผนข (ไม่ ทาวิทยานิพนธ์ )
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
3) หมวดวิชาเลือก
4) การค้ นคว้ าอิสระ

6
21
9
15

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

6
21
18
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัวและเลขรหัส 3 ตัวโดยมีความหมายดังนี้
วจ. / CP. หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชาการจัดการการสื่ อสารองค์ กร
เลขหลักหน่ วย หมายถึง ตัวเลขลาดับรายวิชาในแต่ ละหมวดวิชา
เลขหลักสิบ
เลข 0 – 1
เลข 2 และ 3
เลขหลักร้ อย
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8

หมายถึง หมวดวิชา
หมายถึง
- หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
- หมวดวิชาบังคับ
หมายถึง หมวดวิชาเลือก
หมายถึง ตัวเลขแสดงระดับของวิชา
หมายถึง วิชาระดับเสริมพื้นฐาน
หมายถึง วิชาระดับปริญญาโท
หมายถึง วิชาการค้ นคว้ าอิสระ
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
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3.1.3.1 วิชาเสริมพื้นฐาน (สาหรับผู้ทยี่ งั ไม่ มพี ื้นฐาน)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
(ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)
3 (3-0-9)

วจ.501 ความรู้ เบื้องต้ นทางการสื่ อสาร
CP.501 Fundamental of Communication
วจ.502 ความรู้ เบื้องต้ นทางกระบวนการจัดการข้ อมูล
3 (3-0-9)
เพื่อการวิจยั ทางการสื่ อสาร
CP.502 Fundamental of data Processing for Communication Research
3.1.3.2 วิชาบังคับ นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 2 และแผน ข. จะต้ องศึกษาวิชาบังคับจานวน 7 วิชา รวม 21 หน่ วย
กิตดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
วจ.600
CP.600
วจ.601
CP.601
วจ.602
CP.602
วจ.603
CP.603
วจ.611
CP.611
วจ.612
CP.612
วจ.613
CP.613

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ทฤษฎีการสื่ อสารและการประยุกต์
3 (3-0-9)
Theories of Communication and Application
การวิจยั ทางการสื่ อสารเชิงปริมาณ
3 (3-0-9)
Quantitative Communication Research
การวิจยั ทางการสื่ อสารเชิงคุณภาพ
3 (3-0-9)
Qualitative Communication Research
หลักการจัดการการสื่ อสารองค์ กร
3 (3-0-9)
Principles of Corporate Communication Management
พฤติกรรมองค์ กรกับการสื่ อสาร
3 (3-0-9)
Organizational Behavior and Communication
กฎหมายและจริยธรรมการจัดการการสื่ อสารองค์ กร
3 (3-0-9)
Law and Ethics for Corporate Communication Management
สัมมนาการจัดการการสื่ อสารองค์ กร
3 (3-0-9)
Seminar in Corporate Communication Management

3.1.3.3 วิชาเลือก
1) นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ให้ เลือกศึกษา 3 วิชา รวม 9 หน่ วยกิต
2) นักศึกษา แผน ข ให้ เลือกศึกษา 6 วิชา รวม 18 หน่ วยกิต
โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
วจ.620 เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ กบั การจัดการการสื่ อสาร
3 (3-0-9)
CP.620 Creative Economy and Communication Management
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วจ.621
CP.621
วจ.622
CP.622
วจ.623

องค์ กรกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0-9)
Corporate Social Responsibility
กลยุทธ์ การสื่ อสารเชิงบูรณาการ
3 (3-0-9)
Integrated Communication Strategies
การบริหารประเด็น การบริหารความขัดแย้ ง
3 (3-0-9)
และการสื่ อสารในภาวะวิกฤติ
CP.623 Issues, Conflict Management and Crisis Communication
วจ.624 การจัดการความสัมพันธ์ กบั ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสียภายนอก
3 (3-0-9)
CP.624 External Stakeholders Relationship Management
วจ.630 เทคโนโลยีการสื่ อสารเพื่อการจัดการ
3 (3-0-9)
CP.630 Communication Technologyfor Management
วจ.631 การจัดการการสื่ อสารความเสี่ยงและการเปลีย่ นแปลง
3 (3-0-9)
CP.631 Risk and Change Communication Management
วจ.632 การจัดการการสื่ อสารระหว่ างวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
CP.632 Intercultural Communication Management
วจ.633 การบริหารตราสินค้ าและชื่ อเสียงองค์กร
3 (3-0-9)
CP.633 Reputation and Brand Management
3.1.3.5 การค้นคว้ าอิสระ (สาหรับนักศึกษา แผน ข)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
วจ.700 การค้ นคว้ าอิสระ
6
CP.700 IndependentStudy
3.1.3.6 วิทยานิพนธ์ (สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
วจ.800 วิทยานิพนธ์
15
CP.800 Thesis
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่ วยกิตรวม)
ภาค 3 ก่ อนเปิ ดภาค 1 ปี การศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2
วจ.501 ความรู้ เบื้องต้ นทางการสื่ อสาร

แผน ข
วจ.501 ความรู้ เบื้องต้ นทางการสื่ อสาร

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
วจ.502 ความรู้ เบื้องต้ นทางกระบวนการจัดการข้ อมูลเพื่อ วจ.502 ความรู้ เบื้องต้ นทางกระบวนการจัดการข้ อมูลเพื่อ
การวิจยั ทางการสื่ อสาร
การวิจยั ทางการสื่ อสาร
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
รวม
6 หน่ วยกิต
รวม
6 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

ภาคเรียนที่ 1
วจ.600 ทฤษฎีการสื่ อสารและการประยุกต์

ภาคเรียนที่ 1
วจ.600 ทฤษฎีการสื่ อสารและการประยุกต์
3 หน่ วยกิต

วจ.601 การวิจยั ทางการสื่ อสารเชิงปริมาณ

3 หน่ วยกิต
วจ.601 การวิจยั ทางการสื่ อสารเชิงปริมาณ

3 หน่ วยกิต
วจ.603 หลักการจัดการการสื่ อสารองค์ กร

3 หน่ วยกิต
วจ.603 หลักการจัดการการสื่ อสารองค์ กร

3 หน่ วยกิต
รวม

9 หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2

3 หน่ วยกิต
รวม

9 หน่ วยกิต
แผน ข

ภาคเรียนที่ 2
วจ.602 การวิจยั ทางการสื่ อสารเชิงคุณภาพ

ภาคเรียนที่ 2
วจ.602 การวิจยั ทางการสื่ อสารเชิงคุณภาพ

3 หน่ วยกิต
วจ.612 กฏหมายและจริยธรรมการจัดการการสื่ อสาร
องค์ กร
3 หน่ วยกิต
วจ.611 พฤติกรรมองค์ กรกับการสื่ อสาร
3 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
ภาคเรียนที่ 3
วิชาเลือก 2 วิชา

3 หน่ วยกิต
วจ.612 กฏหมายและจริยธรรมการจัดการการสื่ อสาร
องค์ กร
3 หน่ วยกิต
วจ.611 พฤติกรรมองค์ กรกับการสื่ อสาร
3 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
แผน ข
ภาคเรียนที่ 3
วิชาเลือก 2 วิชา

รวม

รวม

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

ภาคเรียนที่ 1
วจ.613 สัมมนาการจัดการการสื่ อสารองค์ กร

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต วจ.xxx วิชาเลือก

วจ.xxx วิชาเลือก
รวม

สอบประมวลความรู้
6 หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2

ภาคเรียนที่ 2
วจ.800 วิทยานิพนธ์

รวม

ภาคเรียนที่ 1
วจ.613 สัมมนาการจัดการการสื่ อสารองค์ กร

รวม

9 หน่ วยกิต

9 หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2

ภาคเรียนที่ 3
วจ.800 วิทยานิพนธ์
รวม
6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
สอบประมวลความรู้
6 หน่ วยกิต
แผน ข

ภาคเรียนที่ 2
วจ.xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต 3 หน่ วยกิต
วจ.xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต 3 หน่ วยกิต
วจ.xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต 3 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
แผน ข
ภาคเรียนที่ 3
วจ.700 การค้ นคว้ าอิสระ
6 หน่ วยกิต
รวม
6 หน่ วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)
วจ.501 ความรู้ เบื้องต้นทางการสื่ อสาร
3 (3-0-9)
CP501 Fundamental of Communication
ความหมายองค์ ประกอบประเภทบทบาทหน้ าที่ รวมถึงอิทธิพลของการสื่ อสารและสื่ อสารมวลชนประเภทต่ าง ๆที่มีต่อ
บุคคลและสังคมโดยรวม การเปลีย่ นแปลงบริบททางสั งคม การเมือง การจัดระเบียบโลก Media Landscapeรวมทั้งจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของนักสื่ อสาร
Meanings, components, types, roles and influence of communication at both individual and societal levels as a
whole; changing social and political contexts, management of World Order, Media Landscape, morality and ethics for
communicators.
วจ.502 ความรู้ เบื้องต้ นทางกระบวนการจัดการข้ อมูลเพื่อการวิจยั ทางการสื่ อสาร
3 (3-0-9)
CP.502 Fundamental of data Processing for Communication Research
แนวคิด กระบวนการ เทคนิค รู ปแบบ และระเบียบวิธีการวิจยั การสื่ อสารเพื่อนามาใช้ ประโยชน์ ในการจัดการการสื่ อสาร
องค์ กร สถิตเิ บื้องต้นในการวิจยั เชิงปริมาณและโปรแกรมวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิจยั เชิงคุณภาพ
Concepts, processes, techniques, forms and methods for communication research, fundamental statistics for
quantitative research and analytical tools for qualitative research methods.
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วิชาบังคับ
วจ.600 ทฤษฎีการสื่ อสารและการประยุกต์
3 (3-0-9)
CP.600 Theories of Communication and Application
ทฤษฎีการสื่ อสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องตั้งแต่ ทฤษฎีในระดับการสื่ อสารภายในบุคคล การสื่ อสารระหว่ างบุ คคล การ
สื่ อสารในกลุ่ม การสื่ อสารในองค์ กร และการสื่ อสารมวลชน รวมทั้งวิธีคิดวิเคราะห์ การพิจารณาถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้ อง และวิธีการ
ประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีเพื่อการวิจยั และการดาเนินงาน การสื่ อสารทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัตกิ าร
Communication and other related theories; intrapersonal, interpersonal, organizational and mass
communication including methods of thinking and analyzing theories, interpreting confounding factors, applying theories
in conducting research and operating communication at both administration and practitioner levels.
วจ.601 การวิจยั ทางการสื่ อสารเชิงปริมาณ
3 (3-0-9)
CP.601 Quantitative Communication Research
แนวคิดและทฤษฎีการวิจยั เชิงปริมาณ การกาหนดปัญหาการวิจยั การสร้ างกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย การสุ่ ม
ตัวอย่ าง การวัดตัวแปรการทดสอบความเชื่ อถื อได้ และความถูกต้ องของเครื่ องมือวัด การเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สามารถใช้ โปรแกรมประมวลผลสาเร็จรู ปในการจัดการข้ อมูลได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ และเข้ าใจในเทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงสถิตแิ ละนาไปใช้ ได้ อย่ างถูกต้ อง และสามารถวิเคราะห์ ข้อมูลสรุปผลและนาเสนอผลโดยใช้ ตารางและแผนภาพรู ปแบบต่ าง ๆ ได้
อย่ างน่ าสนใจทั้งนีร้ วมถึงกระบวนการวิจยั โดยใช้ ช่องทางผ่านทางสื่ อดิจทิ ลั
Concepts, theories in quantitative methods, postulation of research questions, theoretical framework and
research hypotheses, data sampling, factor analysis, reliability and validity of test instrument, data collection and
interpretation, effective use of data processing software, understanding statistical analysis techniques and its application,
summary and presentation of results by using tables, diagrams and other types of presentation presentation, including
conducting research through digital media.
วจ.602 การวิจยั ทางการสื่ อสารเชิงคุณภาพ
3 (3-0-9)
CP.602 Qualitative Communication Research
แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิ งคุณภาพ การกาหนดปั ญหาการวิจัยการสร้ างกรอบแนวคิดในการวิจัย ความถู กต้ องและ
เชื่ อถือได้ ของการวิจยั เชิงคุณภาพ เรียนรู้ เทคนิควิธีการเก็บข้ อมูลทีม่ กี ารใช้ อย่ างกว้ างขวางและมีประสิทธิภาพ ได้ แก่ การสังเกต การ
สั งเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) การสั มภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) การวิเคราะห์ เนื้อหา และวิธีการอื่นๆ การวิเคราะห์ ข้อมูล การสรุปและการเขียนรายงานผลการวิจยั ได้ อย่ างน่ าสนใจ
Concepts and theories of qualitative research, postulation of research problems and theoretical framework,
reliability and validity of research instrument in qualitative research, extensive and effective techniques for data
collection, i.e. observation, participant observation, in-depth interview, focus group discussion, content analysis and other
methods, data analysis, conclusion and writing up research report.
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วจ.603 หลักการจัดการการสื่ อสารองค์กร
3 (3-0-9)
CP.603 Principles of Corporate Communication Management
ความหมาย ความเป็ นมาของหลัก วิช าการสื่ อ สารองค์ ก ร เข้ า ใจถึงหลัก ธรรมภิบ าล แนวคิดด้ านความยั่ง ยื น ความ
รับผิดชอบต่ อสั งคม กลยุทธ์ องค์ กรและสภาพแวดล้ อมองค์ กร อันเป็ นเหตุผลให้ องค์ กรต้ องทาการสื่ อสาร รวมถึงอธิบาย ความ
รับผิดชอบ และวัตถุประสงค์ ของกลยุทธ์ การสื่ อสารองค์ กรด้ านต่ างๆ ได้ แก่ พนักงานสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ รัฐสัมพันธ์ ชุมชน
สัมพันธ์ การบริหารประเด็นและการสื่ อสารเพื่อจัดการภาวะวิกฤต
Meaning and rationale of corporate communication management, understanding of good governance, concepts
of sustainability, social responsibility, corporate strategies and environment that enhance corporate communication;
explanation, responsibilities and objectives of corporate communication strategies such as employee relations, investor
relations, government relations, community relations, issue management and communication for risk management.
วจ.611 พฤติกรรมองค์ กรกับการสื่ อสาร
3 (3-0-9)
CP.611 Organizational Behavior and Communication
แนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมองค์ กรและทฤษฎีจิตวิทยาทางการสื่ อสาร เพื่อนามาวางแผนการจัดการและการวางกลยุทธ์ การ
สื่ อสารองค์ กร ตลอดจนแก้ ปัญหาอุปสรรคทางการสื่ อสาร เพื่อสร้ างแรงจูงใจและความภักดีองค์ กรให้ บุคคลในองค์ กร เป็ นทุนมนุษย์
ขององค์ กรทีเ่ ข้ มแข็งและมีประสิทธิภาพ
Concepts and theories of organizational behavior and psychology theories for communication to plan
management and strategies for organizational communication; solutions to communication problems, building motivation
and loyalty to staff in the organization, being human resources in the organization.
วจ.612 กฎหมายและจริยธรรมการจัดการการสื่ อสารองค์ กร
3 (3-0-9)
CP.612 Law and Ethics for Corporate Communication Management
กฎหมายและจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการการสื่ อสารองค์ กร ทีม่ าของมาตรการและปัญหาใน
การบริหารจาก
กฎหมายดังกล่ าว นอกจากกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับสื่ อแล้ วยังรวมถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอก
องค์ กร เช่ น กฎหมายแรงงาน กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์ สินทางปัญญา กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับสื่ อใหม่ เป็ นต้ น
Law and ethics related to corportate communication management, rationale of establishing measures and
problems in administering such law. Legislation related to media, intra- and inter-organization administration i.e.
Labour legislation, copyright and intellectual property legislation.
วจ.613 สัมมนาการจัดการการสื่ อสารองค์ กร
3 (3-0-9)
CP.613 Seminar in Corporate Communication Management
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปราย และการจัดกลุ่มกิจกรรม โดยการนาเอาทฤษฎี แนวคิด และ หลักการและ
ประเด็นในสังคมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดาเนินการและการจัดการการสื่ อสารองค์ กรมาใช้ รวมทั้งการบูรณาการองค์ ความรู้ ต่างๆในการ
จัดการการสื่ อสารองค์ กร เพื่อนาความรู้ ทไี่ ด้ มาพัฒนาโครงร่ างวิทยานิพนธ์ และ/หรื อ การค้ นคว้ าอิสระ
Exchanges of opinions, discussion, group activities by adopting theories, concepts, principles and social issues
related to administration and management of corporate communication; integration of several bodies of knowledge
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related to corporate communication management and application of all knowledge to write a proposal for thesis or
independent study.
วิชาเลือก
วจ.620 เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ กบั การจัดการการสื่ อสาร
3 (3-0-9)
CP.620 Creative Economy and Communication Management
แนวคิด ความสาคัญ รู ปแบบ บทบาทของเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ เชิงปฏิบัตจิ าการกาหนดนโยบาย ภารกิจและ เป้ าหมาย การ
วิเคราะห์ การเปลีย่ นแปลงการบริหารองค์ กรสมัยใหม่ เพื่อนามาเป็ นกรอบแนวคิดวิเคราะห์ การจัดการ การสื่ อสารองค์ กรทีส่ อดคล้ อง
กับกับเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ในการขับเคลื่อน ให้ ได้ เปรียบในเชิงการแข่ งขันขององค์ กร
Concepts, essence, types, roles of creative economy on implementing policies, missions, goals; analysis of changes
in modern organizational management to create new theoretical frameworks; organizational management strategies
corresponding to creative economy concepts, which are necessary for maneuvering and competition of the organizations.
วจ.621 องค์ กรกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0-9)
CP.621 Corporate Social Responsibility
แนวคิด ความสาคัญ กระบวนการ องค์ ประกอบความรับผิดชอบต่ อสังคม กลยุทธ์ และกลวิธีการจัดการสื่ อสารองค์ กรเพื่อ
เสริมสร้ างความเข้ าใจอันดี ทัศนคติและภาพลักษณ์ ขององค์ กรในการรับผิดชอบต่ อสังคมในประเด็นต่ างๆ
Concepts, importance, processes and components of corporate social responsiblity; strategies and tactics to
promote a good understanding, attitude and image of the corporates as a socially responsible organization.
วจ.622 กลยุทธ์ การสื่ อสารเชิงบูรณาการ
3 (3-0-9)
CP.622 Integrated Communication Strategies
กลยุทธ์ การสื่ อสารเชิงบูรณาการเพื่อประยุกต์ ใช้ ในการรณรงค์ การสื่ อสารองค์ กรในภาครั ฐและเอกชน โดยมีจุดม่ งหมาย
ทางการตลาดและหวังผลต่ อการดาเนินธุรกิจ โดยบูรณาการการใช้ เครื่ องมือการสื่ อสารต่ าง ๆ เช่ น
การโฆษณา การประชาสม
พันธ์ การส่ งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมทางการตลาด การตลาดทางตรง เป็ นต้ น ตลอดจนการใช้ สื่อต่ างๆทั้งสื่ อมวลชน และ สื่ อ
ดิจทิ ลั เพื่อเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายขององค์ กร รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการสื่ อสาร
An application of integrated communication strategies to promote corporate communication in the government
and private sectors with an aim to set marketing and business goals; an integration of various types of communication
mediums e.g. advertisement, public relations, sales promotion activities, marketing activities, direct marketing; the use of
media including mass and digital media to reach the target audience and the evaluation of communication effectiveness.
วจ.623 การบริหารประเด็น การบริหารความขัดแย้ ง และการสื่ อสารในภาวะวิกฤต
3 (3-0-9)
CP.623 Issues, Conflict Management and Crisis Communication
การวิเคราะห์ จุดกาเนิดและพัฒนาการของประเด็นต่ างๆในสภาพแวดล้ อม เพื่อเลือกแนวทางการบริหารที่เหมาะสมในการ
ลดปัญหาอุปสรรคและเสริมสร้ างโอกาสด้ านภาพลักษณ์ ชื่ อเสียง และสัมพันธภาพกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ย ด้ วยวิธีการต่ างๆ เช่ น การ
บริ หารข่ าวสาร การชี้แนะประเด็นผ่ านสื่ อ การสื่ อสารเชิ งรุ กและเชิ งรั บ การจัดการความขัดแย้ งระหว่ างผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยกับ

13

องค์ กร การเจรจาต่ อรอง สาเหตุและประเภทของภาวะวิกฤติ แนวทางการจัดการ การเลือกใช้ กลยุทธ์ การสื่ อสารรวมทั้งการสื่ อสาร
ในสังคมออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบและการแก้ ไขฟื้ นฟูภาพลักษณ์ และชื่ อเสียงขององค์ กร
Analysis of causes and development of various issues in a particular setting to select an appropriate
administrative procedure to reduce obstacles and promote images, fame and relations with the stakeholders by using
various means such as news management, media advocacy, proactive and reactive communication, conflict management
among stakeholders, negotiation, causes and types of crisis; the use of communication strategies to manage the online
community to reduce negative effects and to recreate the organization’s images and fame.
วจ.624 การจัดการความสัมพันธ์ กบั ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสียภายนอก
3(3-0-9)
CP.624 External Stakeholders Relationship Management
การวางกลยุทธ์ ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงบริบททางสั งคมและสื่ อ เพื่อสร้ างและรักษาไว้ ซึ่งสั มพันธภาพระหว่ างองค์ กรกับ
กลุ่ ม เป้ า หมายผู้ มีส่ว นได้ ส่ วนเสี ย ภายนอกองค์ กร (External Stakeholders)เช่ น กลุ่ มลู ก ค้ าเป้ า หมาย (Customer) ชุ ม ชน
(Community) รัฐบาล (Government) และสื่ อมวลชน (Media) เพื่อให้ องค์ กรเป็ นองค์ กรบรรษัท ภิบาล (Corporate Governance)
การดารงธรรมมาภิบาลขององค์ กร (Corporate Good Governance) ตลอดจนการสร้ างเครื อข่ ายและพันธมิตรองค์ กร
Implementation of strategies under the changing social context and media in order to build and maintain a
relationship between an organization and target external stakeholders e.g. customers, communities, government and
media; to create corporate governance and corporate good governance in an organization; to maintain the connections
and corporate alliances.
วจ.630 เทคโนโลยีการสื่ อสารเพื่อการจัดการ
3 (3-0-9)
CP.630 Communication Technology for Management
พัฒนาการและผลกระทบของเทคโนโลยีทางการสื่ อสาร ลักษณะสาคัญของเทคโนโลยีทางการสื่ อสารประเภทต่ างๆและ
ความสั มพันธ์ ที่มีต่องค์ กร หลักการและแนวทางในการใช้ เทคโนโลยีทางการสื่ อสารสมัยใหม่ อย่ างเหมาะสมในยุคดิจิทัล เพื่ อการ
จัดการทั้งภายในและภายนอกองค์ กร
Development and impacts of communication technology, important features of various types of communication
technology and the relationship with corporates; principles and guidelines for using modern communication technology in
the digital era for inter- and intra- corporate management.
วจ.631 การจัดการการสื่ อสารความเสี่ยงและการเปลีย่ นแปลง
3 (3-0-9)
CP.631 Risk and Change Communication Management
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมที่มีผลกระทบต่ อองค์ กร แนวคิดและปรากฏการณ์ ทางสั งคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่
เกี่ยวข้ องกับความเสี่ ยงขององค์ กร ในยุคปั จจุบัน โดยเน้ นการผสมผสานความรู้ ทางด้ านการสื่ อสารเพื่ อจัดการความเสี่ ยง การ
สื่ อสารเพื่ อการเปลี่ยนแปลงองค์ กร โดยมีจุดประสงค์ เพื่ อลดความเสี่ ยงด้ านต่ างๆ รวมทั้งให้ กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยยอมรั บการ
เปลีย่ นแปลง
Impacts of changing environment to corporates and concepts, and social, economic and political phenomena
related to current corporate risks; integration of communication knowledge for risk management, communication for
changing corporates
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วจ.632 การจัดการการสื่ อสารระหว่ างวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
CP.632 Intercultural Communication Management
ความหมายและพัฒนาการของการสื่ อสารระหว่ างวัฒนธรรม ความแตกต่ างทางวัฒนธรรมในสั งคมโลกและองค์ กรข้ าม
ชาติ ความสาคัญและผลกระทบของวัฒนธรรมที่มีต่อองค์ กร หลักการ แนวทาง และการประยุกต์ ใช้
การสื่ อสารระหว่ าง
วัฒนธรรมเพื่อการจัดการในองค์ กรและสังคมทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม
Meaning and development of intercultural communication; cultural differences in the world and international
organizations; importance and impacts of culture on the corporates, principles, and guidelines; an application of
intercultural communication to manage corporates and culturally diverse societies.
วจ.633 การบริหารตราสินค้ าและชื่ อเสียงองค์ กร
CP.633 Reputation and Brand Management

3 (3-0-9)

ความหมาย ความสาคัญ ประเภท และองค์ ประกอบของชื่ อเสี ยง ตราองค์ กร และตราสิ นค้ าประเภทต่ างๆ ที่มีความ
เกีย่ วข้ องสัมพันธ์ กนั รวมทั้งศึ กษาการสร้ างตราสินค้ า และจัดการตราสินค้ าอย่ างสร้ างสรรค์ และมีกลยุทธ์ ตั้งแต่ การวิเคราะห์ การ
ออกแบบ และ การใช้ ประโยชน์ ตราสินค้ าภายในและภายนอกองค์ กร
Meaning, importances, types and components of reputation, corporate branding and relevant product branding,
creation of a brand, creative and effective brand management, analysis, design and employment of brands inside and
outside the corporate.
การค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับนักศึกษา แผน ข)
วจ.700 การค้ นคว้ าอิสระ
(6)
CP.700 Independent Study
ให้ นักศึ กษานาเสนอรายงานการศึกษาเจาะลึกทางด้ านการจัดการการสื่ อสารองค์ กร เน้ นความสามารถในการจัดระบบ
ความคิด ตั้งแต่ เริ่มโครงการจนบรรลุเป้ าหมายการศึกษาตามที่ระบุไว้ ในการเสนอเค้ าโครงการศึกษารายงานดังกล่ าว ประกอบด้ วย
สาระในเรื่ องทีศ่ ึกษา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนวิธีการศึกษาอย่ างเป็ นระบบ สามารถนาไปสู่ ข้อสรุ ปหรื อข้ อเสนอแนะอันจะ
เป็ นประโยชน์
Presentation of an in-depth report on mass communication management, focusing on the ability to organize
one’s thoughts from the beginning to the completion of the study as specified in the report proposal i.e. titles, objectives,
goals, research methodology, conclusion, implications of the study.
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วิทยานิพนธ์ (สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2)
วจ.800 วิทยานิพนธ์
(15)
CP.800 Thesis
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาการจัดการการสื่ อสารองค์ กร เขียน
วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับการสื่ อสารองค์ กร และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ จริ ยธรรมในการทาวิจัย และ
จริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
Implementation and conduction of research project to create a new body of knowledge in corporate
communication management; writing up a thesis on a relevant topic; presenting the thesis; writing a journal article to
disseminate new knowledge, research ethics and ethics in writing an academic paper.
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อประสบการณ์ ภาคสนาม)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่ มี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่ มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาการศึกษาค้ นคว้ าอิสระหรื อวิทยานิพนธ์
5.1

คาอธิบายโดยย่ อ
การค้ นคว้ าอิสระ(สาหรับนักศึกษาแผน ข)
ให้ นักศึ กษานาเสนอรายงานการศึ กษาเจาะลึกทางด้ านการจัดการการสื่ อสารองค์ กรเน้ นความสามารถในการ
จัดระบบความคิด ตั้งแต่ เริ่ มโครงการจนบรรลุเป้ าหมายการศึ กษาตามที่ระบุ ไว้ ในการเสนอเค้ าโครงการศึ กษารายงานดังกล่ าว
ประกอบด้ วยสาระในเรื่ องที่ศึกษา วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ตลอดจนวิธีการศึ กษาอย่ างเป็ นระบบ สามารถนาไปสู่ ข้อสรุ ปหรื อ
ข้ อเสนอแนะอันจะเป็ นประโยชน์
วิทยานิพนธ์ (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2)
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ทเี่ กิดประโยชน์ ในสาขาวิชาการจัดการการ
สื่ อสารองค์ กร เขียนวิทยานิพนธ์ เกีย่ วกับการสื่ อสารองค์ กร และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ จริยธรรมใน
การทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการจะต้ องได้ รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์
5.2

มาตรฐานผลการเรียนรู้
หลังจากได้ ศึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระแล้ ว มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการบริ หารและการ
จัดการการสื่ อสารองค์ กรในลักษณะองค์ กรภาครัฐและเอกชนระเบียบวิธีวิจัย และการประยุกต์ ใช้ การวิจัยเชิงปริมาณหรื อคุณภาพ
ซึ่งตามวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร เพื่อแก้ ไขประเด็นปัญหาทีส่ นใจศึกษา ตลอดจนสามารถนาเสนอรายงานการศึกษา/วิทยานิพนธ์
ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการ และผลการศึกษานอกจากต้ องใช้ ความรู้ และความเข้ าใจในกระบวนการต่ างๆแล้ ว ยังสามารถ
สร้ างองค์ ความรู้ พื่อนาไปใช้ และเป็ นประโยชน์ ต่อองค์ กรต่ างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ อกี ด้ วย
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5.2.1 ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า แ ผ น ก แ บ บ ก 2 แ ล ะ แ ผ น ข ต้ อ ง จั ด ท า บ ท ค ว า ม วิ ท ย า นิ พ น ธ์
ทีพ่ ร้ อมสาหรับการตีพมิ พ์ ในวารสารทางวิชาการหรื อนาเสนอรายงานการประชุมวิชาการ
5.2.2 นักศึกษาได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ และรายวิชา วจ.700 การค้ นคว้ าอิสระ กระทาโดยวิธีนาเสนอ
ในที่ประชุ มต่ อคณะกรรมการและนาวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระที่พิมพ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบ
5.3 ช่ วงเวลา
วิทยานิพนธ์ : ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2 นักศึกษาสามารถจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่ อนักศึ กษาสอบ
ประมวลความรู้ ผ่าน และสามารถสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ได้ ทนั ที โดยมีระยะเวลาในการทาวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2 จนสิ้นสุ ดสถานภาพของนักศึกษาในเวลาไม่ เกิน 21 ภาคการศึกษาปกติ
ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ :
นั ก ศึ ก ษ า จ ด ท ะ เ บี ย น ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ตั้ ง แ ต่ ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ที่ 3
ปี การศึกษา 2มีระยะเวลาในการทาการค้ นคว้ าอิสระ จะต้ องเสร็จสิ้นในภาคการศึกษานี้ มิฉะนั้นนักศึกษาจะได้ ระดับ I และต้ องส่ ง
เล่ มฉบับสมบูรณ์ ภายใน 80 วันนับจากวันปิ ดภาคการศึกษาที่ 3 เพื่อโครงการบัณฑิตศึกษาจะได้ นาส่ งเกรด และขออนุมัติปริญญา
ต่ อไป
5.4 จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์ 15 หน่ วยกิต /การค้ นคว้ าอิสระ 6 หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
(1) นักศึ กษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่ อศึ กษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 4 ภาคการศึกษาและ
ต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทย
(3)หลังจากจดทะเบีย นทาวิทยานิ พนธ์ แ ล้ ว นั กศึ กษาต้ องเสนอหัวข้ อ วิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการ
กลัน่ กรองหัวข้ อวิทยานิพนธ์ ทที่ างคณะฯจัดตั้งขึน้ เพื่อทาหน้ าทีก่ ลัน่ กรองเมื่อผ่ านขั้นตอนนีแ้ ล้ วให้ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และ
สื่ อสารมวลชนแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา
รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ ผ้สู อบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศและสอบประมวลความรู้ ผ่านแล้ ว
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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5.5.3 การค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข)
(1) นักศึกษาตามหลักสู ตร แผน ข จะจดทะเบียนทาการค้ นคว้ าอิสระได้ เมื่อศึกษามาแล้ วไม่ ต่ากว่ า 5 ภาค
การศึกษา สอบผ่านการศึกษาวิชาบังคับจานวน 21 หน่ วยกิต และวิชาเลือก จานวน 18 หน่ วยกิตรวมหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อ ยกว่ า 39
หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาต้ องทาการค้ นคว้ าอิสระเป็ นภาษาไทย
( 3 ) ห ลั ง จ า ก จ ด ท ะ เ บี ย น ท า ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ แ ล้ ว นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง เ ส น อ หั ว ข้ อ
การค้ นคว้ าอิสระคณะกรรมการกลั่นกรองหัวข้ อการค้ นคว้ าอิสระที่ทางคณะฯจัดตั้งขึ้นเพื่อ ทาหน้ าที่กลั่นกรองเมื่อผ่ านขั้นตอนนี้
แล้ วให้ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการการค้ นคว้ าอิสระ รวม
ไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ และสอบการค้ นคว้ าอิสระ
( 4 ) อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ
ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.4 การสอบประมวลความรู้
( 1 ) นั ก ศึ ก ษ า มี สิ ท ธิ ที่ จ ะ ส อ บ ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม รู้ ต้ อ ง เ รี ย น ค ร บ 39
ห น่ ว ย กิ ต
และได้ รับโอกาสให้ สอบในภาคการศึกษาแรกทีม่ โี อกาสจะสาเร็จการศึกษา โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนจะเปิ ดสอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็ นการสอบแบบข้ อเขียน ปี
การศึกษาละ 3 ครั้ง โดยคณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนเป็ นผู้แต่ งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
(3) นักศึกษาจะต้ องสอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออก
จากทะเบียนนักศึกษา
5.6

การเตรียมการ
การเตรี ยมการให้ คาแนะนาและช่ วยเหลื อทางด้ านวิชาการแก่ นักศึ กษาเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ / การ
ค้ นคว้ าอิสระ มีดงั นี้
5.6.1 เตรียมการให้ นักศึกษามองเห็นประเด็นต่ างๆเกี่ยวกับการจัดการการสื่ อสารองค์ กรจากรายวิชา วจ. 613
สัมมนาการจัดการการสื่ อสารองค์ กร ซึ่งจะเน้ นการเรียนการสอนประเด็นที่น่าสนใจศึกษาและตามความสนใจของนักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาเข้ าใจกระบวนการหาหัวข้ อเพื่อศึกษา
5.6.2 จัดให้ มกี ารสัมมนาให้ นักศึกษาเข้ าใจถึงความแตกต่ างระหว่ างการทาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระก่อน
การตัดสินใจเลือกลงทะเบียน
5.6.3 การให้ คาแนะนานักศึ กษาเกี่ยวกับเรื่ องและประเด็นในการทาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ ตามความ
สนใจของนักศึกษา โดยอาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
5.6.4 การแต่ งตั้งอาจารย์ ที่ป รึ กษาวิทยานิพนธ์ / การค้ น คว้ า อิสระ และคณะกรรมการสอบเค้ าโครง/ สอบ
วิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระประกอบด้ วยคณาจารย์ ภายในคณะและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ ยวชาญเกี่ยวกับเรื่ อง
วิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระของนักศึ กษา เพื่ อให้ คาแนะนา/ ตรวจสอบ/ ประเมินผลเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ า
อิสระ
5.6.5 ให้ คาแนะนานักศึ กษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระและการจัดทาบทความตีพิมพ์ ใน
วารสารทางวิชาการ ตามเงื่อนไขการจบการศึกษา
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5.7

กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลในการทาวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระจะดาเนินการภายใต้ การบริหารจัดการ และการ
ทวนสอบมาตรฐานจากคณะกรรมการบัณฑิตศึ กษา คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน โดยมีกระบวนการประเมิน และผู้
ประเมินตามลาดับดังนี้
5.7.1 การประเมินผลร่ างเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระ โดยอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ / การ
ค้ นคว้ าอิสระหลัก ซึ่งเป็ นอาจารย์ ภายในคณะ และอาจารย์ ทปี่ รึกษาร่ วมซึ่งเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบัน
5.7.2 การประเมินผลเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระจากการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระ
โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้ วย คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทีม่ คี ุณวุฒิตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
5.7.3 การประเมิน ผลความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิ พนธ์ ตามหลัก เกณฑ์ ก ารประเมิน ความก้ าวหน้ าของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.7.4 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระ โดยการสอบวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระฉบับสมบูรณ์
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระเพื่อประเมินผลคุณภาพของวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระ และให้ คาแนะนา
เกีย่ วกับการปรับแก้ ไขวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระ เป็ นครั้งสุ ดท้ าย
5.7.5 การประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลัก และ/หรื ออาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม ก่ อนส่ งบทความตีพมิ พ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงาน หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรั บให้
ตีพมิ พ์ ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการหรื อเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการประชุ ม (Proceeding) ตามเงื่อนไขการจบ
การศึกษา (สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2)
5.7.6 นักศึกษาได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ าย โดย
คณะกรรมการทีค่ ณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนแต่ งตั้ง
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หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่ าระดับ
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C เท่ านั้น
รายวิชาที่นักศึ กษาได้ ค่าระดับต่ากว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรับภาค
การศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ ระดับ U หรื อค่ าระดับ D หรื อ F ในรายวิชาใดที่เป็ นวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นได้ อีกเพียง 1 ครั้ ง และครั้ งหลังนี้จะต้ องได้ ระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถู กถอนชื่ อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชา
นั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใดไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิต
ทีไ่ ด้ จะไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบประมวลความรู้ และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คื อ ระดับ P
(ผ่าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่น ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้ ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะต้ องทาความเข้ าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสั มฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้ อง
สามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจมีกระบวนการที่แตกต่ างกันไปตามแผนการสอนและวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ ซึ่ง
อาจประกอบด้ วย การสอบข้ อ เขียน รายงานบุคคล รายงานกลุ่ม การจัดทาเหตุการณ์ สมมติ การนาเสนอผลงาน เป็ นต้ น และให้
นักศึ กษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา นาผลการประเมินผู้สอนและการจัดทา มคอ.3 และ 5 เข้ าสู่ คณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสู ตรเพื่อพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การทวนสอบระดับหลักสู ตรทาได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ และรายงานผล
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของนักศึ กษา ควรเน้ นการสารวจการประกอบอาชี พของ
บัณฑิต หลังจบการศึกษาได้ ประกอบอาชีพในองค์ กรต่ างๆ หรื อนาความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพต่ างๆ โดยทา
อย่ างต่ อเนื่องและนาผลการสารวจทีไ่ ด้ ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสู ตร โดยสารวจดังต่ อไปนี้
1. การประเมินตาแหน่ ง และ/หรื อความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
2. ภาวะการณ์ ได้ งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในแต่ ละรุ่น ในด้ านของระยะเวลาในการหา
งานทา ความคิดเห็นต่ อความรู้ ความสามารถ ความเชื่ อมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
3. การประเมินจากบัณฑิตทีไ่ ปประกอบอาชีพ ในแง่ ของความรู้ และการนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ ต่อองค์ กร รวมทั้ง
เปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น
4. ผลงานของนักศึ กษาที่วัดเป็ นรู ปธรรมเพื่ อประเมินผลการศึ กษาได้ เช่ น จานวนรางวัลทางสั งคมและวิชาชี พ
จานวนทีศ่ ึกษาต่ อในระดับสู งขึน้ ไป จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์ กรที่ทาประโยชน์ ต่อสั งคม กิจกรรมการ
กุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 แผน ก แบบ ก 2
1) ได้ ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 45 หน่ วยกิต
2) ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3) ต้ องได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4) ต้ องได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยและหลักสู ตรกาหนด หรื อศึกษาและสอบ
ผ่านวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
5) เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ค ณะวารสารศาสตร์ และ
สื่ อสารมวลชนแต่ งตั้ง และเป็ นระบบเปิ ดให้ ผู้สนใจเข้ ารับฟังได้
6) ต้ องได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์ และนาส่ งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ทพี่ มิ พ์ เย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว พร้ อม
กับบันทึกวิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม (full text) ลงในสื่ อบันทึกประเภทแผ่น CDให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
7) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรื อส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ ใน
วารสารระดับชาติหรื อระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่ องหลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรั บการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ หรื อนาเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการ โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้ รับการตีพมิ พ์ ในรายงานสื บเนื่องจากากรประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่ าว
8) ต้ องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามทีค่ ณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนและมหาวิทยาลัยกาหนด
3.2 แผน ข
1) ได้ ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 45 หน่ วยกิต
2) ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3) ต้ องได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4) ต้ องได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยและหลักสู ตรกาหนด หรื อศึกษาและสอบ
ผ่านวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
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5) เสนอการค้ นคว้ าอิส ระ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ าขั้ น สุ ดท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ค ณะวารสารศาสตร์ แ ละ
สื่ อสารมวลชนแต่ งตั้ง และต้ องเป็ นระบบเปิ ดให้ ผ้สู นใจเข้ ารับฟังได้
6) ต้ องได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบการค้ นคว้ าอิสระ และนาส่ งการค้ นคว้ าอิสระฉบับสมบูรณ์ ที่พิมพ์ เย็บเล่ มเรียบร้ อย
แล้ ว พร้ อมกับบันทึกการค้ นคว้ าอิสระฉบับเต็ม (full text) ลงในสื่ อบันทึกประเภทแผ่น CD ให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
7) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรื อส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ ใน
วารสารระดับชาติหรื อระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่ องหลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรั บการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ หรื อนาเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการ โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้ รับการตีพมิ พ์
8) ต้ องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่น ๆ ทีค่ ณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนและมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กาหนด
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