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หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารสือ่สารมวลชน (MCA) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 

 ภาษาไทย   ชื่อเต็ม : วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน) 

   ชื่อยอ : ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) 
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ปรัชญาของหลักสูตร 

 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเปดหลักสูตรปริญญาโท

ดานการบริหารสื่อสารมวลชน ตั้งแตป 2541จนถึงปจจุบัน โดยมีการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานอยางตอเนื่อง จากพัฒนาการของเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง

องคประกอบทางดานเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับประเทศและระดับโลกอยางตอเนื่อง สะทอนใหเห็น

ถึงความตองการบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถท้ังในดานการวางแผน การบริหาร และการปฏิบัติการ

งานดานสื่อสารมวลชน อีกท้ังตองเปนผูท่ีเปนนักคิด วิเคราะห และมีความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงตาง 

ๆ ดังกลาว เพ่ือสามารถปรับตัวพรอมท้ังปฏิบัติงานโดยมีการบูรณาการกับเทคโนโลยีดานการสื่อสารใน

องคกรสื่อสารมวลชนอยางมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับองคกรสื่อสารมวลชนระดับโลก 

 

ความสําคัญของหลักสูตร 

 

ในสถานการณปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงท่ีซับซอนของโลกธุรกิจ และเทคโนโลยี ทําให

อุตสาหกรรมตาง ๆ ตองมีการปรับตัวใหเขากับสถานการณ อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนก็เชนเดียวกัน 

ตองมีการวางแผนงาน ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการงานใหเขากับสภาพปจจุบันและ

นโยบายขององคกร รวมท้ังโครงสรางในสภาพแวดลอมท่ีเต็มไปดวยความเสี่ยงและความไมแนนอนท่ีเกิด

จากความเปลี่ยนแปลงและมีแนวโนมจะเปลี่ยนแปลงแบบไมหยุดยั้งของเทคโนโลยี รวมท้ังการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค สําหรับในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนนั้น มีปจจัยในหลาย ๆ ดานท่ี

มีความเก่ียวเชื่อมกันท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ผูสนับสนุน ดานตลาดคูแขงขัน ตลอดจนความ
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ตองการของผูชม เนื่องดวยจากการโฆษณาทางอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีถือวาเปนปจจัยสําคัญ

ของอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน ในศตวรรษท่ี 21 ท้ังในประเทศและท่ัวโลก 

            สําหรับเครื่องมือในการจัดการอุตสาหกรรมสื่อท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วนี้ คือ 

“นักบริหารสื่อแบบมืออาชีพ” ท่ีสามารถตอบสนองตอความทาทายความคิดสรางสรรคและการบริหาร

จัดการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงนักบริหารงานสื่อสารมวลชนดังกลาวนั้น จึงตองเปนผูมีตองมีทักษะผูบริหารสื่อท่ี

เชี่ยวชาญอยางมีประสิทธิภาพ มีความรูความสามารถในสหสาขาวิชาชีพตาง ๆ บนพ้ืนฐานของสื่อ 

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม นั่นคือ ไมเพียงเฉพาะความรูทางดานสื่อสารมวลชนเพียงอยาง

เดียวเทานั้น แตนักบริหารในอุตสาหกรรมสื่อมวลชนท่ีดีควรมีความรูท้ังการสื่อสารท่ีดี และทางดานการ

บริหารจัดการงานตาง ๆ โดยเฉ3พ 3าะอยางยิ่งการบริหารจัดการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรตาง ๆ ให

เหมาะสม และการทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร รวมท้ังความรูความสามารถทางดาน

เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง เพราะงานสื่อสารมวลชนลวนพัฒนาไปทางดานสื่อใหม 

              ภาวะปจจุบันในประเทศไทยนั้น ยังขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญทางดานการบริหารงาน

สื่อสารมวลชนทางระบบสื่อดิจิทัลในทุก ๆ มิติโดยตรง รวมถึงการผสมผสานระหวางการบริหารงานของ

สื่อดั้งเดิมและสื่อใหม ท้ังยังขาดความ เชี่ยวชาญ ความรู ความเขาใจอยางในการผลิตเนื้อหาใหถูกตอง

ตรงตามความสามารถของสื่อท่ีตองมีการสื่อสาร การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ ไปในเชิงกลยุทธ 

เพราะการสื่อสารเชิงกลยุทธเปรียบเสมือนตัวแบบทางความคิด (Mental Model) ท่ีสําคัญในการท่ี

องคกรจะขับเคลื่อนวิสัยทัศนและพันธกิจองคกรใหประสบความสําเร็จไดตามเปาหมาย การสื่อสาร

เชิงกลยุทธยังเปนเครื่องมือทางการบริหารของผูนําองคกรในการประสานความรูในการทํางานสูความรู

ในเชิงประยุกต รวมท้ังตองมีความรูความเขาใจในดานการตลาดท้ังในระดับประเทศ อาเซียน และระดับ

โลก เพ่ือใหสามารถปรับตัวรับมือกับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสื่อไดตลอดเวลาและ          

ทันสถานการณ สงผลใหประสิทธิภาพของงานท่ีออกมายังไมกอใหเกิดประโยชนไดจริง หรือสูงสุดได

อยางมีประสิทธิภาพ 

       คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน จึงตองมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท ดาน

การบริหารสื่อสารมวลชน เพ่ือใหกาวทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ท้ังนี้ เนื่องจากการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตองไดรับการพัฒนาไปพรอม ๆ กับเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ และสังคมของไทยและนานาชาติ 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 

เพ่ือใหมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีลักษณะดังนี้ 

1) มีความรู ความเขาใจในแนวคิด การวางแผนเชิงกลยุทธ  และการปฏิบัติงานดาน            

การบริหารงานดานสื่อสารมวลชนแขนงตาง ๆ ใหสอดรับกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมในปจจุบัน 

2) มีศักยภาพในการเปนผูบริหารตั้งแตระดับกลางจนถึงระดับสูงในองคกรสื่อสารมวลชน      

ของไทยท่ีมีความทัดเทียมกับนานาชาติ 

3) มีความคิดสรางสรรค มีวิสัยทัศนกวางไกลในงานสื่อสารมวลชน สรางความกาวหนาใหกับ

วิชาชีพยิ่งข้ึน 

4) มีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงมีความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือสรางและพัฒนา

องคกรวิชาชีพไปสูความเปนสากล 

 

ระบบการจัดการศึกษา 

 

 ใชระบบการศึกษาแบบไตรภาคปการศึกษาหนึ่งแบงเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ โดยในภาค

การศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาหและไมเกิน 14 สัปดาห 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 

 

เรียนวันเสาร-อาทิตย       เวลา 09.00-16.00 น. 

         ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม-เดือนพฤศจิกายน 

         ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนธันวาคม-เดือนมีนาคม 

         ภาคการศึกษาท่ี 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) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  (ไมนับหนวยกิตรวม)  6 หนวยกิต 

2)  หมวดวิชาบังคับ    12 หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเฉพาะ    18 หนวยกิต 

4)  วิทยานิพนธ     15 หนวยกิต 

 

แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) 

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  (ไมนับหนวยกิตรวม)   6 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาบังคับ     12 หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเฉพาะ         18 หนวยกิต 

4) หมวดวิชาเลือก      9 หนวยกิต 

5) การคนควาอิสระ                          6 หนวยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร     

 

วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา        หนวยกิต 

              (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วบ.501     สภาพการณปจจุบันของสื่อสารมวลชน                                  3(3-0-9) 

CA 501     Current Affairs in Mass Media 

วบ.502     หลักการวิจัยเบื้องตนสําหรับการบริหารสื่อสารมวลชน                    3(3-0-9) 

CA 502     Fundamentals of  Research for Mass Communication Administration 
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วิชาบังคับ   

  

นักศึกษา แผน ก และ แผน ข จะตองศึกษาวิชาบังคับท้ังหมด 4 วิชา รวม 12 หนวยกิต  
                   

รหัสวิชา ช่ือวิชา        หนวยกิต  

             (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วบ.600   ทฤษฎีประยุกตเพ่ือการบริหารสื่อสารมวลชน   3(3-0-9) 

CA 600        Applied Theories for Mass Communication Administration  

วบ.601   การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือการบริหารสื่อสารมวลชน   3(3-0-9) 

CA 601         Quantitative Research for Mass Communication Administration 

วบ.602   การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการบริหารสื่อสารมวลชน        3(3-0-9) 

CA 602        Qualitative Research for Mass Communication Administration 

วบ.603   กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชน           3(3-0-9) 

CA 603        Mass Communication Law and Ethics 

 

วิชาเฉพาะ 

 นักศึกษา แผน ก และ แผน ข จะตองศึกษาวิชาเฉพาะ จํานวน 6 วิชา รวม 18 หนวยกิต 

ดังตอไปนี้   

รหัสวิชา ช่ือวิชา         หนวยกิต  

              (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วบ.610   การจัดการกลยุทธเพ่ือการบริหารการสื่อสาร          3(3-0-9) 

CA 610         Strategic Management for Mass Communication Administration 

วบ.611       การบริหารเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อใหม                     3(3-0-9) 

CA 611       Communication Technology and New Media Administration 

วบ.612         การบริหารองคการสื่อดานขาว     3(3-0-9) 

CA 612        Journalism Organization Administration 

วบ.613   การบริหารองคการธุรกิจสื่อบันเทิง            3(3-0-9) 

CA 613        Entertainment Organization Administration 

วบ.614   การสื่อสารการตลาดและการจัดการดานตราสินคา            3(3-0-9) 

CA 614        Marketing Communication and Brand Management 

วบ.615  สัมมนาการบริหารสื่อสารมวลชน               3(3-0-9) 

CA 615         Seminar in Mass Communication Administration 
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วิชาเลือก 

นักศึกษา แผน ก ไมศึกษา/แผน ข เลือกศึกษา 3 วิชา รวม 9 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา         หนวยกิต  

              (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วบ.620        การสื่อสารความเสี่ยง ประเด็น การเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤติขององคการ 

  สื่อสารมวลชน          3(3-0-9) 

CA 620        Risk ,Issue, Change and Crisis Communication 

วบ.621         ความคิดสรางสรรคเพ่ือการบริหารงานสื่อสารมวลชน  3(3-0-9) 

CA 621        Creativity for Mass Communication Administration 

วบ.622        ภาวะผูนําของผูบริหารองคการสื่อสารมวลชน                     3(3-0-9) 

CA 622       Leadership for Mass Communication Organization 

วบ.623       หลักการบริหารธุรกิจองคการสื่อขนาดเล็กและขนาดกลาง            3(3-0-9) 

CA 623       Entrepreneurship for Small and Medium-Sized Mass Communication 

Business 

วบ.624       กลยุทธในการสรางความรับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืนขององคกร    3(3-0-9) 

CA 624       Strategies for Corporate Social Responsibility 

วบ.625       การศึกษาเฉพาะเรื่องเก่ียวกับการบริหารสื่อสารมวลชน              3(3-0-9) 

CA 625       Selected Topic in Mass Communication Administration 

 

การคนควาอิสระ  

รหัสวิชา ช่ือวิชา        หนวยกิต 

วบ.700   การคนควาอิสระ            6  

CA 700        Independent Study 

 

วิทยานิพนธ  

รหัสวิชา ช่ือวิชา        หนวยกิต 

วบ.800  วิทยานิพนธ             15 

CA 800        Thesis 
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แผนการศึกษา 

 

กอนเปดภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 1 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคการศึกษาท่ี 3 

วบ.501 สภาพการณปจจบุันของส่ือสารมวลชน        3 หนวยกิต                     
วบ.502 หลักการวิจัยเบ้ืองตนสําหรับการบริหารส่ือสารมวลชน 3 หนวยกติ                                     

ภาคการศึกษาท่ี 3 

วบ.501 สภาพการณปจจบุันของส่ือสารมวลชน        3 หนวยกิต                     
วบ.502 หลักการวิจัยเบ้ืองตนสําหรับการบริหารส่ือสารมวลชน 3 หนวยกติ                                     

รวม                         - (6) หนวยกิต  รวม                          - (6) หนวยกิต 

ปการศึกษาท่ี 1 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
วบ.600 ทฤษฎีประยกุตเพื่อการบริหารส่ือสารมวลชน    3 หนวยกิต 

วบ.601 การวจิัยเชิงปริมาณเพื่อการบริหารส่ือสารมวลชน  3 หนวยกิต 

วบ.603 กฎหมายและจริยธรรมการส่ือสารมวลชน       3 หนวยกิต 

วบ.600 ทฤษฎีประยุกตเพือ่การบริหารส่ือสารมวลชน      3 หนวยกิต 

วบ.601 การวจิัยเชิงปริมาณเพื่อการบริหารส่ือสารมวลชน    3 หนวยกิต 

วบ.603 กฎหมายและจริยธรรมการส่ือสารมวลชน         3 หนวยกิต 

รวม                             9 หนวยกิต  รวม                              9 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
วบ.602 การวจิัยเชิงคุณภาพเพื่อการบริหารส่ือสารมวลชน 3 หนวยกิต 

วบ.612 การบริหารองคการส่ือดานขาว                3 หนวยกิต 

วบ. 613 การบริหารองคการธุรกิจส่ือบนัเทิง            3 หนวยกิต 

วบ.602 การวจิัยเชิงคุณภาพเพื่อการบริหารส่ือสารมวลชน  3 หนวยกิต 

วบ.612 การบริหารองคการส่ือดานขาว                 3 หนวยกิต 

วบ. 613 การบริหารองคการธุรกิจส่ือบนัเทิง             3 หนวยกิต 

รวม                             9 หนวยกิต  รวม                              9 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 3 
วบ.610 การจัดการกลยุทธการส่ือสาร                 3 หนวยกิต 

วบ.614 การส่ือสารการตลาดและการจัดการดานตราสินคา    3 หนวยกิต 

(มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1) 

ภาคการศึกษาท่ี 3 
วบ.610 การจัดการกลยุทธการส่ือสาร                  3 หนวยกิต 

วบ.614 การส่ือสารการตลาดและการจดัการดานตราสินคา    3 หนวยกิต 

(มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1) 

รวม                             6 หนวยกิต รวม                              6 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 2 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
วบ.615 สัมมนาการบริหารส่ือสารมวลชน             3 หนวยกิต 

วบ.611 การบริหารเทคโนโลยีการส่ือสารและส่ือใหม    3 หนวยกิต 

(มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2) 

สอบประมวลความรู 

วบ.615 สัมมนาการบริหารส่ือสารมวลชน               3 หนวยกิต 

วบ.611 การบริหารเทคโนโลยีการส่ือสารและส่ือใหม      3 หนวยกิต 

(มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2) 

สอบประมวลความรู 

รวม                             6 หนวยกิต รวม                             6 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

วบ.800 วิทยานิพนธ                     9 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 (วิชาเลือก 3 วิชา 9 หนวยกิต) 

วบ.XXX วิชาเลือก                       3 หนวยกิต 

วบ.XXX วิชาเลือก                       3 หนวยกิต 

วบ.XXX วิชาเลือก                       3 หนวยกิต 

รวม                             9 หนวยกิต รวม                             9 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 3 

วบ.800 วิทยานิพนธ                      6 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 3 

วบ.700 การคนควาอิสระ                  6  หนวยกิต 

รวม                             6 หนวยกิต  รวม                              6 หนวยกิต 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 

วิชาเสริมพ้ืนฐาน  

  

วบ.501  สภาพการณปจจุบันของส่ือสารมวลชน                                        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 ก่ี 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

เพ่ือนําไปสูความเขาใจสื่อมวลชนในยุคโลกาภิวัฒน รวมท้ังสภาพการแขงขันของสื่อสารมวลชน

ทามกลางบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และกฎระเบียบตาง ๆ 

 

วบ.502   หลักการวิจัยเบ้ืองตนสําหรับการบริหารส่ือสารมวลชน                      3(3-0-9) 

CA 502   Fundamentals of Research for Mass Communication Administration 

         กระบวนทัศนในการแสวงหาความรู จริยธรรมของนักวิจัย แนวคิดหลัก และระเบียบวิธีวิจัยทาง

สังคมศาสตรท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการบริหารสื่อสารมวลชน รวมท้ังการเขียนขอเสนอเคาโครง

วิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
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วิชาบังคับ  

 

วบ.600 ทฤษฎีประยุกตเพ่ือการบริหารส่ือสารมวลชน                      3(3-0-9) 

CA 600  Applied Theories for Mass Communication Administration  

       ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีทางการบริหารสื่อสารมวลชน ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชในการบริหาร

การผลิต การบริหารธุรกิจ และการจัดการทางการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองคการ 

 

วบ.601 การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือการบริหารส่ือสารมวลชน            3(3-0-9) 

CA 601 Quantitative Research for Mass Communication Administration      

         กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร การเขียนและการนําเสนอรายงานวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือการบริหาร

สื่อสารมวลชน รวมท้ังจริยธรรมในการวิจัย ตลอดจนการประยุกตใชการวิจัยในงานสื่อสารมวลชน 

 

วบ.602 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการบริหารส่ือสารมวลชน                         3(3-0-9) 

CA 602 Qualitative Research for Mass Communication Administration 

          ความหมายและความสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพในงานดานการสื่อสาร วิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพตั้งแตการวางแผน การเก็บและการวิเคราะหขอมูล ความนาเชื่อถือของการวิจัย รวมถึงเทคนิค     

การวิจัยเชิงคุณภาพตางๆ อาทิ การสังเกตการณ การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การสะทอน

ความคิด การวิเคราะหตัวบท ฯลฯ รวมท้ังจริยธรรมในการวิจัย ตลอดจนการประยุกตใชการวิจัยในงาน

สื่อสารมวลชน 

 

วบ.603 กฎหมายและจริยธรรมการส่ือสารมวลชน                             3(3-0-9) 

CA 603 Mass Communication Law and Ethics 

        ปรัชญาดานกฎหมายท่ัวไป กฎหมายวาดวยการหม่ินประมาท กฎหมายสื่อสารมวลชนและกฎหมาย

อ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับผูบริหารและผูปฏิบัติหนาท่ีสื่อสารมวลชนทุกประเภท การเปรียบเทียบกฎหมาย

สื่อสารมวลชน จริยธรรมในสื่อของไทยกับตางประเทศ รวมท้ังแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายดังกลาว

ในอนาคต โดยเนนการวิเคราะหวิจารณการปรับใชกฎหมายกับกรณีและปญหาตาง ๆ ในเชิงการบริหาร 
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วิชาเฉพาะ  
 

วบ.610  การจัดการกลยุทธเพ่ือการบริหารการส่ือสาร                  3(3-0-9) 

CA 610  Strategic Management for Mass Communication Administration 

ความหมาย ทฤษฎี ปรัชญา และแนวคิดของการบริหารและจัดการองคการเชิงกลยุทธ เพ่ือให

บรรลุเปาหมายขององคการท้ังธุรกิจท่ีตองมีผลกําไร หรือองคการท่ีไมแสวงหากําไร โดยเนนกระบวน        

การบริหารงาน ประกอบดวยการวางแผนกลยุทธ การจัดการทรัพยากร การเงิน การตลาด ทรัพยากร

มนุษยในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน การนํากลยุทธสูการปฏิบัติ รวมถึงการควบคุมและ

ประเมินผล 
 

วบ.611 การบริหารเทคโนโลยีการส่ือสารและส่ือใหม                                     3(3-0-9) 

CA 611 Communication Technology and New Media Administration 

        ปรัชญา และแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อใหม ซ่ึงเปนชองทางการ

สื่อสารท่ีเกิดข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีการนําเสนอและเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ใหสามารถเขาถึง

กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการวิเคราะหถึงทิศทางและการนําเทคโนโลยีการสื่อสาร

และสื่อใหมมาใชในงานสื่อสารมวลชนอยางมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอสังคม 
 

วบ.612   การบริหารองคการส่ือดานขาว      3(3-0-9) 

CA 612  Journalism Organization Administration 

 แนวทางการบริหารและจัดการการผลิตงานดานขาวขององคกรสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียง   

สื่อโทรทัศน และสื่อใหม ท้ังในไทยและตางประเทศ โดยเนนการพัฒนาสรางสรรคเนื้อหางานบรรณาธิกรณ  

การผลิต และเทคนิคการปฏิบัติงาน โดยใชกลยุทธการตลาดท่ีสอดคลองกับกลุมเปาหมายและตาม

สภาพการณ การใชทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคาใหไดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเทียบเทาสากล โดย

คํานึงถึงการผลิตผลงานท่ีใหประโยชนตอสังคม 
 

วบ.613 การบริหารองคการธุรกิจส่ือบันเทิง        3(3-0-9) 

CA 613 Entertainment Organization Administration 

       แนวทางการบริหารและจัดการการผลิตงานดานปกิณกะความบันเทิง โดยเนนการพัฒนา

สรางสรรค ขององคกรสื่อนิตยสารและสํานักพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน สื่อภาพยนตร สื่อ

ใหม และกิจกรรมดานบันเทิง โดยเนนการพัฒนาสรางสรรคเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน หรือการผลิต 

ข้ันตอนกอน   การผลิต กระบวนการผลิต และหลังการผลิต ใชกลยุทธการตลาดท่ีสอดคลองกับ

กลุมเปาหมายและตามสภาพการณ การใชทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคาใหไดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมี

คุณภาพเทียบเทาสากล รวมท้ังความรับผิดชอบตอการผลิตผลงานท่ีใหประโยชนตอสังคม 
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วบ.614 การส่ือสารการตลาดและการจัดการดานตราสินคา                        3(3-0-9) 

CA 614  Marketing Communication and Brand Management 

        กระบวนการจัดการดานการสื่อสารการตลาดและการจัดการดานตราสินคา รวมถึง การบริหาร

องคการท่ีเก่ียวของกับงานดานการสื่อสารการตลาด อาทิ หนวยงานดานการโฆษณา หนวยงานดานสื่อ

โฆษณา หนวยงานดาน Digital Advertising หนวยงานดานการประชาสัมพันธ หนวยงานดานการจัด

กิจกรรมพิเศษ ฯลฯ ท่ีเปนของไทยและบริษัทขามชาติ 
 

วบ.615 สัมมนาการบริหารส่ือสารมวลชน               3(3-0-9) 

CA 615 Seminar in Mass Communication Administration 

        วิเคราะหประเด็นปญหาและสถานการณตาง ๆ ในการบริหารงานขององคกรสื่อสารมวลชน 

เพ่ือใหมีประสบการณในการเรียนรูวิธีการแกปญหาแนวทางการตัดสินใจในการบริหารโดยการนําทฤษฎี

และหลักการท่ีไดจากการศึกษามาประยุกตใชในการดําเนินการและบริหารจัดการองคกรสื่อสารมวลชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 

วิชาเลือก 
 

วบ.620 การส่ือสารความเส่ียง ประเด็น การเปล่ียนแปลงและภาวะวิกฤติขององคการ 

 ส่ือสารมวลชน                 3(3-0-9) 

CA 620 Risk ,Issue ,Change and Crisis Communication 

  การบูรณาการแนวคิดดานการสื่อสารความเสี่ยง การบริหารจัดการประเด็น การสื่อสารการ

เปลี่ยนแปลง และการสื่อสารภาวะวิกฤติขององคกรสื่อสารมวลชนในสถานการณตาง ๆ การวิเคราะห

องคกร กลุมเปาหมาย ชองทางและเครื่องมือในการสื่อสารโดยใชกลยุทธการสื่อสารท้ังเชิงรุกและรับ

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

วบ.621 ความคิดสรางสรรคเพ่ือการบริหารงานส่ือสารมวลชน   3(3-0-9) 

CA 621  Creativity for Mass Communication Administration 

         แนวคิดเก่ียวกับความคิดสรางสรรค หลักการและกระบวนการการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

รวมท้ังการบูรณาการความคิดสรางสรรคเพ่ือนําไปสูการวางกลยุทธการสื่อสาร 
 

วบ.622 ภาวะผูนําของผูบริหารองคการส่ือสารมวลชน                                    3(3-0-9) 

CA 622 Leadership for Mass Communication Organization 

ความหมาย ทฤษฎี ปรัชญาและแนวคิดของผูนํา คุณลักษณะบทบาท และภาวะผูนําท่ีมีอิทธิพล

ตอการสั่งการ การจูงใจผูใตบังคับบัญชา ใหแนวทางการปฏิบัติงานและการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ

พัฒนาผูใตบังคับบัญชา ในการบริหารงานใหบรรลุเปาหมาย ลดความขัดแยง และรับผิดชอบตอผูมีสวน

ไดเสียและสาธารณะ 
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วบ.623  หลักการบริหารธุรกิจส่ือสารมวลชนขนาดเล็กและขนาดกลาง              3(3-0-9) 

CA 623  Entrepreneurship for Small and Medium-Sized Mass Communication  

   Business 

        แนวคิดและหลักการการบริหารเพ่ือเปนผูประกอบการธุรกิจสื่อสารมวลชนขนาดเล็กและขนาด

กลาง ไดแก การวิเคราะหตลาด การจัดทําโครงการ การวิเคราะหทางการเงิน การหาแหลงเงินทุน 

การเงิน การบัญชี การวางตําแหนงสินคาและบริการ การจัดการบุคคล และลูกคาสัมพันธ รวมถึงการ

จัดทําธุรกิจเพ่ือสังคม  

 

วบ.624 กลยุทธในการสรางความรับผิดชอบตอสังคมอยางย่ังยืนขององคกร     3(3-0-9) 

CA 624  Strategies for Corporate Social Responsibility 

การศึกษาประเด็น แนวโนม โอกาสและอุปสรรค และกลุมท่ีมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ เพ่ือให

องคกรบูรณาการแนวคิดการบริหารจัดการและการสื่อสารในเชิงกลยุทธเพ่ือสรางสมดุลยในการดําเนิน

ธุรกิจและการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืน  

 

วบ.625  การศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการบริหารส่ือสารมวลชน                      3(3-0-9) 

CA 625  Selected Topic in Mass Communication Administration 

        การศึกษาคนควา การบรรยาย การอภิปราย หรือการสัมมนาทางวิชาการในประเด็นปญหาท่ี

นาสนใจเก่ียวกับการบริหารสื่อสารมวลชน ซ่ึงนักศึกษาและคณะฯ เห็นชอบรวมกัน 

 

การคนควาอิสระ 
 

วบ. 700 การคนควาอิสระ                                                          6  

CA 700 Independent Study 

  การเขียนรายงานเก่ียวกับเรื่องท่ีสนใจในการบริหารงานสื่อสารมวลชนขององคการประเภทตาง ๆ  

 

วิทยานิพนธ 
 

วบ. 800 วิทยานิพนธ                                                             15  

CA 800  Thesis 

        การเขียนขอเสนอเคาโครงวิจัยและการดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชา

การบริหารสื่อสารมวลชน เขียนวิทยานิพนธเก่ียวกับการบริหารสื่อสารมวลชน และนําเสนอวิทยานิพนธ 

การเขียนรายงานวิจัยเพ่ือเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ 


