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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คณะสื่อสารมวลชน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

25510071110051
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Master of Arts Program in Mass Communication Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ ภาษาไทย
อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ
3. วิชาเอก

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
Master of Arts (Mass Communication Technology)
ศศ.ม. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
M.A. (Mass Communication Technology)

ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงของคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไม่มีความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 หลักสูตรใช้บังคับ ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ บริหารงาน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ในการประชุมครั้งที่ 8/2560
วาระที่ 4.49 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2560 วาระที่ 4.81 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
 สกอ. (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
 สานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .....................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาชีพในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทั้งในหน่วยงานราชการ
และหน่วยงานเอกชน
8.2 อาจารย์ นักวิชาการ ในสาขาสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย
8.3 เจ้าของกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อและการให้บริการเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

1.

นายสุระชัย
ชูผกา

2.

นางสาววิไลลักษณ์
สุวจิตตานนท์

3.

นางอังธิดา
ลิมป์ปัทมปาณี

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ)
ผศ.ดร

วุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

ปร.ด.
ร.ม.
ศ.ม.

รศ.ดร

Ph.D.

สื่อสารมวลชน
การปกครอง
เศรษฐศาสตร์การคลัง
และการพัฒนา
Rhetoric & Technical Communication

ว.ม.
วท.บ.

นศ.ม.
ว.บ.

รศ.

สถานศึกษา
ประเทศ

ปีที่
สาเร็จ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย
ไทย

2555
2542
2533

U.S.A

2545

สื่อสารมวลชน
พืชศาสตร์

Michigan Technological
University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย
ไทย

2532
2523

การหนังสือพิมพ์
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย

2540
2533

หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระบุในภาคผนวก ค.
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก)
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่ต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กล่าวถึง
เทคโนโลยีการสื่อสาร Information and Communication Technology : ICT ว่าเป็นเทคโนโลยี
คลื่นลูกที่ 4 (Four Wave) หรือยุคเศรษฐกิจข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีเทคโนโลยี Computer และInternet
ทาให้สามารถเข้าถึงประชาชนและธุรกิจสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ความรู้จากแหล่งสารสนเทศ
ทั่วทุกมุมโลกในราคาที่ถูกลงทุกวัน ในด้านการค้า อินเทอร์เน็ตเป็นทั้งแหล่งความรู้และสื่อกลางในการ
ทาธุรกรรมทางการค้าและบริการแบบใหม่ที่เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - Commerce)
การที่เทคโนโลยี การสื่ อสารได้พัฒ นาไปอย่างรวดเร็ว และมีส่ ว นส าคัญในการสร้างมูล ค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ทาให้มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างตลาดแรงงาน ทั้งนี้ได้มีตัวอย่าง
แสดงให้เห็นว่าประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มี
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ประกอบอาชีพอย่างชัดเจน โดยจากเดิมประชากรส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต เช่นวิศวกร นักเคมี หรือผู้ที่มีทักษะปฏิบัติเฉพาะทางในด้าน
ต่างๆในระบบอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าที่เป็นวัตถุสิ่งของ แต่ปัจจุบันพบว่า อัตราการผู้ประกอบ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและการให้บริการกาลังเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงประมาณร้อยละ 20
และมีห ลักฐานที่ปรากฏให้ เห็นว่าผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มนี้ส ามารถสร้างรายได้เข้าประเทศอย่าง
มหาศาลในแต่ละปี ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทาให้หลายประเทศพยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจอย่างเร่งรีบเพื่อก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการผลิต การ
ให้ บ ริ ก ารข้อ มู ล ข่ า วสารเพื่อ สร้ า งความมั่ นคงทางเศรษฐกิ จ ให้ กับ ประเทศของตน แนวโน้ มการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั่วโลกจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องหันมาให้ ความสาคัญ
ในการผลิตบุคลากรที่ทักษะความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสื่อมวลชน เพื่อ เป็นกาลังสาคัญ
ในอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูปและการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเพื่อ ให้การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากแผนพัฒนาฯฉบับเดียวกัน ได้กล่าวถึงความสาคัญในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (e-Education) การลดความ
เหลื่อมล้าของประชาชนในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (digital divide) เพื่อให้สังคมมีความ
เท่าเทียมกันมากขึ้น (e-Society) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
(e-Industry) การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและพฤติกรรมการใช้สื่อเพื่อการสื่อสาร
ของประชาชนที่เปลี่ยนไป ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในแผนพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ดังกล่าว ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องเร่งสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการ
พัฒนาเทคโนโลยี การสื่อสารและการนามาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒ นาทางสังคมและ
วั ฒ นธรรม รวมทั้ ง มี ค วามรู้ เ ท่ า ทั น ในผลกระทบของเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารที่ เ กิ ด ต่ อ สั ง คมและ
วัฒนธรรม
ด้วยเหตุผลและความสาคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ตามที่กล่าวมาข้างต้นการเปิดหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจึง
มีส่วนอย่างสาคัญอย่างยิ่งในการผลิตบุคคลากรอันถือเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ ให้
มีความรู้และทักษะในการนาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมาใช้เพื่อประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อสร้างผู้มีความสามารถในการศึกษาวิจัยและ
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การน าเทคโนโลยี สื่ อสารมวลชนไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มมูล ค่าทางเศรษฐกิจ และเพื่อการพัฒ นา
สังคมไทยให้มีความมั่นคง สามารถดารงรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศให้คงอยู่ใน
โลกยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
12. ผลกระทบจาก จากข้อ 11.1 และ ข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การสื่อสารมวลชนในปัจจุบันได้กลายเป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารของประชาชน
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ อีกทั้งยังมีบทบาทสาคัญในการสื่อสารเพื่อความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่ า งกลุ่ ม ชนในพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ ทั่ ว โลก การสื่ อ สารมวลชนจั ด เป็ น ทั้ ง ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ได้ ท วี
ความสาคัญอย่างยิ่งในยุคที่โลกมีการสื่อข้อมูลข่าวสารกันอย่างไร้พรมแดนดังเช่นในปัจจุบัน ดังนั้น
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นรัฐที่ดารงอยู่ได้ด้วยพื้นฐานความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมและในฐานะที่เป็นสมาชิกของโลกในยุคโลกานุวัตน์ จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลกรผู้ใช้
สื่ออย่างมีระบบ บนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเป็นกลไกเพื่อความ
มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อให้มีความรับผิดชอบและเข้าใจธรรมชาติ
ของการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในแง่ของอิทธิพล บทบาท หน้าที่และการพัฒนา
นอกจากนี้บุคลากรในวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนซึ่งแต่เดิมมีพื้นฐานการศึกษาแยกย่อยออกไปในสาขา
ต่างๆ ทั้งทางด้านการจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ โดยปัจจุบันสื่อที่ใช้
ในแต่ละด้านนั้นมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บุคลากรที่อยู่ในสายวิชาชีพ และผู้ที่
สนใจศึกษาในสาขานี้ จาเป็นต้องศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม เพื่อให้เท่าทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
การสื่อสารมวลชนและการพัฒนาในด้านบทบาทหน้าที่ อิทธิพลของ สื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ได้กล่าวถึงหลักการ
พัฒ นาประเทศ และเป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนรวมทั้งการปรับโครงสร้างของประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทยยุค 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งแผนงานโครงการสาคัญที่ต้อง
ดาเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมความสาคัญของเทคโนโลยีสื่อสารในฐานะเป็นเทคโนโลยีคลื่นลูกที่ 4
(Four Wave) หรือยุคเศรษฐกิจข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่เป็นสังคม
ข้อมูลข่าวสาร (Information Society) การเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน จึงมีความสาคัญในการช่วยเพิ่มจานวนนักวิชาชีพ และนักวิชาการทางสื่อสารมวลชน
ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพื่อการ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่ อสารมวลชน นี้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์ที่กาหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งการเป็นยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีด
ความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อ ให้ ผู้รับบริการได้รับการ
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พัฒนาศักยภาพการอยู่ร่วมในสังคม การประกอบอาชีพ และการเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ
รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสื่อมวลชนสู่สังคม
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา
*RAM 6001
ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
1 (1-1-0)
RU Test
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
S (ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและ
การวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
การสื่อสารมวลชนเป็นปัจจัยหลักของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สื่อสารกับผู้รับสาร ทั้งยัง
เป็ นการสื่อสารเพื่อความเข้าใจร่ วมกันระหว่างกลุ่ มชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว โลก การสื่ อสารมวลชน
จั ดเป็ น ทั้งศาสตร์ และศิล ป์ ซึ่งทวีความส าคัญอย่างยิ่ง ในยุคที่มีการสื่ อข้อมูล ข่าวสารกันอย่างไร้
พรมแดนดังเช่นในปัจจุบัน ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลกรผู้ใช้สื่ออย่างมีระบบบนพื้นฐาน
ของหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้มีความรับผิดชอบและเข้าใจธรรมชาติของการ
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในศตวรรษหน้าในแง่ของอิทธิพล บทบาท หน้าที่และการ
พัฒนา อนึ่ง บุคลากรด้านการจัดการสื่ อสารมวลชนนั้น มีพื้นฐานการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ทั้ง
ทางด้านการจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อที่มีการพัฒนาด้าน
คอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งก้ า วหน้ า และทั น ยุ ค ทั น สมั ย ดั ง นั้ น ผู้ ศึ ก ษาและบุ ค ลากรที่ ส นใจงานสาขานี้
จาเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้เท่าทันการพัฒนาสื่อการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนและ
การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่ดาเนินไปอย่างรวดเร็ว
1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างชัดเจน ที่จะปรับปรุงและพัฒนาทั้งเนื้อหา กระบวนการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต และสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม
1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีวัตถุประสงค์ในการผลิต
นักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสาขาต่าง ๆ ที่มีวิสัยทัศน์ (vision) ทั้งในด้านทฤษฎี ปฏิบัติ การวิจัยและ
เป็นผู้สามารถบริหารจัดการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ
1. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นานัก ศึ ก ษาให้ เ ป็ นผู้ มี ค วามรู้ ค วามคิ ด และเข้ า ใจเทคโนโลยี ก าร
สื่อสารมวลชนเป็นอย่างดี
2. เพื่อให้เป็นผู้ที่สามารถค้นหาข้อมูลใหม่ด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนไปประยุกต์ใช้ทั้งด้าน
ปฏิบัติการสื่อสารมวลชนและวิทยาการสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้ อง
และสร้างประโยชน์แก่สาธารณชนและมวลชนโดยรวม
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4. เพื่อสร้ างนั กศึกษาให้ เป็ น ผู้ มีความคิดอิส ระ สามารถสร้างสรรค์งานด้านเทคโนโลยีการ
สื่อสารมวลชนและธุรกิจการสื่อสารมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
5. เพื่อให้ เป็ น ผู้ ส ามารถศึกษา วิ เคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีสื่ อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ
คุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งอาชีพในการดาเนินชีวิต
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

1. ปรับปรุงคุณภาพ - วิเคราะห์รายละเอียดของรายวิชาทุกกระบวนวิชาใน
การเรียนการสอน ทุกภาคการศึกษา
- ปรับปรุงแผนการสอนและการประเมินผล (ถ้ามี)
- ติดตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษา

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- มีรายละเอียดของ
รายวิชาครบทุก
กระบวนวิชา
- รายงานผลการ
วิเคราะห์รายละเอียด
ของรายวิชา
- รายละเอียดของ
รายวิชาที่ปรับปรุงแล้ว
- ผลการประเมินการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของ
นักศึกษา
- แผนการประเมิน
หลักสูตร
- รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตรทุกปี
การศึกษา
- หลักสูตรที่ปรับปรุง
แล้ว

2. ประเมินและ
ปรับปรุง
มาตรฐาน
หลักสูตร

- จัดทาแผนการประเมินหลักสูตร
- ติดตามการประเมินหลักสูตร ตามแผนที่วางไว้
- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามมาตรฐานที่
สกอ.กาหนด

3. พัฒนาบุคลากร
ด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย

- สนับสนุนให้อาจารย์ไปฝึกอบรมและประชุมสัมมนา - จานวนครั้งที่อาจารย์
- สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยและเสนอผลงานวิจัยทั้งใน ไปฝึกอบรมและ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ประชุมสัมมนา
- ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษามีผลงานตีพิมพ์ลง
- จานวนผลงานวิจัย
วารสารระดับชาติหรือนาเสนอผลงานในการประชุม
ต่อปี
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
- จานวนผลงานที่ได้รับ
การตีพิมพ์ลงวารสาร
ระดับชาติหรือนาเสนอ
ผลงานในการประชุม
วิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติต่อปี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค

 ระบบไตร

 ระบบจตุรภาค

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มี

 ไม่มี

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ระบุ)
 มี

 ไม่มี

กรณี “มี” ให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม - เดือน พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม - เดือน เมษายน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ต้องสาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารมวลชน เช่น บรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ย วข้องกับวิทยาการคอมพิว เตอร์และอิเล็ กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้ อยู่ในการ
พิจารณาของคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาและผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
2.2.2 ได้เกียรตินิยม
2.2.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 หรือได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ75
2.2.4 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเอกไม่ตากว่า 2.75 หรือได้คะแนนเฉลี่ยใน
หมวดวิชาเอกไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 หรือ
2.2.5 มีประสบการณ์และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามกาหนด คือ
ก) เป็ น ผู้ ซึ่ ง หน่ ว ยราชการหรื อหน่ ว ยงานเอกชนส่ ง เข้า มาศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นา
หน่วยงานนั้น ๆ
ข) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางานด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีหลังจากจบ
ปริญญาตรี โดยมีเอกสารรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในหน่วยงานนั้น
2.2.6 ผู้ไม่มีคุณสมบัติตามที่กล่าว ให้กรรมการสาขาเป็นผู้พิจารณารับเข้าศึกษาเป็นรายๆ
ไป
2.2.7 คุณสมบัติอื่นๆ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2552 หมาด2 ข้ อ 13 (ดั ง รายละเอี ย ดในภาคผนวก) นอกจากนี้ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามรู้
ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี เช่น มีคะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 หรือผ่านการทดสอบ RU
Test ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ผู้เรียนบางส่วนไม่มีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมาก่อน
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษา
กรณีนักศึกษาไม่มีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจะจัดให้ลงทะเบียนเรียนปรับ
พื้นฐาน (โดยไม่ไม่หน่วยกิต)
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ปีการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

จานวนนักศึกษา

จานวนนักศึกษา

ที่ได้รับ

จะสาเร็จ

ที่ได้รับ

จะสาเร็จ

2560

5

-

45

-

2561

5

2

45

45

2562

5

3

45

45

2563

5

4

45

45

2564

5

5

45

45

2.6 งบประมาณตามแผน
หมวด เงิน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
หมวดค่าจ้างประจา
งบดาเนินการ
หมวดค่าตอบแทน

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

192,000 192,000 192,000 192,000 192,000
0
0
0
0
0
2560
2561
2562
2563
2564
3,168,000 7,920,000 7,920,000 7,920,000 7,920,000

หมวดค่าใช้สอย

130,000

260,000

520,000

520,000

520,000

หมวดค่าวัสดุ

40,000

80,000

80,000

80,000

80,000

หมวดค่าสาธารณูปโภค

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

งบลงทุน
หมวดครุภณ
ั ฑ์
รวมทั้งสิ้น (บาท)
จานวนนักศึกษา (คน)
ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อหัว
นักศึกษา (บาท)

3,630,000 8,602,000 8,862,000 8,862,000 8,862,000
40

120

90,750

71,683

160

160

160

55,387.50 55,387.50 55,387.50
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต การย้ า ยสาขา และการรั บ โอนนั ก ศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วย การเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
2.9 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ
2.9.1 อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร 1 คน ให้ เป็นอาจารย์ที่ ปรึกาวิทยานิพ นธ์ห ลั ก ของนั ก
ศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณีเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโทและเอกรวมกันได้ไม่
เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา
กรณีเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดารงตาแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้น
ไป และมีผ ลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดั บ
ปริญญาโทและเอกรวมกันไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา
2.9.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิส ระ ของนักศึกษา
ปริญญาโทไม่เกิน 15 คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระให้คิดสัดส่ว นจานวนนักศึกษา
ที่ทาวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน
15 คน ต่อภาคการศึกษา
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรการศึกษาเพื่อรับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นักศึกษาต้องสอบให้ได้จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
หลั ก สู ตรศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี สื่ อ สารมวลชน แบ่ง เป็ น 2 แผน
ดังต่อไปนี้
แผน ก แบบ ก2
วิทยานิพนธ์
1
(6) ไม่นับหน่วยกิต

แผน ข
ค้นคว้าอิสระ
1
(6) ไม่นับหน่วยกิต

(3) ไม่นับหน่วยกิต

(3) ไม่นับหน่วยกิต

6
18
-

6
27
-

การสอบประมวลความรู้

-

(0) ไม่นับหน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12

-

ค้นคว้าอิสระ

-

3

37

37

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาแกน
-วิชาเอก
หมวดวิชาเลือก

รวม

นอกจากนี้ นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
TMC 6000 หรือ สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา: RU-Test ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
รามคาแหง โดยไม่นับหน่วยกิตให้และต้องสอบได้อักษรระดับคะแนน S (เอส)
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โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย
แผน ก แบบ ก2
1. หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา
*RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
1 (1-1-0)
นักศึกษาต้องสอบผ่านวิชา RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา โดยนับหน่วย
กิต จึงจะผ่านการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
2. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาปรับพื้นฐานโดยให้นักศึกษาเลือกเรียน จานวน 6 หน่วยกิต เป็นวิชาสาหรับนักศึกษาที่
ยังมีพื้นฐานไม่เพีย งพอสาหรับการเรียนวิชาระดับปริญญาโทเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อาจารย์ที่
ปรึกษา จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนศึกษา แต่ไม่นับหน่วยกิต (S) จากกระบวน
วิชาดังต่อไปนี้
รหัส
ชื่อกระบวนวิชา
จานวนหน่วยกิต
*TMC 6011
หลักพื้นฐานการวิจัยเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(3) (3-0-6)
(Mass Communication Technology Research Foundation)
*TMC 6012
หลักทฤษฎีสื่อและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(3) (3-3-6)
(Theory and Principle of Media and Mass Communication
Technology)
3. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
นักศึกษาในทั้งสองแผนของหลักสูตร ต้องสอบผ่านวิชาในหมวดต่อไปนี้ตามเงื่อนไขดังนี้
ภาษาอังกฤษ
ต้องสอบภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน: TMC 6000
หรือ สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา: RU-Test ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง
โดยไม่นั บหน่ วยกิตให้ และต้องสอบได้อักษรระดับคะแนน S (เอส) จึงจะผ่านการศึกษาปริญญา
มหาบัณฑิตได้ ดังนี้
รหัส
ชื่อกระบวนวิชา
จานวนหน่วยกิต
TMC 6000
ภาษาอังกฤษเพื่อนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
S (3-0-6)
(English for Technologist of Mass Communication)
หรือ RU-Test ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
S (3-0-6)
(English for Graduate Students)
4. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาแกน
จานวน 6 หน่วยกิต เป็นวิชาที่นักศึกษาสื่อสารมวลชนทั้ง 2 แผน จะต้องเรียนร่วมกัน
(ได้แก่วิชา TMC 6500 และวิชา TMC 7600 รวมจานวน 6 หน่วยกิต) ดังต่อไปนี้
รหัส
ชื่อกระบวนวิชา
จานวนหน่วยกิต
TMC 6500
สัมมนาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3 (2-4-3)
(Seminar in Mass Communication Technology)
TMC 7600
การวิจัยเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
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(Mass Communication Technology Research)
-วิชาเอก
แผน ก. แบบ ก2 18 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้
รหัส
ชื่อกระบวนวิชา
จานวนหน่วยกิต
TMC 6505
การจัดการเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
(Mass Communication Technology Management)
TMC 6506
เทคโนโลยีการสื่อสารมัลติมีเดีย
3 (3-0-6)
(Multimedia Communication Technologies)
TMC 7502
ประเด็นสาคัญด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
(Key Issues of Mass Communication Technologies)
TMC 7504
การออกแบบวิจัยเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
(Research Design in Mass Communication Technology)
*TMC 7506
เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
(Cross-Cultural Mass Communication Technologies)
*TMC 7507
เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
3 (3-0-6)
(Persuasive Communication Technology)
แผน ข (วิชาเอก) 27 หน่วยกิต ให้เรียนวิชาเอกเช่นเดียวกับ แผน ก 2 และ ต้องเรียน
วิชาต่อไปนี้เพิ่มอีก 9 หน่วยกิต ได้แก่
รหัส
ชือ่ กระบวนวิชา
จานวนหน่วยกิต
*TMC 6201
การสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์
3 (3-0-6)
(The Communication for Social Networking)
TMC 7508
เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
(Communication Technology for Social Development)
TMC 6700
เทคโนโลยีการผลิตเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
(Image Production Technology on Computer)
5. การสอบประมวลความรู้
นักศึกษาปริญญาโทแผน ข จะต้องสอบประมวลความรู้ (TMC 7097) เป็นการสอบข้อเขียนและ
สอบปากเปล่า หรือสอบปากเปล่าในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้มีสิทธิสอบจะต้อง
สอบผ่ านกระบวนวิช าครบถ้วนตามหลักสู ตรแล้ วและมีคะแนนสะสมเฉลี่ ยไม่น้อยกว่า 3.00 โดย
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนสอบ TMC 7097 ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ซึ่ง
กาหนดการสอบบัณฑิตศึกษาจะประกาศให้ทราบ การสอบผ่านจะได้ผลเป็น S หากสอบไม่ผ่านจะมี
ผลเป็น U ทั้งนี้นักศึกษามีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง โดยถ้าสอบครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน จะไม่สามารถ
สาเร็จการศึกษา ผลสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ จะไม่นับหน่วยกิต
รหัส
ชือ่ กระบวนวิชา
จานวนหน่วยกิต
TMC 7097
สอบประมวลความรู้
(S)
(Comprehensive Examination)
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6. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต (เฉพาะแผน ก แบบ ก2)
นักศึกษาต้องยื่นข้อเสนอโครงร่างการทาวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ
10.3.3 คือ อาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือขั้นต่าปริญญาโทที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ มีผลงานทาง
วิ ช าการ 3 รายการ อย่ า งน้ อ ย 1 รายการ ต้ อ งเป็ น ผลงานวิ จั ย ในรอบ 5 ปี ย้ อ นหลั ง ทั้ ง นี้
คณะกรรมการผู้สอบวิทยานิ พนธ์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 ข้ อ 10.3.4 คื อ อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งประกอบด้ ว ย อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิ พนธ์ห ลักหรือที่ปรึก ษาวิทยานิพนธ์ร่วม กรณีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง รวมถึงให้เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 4 ข้อ 28
นักศึกษาที่เลือกศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 จะต้องทาวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบ และ
ข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยเลือกหัวข้อวิจัยที่นักศึกษามีความสนใจหรือ
ความต้องการศึกษา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้นักศึกษา
จะต้องผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
และงานวิจัยดังกล่าวจะต้องได้คะแนน S (เอส) จึงจะผ่านการศึกษาได้ ดังนี้
รหัส
ชื่อกระบวนวิชา
จานวนหน่วยกิต
TMC 7099 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
12 (0-0-36)
ทั้งนี้นักศึกษาสามารถแยกลงทะเบียนตามจานวนหน่วยกิจที่ต้องการได้ แต่ต้องลงทะเบียน
TMC 7099 ครบ 12 หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิ์ขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้
7. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต (เฉพาะนักศึกษาแผน ข. เท่านั้น)
นั กศึกษาจะต้ องศึก ษาค้น คว้าวิ ช าการด้ว ยตนเอง เป็น กรณีพิ เศษ ในหั ว ข้อที่ เกี่ยวข้องกั บ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนหรือการประยุกต์ใช้ด้านการสื่อสารมวลชน และ/หรือการสื่อสารสาขาต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นการสร้างเสริมกรอบความคิด และความรอบรู้ เพื่อ
เป็นการเตรียมการก่อนการเขียนงานค้นคว้าอิสระ โดยมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในหัวข้อที่ศึกษาเป็นผู้
พิจารณาให้คาแนะนาและเป็นผู้วัดและประเมินผลการศึกษา ในขอบข่ายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ ยวข้อง
ดังกล่าวข้างต้น เช่น การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
เพื่อการเขียนข่าว เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องใช้รหัส TMC 7096 คือ
รหัส
TMC 7096

ชื่อกระบวนวิชา
จานวนหน่วยกิต
การศึกษาอิสระทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 (1-0-9)
(Individual Studies on Technology of Mass Communication
Applying)
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ความหมายของรหัสวิชา
TMC หมายถึง รหัสอักษรของกระบวนวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในคณะเทคโนโลยีการ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เลขรหัสวิชาในหลักสูตรประกอบด้วยเลข 4 หลัก มีความหมาย ดังนี้
เลขตัวแรก (หลักพัน)
6 และ 7
หมายถึง วิชาในระดับปริญญาโท
(วิชาปรับพื้นฐานที่ไม่นับหน่วยกิต จะขึ้นต้นด้วย 60xx)
เลขตัวที่สอง (หลักร้อย) แสดงถึงหมวดหมู่ในสาขาวิชา
1 - 4
หมายถึง ลักษณะวิชาเชิงทฤษฎี
5 - 8
หมายถึง ลาดับวิชาเชิงประยุกต์
0, 9
หมายถึง ลักษณะวิชาเชิงสัมมนาและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เลขตัวที่สาม และสี่ (หลักสิบและหลักหน่วย) แสดงถึงลาดับวิชาต่อเนื่อง
จานวนหน่วยกิตของแต่ละกระบวนวิชา ชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการจะปรากฏอยู่หลังชื่อ
กระบวนวิชานั้น โดยมีความหมายดังนี้
เลขนอกวงเล็บ
หมายถึง จานวนหน่วยกิตของกระบวนวิชา
เลขตัวแรกในวงเล็บ
หมายถึง จานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สองในวงเล็บ
หมายถึง จานวนชั่วโมงการทาปฏิบัติการต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สามในวงเล็บ
หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ เช่น
TMC 6001 เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
TMC 6500 สัมมนาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
TMC 6700 เทคโนโลยีการผลิตเสียงและภาพฯ
3 (3-0-6) เป็นต้น
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แผนการศึกษา
แผนการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ได้มีการกาหนดแผนการศึกษาดังนี้
1. แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
TMC 6000 ภาษาอังกฤษเพื่อนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Tech. Eng)
*RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรม สาหรับบัณฑิตศึกษา
*TMC 6011 หลักพื้นฐานการวิจัยเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ปรับพื้นฐาน)
*TMC 6012 หลักทฤษฎีสื่อและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ปรับพื้นฐาน)
TMC 6500 สัมมนาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
TMC 6505 การจัดการเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
TMC 6506 เทคโนโลยีการสื่อสารมัลติมีเดีย
TMC 7600 การวิจัยเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
TMC 7502 ประเด็นสาคัญด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
TMC 7504 การออกแบบวิจัยเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
TMC 7506 เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนข้ามวัฒนธรรม
TMC 7507 เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
TMC 7099 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

หน่วยกิต
S (3-0-6)
1 (1-1-0)
(3) (3-0-6)
(3) (3-0-6)
3 (2-4-3)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
13
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6
12
6 (0-0-36)

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
TMC 7099 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

6 (0-0-36)
รวม
รวมทั้งหมด

12
37
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2. แผน ข การค้นคว้าอิสระ
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
TMC 6000 ภาษาอังกฤษเพื่อนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Tech. Eng)
*RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
*TMC 6011 หลักพื้นฐานการวิจัยเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ปรับพื้นฐาน)
*TMC 6012 หลักทฤษฎีสื่อและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ปรับพื้นฐาน)
TMC 6500 สัมมนาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
TMC 6505 การจัดการเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
TMC 6506 เทคโนโลยีการสื่อสารมัลติมีเดีย
TMC 7600 การวิจัยเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
TMC 7502 ประเด็นสาคัญด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
TMC 7504 การออกแบบวิจัยเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
*TMC 7506 เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนข้ามวัฒนธรรม
*TMC 7507 เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
*TMC 6201 การสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์
TMC 6700 เทคโนโลยีการผลิตเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์
TMC 7508 เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม
TMC 7097 สอบประมวลความรู้
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
TMC 7096 การศึกษาอิสระทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รวม
รวมทั้งหมด

หน่วยกิต
S (3-0-6)
1 (1-1-0)
(3) (3-0-6)
(3) (3-0-6)
3 (2-4-3)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
13
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
12
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
0 (0-0-0)
3 (1-0-9)
12
37
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คาอธิบายกระบวนวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
*RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
1 (1-1-0)
(Knowledge and Morality for Graduate studies)
ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสร้างความรู้ และศักยภาพใน
การดารงชีวิตอย่ างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง มีจิตส านึกสาธารณะ
มีสานักในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ ให้ความเคารพต่อวิชาชีพวิชาการยึดหลัก
ความถูกต้อง เคารพสิทธิของผู้อืน ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัซญญาของผู้อื่น ตลอดจนการมองโลกใน
แง่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทางานร่วมกับผู้อื่น โดยใช้หลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยยึดหลั กเศรษฐกิจ
พอเพียง และการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
A study of theories, principles, learning processes approaches in
creating knowledge and potentialities of living life with dignity,inculcating values of
being truthful to oneself and public-mindedness towards society and the country,
including abiding by academic and professional integrity ,adhering to propriety and
respecting others’ rights. An emphasis is also placed on on the recognition of
propriety intellectual property and development of the students’ positive outlooks
on the world, human relations skills and abilities to work with others, based on good
govermence, self-reliance, sufficiency economy principles and lifelong learning.
TMC 6000

ภาษาอังกฤษเพื่อนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
S (3-0-6)
(A study of English for Technologist of
ไม่นับหน่วยกิต
Mass Communication)
โครงสร้างภาษาอังกฤษโดยทั่ว ไป ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ศึกษาคาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Central English structure; English for the Technologist of mass
communication, the use of technical terms in mass communication technology
*TMC 6011 หลักพื้นฐานการวิจัยเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
(3) (3-0-6)
(Mass Communication Technology Research Foundation) ไม่นับหน่วยกิต
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และหลักพื้นฐานทางการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
การสื่อสารมวลชน การพิจารณานาคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ การ
วิ เ คราะห์ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ก ารใช้ ง านให้ ต รงกั บ สภาพของงานในองค์ ก ร อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมของการทางาน ปัญหา อุปสรรคในอดีตที่ผ่านมา ตลอดจนการประเมินผล
การนาเทคโนโลยีมาใช้งาน เปรียบเทียบและวิเคราะห์ ในแง่มุมการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและ
การเมือง อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
A study of theories, principles and Research Foundation related to
Studies the structure of mass communication technology. Include models, roles,
duties, theories and kinds of mass communication technologies with emphasis on
the application of computers in the Mass communication area. Covers equipment
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and tools used in the analysis and the effective application of hardware and software
to fit their organizations. Mass media and its wide-ranging effects on environment
throughout the history and development. Cover evaluation and comparison,
analyzing the terms of the cultural and political consequences of changes in the
means of mass communication technology.
*TMC 6012 หลักทฤษฎีสื่อและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(3) (3-0-6)
(Theory and Principle of Media and Mass Communication Technology)
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี สื่ อ และแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกั บ
เทคโนโลยี สื่ อสารมวลชน วิเคราะห์ แนวความคิดทางการสื่อสารมวลชน นิยาม แบบจาลอง
สมมติฐานต่างๆ การรับรู้ ความหมายของสาร การเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้รับสาร เน้น
การวิเคราะห์แนวความคิด มโนทัศน์ และทฤษฎีในการประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับแนว
การดาเนินชีวิตในสังคมมวลชน
Study of theories, principles Research Foundation related to Theory
and Principle of Media and Mass Communication Technology, an analysis of the
frames of thought, definitions, models, hypotheses, perceptions, media meanings,
attitude changes and receivers, behaviors. This emphasizes an application of theirs
to the other areas concerning people’s ways of life in mass societies
*TMC 6201

การสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์
3 (3-0-6)
(The Communication for Social Networking)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีแ ละงานวิ จัยทางการสื่ อสารที่เ กี่ยวกับ เครือ ข่ายทางสั งคม
มวลชน โครงสร้างและการปรับเปลี่ยนพัฒนาเครือข่ายใหม่เสมอ บทบาทใหม่ของสังคมมวลชนใน
โลกของไซเบอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับสังคมเมือง ศึกษาในแง่มุมของการแพร่วัฒนธรรมข้าม
ชาติ สื่อมวลชน และวัฒนธรรมมวลชน ตลอดจนเครือข่ายสังคมธุรกิจ การแก้ปัญหาการสื่อสารที่ไม่
เหมาะสม จรรยาบรรณ และกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์ ภายใต้แนวทางการศึกษาดูงาน และการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนกับนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
A study of theories, principles and Research related to communication
in part of social networking. The structure and dynamics of networks, the new roles
of civil society in cyberspace. Information technology for social capital, study of
cross cultural perspectives, mass media and mass culture. Including business
networking websites, solutions for, unsuitable communication, ethics and computer
laws by filed visit and discussion with related careers.
TMC 6500 สัมมนาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
(Seminar in Mass Communication Technology)
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ด้าน
สัญลักษณ์ ภาพถ่าย เทคโนโลยีการพิมพ์ ด้านภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ภาพวีดีทัศน์
ภาพถ่ายระบบดิจิทัล อินเทอร์เน็ต และสื่อใหม่ ฯลฯ เน้นปัญหาต่าง ๆ ในการนามาใช้ในอาชีพการ
งานในปัจจุบัน ทั้งแง่ทฤษฎีและปฏิบัติ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต อภิปราย
ปัญหาที่แสดงให้เห็ นความเหมาะสมกับการวิเคราะห์ระดับปริญญามหาบัณฑิต เพื่อหาแนวทาง
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะประสบในอนาคตเพื่อเสนอต่อสาธารณะ
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Discuss topics of common interest on present issues of mass
communication technology, such as photography, pornographic pictures, moving
pictures, like those that have been shown on mass media. Studies the broadcasting
of mass media, with emphasis on identification of problems suitable for mater thesis
and on the professional application both theoretical and practical. Cover the effect
of those media context presentation and the collection data. Analyze present and
future related problems.
TMC 6505 การจัดการเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
(Mass Communication Technology Management)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยทางการสื่ อสารที่เกี่ยวกับ การจัดการเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ธุรกิจสื่อมวลชน นโยบาย ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัดในการจัดการ เกณฑ์และ
หลักการนาอุปกรณ์ เครื่องมือประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพการวางแผนงาน ระบบงาน
การใช้งานข้อมูลตลอดจนประโยชน์ด้านโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องงานเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เช่น
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ เทเล็กส์ แฟกส์ วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ที่สัมพันธ์กับงานสื่อมวลชน
ในเชิงธุรกิจการจัดการเทคโนโลยีสื่อมวลชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ภายใต้แนวทางการศึกษา
ดูงาน และการอภิปรายแลกเปลี่ยนกับนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
A study of theories, principles and Research related to communication
in a part of mass communication technology management and its relationship to
business, policy, management of problems, limitation in mass communication
technology, regulation, legal issues and principles of using mass media technology
effectively, including planning and working systems. Data used in the
telecommunication system, like internet, telephone, telex, facsimile, radio
communication, among others, related to both domestic and international mass
communication technology, are examined by filed visit and discussion with related
caeers.
TMC 6506 เทคโนโลยีการสื่อสารมัลติมีเดีย
3 (3-0-6)
(Multimedia Communication Technologies)
ศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิจั ยทางการสื่ อสารที่เ กี่ย วกั บ ความหมาย ภูมิ ห ลั ง
รูปแบบ การผลิตระบบต่าง ๆ และองค์ประกอบการสื่อสาร มัลติมีเดีย ดิจิทัล ออดิโอ วิดีโอ ซีดีรอม
ADSL, LANS, ATM, มัลติมีเดียกับ PC การประชุมมัลติมีเดียในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
การติดต่อสื่อสารกับมวลชน ระบบเสียง กราฟิกและภาพ รวมทั้งหัวข้อต่าง ๆ ด้านการพิจารณานา
มัลติมีเดียทั้งระบบมาใช้กับระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้แนวทาง
การศึกษาดูงาน และการอภิปรายแลกเปลี่ยนกับนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
A study of theories, principles and Research related to communication
in a part of structure and operation of mass communication technologies. Cover
elements of digital, audio, video, CD-ROM, ADSL, LAN, ATM, PC multimedia
conference in organizations both in the public and private sectors. Concentrate on
the mass communication using sound, images and graphic systems. Include mass
communication technology topics and effects on educational mass communication
technology systems by filed visit and discussion with related caeers.
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TMC 6700 เทคโนโลยีการผลิตภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
(Image and Sound Production Technology on Computer)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยทางการสื่อสารที่เกี่ยวกับ เทคนิคการสร้างภาพและ
เสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กรรมวิธีต่าง ๆ การถ่ายภาพ การเปลี่ยน การย้ายภาพ การวาดภาพ การ
เขียนภาพพิมพ์และสาเนาภาพ เทคนิคการสแกนภาพขาวดา ภาพสี ภาพมิติศิลป์ประเภทต่าง ๆ
เทคนิคการวิเคราะห์ภาพ การวิเคราะห์เสียง สกรีน สี งานผลิตภาพและเสียงทุกประเภทด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่นาเสนอสื่อมวลชน รวมตลอดถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
A study of theories, principles and Research related to communication
in a part of sound and image production technology processing, for example,
exposing, inserting, transitioning, copying, image drawing and writing, and printing.
Include black and white, color photograph scanning, art dimension imaging, color
pictures, screen analysis and other image and sound production technologies on
computer presenting mass media. In addition to that of various image and sound
production technologies, roles, functions and social responsibilities are examined by
filed visit and discussion with related caeers.
TMC 7502 ประเด็นสาคัญด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
(Key Issues of Mass Communication Technologies)
ค้นคว้าและ รวบรวมประเด็นปัญหาสาคัญ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนในสังคม
ปัจจุบัน การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา อภิปราย หลักการอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ การรวบรวมข้อสนเทศ
การค้นหาระบบข้อมูล หลักการวิเคราะห์ ตีความข้อมูลที่ปรากฏข้อเท็จจริง รวบรวมความคิดร่วม
ของกลุ่ม ความคิดเห็นของกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนหาข้อสรุปผลและแนวทางการแก้ปัญหาเทคโนโลยี
การสื่อสารมวลชนในปัจจุบันและอนาคต
Searches and collects the data and issues on mass communication
technology in the modern society. Analyze the data problems, reference data, data
system, principles and interpretation of facts. Brain storming, group concepts, and
group opinions are used to find facts, examining the problem solving methods of
mass communication technology, at present and in the future.
TMC 7504 การออกแบบวิจัยเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
(Research design for Mass Communication Technology)
ความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน วิเคราะห์ข้อมูลทั้งลักษณะ
คุณภาพและปริมาณ วิธีการค้นหาข้อมูลเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในอดีตและปัจจุบัน การออกแบบวิจัยด้านเทคโนโลยีการ
สื่อสารมวลชนวิธีต่างๆ ทั้งการออกแบบวิธีทดลอง กึ่งการทดลอง ตลอดจนการออกแบบวิจัยวิธี
ผสมผสาน การตีความข้อมูลด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนและการสรุปผลการค้น คว้าวิจัยนา
ความรู้ใหม่เสนอมวลชน
Advanced course that provides the students with insight knowing how
to do research method both qualitative and quantitative data. Emphasis on how to
get the data, literature review, sources of mass communication technology in the

- 21 -

past and in the present, research design in the field of mass communication, data
analysis, experimental and quasi-experimental research designs as well as the
combined design, data interpretations, research inference and public presentation
are included.
*TMC 7506 เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
(Cross-Cultural Mass Communication Technologies)
การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการและปั ญ หาด้ า นเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารมวลชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากวั ฒ นธรรมระดั บ ชาติ ไ ด้ แ ก่ ผลที่ เ กิ ด จากความแตกต่ า งทางด้ า นภาษา ค่ า นิ ย ม
ความหมาย มุมมอง และความคิด
Analysis of processes and problems of Mass Communication
Technologies as affected by national cultures; effects of differences in languages,
values, meaning, perception, and thought.
*TMC 7507

เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
3 (3-0-6)
(Persuasive Mass Communication Technology)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยทางการสื่อสารที่เกี่ยวกับธรรมชาติของสื่อ กระบวนการ
สื่อสารแต่ละประเภท อิทธิพลของสื่อด้านการจูงใจ ความคิดเห็น ทัศนคติ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
บุคคลและมวลชน จิตวิทยาการจูงใจผู้รับสาร หลักการออกแบบและการผลิตงานเพื่อตอบสนองการจูง
ใจเพื่อเปลี่ยนความคิดมวลชน การโน้มน้าวใจบุคคล กลุ่มหรือมวลชนด้วยเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เน้น
จิตวิทยาด้านการสื่อความหมายด้วยภาษา แสง สี เสียงและภาพกราฟิกต่าง ๆ
A study of theories, principles and Research related to communication
in a part of persuasive communication, media influence on opinion changing, data
and information perception of individual and the masses. It is designed to study
receivers’ motivation, principles of media technology and opinion modification.
Emphasis is on communication psychology including communicating with languages
light, colors, sound, and graphics by filed visit and discussion with related caeers.
*TMC 7508 เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
(Communication Technology for Social Development)
ศึกษาแนวคิด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
เป็ น กลไกในการพัฒ นาสั งคมเมือง และชนบท ศึกษาหลั กการวางแผน การดาเนินการ และการ
ประเมินผลการสื่อสาร
A Study of concepts and factors relating to the imposing of policy for
community Technology, urban, and rural development. Includes principles of policy
planning, and evaluating the effects of communication for social development
TMC 7600 การวิจัยเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
(Mass Communication Technology Research)
ความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัย ทั้งข้อมูล ลักษณะคุณภาพและปริมาณ วิธีการค้นหา
ข้อมูล วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในอดีตและปัจจุบัน การ
ออกแบบวิจัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการทดลอง กึ่ง
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การทดลอง ตลอดจนการออกแบบวิ จั ย วิ ธี ผ สมผสาน การตี ค วามข้ อ มู ล ด้ า นเท คโนโลยี ก าร
สื่อสารมวลชนและการสรุปผลการค้นคว้าวิจัย
Understanding advanced course that provides the students with insight
knowing how to do research method both qualitative and quantitative data
analyses. Emphasis on how to get the data, literature review, sources of mass
communication technology in the past and in the present, research design in the
field of mass communication, data analysis, experimental and quasi-experimental
research designs as well as the combined design, data interpretations and research
inference are included.
TMC 7096 การศึกษาอิสระทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3 (1-0-9)
(Individual Studies on Mass Communication Technology Applying)
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสาขาต่าง ๆ ค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม แสวงหาความจริง ข้อเท็จจริง องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ตามที่นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Students select topics related to mass communication technologies.
Examine new facts, new knowledge finding, new technologies resulting from research
findings as they complete courses studies. Emphasis on the individual studies in
order to fulfill his or her own frame of reference.
TMC 7097

สอบประมวลความรู้
(S)
(Comprehensive Examination)
นั ก ศึ ก ษาแผน ข จะต้ อ งสอบประมวลความรู้ หลั ง จากที่ เ รี ย นวิ ช าตามหลั ก สู ต ร
ครบถ้วนแล้วและมีสิทธิสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง เท่านั้น
Students Plan B are required to take comprehensive examination (not
exceeding 2 times) affer completing all the requirements of the university’s
curriculum.
TMC 7099 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
(Thesis )
เลื อ กหั ว ข้ อ วิ จั ย ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสนใจและความถนั ด เป็ น พิ เ ศษ เสนอเค้ า
โครงการวิจัย ศึกษาหาความรู้ใหม่ การค้นคว้าหาข้ อเท็จจริงอย่างใหม่ โดยการหาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรการวิจัย ในขอบข่ายของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสาขาต่าง ๆ
Studies the most interesting topic in their aptitude and skill context.
Present research proposal to the thesis advisors. Study the relationship between the
independent and dependent variables in their research. Examine the data and
information and the new facts in the field of mass communications technology.
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3.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

ชื่อ –สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ)
รศ.ดร

วุฒิ
การศึกษา

รศ.

1.

นางสาววิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์

2.

นางอังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี

3.

นายสุระชัย ชูผกา

ผศ.ดร

4.

นางพัน ฉัตรไชยยันต์

ผศ.ดร.

Ph.D.
ว.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Michigan Technological University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

U.S.A
ไทย
ไทย

2002
2532
2523

นศ.ม.
ว.บ.

Rhetoric & Technical
Communication
สื่อสารมวลชน
พืชศาสตร์
การหนังสือพิมพ์
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย

2540
2533

ปร.ด.
ร.ม.
ศ.ม.
Ph.D
M.A.
ศศบ.

สื่อสารมวลชน
การปกครอง
เศรษฐศาสตร์การคลังและการพัฒนา
Mass Communications
Mass Communications
สื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Leicester
University of Leicester
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไทย
ไทย
ไทย
UK
UK
ไทย

2555
2542
2533
2549
2543
2542
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3.4 อาจารย์พิเศษ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สามารถเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจากคณะอื่นของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงการ
สอน ไม่เกินร้อยละ 50 โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบวิชา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.1.3
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ไม่มี)
4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาแผน ก จะต้องทาวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบ และข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยเลือกหัวข้อวิจัยที่นักศึกาสนใจหรือมีความต้องการศึกษา และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกา ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง และงานวิจัยดังกล่าวจะต้องได้คะแนน S
(เอส) จึงจะผ่านการศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถแยกลงทะเบียนตามจานวนที่ต้องการได้ แต่ต้อง
ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ (TMC 7099) ครบ 12 หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิ์ขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
นั ก ศึ ก ษาแผน ข การศึ ก ษาอิ ส ระทางการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ย สื่ อ สารมวลชน
(TMC 7096) นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ (TMC 7097) โดยผู้มีสิทธิ์สอบ
จะต้องผ่านลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านวิชาต่างๆครบถ้วนตามที่แต่ละหลักสูตรกาหนดไว้และได้รับ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการคานวณหน่วยกิตที่สอบได้ทั้งหมดไม่ต่ากว่า 3.00 ทั้งนี้ผลการ
สอบประมวลความรอบรู้ต้องได้ค่าอักษรระดับคะแนน S ในกรณีที่สอบไม่ผ่านจะได้ค่าอักษร U โดย
นักศึกษามีสิทธิ์สอบประมวลความรอบรู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งยื่ น เสนอโครงร่ า งการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 ข้อ 10.3.3 คือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และการ
ค้นคว้าอิสระต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือขั้นต่าปริญญาโทที่มีตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการ 3 รายการ อย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัยในรอบ 5
ปี ย้อนหลัง ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.3.4 คือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจา
หลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก หรื อ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม กรณี ก รรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ เ ป็ น
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง รวมถึงให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
รามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 4 ข้อ 28
ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งผ่ า นการสอบป้ อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ ตามระเบี ย บของบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง และงานวิจัยดังกล่าวจะต้องได้คะแนน S (เอส) จึงจะผ่านการศึกษา
ได้
หลักสูตรแผน ข
นั กศึก ษาที่ เลื อกศึกษาในหลั กสู ตรแผน ข หลั งสอบประมวลความรู้แ ล้ ว จะต้องศึกษา
ค้น คว้า แบบอิ ส ระ ซึ่ งเป็ น การศึก ษาและค้น คว้ าด้ ว ยตนเองในหั ว ข้ อที่ เ กี่ ยวข้ อ งด้ า นเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน หรือหัวข้อพิเศษทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ภายใต้การแนะนาและ
ควบคุมดูแลของอาจารย์บัณฑิตศึกษา
5.2 ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
นักศึกษามีความสามารถในการกาหนดประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัย การออกแบบและ
วางแผนเพื่อการศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลและการนาข้อมูลมาสังเคราะห์วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบเพื่อการแสวงหาคาตอบและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ
หลักสูตรแผน ข
นักศึกษามีความสามารถในการสืบค้น วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นผลการศึกษาค้นคว้า
ด้ว ยตนเองในหั ว ข้อที่เกี่ย วข้องกับ เทคโนโลยีสื่ อสารมวลชน หรือหั ว ข้อพิเศษในการประยุกต์ใ ช้
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชนที่สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดได้
ทั้งนี้การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของทั้ง 2 แผน การศึกษา สามารถแจกแจงได้ดังนี้
แผน ก แบบ ก2 (TMC 7099)
1. ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม(Ethics and Moral)
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมในการจัดทาวิจัยได้อย่างชัดเจน
(2) สามารถวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาด้ า นจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ทางด้ า นเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนได้อย่างชัดเจน
(3) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ
2. ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (Knowledge)
(1) มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลัก การและทฤษฎีของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
(2) สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในการทาวิทยานิพนธ์
(3) มีความเข้าใจหลักการวิจัยทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอย่างลึกซึ้ง
(4) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ผ่านการระบบการวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง
(5) ตระหนั ก ในปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ มของ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนระดับชาติและนานาชาติที่มีต่อกระทบของภาคส่วนต่างๆ
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3. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
(1) มี ความรู้ทางภาคทฤษฎีและการประยุกต์ที่นาไปใช้ ในการจัดการเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
(2) สามารถพั ฒ นาแนวคิ ด ริ เ ริ่ ม และสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ ตอบสนองประเด็ น ปั ญ หา
ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(3) สามารถใช้ดุลยพินิจในแก้ไขปัญหาทางการสื่อสารโดยการแสวงข้อมูลที่เพียงพอ
ต่อการตัดสินใจอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติได้
(5) พัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนได้
(6) สามารถใช้ ทั ก ษะทางการวิ จั ย ในการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น หรื อ ปั ญ หาความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้
(7) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตัวเอง
4. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมิน และปรับปรุง
ตนเองได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นย่างเต็มที่ใน
การจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
(4) มีทักษะการเป็นผู้นาที่สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์
5. ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ(Numerical Analysis,Communication and Information Technology Skills)
(1) สามารถค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางด้านตัวเลขและสถิติต่างๆเพื่อนามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปและเสนอแนะการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อการสื่อสารการนาเสนอรายงาน
และงานวิชาการทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสู่สาธารณะ
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม
แผน ข (TMC 7096, (TMC 7097)
1. ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม(Ethics and Moral)
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมในการจัดทาวิจัยได้อย่างชัดเจน
(2) สามารถวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาด้ า นจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ทางด้ า นเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนได้
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2. ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (Knowledge)
(1) มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลัก การและทฤษฎีของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
(2) สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในการทาวิทยานิพนธ์
(3) มีความเข้าใจหลักการวิจัยทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(4) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ผ่านการระบบการวิจัยได้
(5) เข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนระดับชาติและนานาชาติที่มีต่อกระทบของภาคส่วนต่างๆ
3. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
(1) มี ความรู้ทางภาคทฤษฎีและการประยุกต์ที่นาไปใช้ ในการจัดการเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
(2) สามารถพั ฒ นาแนวคิ ด ริ เ ริ่ ม และสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ ตอบสนองประเด็ น ปั ญ หา
ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(3) สามารถใช้ดุลยพินจิ แก้ไขปัญหาทางการสื่อสารโดยการแสวงข้อมูลที่เพียงพอต่อ
การตัดสินใจ
(4) สามารถสั ง เคราะห์ ผ ลงานวิ จั ย เพื่ อ เผยแพร่ ตี พิ ม พ์ ท างวิ ช าการใน
ระดับชาติและนานาชาติได้
(5) เข้าใจความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้ เข้ากับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนได้
(6) ตระหนักในหลักการวิจัยในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(7) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตัวเอง
4. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมิน และปรับปรุง
ตนเองได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นย่างเต็มที่
ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
(4) มีทักษะการเป็นผู้นาที่สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์
5. ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ(Numerical Analysis,Communication and Information Technology Skills)
(1) สามารถค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางด้านตัวเลขและสถิติต่างๆเพื่อนามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปและเสนอแนะการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) เข้าใจหลักการใช้เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเพื่อการสื่อสารการนาเสนอรายงาน
และงานวิชาการทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสู่สาธารณะ
(3) เข้าใจหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม
ได้อย่างเหมาะสม
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5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก2
แผน ข

ภาคการศึกษาที่ 1,2 ของปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2

5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
แผน ข
การศึกษาอิสระ
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
ก่อนที่นักศึกษาจะเขียนโครงการวิจัยต้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/
อาจารที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 เกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ ที่ ส นใจ ท าการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ใหม่ การเขี ย นข้ อ เสนอ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมผ่านการตรวจ
และเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตรแผน ข
มีการเตรียมการให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา โดยแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คาแนะนะช่วยเหลือ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คือเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือขั้นต่าปริญญาโทที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลั ง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
เมื่อนั ก ศึกษาทาวิทยานิพนธ์เสร็จ และได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิ พนธ์แล้ ว ให้ ค ณะเสนอชื่ อกรรมกรรมสอบวิ ทยานิ พนธ์ ซึ่ง ประกอบด้ ว ย อาจารย์ป ระจ า
หลักสูตรและผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ร่วมกันไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบ
ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นักศึกษาต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้
ระดับอักษร S และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ หรือ
อย่ างน้ อยได้รั บ การยอมรั บ ให้ ตีพิมพ์ใ นวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
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หลักสูตรแผน ข
การศึกษาอิสระ ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทาโครงงานที่บันทึกใน
สมุดบันทึกการให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าว
ต้องสามารถทางานได้ในเบื้องต้น และจากการจัดสอบการนาเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
- สามารถจัดการปัญหาข้อขัดแย้งทาง
คุณธรรม จริยธรรมทั้งในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลโดยคานึงถึงค่านิยมและผลกระทบที่
เกิดขึ้น
- มีความคิดริเริ่มและเป็นผูน้ าในการยก
ปัญหาทางจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีอยู่ เพือ่ การ
อภิปราย ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขเพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติที่ เหมาะสมและสอดคล้อง
ต่อค่านิยมของสังคมโดยส่วนรวม

2. ความเป็นเลิศทางวิชาการ
- สามารถประยุกต์ความรู้ หลักทฤษฎีทั้งใน
ด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพเพื่อ
การศึกษาพัฒนาต่อยอดความรูแ้ ละการ
นาไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพของตนให้
ก้าวหน้ายิ่งขึน้ มีความสามารถในการเป็น
ผู้นาในการพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยี
การสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆและแนวคิด
ใหม่ๆที่เกีย่ วข้องกับเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

กลยุทธ์หรือกิจกรรมนักศึกษา
- มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ความรู้
ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอน
- หยิบยกประเด็นปัญหาทางจริยธรรมร่วมสมัย เพื่อการ
แสดงความคิดเห็น การอภิปราย การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

- มอบหมายให้นักศึกษาผลิตสื่อโดยใช้เทคโนโลยี
สื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆโดยมีการประยุกต์ความรู้และ
หลักการที่เรียนมาใช้ประโยชน์
- การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ ให้
ข้อเสนอแนะในกรณีศึกษาที่หยิบยกมาเป็นหัวข้อในการ
อภิปรายในชัน้ เรียน และในการสัมมนาโดยมีบรรทัดฐาน
ทางทฤษฎีและหลักวิชาการและวิชาชีพ
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คุณลักษณะพิเศษ
3. ความรับผิดชอบ การมีวินัยในตนเอง
และภาวะผู้นา
- สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาใน
สาขาวิชาของตนในการแก้ปัญหาสาคัญที่
เกิดขึ้นรวมทั้งแสดงออกในการทางานทั้งใน
ด้านวิชาการและวิชาชีพและความคิดเห็นที่
ยืนอยู่บนพืน้ ฐานหลักการที่ถูกต้องและมี
ความรับผิดชอบ

4. บุคลิกภาพ
- มีบุคลิกภาพเป็นที่ยอมรับนับถือ สามารถ
วางตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมนักศึกษา
- มีกติกาที่สร้างวินัยและปลูกฝังความรับผิดชอบใน
ตนเอง เช่น การเข้าเรียนสม่าเสมอ การส่งงานตรงเวลา
ตลอดจนการมีความรับผิดชอบงานในความรับผิดชอบ
ของตนเองและส่วนรวม
- มีการมอบหมายให้นักศึกษาเป็นผู้จดั เตรียมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อให้มี
ประสบการณ์และมีภาวการณ์เป็นผูน้ าและผู้รบั ผิดชอบ
ในสถานการณ์ต่างๆ
- ดูแลให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาเรื่องบุคลิกภาพ การ
แต่งกาย การเข้าสังคม การสื่อสารกับผู้อื่น ฯลฯ
- นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านวิชาการและ
กิจกรรมทางสังคมที่มหาวิทยาลัยและนักศึกษาจัดขึ้น

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
แต่ละกระบวนวิชาในหลักสูตรฯ รับผิดชอบต่อผลการพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
2.1 ผลการเรียนรู้
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม(Ethics and Moral)
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม ที่ซับซ้อนเชิงวิชาการและวิชาชีพ
โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
(2) สามารถวินิ จฉัยปัญหาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้ด้วยความยุติธรรม และ
ชัดเจน แม่เมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่มีระเบียบข้อบังคับที่จัดการที่จัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาเหล่านั้นตามหลักการ และเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
(3) ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
(4) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข
(5) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(6) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
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2.1.2 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (Knowledge)
(1) มีความรู้ และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญ
(2) สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการหรือปฏิบัติในวิชาชีพ
(3) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอย่าง
ลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะ
(4) มี ความเข้า ใจในวิธีการพัฒ นาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดจน
ผลกระทบของผลงานวิ จั ย ในปั จ จุ บั นที่ มีต่อ องค์ ความรู้ ในสาขาวิช าเทคโนโลยีสื่ อสารมวลชนใน
สังคมไทย และสังคมโลก
(5) ตระหนั ก ในระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มของระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติที่อาจมีผ ลกระทบต่ อสาขาวิชาชีพรวมทั้งเหตุผ ลและการเปลี่ ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต
2.1.3 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง
วิชาการและวิชาชีพ
(2) พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(3) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
(4) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทาง
วิชาชีพ
(5) พัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็น
ความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(6) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ ประเด็นหรือปัญหาที่
ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์รวมถึงการพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ
(7) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทาง
วิชาการได้ด้วยตัวเองโดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย
และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมี
นัยสาคัญ
2.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้
ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
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(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นย่างเต็มที่ใน
การจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นา ได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
(5) มีค วามรั บ ผิ ดชอบในการพัฒ นาการเรียนรู้ของตนเองและทางวิช าชีพอย่ า ง
เหมาะสม
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ(Numerical Analysis,Communication and Information Technology Skills)
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปและเสนอแนะการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
วงการวิชาการ วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ผ่านสิ่ตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
(3) สามารถเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถสร้ า ง ออกแบบ วิ เ คราะห์ ปั ญ หา ผลกระทบและแนวโน้ ม การใช้
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารเทศ ในอนาคต
2.2 กลยุทธ์การสอนมีดังนี้
(1) การบรรยายในชั้นเรียนและการถาม – ตอบ
(2) การบรรยายโดยผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ
(3) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
(4) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งคาถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
(5) สอนโดยใช้กรณีศึกษา
(6) ทดสอบความสามารถทางภาษาโดยการให้แสดงความคิดเห็นและการเขียน
รายงาน
(7) ฝึกให้นาเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในชั้นเรียน
(8) การศึกษานอกสถานที่และทารายงาน
2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประเมินจาก
(1) การสอบข้อเขียนปลายภาค
(2) ทดสอบภาคทฤษฎี โดยการให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
(3) ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่ให้ค้นคว้า
(5) ประเมินจากคุณภาพของงานกลุ่มและผลงานของแต่ละบุคคลในฐานะสมาชิก
ของกลุ่ม
(6) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
(7) ประเมินผลโดยการนาเสนอผลงาน
(8) ประเมินผลจากการจับประเด็นเรื่องที่กาหนดให้อ่าน
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* วิชา RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีจิตสาธารณะ
(3) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
(4) มีค่านิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย
1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge)
(1) เข้าใจหลัการและทฤษีพื้นฐาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
(2) มีความรู้ความเข้าใจสังคมไทยและสังคมโลก
(3) การนาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ
(4) การแก้ปัญญาโดยใช้ความรู้และเหตุผล
1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
(1) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล
(2) การคิดเชิงมโนทัศน์
(3) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(4) มุ่งศึกษาตลอดชีวิต
1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)
(1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับความแตกต่าง
(2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความ
อดทน
(3) การพัฒนาตนเองด้านการคิดในเชิงบวก
(4) ดารงอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ(Numerical Analysis,Communication and Information Technology Skills)
(1) มีทักษะในการคานวณ
(2) มีทักษะในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
(4) การรู้เท่าทันสื่อ และข้อมูลข่าวสาร
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum mapping) แสดงในภาคผนวก ก
เครื่องหมายที่แสดงใน Curriculum mapping มีความหมายดังนี้
“ ” ความรับผิดชอบหลัก
“ ” ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
1.1 วิธีการวัดผลรายวิชา
จัดให้มีการวัดผลสาหรับกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้รายวิชาละไม่น้อยกว่า 1
ครั้ง การวัดผลอาจทาในระหว่างภาคการศึกษาก็ได้ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ จะมีการสอบไล่แต่
ละกระบวนวิชา บางกระบวนวิชาอาจไม่มีการสอบไล่ตอนปลายภาคการศึกษา แต่อาจใช้วิธีการวัดผล
ประเมินผลการศึกษาในลักษณะอื่น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบไว้ในประกาศกระบวนวิชาที่เปิด
สอน
การวัดผลและประเมินผลการศึกษาแต่ละกระบวนวิชามี 2 แบบ ดังนี้
แบบคิดแต้มระดับคะแนน
อักษรระดับคะแนน
A
AB+
B
BC+
C
CD
F

แต้มระดับคะแนนต่อ 1 หน่วยกิต
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.67
1.00
0.00

อักษรระดับคะแนน
S
U
I

ความหมาย
ดีเยี่ยม
เกือบดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
เกือบดี
พอใช้
เกือบพอใช้
อ่อน
ตก

แบบไม่คิดแต้มระดับคะแนน
ความหมาย
ผลการศึกษาหรือการสอบเป็นที่น่าพอใจ
ผลการศึกษาหรือการสอบไม่เป็นที่น่าพอใจ
ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์

กระบวนวิชาการค้นคว้าอิสระ (TM 7096) และวิทยานิพนธ์(TM 7099) ผลการศึกษากระบวน
วิชาเหล่านี้ต้องได้อักษรระดับคะแนน S จึงจะนับว่าสอบผ่าน โดยนับหน่วยกิตรวมอยู่ในหลักสูตร
สาหรับการสอบประมวลความรอบรู้ สาหรับนักศึกษา แผน ข จะมีสิทธิ์สมัครสอบประมวล
ความรอบรู้ได้ จะต้องสอบผ่านวิชาจานวนครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสม
มาจากการคานวณหน่วยกิตโดยรวมทั้งหมดไม่ต่ากว่า 3.00 ทั้งนี้ นักศึกษามีสิทธิ์สอบประมวลความ
รอบรู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง การวัดผลการสอบประมวลความรอบรู้ใช้อักษรระดับคะแนน S ถ้าสอบผ่าน
และอักษรระดับคะแนน U ถ้าสอบไม่ผ่าน
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ในกรณีที่นักศึกษาปฏิบัติงานยังไม่ครบภายในเวลาที่กาหนดหรือขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ ให้อักษรเป็นสัญลักษณ์ I (ไอ) ซึ่งจะต้องแก้สัญลักษณ์ I (ไอ) ภายในภาคการศึกษาถัดไป
มิฉะนั้นเกรดจะถูกเปลี่ยนเป็น F
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมายในระดับรายวิชา และในระดับหลักสูตร
ทวนสอบจากข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาปีสุดท้าย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษายังสาเร็จการศึกษา
ประเมินคุณภาพของมหาบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 แผน ก แบบ ก2
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
ข้อ 33.2.2 (แผน ก แบบ ก2) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ
14.2.2 แผน ก แบบ ก2 เสนอวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งและต้องเป็น
ระบบเปิดที่ให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับ
สมบรูณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Peoceedings)
3.2 แผน ข
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 14.2.3 คือ เสนอรายงานการค้นคว้า
อิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงาน
การค้น คว้าอิส ระหรื อส่ว นหนึ่ งของรายงานการค้นคว้าอิส ระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การพัฒนาอาจารย์
1.1 การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
หลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อวางแนวปฏิบัติในการสรรหาอาจารย์ที่มีความรู้ตรงกับสาขาวิชา
และปฏิบัติตามระบบการสรรหาอาจารย์ใหม่ตามระบบของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ หลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อกาหนดคุณสมบัติ การศึกษา ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรล่วงหน้า
เมื่อได้รับการจัดสรรอัตรากาลัง จะดาเนินการดังนี้
1.1.1 นาข้อกาหนดจากที่ประชุมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอคณะกรรมการประจา
คณะพิจารณา
1.1.2 คณะฯ เสนอเงื่อนไขคุณวุฒิและคุณสมบัติให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ก.บ.ม.ร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และขออนุมัติเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งในอัตราดังกล่าว
1.1.3 มหาวิทยาลัยออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและประกาศรับสมัคร
อาจารย์ใหม่
1.1.4 คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลโดยวิธีสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ หลังจาก
นั้น จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และเสนอขออนุมัติจ้าง และแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ก.บ.ม.ร.)
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ เพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา
หลักสูตรกาหนดแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ โดยส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม
ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ภายใต้งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้
หลักสูตรฯ กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนต้องเพิ่มพูนความรู้ อบรม สัมมนา ด้าน
วิชาการ หรือวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกปีการศึกษา
หากเป็นการอบรม สัมมนาในต่างประเทศ ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการฯ
คณะกรรมการประจาคณะ ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตามลาดับ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทาหน้าทีก่ ากับมาตรฐาน จานวน 3 คนซึ่ง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ทาหน้าที่บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบและกลไกในการ
บริหารหลักสูตรดังนี้
(1) การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน
(2) ตรวจสอบความพร้อมด้านห้องเรียน สิ่งอานวยความสะดวกอุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ ฯลฯ
(3) มอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องตารา เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน
การวางแผนการสอนและการวัดผล
(4) ระหว่างจัดการเรียนการสอนแต่ละวิชา ดาเนินการประเมินการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษา และประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรโดยมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา รวมทั้งประเมิน
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของมหาบัณฑิตโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต
(5) เมื่อครบรอบ 4 ปี แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดาเนินงานหลักสูตร และการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา และผู้ใช้มหาบัณฑิต
(6) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ นาหลั กสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนาความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ มหาบัณฑิต
ใหม่ ผู้ใช้มหาบั ณฑิต และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีสื่ อสารมวลชนที่ มี
ผลกระทบต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
2. บัณฑิต
มีการศึกษาสารวจความต้องการแรงงานในด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทั้งในด้านปริมาณ
และคุณภาพ ความพึงพอใจต่อคุณภาพมหาบัณฑิตในมุมมองของผู้ ใช้มหาบัณฑิต ตลอดจนความ
ต้อ งการของตลาดแรงงานที่ มี ต่ อ ทั ก ษะและความรู้ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามพั ฒ นาการเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
3. นักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษา
บั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย รามคาแหง เปิ ด รั บ สมั ค รเพื่ อคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา ระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) โดยการคัดเลือกในแต่ละปีการศึกษา พิจารณาเข้าศึกษาจากใบสมัครการ
ทดสอบศักยภาพ (ข้อเขียน) และสัมภาษณ์อีกครั้ง ซึ่งจะคัดเลือกเข้าศึกษาตามคุณสมบัติ/ข้อกาหนด
และจานวนที่แต่ละสาขาวิชากาหนด โดยอาศัยข้อบังคับ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 หมวด 2
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การวางแผนเตรียมการรับสมัครและการดาเนินการรับสมัคร
1. จัดทาปฏิทินการรับสมัคร
1.1 บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดและจัดพิมพ์ปฏิทินการับสมัคร เกี่ยวกับกิจกรรมและวัน
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นสาหรับนักศึกษาใหม่ โดยใช้ปฏิทินการรับสมัครที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
1.2 บัณฑิตวิทยาลัยนาประกาศมหาวิทยารามคาแหงดังกล่าว เสนอ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยลงนาม เพื่อเสนอ อธิการบดี พิจารณาสั่งการ
1.3 บัณฑิตวิทยาลัยประชาสัมพันธ์การรับสมัครดังกล่าว ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. จัดทาประกาศการรับสมัคร ดาเนินการรับสมัคร ดาเนินการคัดเลือก ดาเนินการขึ้น
ทะเบียน เป็นนักศึกษาใหม่ ดาเนินการปฐมนิเทศและการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
2.1 บัณฑิตศึกษาทุกคณะแจ้งรายละเอียดการเปิดรับสมัคร เกี่ยวกับหลักสูตร
คุณสมบัติ/ข้อกาหนด วันเวลาเรียนและจานวนนักศึกษา
2.2 บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมและจัดพิมพ์ประกาศมหาวิทยาลัยรามคาแหง เรื่องการ
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ด าเนิ น การรั บ สมัค รตามช่ ว งเวลาในปฏิ ทิน การรับ สมั ค รและตรวจสอบ
คุณสมบัติ/ข้อกาหนดให้ตรงตามประกาศการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร
2.4
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทุ ก คณะน าส่ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ สอบและการใช้
กระดาษคาตอบ
2.5 ดาเนินการสอบคัดเลือก
2.6 บัณฑิตศึกษาทุกคณะทุกคณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
2.7 บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมและจัดพิมพ์ประกาศมหาวิทยาลัยรามคาแหง เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
2.8 ดาเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาใหม่
2.9 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทระดับมหาวิทยาลัย คณะและภาควิชา เพื่อให้
นักศึกษารับทราบสิ่งที่มหาวิทยาลัยจัดให้บริการและวิธีการเรียนการสอน
2.10 หลักสูตรจัดให้มีการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับ
นักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มีการดาเนินการดังนี้
1. จัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อเป็นการให้นักศึกษามีโอกาสพบอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางการเตรียมตัวเข้าสู่การเรียนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นการสร้างความสัมพั นธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ และรุ่นพี่กับรุ่น
น้อง เปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้พบปะแนะนาเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการเรียนกับรุ่นน้อง
2. มีการประเมินผลดังนี้ ผลการประเมินระดับความรู้ความเข้าใจ/ความพึงพอใจ โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ค่าเฉลี่ยมีความพึงพอใจในระดับมาก
3. จัดให้มีการเรียนวิชาปรับพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
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การควบคุมระบบการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
1) นักศึกษาสามารถนาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญได้โดยตรง
ตามความต้องการ
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศตารางปฏิทินการศึกษา ที่มีรายละเอียดชัดเจน
เพื่อให้นักศึกษาสามารถทราบกาหนดระยะเวลาในการสอบวิทยานิพนธ์ และการดาเนินการเพื่อสาเร็จ
การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ จัดทาฐานข้อมูลเพื่อการกากับติดตามความก้าวหน้า
ในการทาวิทยานิ พนธ์ของนั กศึ กษา ทาให้ ส าขาวิช าสามารถทราบจานวนตั ว เลขสถิติ และข้อมู ล
รายละเอียดของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบ ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ตลอดจน
การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่ดูแลติดตามควบคุมความคืบหน้าของนักศึกษา
โดยประกาศเรียกตัวนักศึกษาที่ไม่มีความคืบหน้าในการจัดทาวิทยานิพนธ์ให้มาติดต่อลงชื่อที่งาน
บัณฑิตศึกษา และให้เจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาโทรศัพท์ติดตามนักศึกษาที่ไม่มีความคืบหน้าในการจัดทา
วิทยานิพนธ์เป็นรายบุคคล
5) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทาหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาจนสาเร็จการศึกษา โดย
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควบคุมและดูแลตามลาดับขั้น
การควบคุมระบบการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
1. จัดการให้มีระบบการตรวจสอบข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์
ผู้ ส อบเขีย นความคิ ดเห็ น ลงในแบบประเมิ นเค้า โครงวิทยานิพนธ์ และแบบประเมิ นวิทยานิพนธ์
นักศึกษาจะนาข้อคิดเห็นในแบบประเมิน ประกอบกับข้อคิดเห็นที่เกิดจากการพูดคุยและทาความตก
ลงในห้องสอบไปแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยมี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมและ
ดูแลตามลาดับขั้น
2. อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรทาหน้าที่ ดาเนินการควบคุมระบบการดูแลการให้
คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาโท ได้มีการอธิบายหลักการและขั้นตอน
การดาเนิ น การเตรี ย มความพร้ อมในการจัด ทาวิทยานิพนธ์ตั้ งแต่การปฐมนิเ ทศ และจัดเอกสาร
เผยแพร่ระเบียบขั้นตอนและแนวทางการทาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งติดตามให้นักศึกษาดาเนินการจัดทา
วิทยานิพนธ์
การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
1. การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในด้านการเรียน และการทาวิทยานิพนธ์สามารถปรึก ษา
กับอาจารย์ที่ปรึก ษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนจะทาหน้าที่ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ทุกคนจะกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours)
เพือ่ ให้นักศึกษาเข้ามาปรึกษาได้
2. การอุทธรณ์ของนักศึกษา การอุทธรณ์ของนักศึกษา กรณีนักศึกษามีความสงสัยผล
การประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่น คาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน
และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้รวมถึงการเรียกร้องความเป็น ธรรมด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วย
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4. คณาจารย์
โดยที่อาจารย์เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตมหาบัณฑิต
จึงกาหนดแนวทางในการบริหารคณาจารย์ไว้ดังนี้
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณากาหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ซึ่งต้องมีคุณวุฒิอย่าง
น้อยปริญญาโทโดยคานึงถึงคุณวุฒิการศึกษา ทักษะและความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องและทันกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและการมีศักยภาพในการเพิ่มพูนคุณวุฒิการศึกษาและการ
พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย การประเมินผลการเรียนของนักศึกษา การกาหนดเป้าหมายในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพึงประสงค์ตามหลักสูตร การกาหนดแผนการทางาน และแนวทางในการ
พัฒนาอาจารย์ การเรียนการสอนและการวิจัย การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการบริหารหลักสูตร
และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตร
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
เพื่อให้มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายจึง
กาหนดให้มีการเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอกมาทาหน้าที่เป็นผู้สอน เป็นวิทยากรพิเศษ หรือเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. พิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาสอนร่วมในบางรายวิชา หรือในบางหัวข้อที่ต้องการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์ตรง
2. จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ โดยการกาหนด
หลักเกณฑ์กว้างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือก เช่นประสบการณ์ การเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
เป็นต้น
3. การแต่งตั้ง และการขออนุมัติเชิญเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์พิเศษต้องมีแผนการสอนตามคาอธิบายรายวิชาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยทา
ไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
1. สาขาวิชามีการประชุมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อหารือวางแผนการจัดการศึกษา
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
2. ในการประชุมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการพิจารณาเกี่ยวกับวิชาที่จะเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
3. การพิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิ ชาต่างๆ โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะที่ มี ค วามเหมาะสม ทั น สมั ย ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ แ ละพั ฒ นาการของเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนในปัจจุบัน
4. มีการประเมินผลคุณภาพการสอน ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
5. แจ้งผลการประเมินคุณภาพการสอนให้ผู้สอนทุกวิชารับทราบ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุง
การสอนในภาคการศึกษาต่อไป
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6. ผู้สอนดาเนินการรายงานแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาให้อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณาดาเนินการนาผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการทวนสอบเพื่อพัฒ นาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคต่อไป มีการ
เตรียมการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2560 ขณะนี้อยู่ในระหว่างพัฒนาเค้าโครง
วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
หลักแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
1. หลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2560 นี้ได้เกิดขึ้นโดยมีหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร
โดยอาศั ย ข้ อมู ล ทางวิ ช าการจากหลากหลายส่ ว น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ใช้ ข้ อ มู ล จากแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติเป็ น ฐานข้อมูล ของแนวคิด ในประเด็นการกาหนดวัตถุประสงค์ของ
หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนระดั บ ชาติ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล ทางวิ ช าการทั้ ง จาก
ภายในประเทศ และต่างประเทศมาประกอบการพิจารณา
2. รายวิชาในหลักสูตรบางวิชา เช่น วิชาสัมมนาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และวิชาการ
ออกแบบการวิจัย มีจุดเด่น คือ มีความยืดหยุ่นในการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นปัจจุบัน ผู้สอนสามารถ
นาเอาองค์ความรู้ อาทิ สถานการณ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดมา
วิเคราะห์ประเด็น ถ่ายทอด เรียนรู้ ในห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม
การวางระบบผู้สอน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมวางแผนผู้สอนในแต่ละภาควิชา
2. การพิจารณาผู้สอนจะคานึงถึงความชานาญในเนื้อหาที่สอน ประสบการณ์การทาวิจัย
และความสามารถที่จะรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา
3. มีการกาหนดให้ผู้เรียนควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนที่มีความหลากหลาย โดยมีเกณฑ์ว่า
ผู้เรียนไม่ควรเรียนกับอาจารย์คนเดิม เกินกว่า 2 วิชา
4. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ จะต้องมีการแต่งตั้ง โดยผ่านการ
พิจารณาจาก คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยก่อนทุกครั้ง
5. อาจารย์ ผู้ รับ ผิดชอบหลั กสู ตรเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอก เพื่อประโยชน์ของ
นักศึกษาในโอกาสการเรียนรู้จากบุคลากรทางการศึกษาที่หลากหลาย
6. มีการประเมินผลสอนทุกรายวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบผลการ
ประเมินได้ตามลาดับขั้น และมีการใช้ผลการประเมินการสอนในการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนในภาค
การศึกษาถัดไป
การวางระบบการจัดการเรียนการสอน
1. มีการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ. 3
2. มีการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนโดยจัดส่งเอกสารมคอ.2 ประกอบไปด้วยข้อมูล
คาอธิบายรายวิชา และ mapping แผนการกระจายรายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชาให้อาจารย์ผู้สอนทุกคน
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3. มีการกากับกระบวนการเรียนการสอนมี การเซ็นชื่อเข้าเรียนเพื่อควบคุมเวลาเรียน
กาหนดให้ขาดเรียนได้ไม่เกิน 4 ครั้ง และกาหนดให้มีการเข้าเรียนไม่สายเกินกว่า 15 นาที เพื่อให้
สามารถติดตามการเรียนการสอนได้ครบถ้วนตามสาระวิชา
4. มีการเก็บข้อมูลบัญชีเซ็นชื่อนักศึกษารวบรวมไว้ เพื่อให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตรวจสอบได้ตามลาดับขั้น
5. กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีการชี้แจงแผนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในทุกรายวิชา
6. ภายหลังภาคการศึกษาที่ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทามคอ.7 เพื่อประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบร่วมกัน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1. ทุกวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดทา มคอ.5 ทุกวิชา
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ก่อนจัดทา
มคอ.7
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบผลการเรียนรู้
2. มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยคณะกรรมการทวนสอบ
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบการกระจายของเกรดในรายวิชาต่างๆ ก่อนจัดทา
มคอ.7
การประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
แผน ก แบบ ก2
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
ข้อ 33.2.2 (แผน ก แบบ ก2) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ
14.2.2 แผนก แบบ ก2 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดย
คณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดที่ให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับ
สมบรูณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Peoceedings)
แผน ข
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 14.2.3 คือ เสนอรายงานการค้นคว้า
อิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงาน
การค้น คว้าอิส ระหรื อส่ว นหนึ่ งของรายงานการค้นคว้าอิส ระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยมีระบบและกลไกในการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ อาหารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์การเรียน
ห้องสมุด การเข้าถึงเอกสารข้อมูลจากทั่วโลกผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบอินเทอร์เน็ต
และสารสนเทศทางการศึกษา
2. บัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนระบบการลงทะเบียนเรียน การบันทึกผลการเรียน ระบบการ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ สอนอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนต่างๆในการสอบวิทยานิพนธ์ การจัด
ตารางปฏิทินการศึกษา การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ รวมทั้ง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อ
สาเร็จการศึกษา
3. คณะฯ จัดให้บริการห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อาทิห้องบันทึกเสียง
เครื่องมือการถ่ายทาภาพยนตร์ กล้องถ่ายภาพ สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา อาทิ เทคโนโลยี
การกระจายเสียงและภาพ เทคโนโลยีการผลิตสื่อ เป็นต้น
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทาหน้าที่ดูแลในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษา
4.2 จัดทาตารางเรียนล่วงหน้าเพื่อเผยแพร่ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนภาค
ต่อไป
4.3 มีการปฐมนิ เทศนักศึกษาอาจารย์ โดยมีการให้ คาแนะนาในหั ว ข้อเรื่องการใช้
ประโยชน์จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการเรียนการสอน การทารายงานและการวิจัย
4.4 รวบรวมหนังสือ ตารา และสื่ออื่น ๆ เพื่อให้บริการนักศึกษาที่ต้องการค้นคว้าเพิ่มเติม
เฉพาะด้าน โดยมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
6.1 ด้านงบประมาณ
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจาปีเพื่อการจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอนและวัสดุ
ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ปัจจุบันมีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์การสอนและครุภัณฑ์ทั้งนี้สามารถ
ประสานขอความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกับสานักเทคโนโลยีการศึกษาและ สถาบัน
คอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งความพร้อมในด้านตารา ข้อมูลทาง
วิชาการทั้งที่อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูลออนไลน์ ที่นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการสารวจความต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมเป็นระยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน รวมทั้งการประสานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดหาตารา หนังสือ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีสื่อมวลชนที่เปลี่ยน
แปลงไป
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6.4 กาประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา รวมถึง
อานวยความสะดวกในการใช้สื่อ และประสานงานในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรที่ต้องการโดยมี
รายละเอียดดังนี้
เป้าหมาย

การดาเนินการ
- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตรวจสอบสื่อและ

การประเมินผล

1) มีสื่อสนับสนุนและ
อานวยความสะดวกด้านการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี อุปกรณ์การเรียนการสอนให้
ห้องเรียนที่เพียงพอ
เพียงพอกับความต้องการและอยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน และสารวจ
ความต้องการของผูส้ อนและ
นักศึกษา
- จัดตารางการใช้ห้องเรียนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

- ตรวจสอบปริมาณความต้องการและ
สภาพการใช้งานของสื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ ตลอดจน
สารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ทรัพยากร
ได้แก่นักศึกษาและอาจารย์ผสู้ อน

2) มีตาราและหนังสืออ่านประกอบ - สารวจความต้องการตาราและ
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตรอย่าง หนังสืออ่านประกอบจากอาจารย์
เพียงพอ
ผู้สอนทัง้ อาจารย์ประจาและ
อาจารย์พิเศษรวมถึงความต้องการ
ของนักศึกษาด้วย

- ตรวจสอบจานวนตารา และหนังสือ
อ่านประกอบการค้นคว้าทุกปี
การศึกษา

3) มีบุคลากรสายอาจารย์และสาย - สารวจจานวนอาจารย์
สนับสนุนเพียงพอ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาในหลักสูตร และเจ้าหน้าที่
ประจาหลักสูตรทุกปีการศึกษา

- ตรวจสอบสัดส่วนจานวนอาจารย์
ประจาในหลักสูตรต่อนักศึกษา และ
จานวนเจ้าหน้าที่ประจาหลักสูตรทุกปี
การศึกษา

4) มีงบประมาณเพียงพอต่อการ
ดาเนินงานของหลักสูตร

- ทบทวน ตรวจสอบเพื่อประมาณการ
รายรับและรายจ่ายของหลักสูตรเป็น
ระยะ

- คานวณรายได้และรายจ่ายของ
หลักสูตรอย่างรอบคอบ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indications)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มคอ. 2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. จัดทา มคอ.3 และมคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทา มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสอบแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชาที่เปิดสอน หรือภาคฤดูร้อนจัดทาหลังสอบภาคฤดูร้อน
5. จัดทา มคอ. 7 ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดการสอบภาคฤดูร้อน
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3
และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ที่เข้ารับหน้าที่ประจาหลักสูตรได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ดา้ นการเรียนการสอน
หรือด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปีการศึกษา
10. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
จานวนตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ)
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หากหลักสูตรใดที่มีองค์กรวิชาชีพเกี่ยวข้องก็สามาระถเพิ่มตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามที่องค์กร
วิชาชีพกาหนดไว้
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุ ม ร่ ว มกั น ของอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผู้ ส อน เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนา ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้ กลยุทธ์การ
สอน เพื่อนาไปวางแผน กลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากวิธีการทีใช้ โดยใช้
แบบสอบถาม หรือการสนทนากลุ่มของนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม การทากิจกรรมในชั้น
เรียน ตลอดจนพิจารณาจากผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินการสอนโดยนักศึกษาในแต่ละภาควิชาทุกภาคการศึกษา
1.2.2 ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
12.3 ผู้สอนทาการประเมินตนเอง โดยประเมิน กลยุทธ์การสอนที่ใช้ทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง
ตลอดจนผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่จบตามหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
2.2 ประเมินความพึงพอใจจากองค์กรวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนหรือผู้ใช้มหาบัณฑิต
2.3 ประเมินทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์จากองค์การวิชาชีพหรือหรือผู้ใช้มหาบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
เป็ น ไปตามกรอบแนวทางและเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าปี ของคณะ
สื่อสารมวลชน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ ป ระจาวิชาทวนผลการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิ ดชอบ
พร้อมจัดทารายงานผลการดาเนินการรายวิชา และเสนอให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สกอ.
4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามและจัดทาผลการดาเนินงานของหลักสูตร พร้อมจัด
ประชุม เพื่อพิจารณาทบทวนผลสรุปการดาเนินการของหลักสูตร เพื่อนามาวางแผนปรับปรุงการ
ดาเนินการในปีการศึกษาต่อไป

