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คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเปดหลักสูตรปริญญาโท
ดา นการบริ ห ารสื่ อ สารมวลชน ตั้ ง แต ป 2541จนถึ ง ป จ จุ บั น โดยมี การพั ฒ นาหลั กสู ต รตามเกณฑ
มาตรฐานอย า งต อ เนื่ อ ง จากพั ฒ นาการของเทคโนโลยี อ ย า งรวดเร็ ว ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลง
องคประกอบทางดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอยางตอเนื่อง สะทอนใหเห็น
ถึงความตองการบุคลากรที่มีความรู ความสามารถทั้งในดานการวางแผน การบริหาร และการปฏิบัติการ
งานดานสื่อสารมวลชน อีกทั้งตองเปนผูที่เปนนักคิด วิเคราะห และมีความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงตาง
ๆ ดังกลาว เพื่อสามารถปรับตัวพรอมทั้งปฏิบัติงานโดยมีการบูรณาการกับเทคโนโลยีดานการสื่อสารใน
องคกรสื่อสารมวลชนอยางมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับองคกรสื่อสารมวลชนระดับโลก
ความสําคัญของหลักสูตร
ในสถานการณ ป จ จุ บั น การเปลี่ ย นแปลงที่ ซั บ ซ อ นของโลกธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี ทํ า ให
อุตสาหกรรมตาง ๆ ตองมีการปรับตัวใหเขากับสถานการณ อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนก็เชนเดียวกัน
ตองมีการวางแผนงาน ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการงานใหเขากับสภาพปจจุบันและ
นโยบายขององคกร รวมทั้งโครงสรางในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยความเสี่ยงและความไมแนนอนที่เกิด
จากความเปลี่ ย นแปลงและมี แ นวโน ม จะเปลี่ ย นแปลงแบบไม ห ยุ ด ยั้ ง ของเทคโนโลยี รวมทั้ ง การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค สําหรับในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนนั้น มีปจจัยในหลาย ๆ ดานที่
มีความเกี่ยวเชื่อมกันทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ผูสนับสนุน ดานตลาดคูแขงขัน ตลอดจนความ
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ตองการของผูชม เนื่องดวยจากการโฆษณาทางอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ถือวาเปนปจจัยสําคัญ
ของอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในประเทศและทั่วโลก
สําหรับเครื่องมือในการจัดการอุตสาหกรรมสื่อที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วนี้ คือ
“นักบริหารสื่อแบบมืออาชีพ” ที่สามารถตอบสนองตอความทาทายความคิดสรางสรรคและการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ ซึ่งนักบริหารงานสื่อสารมวลชนดังกลาวนั้น จึงตองเปนผูมีตองมีทักษะผูบริหารสื่อที่
เชี่ ยวชาญอยา งมี ประสิ ทธิภ าพ มี ความรูความสามารถในสหสาขาวิช าชีพตาง ๆ บนพื้น ฐานของสื่อ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม นั่นคือ ไมเพียงเฉพาะความรูทางดานสื่อสารมวลชนเพียงอยาง
เดียวเทานั้น แตนักบริหารในอุตสาหกรรมสื่อมวลชนที่ดีควรมีความรูทั้งการสื่อสารที่ดี และทางดานการ
บริหารจัดการงานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรตาง ๆ ให
เหมาะสม และการทํ า งานเพื่ อให บ รรลุ เปาหมายขององคกร รวมทั้งความรูความสามารถทางดา น
เทคโนโลยีการสื่อสารที่เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง เพราะงานสื่อสารมวลชนลวนพัฒนาไปทางดานสื่อใหม
ภาวะปจจุบันในประเทศไทยนั้น ยังขาดบุคลากรที่มีความชํานาญทางดานการบริหารงาน
สื่อสารมวลชนทางระบบสื่อดิจิทัลในทุก ๆ มิติโดยตรง รวมถึงการผสมผสานระหวางการบริหารงานของ
สื่อดั้งเดิมและสื่อใหม ทั้งยังขาดความ เชี่ยวชาญ ความรู ความเขาใจอยางในการผลิตเนื้อหาใหถูกตอง
ตรงตามความสามารถของสื่อที่ตองมีการสื่อสาร การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ ไปในเชิงกลยุทธ
เพราะการสื่อสารเชิงกลยุทธเปรียบเสมือนตัวแบบทางความคิด (Mental Model) ที่สําคัญในการที่
องคกรจะขับเคลื่อนวิสัยทัศนและพันธกิจองคกรใหประสบความสําเร็จไดตามเปาหมาย การสื่อสาร
เชิงกลยุทธยังเปนเครื่องมือทางการบริหารของผูนําองคกรในการประสานความรูในการทํางานสูความรู
ในเชิงประยุกต รวมทั้งตองมีความรูความเขาใจในดานการตลาดทั้งในระดับประเทศ อาเซียน และระดับ
โลก เพื่ อ ให ส ามารถปรั บ ตั ว รั บ มื อ กั บ พั ฒ นาการและการเปลี่ ย นแปลงของสื่ อ ได ต ลอดเวลาและ
ทันสถานการณ สงผลใหประสิทธิภาพของงานที่ออกมายังไมกอใหเกิดประโยชนไดจริง หรือสูงสุดได
อยางมีประสิทธิภาพ
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน จึงตองมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท ดาน
การบริหารสื่อสารมวลชน เพื่อใหกาวทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตองไดรับการพัฒนาไปพรอม ๆ กับเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ และสังคมของไทยและนานาชาติ
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วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีลักษณะดังนี้
1) มี ค วามรู ความเข า ใจในแนวคิ ด การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ และการปฏิ บั ติ ง านด า น
การบริ ห ารงานด า นสื่ อ สารมวลชนแขนงต า ง ๆ ให ส อดรั บ กั บ การพั ฒ นาทางเทคโนโลยี แ ละการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมในปจจุบัน
2) มี ศักยภาพในการเป น ผู บ ริ ห ารตั้งแตร ะดับกลางจนถึงระดับ สูงในองคกรสื่อสารมวลชน
ของไทยที่มีความทัดเทียมกับนานาชาติ
3) มีความคิดสรางสรรค มีวิสัยทัศนกวางไกลในงานสื่อสารมวลชน สรางความกาวหนาใหกับ
วิชาชีพยิ่งขึ้น
4) มีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงมีความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อสรางและพัฒนา
องคกรวิชาชีพไปสูความเปนสากล
ระบบการจัดการศึกษา
ใชระบบการศึกษาแบบไตรภาคปการศึกษาหนึ่งแบงเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ โดยในภาค
การศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาหและไมเกิน 14 สัปดาห
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
เรี ยนนอกวั น-เวลาราชการ เรีย นวัน ศุกร เวลา 17.30-20.30 น.และเรีย นวันเสาร-อาทิตย
เวลา 09.00-16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม-เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม-เดือนมีนาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 เดือนเมษายน-เดือนกรกฎาคม
จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 45 หนวยกิต
ระยะเวลาการศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาไมเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตร อยางนอย 6 ภาคการศึกษาปกติ (2 ปการศึกษา)
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โครงสรางหลักสูตร
แผน ก (ทําวิทยานิพนธ)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
3) หมวดวิชาเฉพาะ
4) วิทยานิพนธ

6
12
18
15

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
3) หมวดวิชาเฉพาะ
4) หมวดวิชาเลือก
5) การคนควาอิสระ

6
12
18
9
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

วบ.501
CA 501
วบ.502
CA 502

สภาพการณปจจุบันของสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
Current Affairs in Mass Media
หลักการวิจัยเบื้องตนสําหรับการบริหารสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
Fundamentals of Research for Mass Communication Administration
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วิชาบังคับ
นักศึกษา แผน ก และ แผน ข จะตองศึกษาวิชาบังคับทั้งหมด 4 วิชา รวม 12 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

วบ.600
CA 600
วบ.601
CA 601
วบ.602
CA 602
วบ.603
CA 603

ทฤษฎีประยุกตเพื่อการบริหารสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
Applied Theories for Mass Communication Administration
การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการบริหารสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
Quantitative Research for Mass Communication Administration
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการบริหารสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
Qualitative Research for Mass Communication Administration
กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
Mass Communication Law and Ethics

วิชาเฉพาะ
นักศึกษา แผน ก และ แผน ข จะตองศึกษาวิชาเฉพาะ จํานวน 6 วิชา รวม 18 หนวยกิต
ดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

วบ.610
CA 610
วบ.611
CA 611
วบ.612
CA 612
วบ.613
CA 613
วบ.614
CA 614
วบ.615
CA 615

การจัดการกลยุทธเพื่อการบริหารการสื่อสาร
3(3-0-9)
Strategic Management for Mass Communication Administration
การบริหารเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อใหม
3(3-0-9)
Communication Technology and New Media Administration
การบริหารองคการสื่อดานขาว
3(3-0-9)
Journalism Organization Administration
การบริหารองคการธุรกิจสื่อบันเทิง
3(3-0-9)
Entertainment Organization Administration
การสื่อสารการตลาดและการจัดการดานตราสินคา
3(3-0-9)
Marketing Communication and Brand Management
สัมมนาการบริหารสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
Seminar in Mass Communication Administration
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วิชาเลือก
นักศึกษา แผน ก ไมศึกษา/แผน ข เลือกศึกษา 3 วิชา รวม 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

วบ.620
CA 620
วบ.621
CA 621
วบ.622
CA 622
วบ.623
CA 623
วบ.624
CA 624
วบ.625
CA 625

การสื่อสารความเสี่ยง ประเด็น การเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤติขององคการ
สื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
Risk ,Issue, Change and Crisis Communication
ความคิดสรางสรรคเพื่อการบริหารงานสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
Creativity for Mass Communication Administration
ภาวะผูนําของผูบริหารองคการสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
Leadership for Mass Communication Organization
หลักการบริหารธุรกิจองคการสื่อขนาดเล็กและขนาดกลาง
3(3-0-9)
Entrepreneurship for Small and Medium-Sized Mass Communication
Business
กลยุทธในการสรางความรับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืนขององคกร 3(3-0-9)
Strategies for Corporate Social Responsibility
การศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการบริหารสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
Selected Topic in Mass Communication Administration

การคนควาอิสระ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วบ.700
การคนควาอิสระ
CA 700
Independent Study

หนวยกิต
6

วิทยานิพนธ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วบ.800
วิทยานิพนธ
CA 800
Thesis

หนวยกิต
15

6

แผนการศึกษา
กอนเปดภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
ภาคการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 3
วบ.501 สภาพการณปจจุบันของสื่อสารมวลชน

วบ.501 สภาพการณปจจุบันของสื่อสารมวลชน

3 หนวยกิต

วบ.502 หลักการวิจัยเบื้องตนสําหรับการบริหารสื่อสารมวลชน 3 หนวยกิต

รวม

- (6) หนวยกิต

3 หนวยกิต

วบ.502 หลักการวิจัยเบื้องตนสําหรับการบริหารสื่อสารมวลชน 3 หนวยกิต

รวม
ปการศึกษาที่ 1

- (6) หนวยกิต

แผน ก แบบ ก 2
ภาคการศึกษาที่ 1

แผน ข
ภาคการศึกษาที่ 1

วบ.600 ทฤษฎีประยุกตเพื่อการบริหารสื่อสารมวลชน 3 หนวยกิต
วบ.601 การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการบริหารสื่อสารมวลชน 3 หนวยกิต
วบ.603 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชน
3 หนวยกิต

วบ.600 ทฤษฎีประยุกตเพือ่ การบริหารสื่อสารมวลชน 3 หนวยกิต
วบ.601 การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการบริหารสื่อสารมวลชน 3 หนวยกิต
วบ.603 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชน
3 หนวยกิต

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2

9 หนวยกิต

9 หนวยกิต

วบ.602 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการบริหารสื่อสารมวลชน 3 หนวยกิต
วบ.612 การบริหารองคการสื่อดานขาว
3 หนวยกิต
วบ. 613 การบริหารองคการธุรกิจสื่อบันเทิง
3 หนวยกิต

วบ.602 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการบริหารสื่อสารมวลชน 3 หนวยกิต
วบ.612 การบริหารองคการสื่อดานขาว
3 หนวยกิต
วบ. 613 การบริหารองคการธุรกิจสื่อบันเทิง
3 หนวยกิต

รวม
ภาคการศึกษาที่ 3

รวม
ภาคการศึกษาที่ 3

9 หนวยกิต

9 หนวยกิต

วบ.610 การจัดการกลยุทธการสื่อสาร

3 หนวยกิต
วบ.614 การสือ่ สารการตลาดและการจัดการดานตราสินคา 3 หนวยกิต
(มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1)

วบ.610 การจัดการกลยุทธการสื่อสาร
3 หนวยกิต
วบ.614 การสือ่ สารการตลาดและการจัดการดานตราสินคา 3 หนวยกิต
(มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1)

รวม

รวม

6 หนวยกิต
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6 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

วบ.615 สัมมนาการบริหารสื่อสารมวลชน
3 หนวยกิต
วบ.611 การบริหารเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อใหม 3 หนวยกิต
(มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2)
สอบประมวลความรู

วบ.615 สัมมนาการบริหารสื่อสารมวลชน
3 หนวยกิต
วบ.611 การบริหารเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อใหม 3 หนวยกิต
(มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2)
สอบประมวลความรู

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2

รวม
6 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 (วิชาเลือก 3 วิชา 9 หนวยกิต)

วบ.800 วิทยานิพนธ

รวม
ภาคการศึกษาที่ 3
วบ.800 วิทยานิพนธ

รวม

แผน ข

6 หนวยกิต
9 หนวยกิต

วบ.XXX วิชาเลือก
วบ.XXX วิชาเลือก
วบ.XXX วิชาเลือก

9 หนวยกิต

รวม
ภาคการศึกษาที่ 3

6 หนวยกิต

วบ.700 การคนควาอิสระ

6 หนวยกิต

รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

9 หนวยกิต
6 หนวยกิต

6 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน
วบ.501 สภาพการณปจจุบันของสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
CA 501 Current Affairs in Mass Media
แ น ว คิ ด ห ลั ก แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ เ กี่ ย ว กั บ สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น แ บ บ ดั้ ง เ ดิ ม แ ล ะ สื่ อ ใ ห ม
เพื่ อ นํ า ไปสู ค วามเข า ใจสื่ อ มวลชนในยุ ค โลกาภิ วั ฒ น รวมทั้ ง สภาพการแข ง ขั น ของสื่ อ สารมวลชน
ทามกลางบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และกฎระเบียบตาง ๆ
วบ.502 หลักการวิจัยเบื้องตนสําหรับการบริหารสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
CA 502 Fundamentals of Research for Mass Communication Administration
กระบวนทัศนในการแสวงหาความรู จริยธรรมของนักวิจัย แนวคิดหลัก และระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตรที่สามารถนํามาประยุกตใชในการบริหารสื่อสารมวลชน รวมทั้งการเขียนขอเสนอเคาโครง
วิจัยที่มีประสิทธิภาพ
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วิชาบังคับ
วบ.600 ทฤษฎีประยุกตเพื่อการบริหารสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
CA 600 Applied Theories for Mass Communication Administration
ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีทางการบริหารสื่อสารมวลชน ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในการบริหาร
การผลิต การบริหารธุรกิจ และการจัดการทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคการ
วบ.601 การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการบริหารสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
CA 601 Quantitative Research for Mass Communication Administration
กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร การเขียนและการนําเสนอรายงานวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการบริหาร
สื่อสารมวลชน รวมทั้งจริยธรรมในการวิจัย ตลอดจนการประยุกตใชการวิจัยในงานสื่อสารมวลชน
วบ.602 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการบริหารสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
CA 602 Qualitative Research for Mass Communication Administration
ความหมายและความสํ าคัญ ของการวิจัยเชิงคุณภาพในงานดานการสื่อสาร วิธีการวิจัย เชิง
คุณภาพตั้งแตการวางแผน การเก็บและการวิเคราะหขอมูล ความนาเชื่อถือของการวิจัย รวมถึงเทคนิค
การวิจัยเชิงคุณภาพตางๆ อาทิ การสังเกตการณ การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การสะทอน
ความคิด การวิเคราะหตัวบท ฯลฯ รวมทั้งจริยธรรมในการวิจัย ตลอดจนการประยุกตใชการวิจัยในงาน
สื่อสารมวลชน
วบ.603 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
CA 603 Mass Communication Law and Ethics
ปรัชญาดานกฎหมายทั่วไป กฎหมายวาดวยการหมิ่นประมาท กฎหมายสื่อสารมวลชนและกฎหมาย
อื่ นๆที่ เกี่ ยวข องกั บผู บริ หารและผู ปฏิ บั ติ หน าที่ สื่ อสารมวลชนทุ กประเภท การเปรี ยบเที ยบกฎหมาย
สื่อสารมวลชน จริยธรรมในสื่อของไทยกับตางประเทศ รวมทั้งแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายดังกลาว
ในอนาคต โดยเนนการวิเคราะหวิจารณการปรับใชกฎหมายกับกรณีและปญหาตาง ๆ ในเชิงการบริหาร
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วิชาเฉพาะ
วบ.610 การจัดการกลยุทธเพื่อการบริหารการสื่อสาร
3(3-0-9)
CA 610 Strategic Management for Mass Communication Administration
ความหมาย ทฤษฎี ปรัชญา และแนวคิดของการบริหารและจัดการองคการเชิงกลยุทธ เพื่อให
บรรลุเปาหมายขององคการทั้งธุรกิจที่ตองมีผลกําไร หรือองคการที่ไมแสวงหากําไร โดยเนนกระบวน
การบริหารงาน ประกอบดวยการวางแผนกลยุทธ การจัดการทรัพยากร การเงิน การตลาด ทรัพยากร
มนุษยในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน การนํากลยุทธสูการปฏิบัติ รวมถึงการควบคุมและ
ประเมินผล
วบ.611 การบริหารเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อใหม
3(3-0-9)
CA 611 Communication Technology and New Media Administration
ปรัช ญา และแนวคิดพื้น ฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อใหม ซึ่งเปนชองทางการ
สื่ อ สารที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ก ารนํ า เสนอและเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารต า งๆ ให ส ามารถเข า ถึ ง
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะหถึงทิศทางและการนําเทคโนโลยีการสื่อสาร
และสื่อใหมมาใชในงานสื่อสารมวลชนอยางมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอสังคม
วบ.612 การบริหารองคการสื่อดานขาว
3(3-0-9)
CA 612 Journalism Organization Administration
แนวทางการบริหารและจัดการการผลิตงานดานขาวขององคกรสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียง
สื่อโทรทัศน และสื่อใหม ทั้งในไทยและตางประเทศ โดยเนนการพัฒนาสรางสรรคเนื้อหางานบรรณาธิกรณ
การผลิ ต และเทคนิ คการปฏิ บั ติ งาน โดยใช กลยุ ทธ การตลาดที่ สอดคล องกั บกลุ มเป าหมายและตาม
สภาพการณ การใชทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคาใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเทียบเทาสากล โดย
คํานึงถึงการผลิตผลงานที่ใหประโยชนตอสังคม
วบ.613 การบริหารองคการธุรกิจสื่อบันเทิง
3(3-0-9)
CA 613 Entertainment Organization Administration
แนวทางการบริ ห ารและจั ด การการผลิ ต งานด า นปกิ ณ กะความบั น เทิ ง โดยเน น การพั ฒ นา
สรางสรรค ขององคกรสื่อนิตยสารและสํานักพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน สื่อภาพยนตร สื่อ
ใหม และกิจกรรมดานบันเทิง โดยเนนการพัฒนาสรางสรรคเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน หรือการผลิต
ขั้ น ตอนก อน การผลิ ต กระบวนการผลิต และหลั งการผลิ ต ใช กลยุท ธก ารตลาดที่ส อดคล องกั บ
กลุมเปาหมายและตามสภาพการณ การใชทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคาใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพมี
คุณภาพเทียบเทาสากล รวมทั้งความรับผิดชอบตอการผลิตผลงานที่ใหประโยชนตอสังคม
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วบ.614 การสื่อสารการตลาดและการจัดการดานตราสินคา
3(3-0-9)
CA 614 Marketing Communication and Brand Management
กระบวนการจัดการดานการสื่อสารการตลาดและการจัดการดานตราสินคา รวมถึง การบริหาร
องคการที่เกี่ยวของกับงานดานการสื่อสารการตลาด อาทิ หนวยงานดานการโฆษณา หนวยงานดานสื่อ
โฆษณา หนวยงานดาน Digital Advertising หนวยงานดานการประชาสัมพันธ หนวยงานดานการจัด
กิจกรรมพิเศษ ฯลฯ ที่เปนของไทยและบริษัทขามชาติ
วบ.615 สัมมนาการบริหารสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
CA 615 Seminar in Mass Communication Administration
วิเคราะหประเด็นปญหาและสถานการณตาง ๆ ในการบริหารงานขององคกรสื่อสารมวลชน
เพื่อใหมีประสบการณในการเรียนรูวิธีการแกปญหาแนวทางการตัดสินใจในการบริหารโดยการนําทฤษฎี
และหลักการที่ไดจากการศึกษามาประยุกตใชในการดําเนินการและบริหารจัดการองคกรสื่อสารมวลชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอสังคม
วิชาเลือก
วบ.620 การสื่อสารความเสี่ยง ประเด็น การเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤติขององคการ
สื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
CA 620 Risk ,Issue ,Change and Crisis Communication
การบูรณาการแนวคิดดานการสื่อสารความเสี่ยง การบริหารจัดการประเด็น การสื่อสารการ
เปลี่ยนแปลง และการสื่อสารภาวะวิกฤติขององคกรสื่อสารมวลชนในสถานการณตาง ๆ การวิเคราะห
องคกร กลุมเปาหมาย ชองทางและเครื่องมือในการสื่อสารโดยใชกลยุทธการสื่อสารทั้งเชิงรุกและรับ
อยางมีประสิทธิภาพ
วบ.621 ความคิดสรางสรรคเพื่อการบริหารงานสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
CA 621 Creativity for Mass Communication Administration
แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค หลักการและกระบวนการการพัฒนาความคิดสรางสรรค
รวมทั้งการบูรณาการความคิดสรางสรรคเพื่อนําไปสูการวางกลยุทธการสื่อสาร
วบ.622 ภาวะผูนําของผูบริหารองคการสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
CA 622 Leadership for Mass Communication Organization
ความหมาย ทฤษฎี ปรัชญาและแนวคิดของผูนํา คุณลักษณะบทบาท และภาวะผูนําที่มีอิทธิพล
ตอการสั่งการ การจูงใจผูใตบังคับบัญชา ใหแนวทางการปฏิบัติงานและการสอนงาน (Coaching) เพื่อ
พัฒนาผูใตบังคับบัญชา ในการบริหารงานใหบรรลุเปาหมาย ลดความขัดแยง และรับผิดชอบตอผูมีสวน
ไดเสียและสาธารณะ
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วบ.623 หลักการบริหารธุรกิจสื่อสารมวลชนขนาดเล็กและขนาดกลาง
3(3-0-9)
CA 623 Entrepreneurship for Small and Medium-Sized Mass Communication
Business
แนวคิดและหลักการการบริหารเพื่อเปนผูประกอบการธุรกิจสื่อสารมวลชนขนาดเล็กและขนาด
กลาง ไดแก การวิเคราะหตลาด การจัดทําโครงการ การวิเคราะหทางการเงิน การหาแหลงเงินทุน
การเงิน การบัญชี การวางตําแหนงสินคาและบริการ การจัดการบุคคล และลูกคาสัมพันธ รวมถึงการ
จัดทําธุรกิจเพื่อสังคม
วบ.624 กลยุทธในการสรางความรับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืนขององคกร
3(3-0-9)
CA 624 Strategies for Corporate Social Responsibility
การศึกษาประเด็น แนวโนม โอกาสและอุปสรรค และกลุมที่มีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ เพื่อให
องคกรบูรณาการแนวคิดการบริหารจัดการและการสื่อสารในเชิงกลยุทธเพื่อสรางสมดุลยในการดําเนิน
ธุรกิจและการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืน
วบ.625 การศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการบริหารสื่อสารมวลชน
3(3-0-9)
CA 625 Selected Topic in Mass Communication Administration
การศึกษาคนควา การบรรยาย การอภิปราย หรือการสัมมนาทางวิชาการในประเด็นปญหาที่
นาสนใจเกี่ยวกับการบริหารสื่อสารมวลชน ซึ่งนักศึกษาและคณะฯ เห็นชอบรวมกัน
การคนควาอิสระ
วบ. 700 การคนควาอิสระ
6
CA 700 Independent Study
การเขียนรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจในการบริหารงานสื่อสารมวลชนขององคการประเภทตาง ๆ
วิทยานิพนธ
วบ. 800 วิทยานิพนธ
15
CA 800 Thesis
การเขียนขอเสนอเคาโครงวิจัยและการดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชา
การบริหารสื่อสารมวลชน เขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับการบริหารสื่อสารมวลชน และนําเสนอวิทยานิพนธ
การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ
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