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3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค
ในปจจุบันสังคมมีความสลับซับซอนมากขึ้น ไมวาจะเปนสังคมระดับประเทศ หรือ สังคมโลก ประกอบกับโลก
ในยุคโลกาภิวัตนที่การติดตอสื่อสารเปนไปอยางไรพรมแดน ทําใหการประกอบกิจกรรมตางๆ มีการแขงขันรุนแรง การสื่อสาร
จึงเขามามีบทบาทตอการบริหารองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนอยางมาก
การสื่อสารแตละประเภทมีคุณ สมบัติและศักยภาพตางกัน การจัดการการสื่อสารอยางถู กตองเหมาะสมตาม
คุณสมบัติและศักยภาพของสื่อและสอดคลองกับลักษณะและวัตถุประสงคขององคกร โดยพิจารณาถึงสถานการณทั้งภายในและ
นอกองคกรประกอบกันนั้น จึงจะสามารถสนับสนุนผลักดันการบริหาร และนํามาซึ่งความสําเร็จสูงสุดขององคกร ทั้งนี้ เพราะ
การจัดการการสื่อสารทั้งภายในและนอกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ จะมีผลตอการสรางความเขาใจอันดี ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ
ในองคกรและสรางภาพลักษณขององคกร การจัดการแปรรูปขององคกรภาครัฐที่การจัดการการสื่อสารไดเขามามีบทบาทใน
การสรางความเขาใจในกลุมทั้งภายในและนอกองคกร คือในระหวางเจาหนาที่ขององคกรและในกลุมสาธารณชนผูมีสวนรวมตอ
ผลกระทบอันจะเกิดขึ้น หรือในการรวมกิจการ การควบกิจการขององคกรเอกชน เพื่อสรางผลการลงทุนขององคกร ซึ่งสงผล
กระทบตอ สั งคม การจัด การการสื่ อ สารก็ ไ ด เ ข า ไปมี บ ทบาทเพื่ อ เผยแพรข อ มูล ข า วสารแก ส าธารณชนและสง เสริ ม สร า ง
ภาพลักษณแกองคกรในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยยังขาดบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตที่สามารถทํางานทางดานการจัดการการสื่อสาร คณะวารสาร
ศาสตร แ ละสื่ อ สารมวลชน ได ต ระหนั ก ถึ ง ความต อ งการด า นบุ ค ลากรดั ง กล า ว จึ ง ได กํ า หนดหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโททางด า น
การสื่อสารองคกรขึ้น ทั้งนี้ โดยมีวัตถุ ประสงคเ พื่อพัฒ นาบุคลากรในระดับมหาบัณ ฑิตที่มีศักยภาพ มีความรูความสามารถ
ทางดานการจัดการการสื่อสาร อีกทั้งสามารถนําเอาความรูความสามารถเพื่อไปใชในเชิงปฏิบัติในการจัดการการสื่อสารในภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งประสานประโยชนทั้งสองภาค และมีลักษณะความเปนผูนําที่มีจริยธรรมสามารถบริหารงานภายในและ
ภายนอกองคกร พรอมทั้งมีวิสัยทัศนในการวางแผนเพื่ออนาคตอีกดวย

5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
6.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับรองวิทยฐานะ
6.2 มีผลการเรียนที่คาเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 2.00
6.3 ผูบริหารระดับกลางหรือขาราชการระดับซี 5 ขึ้นไป จะไดรับการพิจารณาประกอบ
6.4 เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 8 แหงขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541
7. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
การคัดเลือกผูเขาศึกษา โดยการสอบขอเขียนและสัมภาษณ เงื่อนไขตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่ง
จะประกาศเปนคราว ๆ ไป
8. ระบบการศึกษา
8.1 หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองคกร เปนการศึกษาภาคค่ําในระบบ
ไตรภาค
8.2 หลักสูตรการศึกษาแบงเปน 2 แผน คือ
8.2.1 หลักสูตรแผน ก. แบบ ก 2
8.2.1.1 นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี้จะตองศึกษาและสอบรายวิชาตาง ๆ ไดไมนอยกวา 42 หนวยกิต ซึ่ง
ประกอบดวยวิชาแกน 12 หนวยกิต วิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หนวยกิต วิชาเลือก 3 หนวยกิต และวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต ทั้งนี้
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ประเภทดังนี้
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตอง
มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
8.2.1.2 นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธไดเมื่อศึกษาลักษณะวิชามาแลวไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษา
และตองมีหนวยกิตสะสมไมต่ํากวา 30 หนวยกิต โดยไดคาคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00
8.2.1.3 การสอบวิทยานิพนธกระทําโดยวิธีนําเสนอในที่ประชุม และสอบปากเปลา โดยคณะกรรมการ
สอบที่ประกอบดวยคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีอาจารยที่ปรึกษาหลัก 1 คน ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการกลางซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวของจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการปริญญาโท 2 คน

8.2.1.4 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ พ.ศ. 2535
8.2.1.5 นักศึกษาจะตองสอบภาษาอังกฤษได ระดับ P กอนการสอบวิทยานิพนธ รายละเอียดการสอบ
ภาษาตางประเทศใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
8.2.1.6 นักศึกษาตองจัดทําบทความวิทยานิพนธที่พรอมสําหรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการหรือ
รายงานการประชุมวิชาการ
8.2.2 หลักสูตรแผน ข.
8.2.2.1 นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี้จะตองศึกษาและสอบรายวิชาตาง ๆ ไดไมนอยกวา 42 หนวยกิต
ซึ่งประกอบดวยวิชาแกน 12 หนวยกิต วิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หนวยกิต วิชาเลือก 9 หนวยกิต โดยมีวิชาการศึกษาคนควาอิสระ
6 หนวยกิต คือวิชา วจ.700 รายงานโครงการเฉพาะบุคคล ทั้งนี้ คุณสมบัติและองคประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษา
คนควาอิสระเชนเดียวกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ขอ 8.2.1.1
8.2.2.2 นักศึกษาจะจดทะเบียนการศึกษาวิชารายงานโครงการเฉพาะบุคคลไดเมื่อศึกษาลักษณะวิชา
มาแลวไมต่ํากวา 5 ภาคการศึกษา และตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยไดคาคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00
8.2.2.3 การสอบประมวลวิชาจะกระทําไดตอเมื่อนักศึกษาไดศึกษาวิชาบังคับ 12 หนวยกิต วิชาเฉพาะ
ครบ 15 หนวยกิต และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 โดยจะตองสอบใหไดระดับ P ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนออก
จากทะเบียนนักศึกษา
8.2.2.4 นักศึกษาจะตองสอบภาษาอังกฤษไดระดับ P รายละเอียดการสอบภาษาตางประเทศใหเปนไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
8.3 นักศึกษาที่ไมมีพื้นความรูทางวารสารศาสตรฯ หรือ นิเทศศาสตร ตองศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชา คือ
วิชา วจ. 501 หลักการสื่อสาร และ วจ. 502 ความรูทั่วไปทางการวิจัยการสื่อสาร การวัดผลของวิชาเสริมพื้นฐานดังกลาวจะมี
คาระดับ P (ผาน) หรือ N (ไมผาน) และคาระดับที่ไดจากการศึกษาดังกลาวจะไมนํามาคิดรวมกับหลักสูตร
8.4 การสอบประมวลวิชา
แผน ก.
แบบ ก 2 นักศึกษาจะสอบประมวลวิชาไดเมื่อศึกษาวิชาบังคับจํานวน 12 หนวยกิต และวิชาเฉพาะจํานวน
15 หนวยกิต แลว โดยไดคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
แผน ข. นักศึกษาจะสอบประมวลวิชาไดเมื่อจดทะเบียนศึกษาวิชาบังคับจํานวน 12 หนวยกิต และวิชา
เฉพาะจํานวน 15 หนวยกิต โดยไดคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
8.5 การทําวิทยานิพนธ นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธไดเมื่อ
- ศึกษามาแลวไมต่ํากวา 4 ภาคการศึกษา
- มีหนวยกิตสะสมไมต่ํากวา 30 หนวยกิต
- ไดคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
- ตองสอบประมวลวิชาผานไดระดับ P แลว
- นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธไดเมื่อสอบภาษาตางประเทศผานแลว
8.6 รายงานโครงการเฉพาะบุคคลนักศึกษาจะจดทะเบียนรายงานโครงการเฉพาะบุคคลไดเมื่อ
- ศึกษามาแลวไมต่ํากวา 5 ภาคการศึกษา
- มีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 36 หนวยกิต

- ผานวิชาบังคับจํานวน 12 หนวยกิต วิชาเฉพาะจํานวน 15 หนวยกิต และวิชาเลือก จํานวน 9 หนวยกิต
- ไดคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
8.7 นักศึกษาตองสอบผานภาษาตางประเทศ โดยจะตองสอบไดระดับ P (ผาน) และไมนับหนวยกิต ทั้งนี้
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 16 ภาคการศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
ในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาจะลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรือ วิทยานิพนธ ไดไมต่ํากวา 3 หนวยกิต
และไมเกิน 9 หนวยกิต รายละเอียดการลงทะเบียนการศึกษาอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวย ดังตอไปนี้
ระดับ
คาระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0.00

- การนับหนวยกิตที่ไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา C
เทานั้น
- การวัดผลวิทยานิพนธแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) โดยไมมีคาระดับ
- การวัดผลการสอบรายงานโครงการเฉพาะบุคคล แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)
โดยไมมีคาระดับ
- การวัดผลการสอบประมวลวิชาและการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) และ
ระดับ N (ไมผาน)
การสําเร็จการศึกษา
- ศึกษาลักษณะวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร และไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะกําหนดไวครบถวนแลว
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
- ไดระดับ P ในการสอบประมวลวิชา
- ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ (กรณีศึกษาแผน ก. แบบ ก 2)
- ไดระดับ S ในการสอบรายงานโครงการเฉพาะบุคคล (กรณีศึกษาแผน ข.)
- ไดระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศ
- ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานได
รับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) (กรณีศึกษาแผน ก. แบบ ก 2)

12. งบประมาณ ดําเนินโครงการในรูปแบบโครงการเลี้ยงตัวเอง โดยประมาณการคาใชจายในการผลิตบัณฑิต ประมาณ 200,000
บาท/คน/ป
13. หลักสูตร
13.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 42 หนวยกิต
13.2 โครงสรางหลักสูตร แบงออกเปน 2 แผน คือ
หลักสูตรแผน ก. แบบ ก 2.
วิชาบังคับ
12
หนวยกิต
วิชาเฉพาะ
15
หนวยกิต
วิชาเลือก
3
หนวยกิต
หนวยกิต
วิทยานิพนธ
12
หนวยกิต
รวม
42
หลักสูตรแผน ข.
วิชาบังคับ
12
หนวยกิต
วิชาเฉพาะ
15
หนวยกิต
วิชาเลือก
9
หนวยกิต
หนวยกิต
รายงานโครงการเฉพาะบุคคล
6
หนวยกิต
รวม
42
13.3 หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร
เลขรหัสวิชาในหลักสูตร มีความหมายดังนี้
หมายถึง ตัวเลขลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชา
เลขหลักหนวย
0-7
หมายถึง - วิชาเสริมพื้นฐาน
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
หมายถึง หมวดวิชา
เลขหลักสิบ
0
หมายถึง - หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
- หมวดวิชาบังคับ
- รายงานโครงการเฉพาะบุคคล
- วิทยานิพนธ
2
หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ
3
หมายถึง หมวดวิชาเลือก
หมายถึง ตัวเลขแสดงระดับของวิชา
เลขหลักรอย
5
หมายถึง วิชาระดับเสริมพื้นฐาน
6
หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นตน
7
หมายถึง วิชารายงานโครงการเฉพาะบุคคล
8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ

รหัส

13.4 รายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน
รายวิชา

วจ. 501
วจ. 502

หลักการสื่อสาร
ความรูทั่วไปทางการวิจัยการสื่อสาร
วิชาบังคับ

รหัส

รายวิชา

วจ. 600
วจ. 601
วจ. 602
วจ. 603

ทฤษฎีการสื่อสารและการประยุกต
การวิจัยและประเมินผลทางการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการการสื่อสาร
หลักการจัดการการสื่อสารองคกร

รหัส

วิชาเฉพาะ
รายวิชา

วจ. 620
วจ. 621
วจ. 622
วจ. 623
วจ. 624

จิตวิทยาเพื่อการจัดการการสื่อสาร
การบริหารภาพลักษณองคกร
กลยุทธการรณรงคทางการสื่อสาร
สัมมนากฎหมายและจริยธรรมการสื่อสาร
สัมมนาการจัดการการสื่อสารองคกร

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

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

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

วิชาเลือก ใหนักศึกษาแผน ก. แบบ ก 2 เลือกศึกษา 1วิชา แผน ข. เลือกศึกษา 3 วิชา 9 หนวยกิต จากรายวิชา
ตอไปนี้
รหัส
วจ. 630
วจ. 631
วจ. 632
วจ. 633
วจ. 634
วจ. 635
วจ. 636
วจ. 637

รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพื่อการจัดการการสื่อสาร
3 (3-0-9)
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
กลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3 (3-0-9)
การบริหาร ประเด็นปญหา และภาวะวิกฤติ
3 (3-0-9)
การจัดการการสื่อสารชุมชน
3 (3-0-9)
พฤติกรรมการสื่อสารในองคกร
3 (3-0-9)
กลยุทธการประชาสัมพันธเชิงบูรณาการ
3 (3-0-9)
การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 (3-0-9)

วจ. 700

รายงานโครงการเฉพาะบุคคล
รายงานโครงการเฉพาะบุคคล

วจ. 800

วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ

6 (6-0-12)

12

แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ชื่อวิชา
วจ.600 ทฤษฎีการสื่อสารและการประยุกต
วจ.601 การวิจยั และประเมินผลทางการสื่อสาร
วจ.602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการการสื่อสาร

หนวยกิต
3
3
3

ปที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2
รหัส
ชื่อวิชา
วจ.603 หลักการจัดการการสื่อสารองคกร
วจ.620 จิตวิทยาเพื่อการจัดการการสื่อสาร
วจ.621 การบริหารภาพลักษณองคกร

หนวยกิต
3
3
3
ปที่ 1 ภาคการเรียนที่ 3

รหัส
ชื่อวิชา
วจ.622 กลยุทธการรณรงคทางการสื่อสาร
วจ.623 สัมมนากฎหมายและจริยธรรมการสื่อสาร

หนวยกิต
3
3

ปที่ 2 ภาคการเรียนที่ 1
รหัส
ชื่อวิชา
วจ.624 สัมมนาการจัดการการสื่อสารองคกร
วจ.xxx วิชาเลือก

หนวยกิต
3
3
ปที่ 2 ภาคการเรียนที่ 2

รหัส
ชื่อวิชา
วจ.800 วิทยานิพนธ

หนวยกิต
6
ปที่ 2 ภาคการเรียนที่ 3

รหัส
ชื่อวิชา
วจ.800 วิทยานิพนธ

หนวยกิต
6

แผน ข.
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ชื่อวิชา
วจ.600 ทฤษฎีการสื่อสารและการประยุกต
วจ.601 การวิจยั และประเมินผลทางการสื่อสาร
วจ.602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการการสื่อสาร

หนวยกิต
3
3
3

ปที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2
รหัส
ชื่อวิชา
วจ.603 หลักการจัดการการสื่อสารองคกร
วจ.620 จิตวิทยาเพื่อการจัดการการสื่อสาร
วจ.621 การบริหารภาพลักษณองคกร

หนวยกิต
3
3
3
ปท่ี 1 ภาคการเรียนที่ 3

รหัส
ชื่อวิชา
วจ.622 กลยุทธการรณรงคทางการสื่อสาร
วจ.623 สัมมนากฎหมายและจริยธรรมการสื่อสาร

หนวยกิต
3
3

ปที่ 2 ภาคการเรียนที่ 1
รหัส
ชื่อวิชา
วจ.624 สัมมนาการจัดการการสื่อสารองคกร
วจ.xxx วิชาเลือก

หนวยกิต
3
3
ปที่ 2 ภาคการเรียนที่ 2

รหัส
ชื่อวิชา
วจ.xxx วิชาเลือก
วจ.xxx วิชาเลือก

หนวยกิต
3
3
ปที่ 2 ภาคการเรียนที่ 3

รหัส
ชื่อวิชา
วจ.700 รายงานโครงการเฉพาะบุคคล

หนวยกิต
6

คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน
วจ501 หลักการสื่อสาร
3 หนวยกิต
CP501 Principles of communication
ศึกษาความหมาย องคประกอบ ประเภท บทบาท และอิทธิพลของการสื่อสารทั้งในระดับบุคคล และสังคม
รวมถึงองคการที่เกี่ยวของกับการสื่อสารมวลชนทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีทางการสื่อสารใหมๆ มาใชงาน
สื่อสารมวลชน
วจ502 ความรูทั่วไปทางการวิจัยการสื่อสาร
3 หนวยกิต
CP502 Introduction to Communication Research
ศึกษาแนวคิด กระบวนการ เทคนิค รูปแบบ และระเบียบวิธีการวิจัยการสื่อสาร เพื่อนํามาใชประโยชนในการ
จัดการการสื่อสารองคกร
(12 หนวยกิต)
วิชาบังคับ
วจ600 ทฤษฎีการสื่อสารและการประยุกต
3 หนวยกิต
CP600 Theories of Communication and Application
ศึกษาทฤษฎีการสื่อสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของ รวมทั้งวิธีคิด วิธีศึกษาและวิธีการประยุกตใชทฤษฎีเพื่อการ
วิเคราะหวิจัย และการดําเนินงาน การสื่อสารทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติ
วจ601 การวิจัยและประเมินผลทางการสื่อสาร
3 หนวยกิต
CP601 Communication Research and Evaluation
ศึกษาปรัชญาและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรท่ใี ชสําหรับการวิจัยทางการสื่อสารที่สามารถนําไปใชในการ
วิเคราะหกระบวนการและประสิทธิผลของการสื่อสาร รวมถึงหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย วิเคราะห ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการทางการสื่อสาร
วจ602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการการสื่อสาร
3 หนวยกิต
CP602 Information Technology Management
ศึกษาเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่มีบทบาทตอระบบการจัดการ และสารสนเทศเพื่อการบริหาร รวมถึงการ
พัฒนาโครงสรางของระบบสารสนเทศ โดยประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรและเครือขายการสื่อสารตางๆ มาใชใหเกิดประโยชนตอ
การบริหารงานการสื่อสารขององคกรและการสื่อสารมวลชน
วจ603 หลักการจัดการการสื่อสารองคกร
3 หนวยกิต
CP603 Principles of Corporate Communication Management
ศึกษาความหมาย บทบาท ของการจัดการการสื่อสารที่มีตอการวางแผน การจัดองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
การบริหารทรัพยากรมนุษย การกําหนดงบประมาณ ตลอดจนปจจัยแวดลอมภายในและภายนอก และปจจัยอื่นที่มีอิทธิพลตอการ
จัดการการสื่อสารทั้งในดานนโยบายและการพัฒนาประเทศ

วิชาเฉพาะ
(15 หนวยกิต)
วจ620 จิตวิทยาเพื่อการจัดการการสื่อสาร
3 หนวยกิต
CP620 Psychology for Communication Management
ศึกษาเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และอิทธิพลทางดานจิตวิทยาซึ่งมีตอการจัดการการสื่อสารในทุกระดับ เพื่อ
สรางความเขาใจและสามารถวางแผนทางดานการสื่อสารไดอยางถูกตอง รวมทั้งศึกษาการแกปญหาทางดานการสื่อสารโดยการใช
หลักการ และทฤษฎีทางดานจิตวิทยาหรือสังคมศาสตรที่เกี่ยวของ
วจ621 การบริหารภาพลักษณองคกร
3 หนวยกิต
CP621 Corporate Image Management
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของภาพลักษณ การใชแนวคิด ทฤษฎีทางการประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับการ
สรางภาพลักษณที่พึงประสงคขององคกร เพื่อเปนขอไดเปรียบในการบริหารองคกร การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณอันเกิดจาก
พฤติกรรมของบุคลากรในองคกรกิจกรรมขององคกรที่มีตอบุคลากร หรือตอสาธารณชนนอกองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึง
การแกไขภาพลักษณเชิงลบและการเสริมสรางภาพลักษณเชิงบวก
วจ622 กลยุทธการรณรงคทางการสื่อสาร
3 หนวยกิต
CP622 Communication Campaign Strategies
ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ และขั้นตอนการรณรงคการสื่อสาร โดยจะพิจารณาถึงสภาพปจจัย
แวดลอมอันเกี่ยวของ เพื่อการกําหนดวัตถุประสงค กลยุทธและกลวิธีในการนําความรูความเขาใจในการจัดการทางดานขอมูล
ขาวสาร
แนววิธีการสรางสรรคเนื้อหาสารซึ่งเปนปจจัยที่สงผลกระทบในการวางแผนการสื่อสารไปประยุกตใชในการรณรงค
การสื่อสารในภาครัฐและเอกชนเพื่อความไดเปรียบในเชิงการแขงขันโดยมีการประเมินผลการดําเนินการการควบคุม ตลอดจนการ
ตรวจสอบเพื่อการนํากลยุทธไปใชในทางปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ทั้งนี้ ศึกษาจากทฤษฎีและกรณีศึกษา
วจ623 สัมมนากฎหมายและจริยธรรมการสื่อสาร
3 หนวยกิต
CP623 Seminar in Communication Law and Ethics
สัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชนในสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่แตกตางกัน ที่มาของ
มาตรการและปญหาในการบริหารจากกฎหมายดังกลาว การวิเคราะหกฎหมายและระเบียบซึ่งควบคุมสื่อมวลชน และปฏิกิริยา
โตตอบตอการควบคุมเหลานี้โดยใชตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง และสถานการณจําลอง
วจ624 สัมมนาการจัดการการสื่อสารองคกร
3 หนวยกิต
CP624 Seminar in Corporate Communication Management
ศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหา สถานการณตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงปจจัยทางดานบริบท
และปจจัยแวดลอมที่มีผลต อการจัดการการสื่อสารองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหมีประสบการณในการเรียนรู วิธีการ
แกปญหา แนวทางการตัดสินใจในการบริหาร โดยการนําเอาทฤษฎีและหลักการที่ไดจากการศึกษามาประยุกตใชในการดําเนินการ
และบริหาร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปราย และการจัดกลุมกิจกรรม เพื่อใหเกิดบูรณาการในการจัดการการ
สื่อสาร

วิชาเลือก (แผน ก. แบบ ก 2 1 วิชา , แผน ข. 3 วิชา)
วจ630 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพื่อการจัดการการสื่อสาร
3 หนวยกิต
CP630 Socio – Economic and Political Approach for Communication Management
ศึกษาแนวคิด พัฒนาการทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และความสัมพันธของเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองที่มีบทบาทและอิทธิพลตอสังคม ขอมูลขาวสารรวมถึงการวางแผนการจัดการที่มีปญหา สงผลกระทบกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศ ตลอดจนประสบการณทางดานการเมือง โดยเนนการวิเคราะหจาก
กรณีศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
วจ631 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
3 หนวยกิต
CP631 Cross - Cultural Communication in Organization
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด การวิจัยของวัฒนธรรมในระหวางสังคม วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของ
วัฒนธรรมในการสื่อสารทุกระดับ ตั้งแตระดับบุคคลตลอดจนทั้งการสื่อสารมวลชนและสื่ออื่น ๆ เพื่อประยุกตใชในการวางแผน
ทางการจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน
3 หนวยกิต
วจ632 กลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
CP632 Integrated Marketing Communication Strategies
ศึกษาหลักการและวิธีการของการสื่อสารการตลาด เพื่อจุดมุงหมายทางการตลาดและหวังผลตอการดําเนิน
ธุรกิจ กลยุทธในการวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ โดยใชเครื่องมือตางๆ เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การ
สงเสริมการขายและการตลาดทางตรง ตลอดจนบทบาทของการสื่อสารการตลาดตอการสื่อสารโดยรวมขององคกร
3 หนวยกิต
วจ633 การบริหาร ประเด็นปญหา และภาวะวิกฤติ
CP633 Issues and Crisis Management
ศึกษาธรรมชาติของประเด็นปญหาขอขัดแยงและวิกฤติการณตางๆ ทั้งขององคกรภาครัฐและเอกชน วิเคราะห
ประเด็นปญหา หลักการจัดการภาวะวิกฤติในการยุติปญหา เพื่อฟนฟูภาพลักษณและชื่อเสียงขององคกร
วจ634 การจัดการการสื่อสารชุมชน
3 หนวยกิต
CP634 Community Relation Management
ศึกษากระบวนการ และองคประกอบของการสื่อสารชุมชน ทั้งในและนอกเขตเมือง วิเคราะหปญหา อุปสรรค
และตัวแปรตางๆ ในการจัดการการสื่อสารชุมชน เพื่อนําไปสู แนวทางแกไข และการออกแบบกระบวนทัศนในการสื่อสารให
เหมาะสมกับสถานการณ
วจ635 พฤติกรรมการสื่อสารในองคกร
3 หนวยกิต
CP635 Organizational Communication and Behavior
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบและกลยุทธการสื่อสารในองคกร เพื่อสรางความมีชื่อเสียงที่ดีขององคกร วิธีการ
สื่อสาร วิสัยทัศนขององคกรเพื่อชวยใหบุคคลในองคกรเกิดแรงจูงใจและความภักดีตอองคกร รวมทั้งพฤติกรรมของบุคคลใน
องค ก ร โดยวิ เ คราะห ส าเหตุ แ ละผลของพฤติ ก รรม เพื่ อ เป น การเสริ ม สร า งการจั ด การการสื่ อ สารองค ก รให เ ข ม แข็ ง และมี
ประสิทธิภาพ

วจ636 กลยุทธการประชาสัมพันธเชิงบูรณาการ
3 หนวยกิต
CP636 Integrated Public Relations Strategies
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กลยุทธการประชาสัมพันธองคกรและการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด หลักการวางแผน
เพื่อกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธเชิงบูรณาการ รวมถึงเทคนิคการสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมเปาหมาย กลุมตาง ๆ
เพื่อใหเกิดความไดเปรียบเชิงแขงขัน ตลอดจนหลักการบริหาร และการประเมินผลงานประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
วจ637 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 หนวยกิต
CP637 Selected Topic in Corporate Communication
ศึกษาและนําเสนอรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจทางดานการจัดการการสื่อสารองคกรในภาครัฐหรือเอกชน
ทั้งภายในหรือภายนอกประเทศ ภายใตคําแนะนําและควบคุมของอาจารยประจําวิชา
รายงานโครงการเฉพาะบุคคล
วจ700 รายงานโครงการเฉพาะบุคคล
6 หนวยกิต
CP700 Individual Project
ใหนักศึกษานําเสนอรายงานการศึกษาเจาะลึกทางดานการจัดการการสื่อสาร เนนความสามารถในการจัดระบบ
ความคิด ตั้งแตเริ่มโครงการจนบรรลุเปาหมายการศึกษาตามที่ระบุไวในการเสนอเคาโครงการศึกษารายงานดังกลาว ประกอบดวย
สาระในเรื่องที่ศึกษา วัตถุประสงค เปาหมาย ตลอดจนวิธีการศึกษาอยางเปนระบบ สามารถนําไปสูขอสรุปหรือขอเสนอแนะอันจะ
เปนประโยชน
วิทยานิพนธ
วจ800 วิทยานิพนธ
CP800 Thesis

12 หนวยกิต

