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การสื่ อ สารเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให บ รรลุ เ ป า หมายการดํ า เนิ น งานและเสริ ม สร า ง
ความสามารถทางการแขงขันตามศักยภาพอันสูงสุดขององคกรภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งดาน
เทคโนโลยีและสังคม แตละองคกรจําเปนตองปรับตัวและใชการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุมที่เกี่ยวของ
และมีสวนไดสวนเสียตอองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อกอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดขององคกร
ความสําคัญของหลักสูตร
1) การจัดการการสื่อสารภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ จะมีผลตอการสรางความเขาใจอัน
ดี ความร วมมือ ตลอดจนทําใหเกิดความภาคภูมิใจในองคกร อันจะนํามาซึ่งความภักดีและการเปน
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาและทํางานเต็มประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชนขององคกร
2) การจัดการการสื่อสารภายนอกองคกรมีบทบาทในการสรางความเขาใจ สรางชื่อเสียงและ
ภาพลักษณที่ดีขององคกรใหเกิดขึ้นได
3) การจัดการการสื่อสารและการสรางความสัมพันธระหวางองคกรกับกลุมเปาหมายที่เปนผูมี
สวนไดสวนเสียตอองคกรใหเหมาะสมและสอดคลองกับความแตกตางของแตละกลุม จะสามารถทําให
องคกรมีพันธมิตรและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายได
4) ประเทศไทยยังขาดบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตที่สามารถทํางานทางดานการจัดการการ
สื่อสารองคกรแบบบูรณาการอยางมืออาชีพ รูวิธีใชสื่ออยางริเริ่มสรางสรรค รูจักกระบวนการหาขอมูล มี
นวัตกรรมทางความคิดเพื่อการวางแผนกลยุทธที่ดี รวมถึงการออกแบบสารเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ไดตระหนักถึงความตองการดานบุคลากรดังกลาว จึงไดกําหนด
หลักสูตรปริญญาโททางดานการสื่อสารองคกรขึ้น ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับ
มหาบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความรูความสามารถทางดานการจัดการการสื่อสารองคกร
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีลักษณะดังนี้
1) มีศักยภาพ มีความรูความสามารถทางดานการจัดการการสื่อสาร มีนวัตกรรมทางความคิดที่
สอดรับกับสถานการณปจจุบันและความตองการขององคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
2) สามารถนําเอาความรู ความเขาใจในหลักการและแนวคิดการจัดการการสื่อสารองคกร
รวมถึงความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อไปใชประยุกตใชในการปฏิบัติการจัดการการ
สื่อสารองคกร
3) มีลักษณะความเปนผูนํา มีความคิดวิเคราะหและความคิดสรางสรรคเพื่อการวางแผนกลยุทธ
การสื่อสาร มีวิสัยทัศนในการวางแผนเพื่ออนาคต
4) มีจริยธรรมในการจัดการการสื่อสาร บุคลากร องคกรและความสัมพันธกับกลุมผูมีสวนได
สวนเสียตาง ๆ โดยมีความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม
ระบบการจัดการศึกษา
ใชระบบการศึกษาแบบไตรภาคปการศึกษาหนึ่งแบงเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ โดยในภาค
การศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาหและไมเกิน 14 สัปดาห
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
เรียนนอกวัน-เวลาราชการวันศุกร เวลา 17.30-20.30 น. และเรียนวันเสาร-อาทิตย เวลา
09.00-16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม–เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม–เดือนมีนาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 เดือนเมษายน–เดือนกรกฎาคม
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จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 45 หนวยกิต
ระยะเวลาศึ กษา เป นหลั กสู ตรแบบไมเต็มเวลา นักศึกษาตองใชร ะยะเวลาตลอดหลักสูตร
อยางนอย 6 ภาคการศึกษาปกติ (2 ปการศึกษา)
โครงสรางหลักสูตร
แผน ก (ทําวิทยานิพนธ)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
3) หมวดวิชาเลือก
4) วิทยานิพนธ

6
21
9
15

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

แผนข (ไมทําวิทยานิพนธ)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
3) หมวดวิชาเลือก
4) การคนควาอิสระ

6
21
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วจ. 501
CA 501
วจ. 502
CA 502

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)

ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร
Fundamental of Communication
ความรูเบื้องตนทางกระบวนการจัดการขอมูลเพื่อการวิจัยทางการสื่อสาร 3 (3-0-9)
Fundamental of data Processing for Communication Research

3

วิชาบังคับ
นักศึกษาแผน ก. และแผน ข. จะตองศึกษาวิชาบังคับจํานวน 7 วิชา รวม 21 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
วจ. 600
ทฤษฎีการสื่อสารและการประยุกต
3 (3-0-9)
CA 600
Theories of Communication and Application
วจ. 601
การวิจัยทางการสื่อสารเชิงปริมาณ
3 (3-0-9)
CA 601
Quantitative Communication Research
วจ. 602
การวิจัยทางการสื่อสารเชิงคุณภาพ
3 (3-0-9)
CA 602
Qualitative Communication Research
วจ. 603
หลักการจัดการการสื่อสารองคกร
3 (3-0-9)
CA 603
Principles of Corporate Communication Management
วจ. 611
พฤติกรรมองคกรกับการสื่อสาร
3 (3-0-9)
CA 611
Organizational Behavior and Communication
วจ. 612
กฎหมายและจริยธรรมการจัดการการสื่อสารองคกร
3 (3-0-9)
CA 612
Law and Ethics for Corporate Communication Management
วจ. 613
สัมมนาการจัดการการสื่อสารองคกร
3 (3-0-9)
CA 613
Seminar in Corporate Communication Management
วิชาเลือก
นักศึกษา แผน ก ใหเลือกศึกษา 3 วิชา รวม 9 หนวยกิต สวนนักศึกษา แผน ข ใหเลือกศึกษา
6 วิชา รวม 18 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
วจ. 620
CA 620
วจ. 621
CA 621
วจ. 622
CA 622

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
เศรษฐกิจสรางสรรคกับการจัดการการสื่อสาร
3 (3-0-9)
Creative Economy and Communication Management
องคกรกับความรับผิดชอบตอสังคม
3 (3-0-9)
Corporate Social Responsibility
กลยุทธการสื่อสารเชิงบูรณาการ
3 (3-0-9)
Integrated Communication Strategies
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วจ.623
CA 623
วจ. 624
CA 624
วจ. 630
CA 630
วจ. 631
CA 631
วจ. 632
CA 632
วจ. 633
CA 633

การบริหารประเด็น การบริหารความขัดแยง และการสื่อสารในภาวะวิกฤติ 3 (3-0-9)
Issues, Conflict Management and Crisis Communication
การจัดการความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
3 (3-0-9)
External Stakeholders Relationship Management
เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการจัดการ
3 (3-0-9)
Communication Technology for Management
การจัดการการสื่อสารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-9)
Risk and Change Communication Management
การจัดการการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
Intercultural Communication Management
การบริหารตราสินคาและชื่อเสียงองคกร
3 (3-0-9)
Reputation and Brand Management

การคนควาอิสระ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วจ. 700
การคนควาอิสระ
CA 700
Independent Study

หนวยกิต
6

วิทยานิพนธ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วจ. 800
วิทยานิพนธ
CA 800
Thesis

หนวยกิต
15
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แผนการศึกษา
กอนเปดภาคการศึกษา 1 ปการศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
ภาคการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 3
วจ. 501 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร 3 หนวยกิต
วจ. 502 ความรูเบื้องตนทางกระบวนการจัดการขอมูลเพือ่ การวิจยั
ทางการสื่อสาร 3 หนวยกิต

รวม

6 หนวยกิต

วจ. 501 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร 3 หนวยกิต
วจ. 502 ความรูเบื้องตนทางกระบวนการจัดการขอมูลเพือ่ การวิจยั
ทางการสื่อสาร 3 หนวยกิต

รวม
ปการศึกษาที่ 1

6 หนวยกิต

แผน ก แบบ ก 2
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

วจ. 600 ทฤษฎีการสื่อสารและการประยุกต 3 หนวยกิต
วจ. 601 การวิจยั ทางการสื่อสารเชิงปริมาณ 3 หนวยกิต
วจ. 603 หลักการจัดการการสื่อสารองคกร 3 หนวยกิต

วจ. 600 ทฤษฎีการสื่อสารและการประยุกต 3 หนวยกิต
วจ. 601 การวิจยั ทางการสื่อสารเชิงปริมาณ 3 หนวยกิต
วจ. 603 หลักการจัดการการสื่อสารองคกร 3 หนวยกิต

รวม

9 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
ภาคการศึกษาที่ 2

รวม

วจ.602 การวิจัยทางการสื่อสารเชิงคุณภาพ 3 หนวยกิต
วจ.612 กฎหมายและจริยธรรมการจัดการการสื่อสารองคกร
3 หนวยกิต
วจ.611 พฤติกรรมองคกรกับการสื่อสาร 3 หนวยกิต

วจ. 602 การวิจยั ทางการสื่อสารเชิงคุณภาพ 3 หนวยกิต
วจ. 612 กฎหมายและจริยธรรมการจัดการการสื่อสารองคกร
3 หนวยกิต
วจ. 611 พฤติกรรมองคกรกับการสื่อสาร 3 หนวยกิต

รวม

9 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
ภาคการศึกษาที่ 3

รวม

วจ.xxx วิชาเลือก
วจ.xxx วิชาเลือก
(มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1)

วจ.xxx วิชาเลือก
วจ.xxx วิชาเลือก
(มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1)

รวม

แผน ข

9 หนวยกิต
แผน ข
ภาคการศึกษาที่ 2

9 หนวยกิต
แผน ข
ภาคการศึกษาที่ 3

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

6 หนวยกิต

รวม
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3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

6 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2
ภาคการศึกษาที่ 1

แผน ข
ภาคการศึกษาที่ 1

วจ.613 สัมมนาการจัดการการสื่อสารองคกร 3 หนวยกิต
วจ.xxx วิชาเลือก
3 หนวยกิต
(มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2)
สอบประมวลความรู

วจ.613 สัมมนาการจัดการการสื่อสารองคกร 3 หนวยกิต
วจ.xxx วิชาเลือก
3 หนวยกิต
(มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2)
สอบประมวลความรู

รวม

6 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
ภาคการศึกษาที่ 2

รวม

วจ. 800 วิทยานิพนธ

วจ. xxx วิชาเลือก
วจ. xxx วิชาเลือก
วจ. xxx วิชาเลือก

6 หนวยกิต
แผน ข
ภาคการศึกษาที่ 2

9 หนวยกิต

รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

9 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
ภาคการศึกษาที่ 3

รวม

วจ. 800 วิทยานิพนธ

วจ. 700 การคนควาอิสระ

รวม

9 หนวยกิต
แผน ข
ภาคการศึกษาที่ 3

6 หนวยกิต

6 หนวยกิต

รวม

6 หนวยกิต

6 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)
วจ. 501 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร
3 (3-0-9)
CP 501 Fundamental of Communication
ความหมายองค ป ระกอบประเภทบทบาทหน า ที่ รวมถึ ง อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สารและ
สื่อสารมวลชนประเภทตาง ๆที่มีตอบุคคลและสังคมโดยรวม การเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม การเมือง
การจัดระเบียบโลก Media Landscapeรวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักสื่อสาร
วจ. 502 ความรูเบื้องตนทางกระบวนการจัดการขอมูลเพื่อการวิจัยทางการสื่อสาร 3 (3-0-9)
CA 502 Fundamental of data Processing for Communication Research
แนวคิด กระบวนการ เทคนิค รูปแบบ และระเบียบวิธีการวิจัยการสื่อสารเพื่อนํามาใชประโยชน
ในการจัดการการสื่อสารองคกร สถิติเบื้องตนในการวิจัยเชิงปริมาณและโปรแกรมวิเคราะหขอมูลในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ
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วิชาบังคับ
วจ. 600 ทฤษฎีการสื่อสารและการประยุกต
3 (3-0-9)
CA 600 Theories of Communication and Application
ทฤษฎี ก ารสื่ อ สารและทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งตั้ ง แต ท ฤษฎี ใ นระดั บ การสื่ อ สารภายในบุ ค คล
การสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารในกลุม การสื่อสารในองคกร และการสื่อสารมวลชน รวมทั้งวิธีคิด
วิ เ คราะห การพิ จ ารณาถึ งตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข อ ง และวิธี ก ารประยุก ต ใช ทฤษฎีเ พื่อ การวิ จัย และการ
ดําเนินงาน การสื่อสารทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
วจ. 601 การวิจัยทางการสื่อสารเชิงปริมาณ
3 (3-0-9)
CA 601 Quantitative Communication Research
แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงปริมาณ การกําหนดปญหาการวิจัยการสรางกรอบแนวคิดและ
สมมติฐานในการวิจัย การสุมตัวอยาง การวัดตัวแปรการทดสอบความเชื่อถือไดและความถูกตองของ
เครื่องมือวัด การเก็ บรวบรวมข อมู ลการวิเคราะหขอมูล สามารถใชโปรแกรมประมวลผลสําเร็จ รูป
ในการจัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ เรียนรูและเขาใจในเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติและ
นําไปใชไดอยางถูกตอง และสามารถวิเคราะหขอมูลสรุปผลและนําเสนอผลโดยใชตารางและแผนภาพ
รูปแบบตาง ๆ ไดอยางนาสนใจทั้งนี้รวมถึงกระบวนการวิจัย โดยใชชองทางผานทางสื่อดิจิทัล
วจ. 602 การวิจัยทางการสื่อสารเชิงคุณภาพ
3 (3-0-9)
CA 602 Qualitative Communication Research
แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ การกําหนดปญหาการวิจัยการสรางกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ความถูกตองและเชื่อถือไดของการวิจัยเชิงคุณภาพ เรียนรูเทคนิควิธีการเก็บขอมูลที่มีการใชอยาง
กวางขวางและมีประสิทธิภาพ ไดแก การสังเกต การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation)
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) การ
วิเคราะหเนื้อหา และวิธีการอื่นๆ การวิเคราะหขอมูล การสรุปและการเขียนรายงานผลการวิจัยไดอยาง
นาสนใจ
วจ. 603 หลักการจัดการการสื่อสารองคกร
3 (3-0-9)
CA 603 Principles of Corporate Communication Management
ความหมาย ความเปนมาของหลักวิชาการสื่อสารองคกร เขาใจถึงหลักธรรมภิบาล แนวคิดดาน
ความยั่งยืน ความรับผิดชอบตอสังคม กลยุทธองคกรและสภาพแวดลอมองคกร อันเปนเหตุผลใหองคกร
ตองทําการสื่อสาร รวมถึงอธิบาย ความรับผิดชอบ และวัตถุประสงคของกลยุทธการสื่อสารองคกรดาน
ตางๆ ไดแก พนักงานสัมพันธ นักลงทุนสัมพันธ รัฐสัมพันธ ชุมชนสัมพันธ การบริหารประเด็นและการ
สื่อสารเพื่อจัดการภาวะวิกฤต
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วจ. 611 พฤติกรรมองคกรกับการสื่อสาร
3 (3-0-9)
CA 611 Organizational Behavior and Communication
แนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมองคกรและทฤษฎีจิตวิทยาทางการสื่อสาร เพื่อนํามาวางแผนการ
จัดการและการวางกลยุทธการสื่ อสารองคกร ตลอดจนแกปญหาอุปสรรคทางการสื่อสาร เพื่อสราง
แรงจูงใจและความภักดีองคกรใหบุคคลในองคกร เปนทุนมนุษยขององคกรที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
วจ. 612 กฎหมายและจริยธรรมการจัดการการสื่อสารองคกร
3 (3-0-9)
CA 612 Law and Ethics for Corporate Communication Management
กฎหมายและจริยธรรมที่เ กี่ยวของกับการจัดการการสื่อสารองคกร ที่มาของมาตรการและ
ปญหาในการบริหารจากกฎหมายดังกลาว นอกจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับสื่อแลวยังรวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองคกร เชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายลิขสิทธิ์
และทรัพยสินทางปญญา กฎหมายที่เกี่ยวของกับสื่อใหม เปนตน
วจ. 613 สัมมนาการจัดการการสื่อสารองคกร
3 (3-0-9)
CA 613 Seminar in Corporate Communication Management
การแลกเปลี่ย นความคิดเห็น การอภิป ราย และการจัดกลุมกิจ กรรม โดยการนําเอาทฤษฎี
แนวคิด และ หลักการและประเด็นในสังคมที่เกี่ยวของกับการดําเนินการและการจัดการการสื่อสาร
องคกรมาใช รวมทั้งการบูรณาการองคความรูตางๆในการจัดการการสื่อสารองคกร เพื่อนําความรูที่
ไดมาพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธและ/หรือ การคนควาอิสระ
วิชาเลือก
วจ. 620 เศรษฐกิจสรางสรรคกับการจัดการการสื่อสาร
3 (3-0-9)
CA 620 Creative Economy and Communication Management
แนวคิด ความสําคัญ รูปแบบ บทบาทของเศรษฐกิจสรางสรรคเชิงปฏิบัติจาการกําหนดนโยบาย
ภารกิจและ เปาหมาย การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการบริหารองคกรสมัยใหมเพื่อนํามาเปนกรอบ
แนวคิ ด วิ เ คราะห ก ารจั ด การการสื่ อ สารองค ก รที่ ส อดคล อ งกั บ กั บ เศรษฐกิ จ สร า งสรรค
ในการขับเคลื่อน ใหไดเปรียบในเชิงการแขงขันขององคกร
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วจ. 621 องคกรกับความรับผิดชอบตอสังคม
3 (3-0-9)
CA 621 Corporate Social Responsibility
แนวคิด ความสําคัญ กระบวนการ องคประกอบความรับผิดชอบตอสังคม กลยุทธและกลวิธี
การจั ด การสื่ อ สารองค ก รเพื่ อ เสริ ม สร า งความเข า ใจอั น ดี ทั ศ นคติ แ ละภาพลั ก ษณ ข ององค ก ร
ในการรับผิดชอบตอสังคมในประเด็นตางๆ
วจ. 622 กลยุทธการสื่อสารเชิงบูรณาการ
3 (3-0-9)
CA 622 Integrated Communication Strategies
กลยุทธการสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อประยุกตใชในการรณรงคการสื่อสารองคกรในภาครัฐและ
เอกชน โดยมีจุดมงหมายทางการตลาดและหวังผลตอการดําเนินธุรกิจ โดยบูรณาการการใชเครื่องมือ
การสื่อสารตาง ๆ เชน การโฆษณา การประชาสมพันธ การสงเสริมการขาย การจัดกิจกรรมทางการ
ตลาด การตลาดทางตรง เปน ตน ตลอดจนการใชสื่อตางๆทั้งสื่อมวลชน และ สื่อดิจิทัล เพื่อเขาถึง
กลุมเปาหมายขององคกร รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการสื่อสาร
วจ.623 การบริหารประเด็น การบริหารความขัดแยง และการสื่อสารในภาวะวิกฤต 3 (3-0-9)
CA 623 Issues, Conflict Management and Crisis Communication
การวิ เ คราะห จุ ดกํ า เนิ ดและพั ฒ นาการของประเด็น ตางๆในสภาพแวดลอม เพื่อเลือกแนว
ทางการบริหารที่เหมาะสมในการลดปญหาอุปสรรคและเสริมสรางโอกาสดานภาพลักษณ ชื่อเสียง และ
สัมพันธภาพกับกลุมผูมีสวนไดเสีย ดวยวิธีการตางๆ เชน การบริหารขาวสาร การชี้แนะประเด็นผานสื่อ
การสื่อสารเชิงรุกและเชิงรับ การจัดการความขัดแยงระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร การเจรจา
ตอรอง สาเหตุและประเภทของภาวะวิกฤติ แนวทางการจัดการ การเลือกใชกลยุทธการสื่อสารรวมทั้ง
การสื่อสารในสังคมออนไลนเพื่อลดผลกระทบเชิงลบและการแกไขฟนฟูภาพลักษณและชื่อเสียงของ
องคกร
วจ. 624 การจัดการความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
3 (3-0-9)
CA 624 External Stakeholders Relationship Management
การวางกลยุ ท ธ ภ ายใต การเปลี่ ย นแปลงบริ บ ททางสังคมและสื่ อ เพื่อ สร างและรักษาไวซึ่ ง
สั ม พั น ธภาพระหว า งองค ก รกั บ กลุ ม เป า หมายผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายนอกองค ก ร (External
Stakeholders)เชน กลุมลูกคาเปาหมาย (Customer) ชุมชน (Community) รัฐบาล (Government)
และสื่อมวลชน (Media) เพื่อใหองคกรเปนองคกรบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) การดํารง
ธรรมมาภิบาลขององคกร (Corporate Good Governance) ตลอดจนการสรางเครือขายและพันธมิตร
องคกร
10

วจ. 630 เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการจัดการ
3 (3-0-9)
CA 630 Communication Technology for Management
พัฒนาการและผลกระทบของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีทางการ
สื่อสารประเภทตางๆและความสัมพันธที่มีตองคกร หลักการและแนวทางในการใชเทคโนโลยีทางการ
สื่อสารสมัยใหมอยางเหมาะสมในยุคดิจิทัล เพื่อการจัดการทั้งภายในและภายนอกองคกร
วจ. 631 การจัดการการสื่อสารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-9)
CA 631 Risk and Change Communication Management
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอองคกร แนวคิดและปรากฏการณทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงขององคกร ในยุคปจจุบัน โดยเนนการผสมผสาน
ความรู ท างด า นการสื่ อ สารเพื่ อ จั ด การความเสี่ ย ง การสื่ อ สารเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงองค ก ร โดยมี
จุดประสงคเพื่อลดความเสี่ยงดานตางๆ รวมทั้งใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียยอมรับการเปลี่ยนแปลง
วจ. 632 การจัดการการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
CA 632 Intercultural Communication Management
ความหมายและพัฒนาการของการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม ความแตกตางทางวัฒนธรรมใน
สังคมโลกและองคกรขามชาติ ความสําคัญและผลกระทบของวัฒนธรรมที่มีตอองคกร หลักการ แนวทาง
และการประยุ ก ต ใ ช ก ารสื่ อ สารระหว า งวั ฒ นธรรมเพื่ อ การจั ด การในองค ก รและสั ง คมที่ มี ค วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรม
วจ. 633 การบริหารตราสินคาและชื่อเสียงองคกร
3 (3-0-9)
CA 633 Reputation and Brand Management
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และองคประกอบของชื่อเสียง ตราองคกร และตราสินคา
ประเภทตางๆ ที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน รวมทั้งศึกษาการสรางตราสินคา และจัดการตราสินคา
อยางสรางสรรคและมีกลยุทธ ตั้งแตการวิเคราะห การออกแบบ และ การใชประโยชนตราสินคาภายใน
และภายนอกองคกร
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การคนควาอิสระ
วจ. 700 การคนควาอิสระ
6
CA 700 Independent Study
ให นั กศึ กษานํ า เสนอรายงานการศึกษาเจาะลึกทางดานการจัดการการสื่อสารองคกร เนน
ความสามารถในการจัดระบบความคิด ตั้งแตเริ่มโครงการจนบรรลุเปาหมายการศึกษาตามที่ระบุไวใน
การเสนอเคาโครงการศึกษารายงานดังกลาว ประกอบดวยสาระในเรื่องที่ศึกษา วัตถุประสงค เปาหมาย
ตลอดจนวิธีการศึกษาอยางเปนระบบ สามารถนําไปสูขอสรุปหรือขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชน
วิทยานิพนธ
วจ. 800 วิทยานิพนธ
15
CA 800 Thesis
การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาการ
จัดการการสื่อสารองคกร เขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับการสื่อสารองคกร และนําเสนอวิทยานิพนธ การ
เขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ
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