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3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ปรั ชญาและวัตถุประสงค์
คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิ ดสอนหลักสูตร
ปริ ญญาโทภาคปกติ มาตังแต่
้ ปีการศึกษา 2525 จนถึงปั จจุบนั ได้ ผลิตมหาบัณฑิตในสาขาด้ าน
การสื่อสารและสื่อสารมวลชนออกไปรับใช้ สงั คมได้ เป็ นจํานวนมาก ในปั จจุบนั นักวิชาชีพด้ าน
สื่อสารมวลชนได้ เข้ ามาศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทของคณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
ในระดับสูงขึ ้นเรื่ อย ๆ เนื่องจากกิจการด้ านสื่อสารมวลชนมีการขยายตัวเป็ นอันมากและนวัตกรรม
รวมทังในแต่
้
ละปี ผลประกอบการในกิจการด้ าน
ใหม่ ๆ เกิดขึ ้นในวิชาชีพด้ านนี ้ตลอดเวลา
สื่อสารมวลชนที่มีผลกําไรมากขึ ้น สร้ างรายได้ ให้ กบั ผู้ประกอบการและบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้ านนี ้
อย่างมหาศาล จึงมีแรงจูงใจให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องในวิชาชีพนี ้แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาในการ
ปฏิบตั งิ านและธุรกิจมากขึ ้น
จากแนวโน้ ม ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า ในวิ ช าชี พ สื่ อ สารมวลชน และความต้ อ งการด้ า น
บุค ลากรที่ มี ความรู้ สามารถในเชิ ง การปฏิ บัติ ก ารและการบริ ห ารดัง กล่า ว ประกอบกับ ความ
ตระหนักถึงความจําเป็ นเร่ งด่วนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้ านสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็ นผู้มี
บทบาทอย่างสูงในด้ านการจัดการการสื่อสารของประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่
สังคมไทยที่กําลังเผชิญหน้ าและก้ าวผ่านสังคมแห่งข่าวสาร (Information Society) ซึง่ ผลิตสร้ าง
การสื่อสารได้ อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี ้องค์กรสื่อสารมวลชนต่าง ๆ ยังได้ มี
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ของประเทศไทย มีความเจริ ญก้ าวหน้ าทัดเทียมกับกิจการสื่อมวลชนระดับโลก
ดังนัน้ คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ซึง่ มีหน้ าที่ต้องสนองตอบต่อความต้ องการ
ของสังคมในด้ านการศึกษาวิทยาการด้ านการสื่อสารมวลชนโดยตรง จึงได้ เปิ ดหลักสูตรปริญญาโท
สําหรับผู้บริ หารในปี การศึกษา 2541 เป็ นต้ นมา โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะในเชิ งบริ หารงานด้ านสื่อสารมวลชนที่ มีความสามารถรอบรู้ ด้ านการจัดการ รู้ จัก
เลือกใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่และมีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกลเพื่อสนองตอบความต้ องการของ
สังคม โดยยึดถือการดําเนินงาน ภายใต้ ทรัพยากรทางการศึกษาของคณะฯ และมหาวิทยาลัยที่มี
อยู่ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ สูง สุด พร้ อมกั บ การสร้ างเสริ ม ศัก ยภาพของคณะวารสารศาสตร์ แ ละ
สื่ อ สารมวลชนในด้ านความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ านการบริ ห ารงานด้ าน
้
างประเทศให้ มากขึ ้น
สื่อสารมวลชนกับองค์กรสถาบันต่าง ๆ ทังภายในประเทศและต่
ในปั จจุบนั หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารสื่อสารมวลชน) ได้ ดําเนินการ
จัดการเรี ยนการสอนมาระยะหนึ่งแล้ วจึงมีความจําเป็ นที่จะต้ องปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้เรี ยน นักวิชาชีพ ผู้ที่เกี่ยวข้ องและผู้ประกอบการ และผู้บริ หารองค์กรด้ าน
สื่อสารมวลชนอย่างแท้ จริ ง รวมทังสถานการณ์
้
ในทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และธุรกิจ
สื่อสารมวลชนได้ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทําให้ การปฏิบตั ิงานในทางสื่อสารมวลชนมีความ
ซับซ้ อนยิ่งขึ ้น ดังนัน้ หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารสื่อสารมวลชน) จึงต้ อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์ดงั กล่าว
5. กําหนดการเปิ ดสอน
ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2554 เป็ นต้ นไป
6. คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิสมัครเข้ าศึกษา
6.1 สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับรองวิทยฐานะ
6.2 ผู้บริ หารระดับกลางขึ ้นไป จะได้ รับการพิจารณาประกอบ
6.3 เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 8 แห่งข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
้
อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
7.1 ใช้ วิธีการสอบ ทังสอบข้
7.2 มีการพิจารณาผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) หรื อ TOEFL หรื อ IELTS
(ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

-38. ระบบการศึกษา
8.1 หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารสื่อสารมวลชน เป็ น
การศึกษาภาคคํ่าในระบบไตรภาค
8.2 หลักสูตรการศึกษาแบ่งเป็ น 2 แผน คือ
8.2.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 แผนการศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะวิชา และทํา
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี ้จะต้ องศึกษาและสอบรายวิชาต่าง ๆ ได้ ไม่น้อยกว่า 45
หน่วยกิต ซึง่ ประกอบด้ วยวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต วิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
และวิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต
8.2.2 หลักสูตรแผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะวิชาโดยไม่ต้องทํา
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องศึกษาวิชาการศึกษาค้ นคว้ าอิสระแทนนักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี ้จะต้ อง
ศึกษาและสอบรายวิชาต่าง ๆ ได้ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ซึง่ ประกอบด้ วย วิชาบังคับ 12
หน่วยกิต วิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต วิชาเลือก 12 หน่วยกิต และวิชาการค้ นคว้ าอิสระ 6 หน่วยกิต
8.3 นักศึกษาที่ไม่มีพื ้นฐานความรู้ทางวารสารศาสตร์ ฯ หรื อนิเทศศาสตร์ ต้ องศึกษาวิชา
เสริ มพื ้นฐาน 2 วิชา คือ วิชา วบ.501 ความรู้เบื ้องต้ นทางสื่อสารมวลชน และวิชา วบ.502 ความรู้
เบื อ้ งต้ น ทางวิ จัย สื่ อ สารมวลชน
การวัด ผลของวิ ช าเสริ ม พื น้ ฐานดัง กล่า วจะมี ค่า ระดับ
P (ผ่าน) หรื อ N (ไม่ผา่ น) และค่าระดับที่ได้ จากการศึกษาดังกล่าวจะไม่นํามาคิดรวมกับหลักสูตร
8.4 การสอบประมวลวิชา (Comprehensive Examination) ทังแผน
้
ก แบบ ก 2 และ
แผน ข
แผน ก แบบ ก 2
นักศึกษาจะสอบประมวลวิชาได้ เมื่อจดทะเบียนศึกษาวิชาบังคับ จํานวน 12
หน่วยกิต และวิชาเฉพาะ จํานวน 15 หน่วยกิต แล้ ว และได้ คา่ ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00
โดยจะต้ องสอบให้ ได้ ระดับ P ภายใน 3 ครัง้ มิฉะนันจะถู
้ กถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา และ
ผลการสอบทุกครัง้ จะบันทึกไว้ ในระเบียน
แผน ข
นักศึกษาจะสอบประมวลวิชาได้ เมื่อจดทะเบียนศึกษาวิชาบังคับ จํานวน 12 หน่วยกิต
และวิชาเฉพาะ จํานวน 15 หน่วยกิตแล้ ว และได้ คา่ ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 การสอบ
ประมวลวิชา ประกอบด้ วย การสอบข้ อเขียนและปากเปล่า นักศึกษาจะต้ องสอบให้ ได้ ระดับ P
้ กถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา และผลการสอบทุกครัง้ จะบันทึก
ภายใน 3 ครัง้ มิฉะนันจะถู
ไว้ ในระเบียน
8.5 การทําวิทยานิพนธ์ (กรณีศกึ ษาแผน ก แบบ ก 2)
8.5.1 นักศึกษาจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษามาแล้ วไม่ตํ่ากว่า 4
้ ้
ภาคการศึกษา มีหน่วยกิตสะสมไม่ตํ่ากว่า 30 หน่วยกิต ได้ คา่ เฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 ทังนี
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เป็ นอาจารย์ประจํา มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาเอก หรื อมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า
รองศาสตราจารย์ และมีผ้ เู ป็ นที่ปรึ กษาร่ วมอีกอย่างน้ อย 1 คน จากภายในหรื อภายนอก
มหาวิทยาลัยก็ได้ ในกรณีที่ผ้ ทู ี่เป็ นที่ปรึ กษาร่ วมต้ องมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาเอก หรื อ
มีตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรื อเป็ นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ซึง่ มี
ตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าข้ าราชการระดับ 7
8.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์กระทําโดยวิธีนําเสนอในที่ประชุม โดยคณะกรรมการสอบ
ประกอบด้ วย คณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน ประธานกรรมการ 1 คน
กรรมการกลางซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องจากภายในหรื อภายนอกมหาวิทยาลัยที่ได้ รับ
การแต่งตังจากคณะกรรมการบั
้
ณฑิตศึกษา 2 คน
8.5.3
การดํ า เนิ น การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามข้ อบัง คับ มหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2535
8.5.4 นักศึกษาจะต้ องสอบภาษาอังกฤษได้ ระดับ P ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์
รายละเอียดการสอบภาษาต่างประเทศให้ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วย
การสอบภาษาต่างประเทศสําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
8.5.5 นักศึกษาต้ องจัดทําบทความวิทยานิพนธ์ ที่พร้ อมสําหรับการตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการหรื อรายงานการประชุมวิชาการ
8.6 การศึกษาวิชาการค้ นคว้ าอิสระ (กรณีศกึ ษา แผน ข)
เมื่อศึกษามาแล้ ว
นักศึกษาจะจดทะเบียน วบ. 700 การค้ นคว้ าอิสระ ได้
ไม่ตํ่ากว่า 5 ภาคการศึกษา มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ผ่านวิชาบังคับ จํานวน 12
หน่วยกิต วิชาเฉพาะ จํานวน 15 หน่วยกิต และวิชาเลือก จํานวน 12 หน่วยกิต ได้ คา่ เฉลี่ย
สะสมไม่ ตํ่ า กว่ า
3.00
นัก ศึก ษาจะสอบวิ ช าการค้ น คว้ า อิ ส ระได้ เมื่ อ สอบภาษา
ต่างประเทศผ่านแล้ ว ทังนี
้ ้คุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาสอบวิชาการ
ค้ นคว้ าอิสระ เช่นเดียวกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ข้ อ 8.5.1
8.7 นักศึกษาต้ องสอบผ่านภาษาต่างประเทศ โดยจะต้ องสอบได้ ระดับ P (ผ่าน) และ
ไม่นบั หน่วยกิต ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการสอบภาษา
ต่างประเทศ สําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา

-510. การลงทะเบียนเรี ยน
ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรื อ วิทยานิพนธ์ได้
ไม่ตํ่ากว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต รายละเอียดการลงทะเบียนการศึกษาอื่น ๆ ให้
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึง่ หน่วย ดังต่อไปนี ้
ระดับ
A A- B+ B B- C+ C
D
F
ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
11.1.1 การนับหน่วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาที่นกั ศึกษาได้
ค่าระดับ S หรื อ ระดับไม่ตํ่ากว่า C เท่านัน้
11.1.2 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ
U (ใช้ ไม่ได้ ) โดยไม่มีคา่ ระดับ
11.1.3 การวัดผลการศึกษาวิชาการค้ นคว้ าอิสระ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ
S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ได้ ) โดยไม่มีคา่ ระดับ
11.1.4 การวัดผลวิชาเสริ มพื ้นฐาน การสอบประมวลวิชา และการสอบภาษา
ต่างประเทศ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผา่ น)
11.2 การสําเร็จการศึกษา
11.2.1 ศึกษาลักษณะวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่น ๆ
ตามที่คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชนกําหนดไว้ ครบถ้ วนแล้ ว และได้ คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ตํ่ากว่า 3.00
11.2.2 ได้ ระดับ P ในการสอบประมวลวิชา
11.2.3 ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ (กรณีศกึ ษาแผน ก แบบ ก 2)
11.2.4 ได้ ระดับ S ในวิชาการค้ นคว้ าอิสระ (กรณีศกึ ษาแผน ข)
11.2.5 ได้ ระดับ P ในการสอบภาษาต่างประเทศ
11.2.6 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้ อยดําเนินการ
ให้ ผลงานหรื อส่วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) (กรณีศกึ ษาแผน ก แบบ ก 2)
ในแต่ละปี คณะฯ จะรับนักศึกษาประมาณปี ละ 80 คน

-612. งบประมาณ
ดําเนินโครงการในรู ปแบบโครงการเลี ้ยงตัวเอง โดยประมาณการค่าใช้ จ่ายในการผลิต
บัณฑิต ประมาณ 200,000 บาท/คน/ปี
13. หลักสูตร
13.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
13.2 โครงสร้ างหลักสูตร แบ่งออกเป็ น 2 แผน คือ
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ )
วิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต
วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
15 หน่วยกิต
รวม
45 หน่วยกิต
หลักสูตร แผน ข (ไม่ ทาํ วิทยานิพนธ์ )
วิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต
วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
วิชาการค้ นคว้ าอิสระ 6 หน่วยกิต
รวม
45 หน่วยกิต
13.3 หลักเกณฑ์การใช้ รหัสวิชาในหลักสูตร
เลขรหัสวิชาในหลักสูตร มีความหมายดังนี ้
เลขหลักหน่วย หมายถึง ตัวเลขลําดับรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา
เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดวิชา
0 หมายถึง หมวดวิชาเสริ มพื ้นฐาน, หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเฉพาะ หมวด
วิชาการค้ นคว้ าอิสระ และหมวดวิชาวิทยานิพนธ์
1 หมายถึง หมวดวิชาเลือก
เลขหลักร้ อย หมายถึง ตัวเลขแสดงระดับของวิชา
5 หมายถึง วิชาระดับเสริมพื ้นฐาน
6 หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขันต้
้ น
7 หมายถึง วิชาการค้ นคว้ าอิสระ
8 หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์

-713.4 รายวิชา
วิชาเสริมพืน้ ฐาน
รหัส
รายวิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
วบ. 501 ความรู้เบื ้องต้ นทางสื่อสารมวลชน
3 (3.5-0-9)
วบ. 502 ความรู้เบื ้องต้ นทางวิจยั สื่อสารมวลชน
3 (3.5-0-9)

วิชาบังคับ นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จะต้ องศึกษาวิชาบังคับจํานวน
4 วิชา 12 หน่วยกิต ดังต่อไปนี ้
รหัส
รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
วบ. 600 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
3 (3.5-0-9)
3 (3.5-0-9)
วบ. 601 การวิจยั เชิงปริมาณสําหรับงานสื่อสารมวลชน
วบ. 602 การวิจยั เชิงคุณภาพสําหรับงานสื่อสารมวลชน
3 (3.5-0-9)
วบ. 603 หลักการบริหารธุรกิจสื่อสารมวลชน
3 (3.5-0-9)
วิชาเฉพาะ นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จะต้ องศึกษาวิชาเฉพาะ
จํานวน 5 วิชา 15 หน่วยกิต ดังต่อไปนี ้
รหัส
รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
วบ. 604 สภาพการณ์สื่อสารมวลชน
3 (3.5-0-9)
วบ. 605 การบริหารการผลิตงานสื่อสารมวลชน
3 (3.5-0-9)
3 (3.5-0-9)
วบ. 606 การบริหารทรัพยากรด้ านสื่อสารมวลชน
วบ. 607 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชน
3 (3.5-0-9)
วบ. 608 สัมมนาการบริ หารสื่อสารมวลชน
3 (3.5-0-9)
วิชาเลือก ให้ นกั ศึกษา แผน กแบบ ก 2 เลือกศึกษา 1 วิชา 3 หน่วยกิต /
แผน ข เลือกศึกษา 4 วิชา 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
รหัส
รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
วบ. 611 การวางแผนธุรกิจสื่อสารมวลชน
3 (3.5-0-9)
3 (3.5-0-9)
วบ. 612 การบริ หารสื่อสารและการจัดการความเสี่ยง

-8วบ. 613 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
วบ. 614 การบริ หารจัดการเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อใหม่
วบ. 615 การบริ หารภาวะความเป็ นผู้นํา
วบ. 616 การบริ หารงานกิจกรรมพิเศษเชิงการตลาด
วบ. 617 การศึกษาเฉพาะเรื่ อง

3 (3.5-0-9)
3 (3.5-0-9)
3 (3.5-0-9)
3 (3.5-0-9)
3 (3.5-0-9)

วิชาการค้ นคว้ าอิสระ (กรณีศกึ ษาแผน ข)
วบ. 700 การค้ นคว้ าอิสระ

6 (6-0-12)

วิทยานิพนธ์ (กรณีศกึ ษาแผน ก แบบ ก 2)
วบ. 800 วิทยานิพนธ์

15
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แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ภาคการศึกษาเสริมพืน้ ฐาน
รหัส
รายวิชา
วบ. 501 ความรู้เบื ้องต้ นทางสื่อสารมวลชน
วบ. 502 ความรู้เบื ้องต้ นทางวิจยั สื่อสารมวลชน

หน่วยกิต
3 (ไม่นบั หน่วยกิต)
3 (ไม่นบั หน่วยกิต)

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
รายวิชา
วบ. 600 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
วบ. 601 การวิจยั เชิงปริ มาณสําหรับงานสื่อสารมวลชน
วบ. 603 หลักการบริ หารธุรกิจสื่อสารมวลชน

หน่วยกิต
3
3
3

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
รายวิชา
วบ. 602 การวิจยั เชิงคุณภาพสําหรับงานสื่อสารมวลชน
วบ. 604 สภาพการณ์สื่อสารมวลชน
วบ. 605 การบริหารการผลิตงานสื่อสารมวลชน

หน่วยกิต
3
3
3

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
รหัส
รายวิชา
วบ. 606 การบริ หารทรัพยากรด้ านสื่อสารมวลชน
วบ. 607 กฎหมายและจริ ยธรรมการสื่อสารมวลชน

หน่วยกิต
3
3

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
รายวิชา
วบ. 608 สัมมนาการบริหารสื่อสารมวลชน
วบ….. วิชาเลือก

หน่วยกิต
3
3

- 10 ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
รายวิชา
วบ. 800 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
9

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
รหัส
รายวิชา
วบ. 800 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
6

แผน ข
ภาคการศึกษาเสริมพืน้ ฐาน
รหัส
รายวิชา
วบ. 501 ความรู้เบื ้องต้ นทางสื่อสารมวลชน
วบ. 502 ความรู้เบื ้องต้ นทางวิจยั สื่อสารมวลชน

หน่วยกิต
3 (ไม่นบั หน่วยกิต)
3 (ไม่นบั หน่วยกิต)

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
รายวิชา
วบ. 600 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
วบ. 601 การวิจยั เชิงปริ มาณสําหรับงานสื่อสารมวลชน
วบ. 603 หลักการบริหารธุรกิจสื่อสารมวลชน

หน่วยกิต
3
3
3

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
รายวิชา
วบ. 602 การวิจยั เชิงคุณภาพสําหรับงานสื่อสารมวลชน
วบ. 604 สภาพการณ์สื่อสารมวลชน
วบ. 605 การบริ หารการผลิตงานสื่อสารมวลชน
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
รหัส
รายวิชา
วบ. 606 การบริ หารทรัพยากรด้ านสื่อสารมวลชน
วบ. 607 กฎหมายและจริ ยธรรมการสื่อสารมวลชน

หน่วยกิต
3
3
3
หน่วยกิต
3
3

- 11 ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
รายวิชา
วบ. 608 สัมมนาการบริ หารสื่อสารมวลชน
วบ….. วิชาเลือก

หน่วยกิต
3
3

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
รายวิชา
วบ….. วิชาเลือก
วบ….. วิชาเลือก
วบ….. วิชาเลือก

หน่วยกิต
3
3
3

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
รายวิชา
รหัส
วบ. 700 การค้ นคว้ าอิสระ

หน่วยกิต
6

คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพืน้ ฐาน
วบ. 501 ความรู้เบื ้องต้ นทางสื่อสารมวลชน
3 หน่วยกิต
CA 501 Fundamental of Mass Communication
ความหมาย ประเภท บทบาท หน้ าที่ รวมถึงอิทธิพลของการสื่อสารมวลชน ทังในระดั
้
บ
บุคคล และสังคมโดยรวม รวมทังเทคโนโลยี
้
การสื่อสารที่นํามาใช้ เพื่อความเจริ ญก้ าวหน้ าของ
องค์กรสื่อสารมวลชน รวมทังจริ
้ ยธรรมและจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชน
3 หน่วยกิต
วบ. 502 ความรู้เบื ้องต้ นทางวิจยั สื่อสารมวลชน
CA 502 Fundamental of Mass Communication Research
แนวคิดเกี่ ยวกับการวิจัย การกํ าหนดปั ญหาการวิจัย การสร้ างกรอบแนวคิดและ
สมมติฐานในการวิจยั การสุม่ ตัวอย่าง การสร้ างเครื่ องมือวัด และความถูกต้ องของเครื่ องมือวัด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล การประมวลข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และหลักการประเมินผลการวิจยั
สําหรับงานสื่อสารมวลชน

- 12 วิชาบังคับ (12 หน่ วยกิต)
วบ. 600 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
3 หน่วยกิต
CA 600 Theories of Mass Communication
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนพัฒนาการของการศึกษาด้ านการสื่อสารมวลชน โดย
ครอบคลุมถึงทฤษฎีเชิงสังคมศาสตร์ ทฤษฎีเชิงการตีความ ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ และทฤษฎี
เชิงวัฒนธรรม เพื่อช่วยให้ เข้ าใจและสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ รวมถึงบทบาทหน้ าที่และ
้
บปั จเจกบุคคล สังคม และวัฒนธรรม
ผลกระทบที่มีความซับซ้ อนของการสื่อสารมวลชนทังในระดั
รวมทังจริ
้ ยธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสาร
วบ. 601 การวิจยั เชิงปริมาณสําหรับงานสื่อสารมวลชน
3 หน่วยกิต
CA 601 Mass Communication Quantitative Research
แนวคิดการวิจยั เชิงปริ มาณ การกําหนดปั ญหาการวิจยั การสร้ างกรอบแนวคิดและ
สมมติฐานในการวิจยั การสุม่ ตัวอย่าง การวัดตัวแปร การทดสอบความเชื่อถือได้ และความถูกต้ อง
ของเครื่ องมือวัด การเก็บรวบรวม ข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถใช้ โปรแกรม SPSS for
Windows ในการจัดการข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เรี ยนรู้ และเข้ าใจในเทคนิคการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงสถิติและนําไปใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล สรุ ปผลและนําเสนอผล
การศึกษาโดยใช้ ตารางและแผนภาพรูปแบบต่าง ๆ สําหรับการวิจยั สื่อสารมวลชน
วบ. 602 การวิจยั เชิงคุณภาพสําหรับงานสื่อสารมวลชน
3 หน่วยกิต
CA 602 Mass Communication Qualitative Research
แนวคิดการวิจยั เชิงคุณภาพ สภาพปั ญหาการวิจยั การสร้ างกรอบแนวคิดในการวิจยั
ความถูกต้ องและเชื่อถือได้ ของการวิจยั เชิงคุณภาพ เรี ยนรู้เทคนิควิธีการเก็บข้ อมูลที่มีการใช้ อย่าง
กว้ างขวางและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้ แก่ การสัง เกต การสัง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participant
Observation) การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion การวิเคราะห์ เนื อ้ หา และวิธีการอื่น ๆ การวิเคราะห์ ข้อมูล การสรุ ปและการเขียน
รายงานผลการวิจยั ได้ อย่างน่าสนใจ
วบ. 603 หลักการบริหารธุรกิจสื่อสารมวลชน
3 หน่วยกิต
CA 603 Principles of Mass Media Business Management
ความหมาย
ทฤษฎี ปรั ชญา และแนวคิดของการบริ หารและจัดการองค์กร
สื่อสารมวลชนในเชิงธุรกิจที่ต้องมีผลกําไร และบริ หารองค์กรสื่อสารมวลชนในฐานะประหนึ่ง

- 13 สถาบันสาธารณะ โดยเน้ นถึงกระบวนการบริ หารงานขององค์กรสื่อสารมวลชน ทังภาครั
้
ฐและ
เอกชนในประเภทต่ า ง ๆ ภายใต้ เงื่ อ นไขที่ ใ นฐานะที่ เ ป็ นสื่ อ ของรั ฐ และสื่ อ ภาคเอกชน
อันประกอบด้ วย การบริ หารจัดการ การบริ หารผลิต การจัดการการเงิน/ การหาแหล่งทุน
การจัดการทางการตลาด และการร่วมมือกันของสื่อสารมวลชน

วิชาเฉพาะ (15 หน่ วยกิต)
วบ. 604 สภาพการณ์สื่อสารมวลชน
3 หน่วยกิต
CA 604 Mass Media Scene
สถานภาพและรู ปแบบของการสื่อสารมวลชน รวมทังองค์
้ กรสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ
ที่เกิดขึ ้นในประเทศต่าง ๆ รวมทังประเทศไทย
้
ภายใต้ สภาพแวดล้ อมต่าง ๆ และการแข่งขันใน
ระดับมหภาคและจุลภาค รวมทังวิ
้ เคราะห์ความเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลของสื่อมวลชนโลกที่มี
ต่อสื่อมวลชนในประเทศต่าง ๆ
3 หน่วยกิต
วบ. 605 การบริ หารการผลิตงานสื่อสารมวลชน
CA 605 Mass Media Production Management
แนวทางการบริ ห ารและจัด การการผลิ ต งานของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ วิ ท ยุก ระจายเสี ย ง
สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ และสื่อออนไลน์ โดยเน้ นการพัฒนาเทคนิควิธีการปฏิบตั ิงาน
หรื อการผลิตด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในขันตอนก่
้
อนการผลิต กระบวนการผลิต และหลังการผลิต
โดยใช้ ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า และได้ ผลงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพเทียบเท่าสากล
รวมทังความรั
้
บผิดชอบต่อการผลิตผลงานที่ให้ ประโยชน์ตอ่ สังคม
วบ. 606 การบริหารทรัพยากรด้ านสื่อสารมวลชน
3 หน่วยกิต
CA 606 Mass Media Resources Management
บริ หารจัดการภายในองค์กร เพื่อการจัดหา จัดมอบ หรื อจัดแบ่งทรัพยากรเพื่อการผลิต
ให้ กบั หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรสื่อสารมวลชน เพื่อให้ หน่วยงานหรื อบุคลากรได้ ใช้ ทรัพยากรที่
ได้ มาอย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรร่ ว มกั น การดํ า เนิ น งานให้ บรรลุเ ป้ าหมายและเกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพสูง สุด ตลอดจนแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การใช้ ท รั พ ยากรเหล่ า นัน้ ที่ อ าจส่ ง
ผลกระทบต่อสังคมในฐานะของสื่อมวลชน

- 14 วบ. 607 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชน
3 หน่วยกิต
CA 607 Mass Communication Law and Ethics
ปรัชญาด้ านกฎหมายทัว่ ไป กฎหมายว่าด้ วยการหมิ่นประมาท กฎหมายสื่อสารมวลชน
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกับผู้บริ หารและผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่สื่อสารมวลชน การ
เปรี ยบเทียบกฎหมายและกฎหมายสื่อสารมวลชนของไทยกับต่างประเทศ รวมทังแนวโน้
้
มการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายดังกล่าวในอนาคต โดยเน้ นการวิเคราะห์ วิจารณ์ การปรับใช้ กฎหมาย
กับกรณีและปั ญหาต่าง ๆ ในเชิงการบริ หาร
วบ. 608 สัมมนาการบริหารสื่อสารมวลชน
3 หน่วยกิต
CA 608 Seminar in Mass Communication Management
วิเคราะห์ ประเด็นปั ญหาและสถานการณ์ ต่าง ๆ ในการบริ หารงานขององค์ กร
สื่อสารมวลชน เพื่อให้ มีประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ วิธีการแก้ ปัญหาแนวทางการตัดสินใจในการ
บริ หารโดยการนํ าทฤษฎีและหลักการที่ ได้ จากการศึกษามาประยุกต์ ใช้ ในการดําเนินการและ
บริ หารจัดการองค์กรสื่อสารมวลชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วิชาเลือก (แผน ก แบบ ก 2 1 วิชา / แผน ข 3 วิชา)
วบ. 611 การวางแผนธุรกิจสื่อสารมวลชน
3 หน่วยกิต
CA 611 Business Planning for Mass Media
แนวความคิดของการวางแผนเชิงธุรกิจ บทบาท และความสําคัญของการวางแผน
ดังกล่าวที่ มีต่อการดําเนินธุรกิจสื่อสารมวลชน
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับกลยุทธ์ ในการสร้ าง
ความได้ เปรี ยบในการแข่งขันของธุรกิจสื่อสารมวลชน ซึง่ สามารถนําไปใช้ ในเชิงปฏิบตั ิ เรี ยนรู้
วิธีการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และหน้ าที่ทางธุรกิจต่าง ๆ ประกอบด้ วย
หน้ าที่ทางการเงิน การตลาด การปฏิบตั ิการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมทังการนํ
้
าแผนธุรกิจ
ไปประยุกต์ใช้ ในงานสื่อสารมวลชนอย่างมีจริยธรรม
วบ. 612 การบริ หารสื่อสารและการจัดการความเสี่ยง
3 หน่วยกิต
CA 612 Communication Administration and Risk Management
แนวคิดและปรากฏการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงใน
ยุคปั จจุบนั โดยเน้ นการผสมผสานความรู้ทางด้ านการสื่อสารเพื่อการจัดการมากับความเสี่ยงใน
ด้ านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ ้นกับองค์กร ทังนี
้ ้ เนื ้อหาวิชาจะครอบคลุมการสื่อสารในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น
การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารผ่านสื่อเฉพาะกิจ การสื่อสารมวลชน และสื่อสมัยใหม่

- 15 วบ. 613 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3 หน่วยกิต
CA 613 Integrated Marketing Communication Strategy
ทฤษฎี แนวคิดการสื่อสารการตลาด และบทบาทของการสื่อสารการตลาดที่มีตอ่ ธุรกิจ
สื่อสารมวลชน โดยเน้ นพัฒนาการบริ หารกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ในเครื่ องมือ
การสื่อสารการตลาดต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การตลาด
ทางตรง การจัดกิจกรรมเชิงการตลาด ฯลฯ เพื่อให้ เกิดความสําเร็ จในการแข่งขันในเชิงการ
บริ หารงานธุรกิจขององค์การสื่อสารมวลชน เช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ บริ ษัทผู้ผลิตสิ่งพิมพ์
บริ ษัทโฆษณา และประชาสัมพันธ์ บริ ษัทผู้ผลิตภาพยนตร์
วบ. 614 การบริ หารจัดการเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อใหม่
3 หน่วยกิต
CA 614 Communication Technology and New Media Management
ปรั ช ญา และแนวคิ ด พื น้ ฐานเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและสื่ อ ใหม่ ซึ่ ง เป็ น
ช่องทางการสื่อสารที่เกิ ดขึน้ เพื่อทําหน้ าที่การนําเสนอและเผยแพร่ ข่าวสารเกี่ ยวกับสินค้ าและ
บริ การต่าง ๆ ให้ สามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และแนวทางการใช้ ช่องทางของ
สื่อใหม่ในการสร้ างเครื อข่ายในสังคมอย่างเหมาะสม รวมทังการวิ
้
เคราะห์ถึงทิศทางและการนํา
เทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อใหม่มาใช้ ในงานสื่อสารมวลชนอย่างมีคณ
ุ ธรรม
วบ. 615 การบริ หารภาวะความเป็ นผู้นํา
3 หน่วยกิต
CA 615 Leadership Management
ทฤษฎีและแนวคิดของภาวะความเป็ นผู้นํา แนวทางการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารองค์กร
เพื่อให้ สําเร็จลุลว่ งตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดูแลและชี ้นําผู้ใต้ บงั คับบัญชา พร้ อมทังพั
้ ฒนา
้
าวขึ ้นสู่ความเป็ นผู้นําองค์กรใน
องค์กรให้ มีความมัน่ คง แข็งแรงและเจริ ญรุ่ งเรื อง รวมทังการก้
แต่ละระดับได้ ต้องเป็ นมีคุณสมบัติที่เหมาะสม รู้ ถึงบทบาทหน้ าที่และบริ หารงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทังรั้ บใช้ สงั คมอย่างมีคณ
ุ ธรรม
วบ. 616 การบริ หารงานกิจกรรมพิเศษเชิงการตลาด
3 หน่วยกิต
CA 616 Special Event Marketing Management
การบริ หารจัดการงานด้ านการจัดกิ จกรรมพิเศษเชิ งการตลาดในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น
การจัดนิทรรศการ การจัดกิ จกรรม การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริ มการขายด้ วยเทคนิ ค
วิธีตา่ ง ๆ ที่สามารถสนับสนุนการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ธุรกิจและสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ องค์กร

- 16 วบ. 617 การศึกษาเฉพาะเรื่ อง
3 หน่วยกิต
CA 617 Selected Topic in Mass Communication Administration
การศึกษาค้ นคว้ าและ/หรื อ การเขียนรายงานเกี่ ยวกับเรื่ องที่สนใจด้ านการบริ หาร
สื่อสารมวลชนในสถาบันการศึกษา หรื อองค์การด้ านสื่อสารมวลชนทังในและนอกประเทศภายใต้
้
คําแนะนําและควบคุมของอาจารย์ประจําวิชา
วิชาการค้ นคว้ าอิสระ
วบ. 700 การค้ นคว้ าอิสระ
6 หน่วยกิต
CA 700 Independent Study
การเขียนรายงานเกี่ยวกับเรื่ องที่สนใจในการบริ หารงานสื่อสารมวลชนของภาครัฐหรื อ
เอกชน
วิทยานิพนธ์
วบ. 800 วิทยานิพนธ์
CA 800 Thesis

15 หน่วยกิต

