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ปรัชญาของหลักสูตร 

 

การสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายการดําเนินงานและเสริมสราง

ความสามารถทางการแขงขันตามศักยภาพอันสูงสุดขององคกรภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังดาน

เทคโนโลยีและสังคม แตละองคกรจําเปนตองปรับตัวและใชการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับกลุมท่ีเก่ียวของ

และมีสวนไดสวนเสียตอองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือกอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดขององคกร  

 

ความสําคัญของหลักสูตร 

 

1) การจัดการการสื่อสารภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ จะมีผลตอการสรางความเขาใจอัน

ดี ความรวมมือ ตลอดจนทําใหเกิดความภาคภูมิใจในองคกร อันจะนํามาซ่ึงความภักดีและการเปน

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคาและทํางานเต็มประสิทธิภาพเพ่ือผลประโยชนขององคกร 

2) การจัดการการสื่อสารภายนอกองคกรมีบทบาทในการสรางความเขาใจ สรางชื่อเสียงและ

ภาพลักษณท่ีดีขององคกรใหเกิดข้ึนได 

3) การจัดการการสื่อสารและการสรางความสัมพันธระหวางองคกรกับกลุมเปาหมายท่ีเปนผูมี

สวนไดสวนเสียตอองคกรใหเหมาะสมและสอดคลองกับความแตกตางของแตละกลุม จะสามารถทําให

องคกรมีพันธมิตรและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายได 

4) ประเทศไทยยังขาดบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตท่ีสามารถทํางานทางดานการจัดการการ

สื่อสารองคกรแบบบูรณาการอยางมืออาชีพ รูวิธีใชสื่ออยางริเริ่มสรางสรรค รูจักกระบวนการหาขอมูล มี

นวัตกรรมทางความคิดเพ่ือการวางแผนกลยุทธท่ีดี รวมถึงการออกแบบสารเพ่ือวัตถุประสงคตาง ๆ 
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คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ไดตระหนักถึงความตองการดานบุคลากรดังกลาว จึงไดกําหนด

หลักสูตรปริญญาโททางดานการสื่อสารองคกรข้ึน ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบุคลากรในระดับ

มหาบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ มีความรูความสามารถทางดานการจัดการการสื่อสารองคกร 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 

เพ่ือใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีลักษณะดังนี้ 

1) มีศักยภาพ มีความรูความสามารถทางดานการจัดการการสื่อสาร มีนวัตกรรมทางความคิดท่ี

สอดรับกับสถานการณปจจุบันและความตองการขององคกรท้ังภาครัฐและเอกชน 

2) สามารถนําเอาความรู ความเขาใจในหลักการและแนวคิดการจัดการการสื่อสารองคกร

รวมถึงความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือไปใชประยุกตใชในการปฏิบัติการจัดการการ

สื่อสารองคกร 

3) มีลักษณะความเปนผูนํา มีความคิดวิเคราะหและความคิดสรางสรรคเพ่ือการวางแผนกลยุทธ

การสื่อสาร มีวิสัยทัศนในการวางแผนเพ่ืออนาคต 

4) มีจริยธรรมในการจัดการการสื่อสาร บุคลากร องคกรและความสัมพันธกับกลุมผูมีสวนได

สวนเสียตาง ๆ โดยมีความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม  

 

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 
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จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 45 หนวยกิต 

 ระยะเวลาศึกษา เปนหลักสูตรแบบไมเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาตลอดหลักสูตร 

อยางนอย 6 ภาคการศึกษาปกติ (2 ปการศึกษา) 

 

โครงสรางหลักสูตร 

  

แผน ก (ทําวิทยานิพนธ) 

 1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)   6 หนวยกิต 

 2) หมวดวิชาบังคับ    21 หนวยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือก     9  หนวยกิต 

 4) วิทยานิพนธ     15 หนวยกิต 

 

แผนข (ไมทําวิทยานิพนธ) 

 1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)   6 หนวยกิต 

 2) หมวดวิชาบังคับ    21 หนวยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือก    18 หนวยกิต 

 4) การคนควาอิสระ     6   หนวยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร     

 

วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม) 

รหัสวิชา      ช่ือวิชา          หนวยกิต 

       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วจ. 501  ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร         3 (3-0-9)   

CA 501  Fundamental of Communication 

วจ. 502  ความรูเบื้องตนทางกระบวนการจัดการขอมูลเพ่ือการวิจัยทางการสื่อสาร 3 (3-0-9) 

CA 502  Fundamental of data Processing for Communication Research 
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วิชาบังคับ 

นักศึกษาแผน ก. และแผน ข. จะตองศึกษาวิชาบังคับจํานวน 7 วิชา รวม 21 หนวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา          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  ช่ือวิชา          หนวยกิต 

        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วจ. 620  เศรษฐกิจสรางสรรคกับการจัดการการสื่อสาร  3 (3-0-9)  

CA 620  Creative Economy and Communication Management 

วจ. 621  องคกรกับความรับผิดชอบตอสังคม   3 (3-0-9)  

CA 621  Corporate Social Responsibility  

วจ. 622  กลยุทธการสื่อสารเชิงบูรณาการ    3 (3-0-9)  

CA 622  Integrated Communication Strategies 
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วจ.623   การบริหารประเด็น การบริหารความขัดแยง และการสื่อสารในภาวะวิกฤติ 3 (3-0-9)           

CA 623   Issues, Conflict Management and Crisis Communication   

วจ. 624  การจัดการความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 3 (3-0-9)  

CA 624  External Stakeholders Relationship Management 

วจ. 630  เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือการจัดการ   3 (3-0-9)  

CA 630  Communication Technology for Management 

วจ. 631   การจัดการการสื่อสารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง    3 (3-0-9)  

CA 631   Risk and Change Communication Management 

วจ. 632   การจัดการการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม              3 (3-0-9)  

CA 632   Intercultural Communication Management 

วจ. 633   การบริหารตราสินคาและชื่อเสียงองคกร   3 (3-0-9)  

CA 633   Reputation and Brand Management 

 

การคนควาอิสระ  

รหัสวิชา ช่ือวิชา           หนวยกิต 

วจ. 700   การคนควาอิสระ     6    

CA 700  Independent Study 
 

วิทยานิพนธ  

รหัสวิชา ช่ือวิชา           หนวยกิต 

วจ. 800  วิทยานิพนธ      15   

CA 800  Thesis 
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แผนการศึกษา 

 

กอนเปดภาคการศึกษา 1 ปการศึกษาท่ี 1 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคการศึกษาท่ี 3  
วจ. 501 ความรูเบื้องตนทางการส่ือสาร  3 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 3  
วจ. 501 ความรูเบื้องตนทางการส่ือสาร  3 หนวยกิต 

วจ. 502 ความรูเบื้องตนทางกระบวนการจัดการขอมูลเพือ่การวิจยั

ทางการส่ือสาร 3 หนวยกิต 

วจ. 502 ความรูเบื้องตนทางกระบวนการจัดการขอมูลเพือ่การวิจยั

ทางการส่ือสาร 3 หนวยกิต 

รวม          6 หนวยกิต รวม             6 หนวยกิต 

ปการศึกษาท่ี 1 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

วจ. 600 ทฤษฎีการส่ือสารและการประยุกต 3 หนวยกิต วจ. 600 ทฤษฎีการส่ือสารและการประยุกต 3 หนวยกิต 

วจ. 601 การวิจยัทางการส่ือสารเชิงปริมาณ 3 หนวยกิต วจ. 601 การวิจยัทางการส่ือสารเชิงปริมาณ 3 หนวยกิต 

วจ. 603 หลักการจัดการการส่ือสารองคกร 3 หนวยกิต วจ. 603 หลักการจัดการการส่ือสารองคกร 3 หนวยกิต 

รวม         9 หนวยกิต รวม            9 หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

วจ.602 การวจิัยทางการส่ือสารเชิงคุณภาพ 3 หนวยกิต 

วจ.612 กฎหมายและจริยธรรมการจัดการการส่ือสารองคกร   

                                                       3 หนวยกิต 

วจ. 602 การวิจยัทางการส่ือสารเชิงคุณภาพ 3 หนวยกิต 

วจ. 612 กฎหมายและจริยธรรมการจัดการการส่ือสารองคกร    

                                                       3 หนวยกิต 

วจ.611 พฤติกรรมองคกรกับการส่ือสาร 3 หนวยกิต วจ. 611 พฤติกรรมองคกรกับการส่ือสาร 3 หนวยกิต 

รวม         9 หนวยกิต รวม            9 หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 
วจ.xxx วิชาเลือก               3 หนวยกติ 

วจ.xxx วิชาเลือก               3 หนวยกติ 
วจ.xxx วิชาเลือก               3 หนวยกติ 

วจ.xxx วิชาเลือก               3 หนวยกติ 
(มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1) (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 

วจ.613 สัมมนาการจัดการการส่ือสารองคกร 3  หนวยกิต วจ.613 สัมมนาการจัดการการส่ือสารองคกร 3 หนวยกิต 

วจ.xxx วิชาเลือก               3 หนวยกติ 

(มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2) 

สอบประมวลความรู 

วจ.xxx วิชาเลือก               3 หนวยกติ 

(มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2) 

สอบประมวลความรู 

รวม           6 หนวยกิต รวม           6 หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

วจ. 800 วิทยานิพนธ          9 หนวยกิต วจ. xxx วิชาเลือก 3 หนวยกิต    

 วจ. xxx วิชาเลือก 3 หนวยกิต    

 วจ. xxx วิชาเลือก 3 หนวยกิต    

รวม           9 หนวยกิต รวม           9 หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 
วจ. 800 วิทยานิพนธ          6 หนวยกิต วจ. 700 การคนควาอิสระ         6 หนวยกิต 

รวม           6 หนวยกิต รวม           6 หนวยกิต 
 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 

วจ. 501 ความรูเบ้ืองตนทางการส่ือสาร         3 (3-0-9) 

CP 501 Fundamental of Communication 

  ความหมายองคประกอบประเภทบทบาทหนาท่ี รวมถึงอิทธิพลของการสื่อสารและ

สื่อสารมวลชนประเภทตาง ๆท่ีมีตอบุคคลและสังคมโดยรวม การเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม การเมือง 

การจัดระเบียบโลก Media Landscapeรวมท้ังจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักสื่อสาร 
 

วจ. 502 ความรูเบ้ืองตนทางกระบวนการจัดการขอมูลเพ่ือการวิจัยทางการส่ือสาร 3 (3-0-9) 

CA 502 Fundamental of data Processing for Communication Research 

  แนวคิด กระบวนการ เทคนิค รูปแบบ และระเบียบวิธีการวิจัยการสื่อสารเพ่ือนํามาใชประโยชน

ในการจัดการการสื่อสารองคกร สถิติเบื้องตนในการวิจัยเชิงปริมาณและโปรแกรมวิเคราะหขอมูลในการ

วิจัยเชิงคุณภาพ 
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วิชาบังคับ 
 

วจ. 600 ทฤษฎีการส่ือสารและการประยุกต     3 (3-0-9)  

CA 600 Theories of Communication and Application 

  ทฤษฎีการสื่อสารและทฤษฎี ท่ีเก่ียวของตั้งแตทฤษฎีในระดับการสื่อสารภายในบุคคล  

การสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารในกลุม การสื่อสารในองคกร และการสื่อสารมวลชน รวมท้ังวิธีคิด

วิเคราะห การพิจารณาถึงตัวแปรท่ีเก่ียวของ และวิธีการประยุกตใชทฤษฎีเพ่ือการวิจัย และการ

ดําเนินงาน การสื่อสารท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 
 

วจ. 601 การวิจัยทางการส่ือสารเชิงปริมาณ     3 (3-0-9)  

CA 601 Quantitative Communication Research 

  แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงปริมาณ การกําหนดปญหาการวิจัยการสรางกรอบแนวคิดและ

สมมติฐานในการวิจัย การสุมตัวอยาง การวัดตัวแปรการทดสอบความเชื่อถือไดและความถูกตองของ

เครื่องมือวัด การเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูล สามารถใชโปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูป 

ในการจัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ เรียนรูและเขาใจในเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติและ

นําไปใชไดอยางถูกตอง และสามารถวิเคราะหขอมูลสรุปผลและนําเสนอผลโดยใชตารางและแผนภาพ

รูปแบบตาง ๆ ไดอยางนาสนใจท้ังนี้รวมถึงกระบวนการวิจัย โดยใชชองทางผานทางสื่อดิจิทัล 
 

วจ. 602 การวิจัยทางการส่ือสารเชิงคุณภาพ        3 (3-0-9)  

CA 602 Qualitative Communication Research 

แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ การกําหนดปญหาการวิจัยการสรางกรอบแนวคิดในการ

วิจัย ความถูกตองและเชื่อถือไดของการวิจัยเชิงคุณภาพ เรียนรูเทคนิควิธีการเก็บขอมูลท่ีมีการใชอยาง

กวางขวางและมีประสิทธิภาพ ไดแก การสังเกต การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) การ

วิเคราะหเนื้อหา และวิธีการอ่ืนๆ การวิเคราะหขอมูล การสรุปและการเขียนรายงานผลการวิจัยไดอยาง

นาสนใจ 
 

วจ. 603 หลักการจัดการการส่ือสารองคกร     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

สื่อสารเพ่ือจัดการภาวะวิกฤต 
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วจ. 611 พฤติกรรมองคกรกับการส่ือสาร                    3 (3-0-9)  

CA 611 Organizational Behavior and Communication 

 แนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมองคกรและทฤษฎีจิตวิทยาทางการสื่อสาร เพ่ือนํามาวางแผนการ

จัดการและการวางกลยุทธการสื่อสารองคกร ตลอดจนแกปญหาอุปสรรคทางการสื่อสาร เพ่ือสราง

แรงจูงใจและความภักดีองคกรใหบุคคลในองคกร เปนทุนมนุษยขององคกรท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 

วจ. 612 กฎหมายและจริยธรรมการจัดการการส่ือสารองคกร   3 (3-0-9)  

CA 612 Law and Ethics for Corporate Communication Management 

 กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการการสื่อสารองคกร ท่ีมาของมาตรการและ

ปญหาในการบริหารจากกฎหมายดังกลาว นอกจากกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสื่อแลวยังรวมถึงกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการบริหารจัดการท้ังภายในและภายนอกองคกร เชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายลิขสิทธิ์

และทรัพยสินทางปญญา กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสื่อใหม เปนตน 

 

วจ. 613 สัมมนาการจัดการการส่ือสารองคกร     3 (3-0-9)  

CA 613 Seminar in Corporate Communication Management 

 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปราย และการจัดกลุมกิจกรรม โดยการนําเอาทฤษฎี 

แนวคิด และ หลักการและประเด็นในสังคมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการและการจัดการการสื่อสาร

องคกรมาใช รวมท้ังการบูรณาการองคความรูตางๆในการจัดการการสื่อสารองคกร เพ่ือนําความรูท่ี

ไดมาพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธและ/หรือ การคนควาอิสระ 

 

วิชาเลือก 

 

วจ. 620 เศรษฐกิจสรางสรรคกับการจัดการการส่ือสาร    3 (3-0-9)  

CA 620 Creative Economy and Communication Management 

 แนวคิด ความสําคัญ รูปแบบ บทบาทของเศรษฐกิจสรางสรรคเชิงปฏิบัติจาการกําหนดนโยบาย 

ภารกิจและ เปาหมาย การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการบริหารองคกรสมัยใหมเพ่ือนํามาเปนกรอบ

แนว คิดวิ เคราะหการจัดการการสื่ อสารองค กร ท่ีสอดคลอง กับ กับ เศรษฐ กิจสร 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

การจัดการสื่อสารองคกรเพ่ือเสริมสรางความเขาใจอันดี ทัศนคติและภาพลักษณขององคกร 

ในการรับผิดชอบตอสังคมในประเด็นตางๆ 

 

วจ. 622 กลยุทธการส่ือสารเชิงบูรณาการ      3 (3-0-9)  

CA 622 Integrated Communication Strategies 

 กลยุทธการสื่อสารเชิงบูรณาการเพ่ือประยุกตใชในการรณรงคการสื่อสารองคกรในภาครัฐและ

เอกชน โดยมีจุดมงหมายทางการตลาดและหวังผลตอการดําเนินธุรกิจ โดยบูรณาการการใชเครื่องมือ

การสื่อสารตาง ๆ เชน การโฆษณา การประชาสมพันธ การสงเสริมการขาย การจัดกิจกรรมทางการ

ตลาด การตลาดทางตรง เปนตน ตลอดจนการใชสื่อตางๆท้ังสื่อมวลชน และ สื่อดิจิทัล เพ่ือเขาถึง

กลุมเปาหมายขององคกร รวมท้ังการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการสื่อสาร 

 

วจ.623 การบริหารประเด็น การบริหารความขัดแยง และการส่ือสารในภาวะวิกฤต 3 (3-0-9)  

CA 623 Issues, Conflict Management and Crisis Communication 

  การวิเคราะหจุดกําเนิดและพัฒนาการของประเด็นตางๆในสภาพแวดลอม เพ่ือเลือกแนว

ทางการบริหารท่ีเหมาะสมในการลดปญหาอุปสรรคและเสริมสรางโอกาสดานภาพลักษณ ชื่อเสียง และ

สัมพันธภาพกับกลุมผูมีสวนไดเสีย ดวยวิธีการตางๆ เชน การบริหารขาวสาร การชี้แนะประเด็นผานสื่อ 

การสื่อสารเชิงรุกและเชิงรับ การจัดการความขัดแยงระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร การเจรจา

ตอรอง สาเหตุและประเภทของภาวะวิกฤติ แนวทางการจัดการ การเลือกใชกลยุทธการสื่อสารรวมท้ัง

การสื่อสารในสังคมออนไลนเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบและการแกไขฟนฟูภาพลักษณและชื่อเสียงของ

องคกร   

  

วจ. 624 การจัดการความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก    3 (3-0-9)  

CA 624 External Stakeholders Relationship Management  

 การวางกลยุทธภายใตการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมและสื่อ เพ่ือสรางและรักษาไวซ่ึง

สัมพันธภาพระหวางองคกรกับกลุมเปาหมายผู มีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร (External 

Stakeholders)เชน กลุมลูกคาเปาหมาย (Customer) ชุมชน (Community) รัฐบาล (Government) 

และสื่อมวลชน (Media) เพ่ือใหองคกรเปนองคกรบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) การดํารง

ธรรมมาภิบาลขององคกร (Corporate Good Governance) ตลอดจนการสรางเครือขายและพันธมิตร

องคกร 
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วจ. 630 เทคโนโลยีการส่ือสารเพ่ือการจัดการ     3 (3-0-9)  

CA 630 Communication Technology for Management  

 พัฒนาการและผลกระทบของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีทางการ

สื่อสารประเภทตางๆและความสัมพันธท่ีมีตองคกร หลักการและแนวทางในการใชเทคโนโลยีทางการ

สื่อสารสมัยใหมอยางเหมาะสมในยุคดิจิทัล เพ่ือการจัดการท้ังภายในและภายนอกองคกร 

 

วจ. 631 การจัดการการส่ือสารความเส่ียงและการเปล่ียนแปลง      3 (3-0-9)  

CA 631 Risk and Change Communication Management  

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอองคกร แนวคิดและปรากฏการณทาง

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยงขององคกร ในยุคปจจุบัน โดยเนนการผสมผสาน

ความรูทางดานการสื่อสารเพ่ือจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงองคกร โดยมี

จุดประสงคเพ่ือลดความเสี่ยงดานตางๆ รวมท้ังใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

 

วจ. 632 การจัดการการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม                 3 (3-0-9)  

CA 632 Intercultural Communication Management 

 ความหมายและพัฒนาการของการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม ความแตกตางทางวัฒนธรรมใน

สังคมโลกและองคกรขามชาติ ความสําคัญและผลกระทบของวัฒนธรรมท่ีมีตอองคกร หลักการ แนวทาง 

และการประยุกตใชการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมเพ่ือการจัดการในองคกรและสังคมท่ีมีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 

 

วจ. 633 การบริหารตราสินคาและช่ือเสียงองคกร     3 (3-0-9)  

CA 633 Reputation and Brand Management 
 

 ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และองคประกอบของชื่อเสียง ตราองคกร และตราสินคา

ประเภทตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของสัมพันธกัน รวมท้ังศึกษาการสรางตราสินคา และจัดการตราสินคา

อยางสรางสรรคและมีกลยุทธ ตั้งแตการวิเคราะห การออกแบบ และ การใชประโยชนตราสินคาภายใน

และภายนอกองคกร 
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การคนควาอิสระ 

 

วจ. 700 การคนควาอิสระ       6  

CA 700 Independent Study 

  ใหนักศึกษานําเสนอรายงานการศึกษาเจาะลึกทางดานการจัดการการสื่อสารองคกร เนน

ความสามารถในการจัดระบบความคิด ตั้งแตเริ่มโครงการจนบรรลุเปาหมายการศึกษาตามท่ีระบุไวใน

การเสนอเคาโครงการศึกษารายงานดังกลาว ประกอบดวยสาระในเรื่องท่ีศึกษา วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตลอดจนวิธีการศึกษาอยางเปนระบบ สามารถนําไปสูขอสรุปหรือขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชน 

 

วิทยานิพนธ 

 

วจ. 800 วิทยานิพนธ              15 

CA 800 Thesis 

การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาการ

จัดการการสื่อสารองคกร เขียนวิทยานิพนธเก่ียวกับการสื่อสารองคกร และนําเสนอวิทยานิพนธ การ

เขียนรายงานวิจัยเพ่ือเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ 
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