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หลกัสตูรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาการบรหิารกจิการสือ่สาร 

สาขาวชิานเิทศศาสตร ์

16714 ทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิารกจิการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ)

 Media Management Theory 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกับการบรหิารกจิการสือ่สาร เพื่อประยุกต์

ในการบรหิารกจิการสือ่สารยคุใหมไ่ด ้ 

 2. สามารถใชแ้นวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งในการอธิบาย วิเคราะห์ และวิพากษ์ปรากฏการณ์  

การบรหิารกจิการสือ่สารในบรบิทของสงัคมไทยและสงัคมโลก 

 3. สามารถบรูณาการแนวคดิและทฤษฎเีพื่อใชใ้นการวเิคราะห ์วางแผน และการบรหิารกจิการสือ่สาร 

ในทกุระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกับการบรหิารกจิการสือ่สาร การประยุกตท์ฤษฎใีนการวางแผนและบรหิาร

กิจการสื่อสารยุคใหม่ และการประเมินผลการสื่อสารในระดับองค์กรการสื่อสารและระดับโครงการในบริบท 

ของสงัคมไทยและสงัคมโลก 

16715 การวจิยัการบรหิารกจิการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ)

 Media Management Research 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในปรัชญา แนวคดิ ประเภทการวจัิย และกระบวนการวจัิย เพือ่ใชใ้นการบรหิาร

กจิการสือ่สารยคุใหม ่ 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการสรา้งกรอบแนวคดิและการออกแบบการวจัิยการบรหิารกจิการสือ่สาร 

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการประยกุตใ์ชส้ถติเิพือ่การวจัิยการบรหิารกจิการสือ่สาร  

 4. มทีกัษะ ประสบการณ์ และมจีติส านกึในคณุธรรมจรยิธรรมในการท าการวจัิยการบรหิารกจิการสือ่สาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญา แนวคดิการวจัิยดา้นการบรหิารกจิการสือ่สาร ประเภท กระบวนการวจัิย การทบทวนวรรณกรรม 

การสรา้งกรอบแนวคดิการวจิัย การออกแบบการวจิัย วธิีการวจิัยประเภทต่างๆ การเลอืกตัวอย่าง การวัดตัวแปร 

เครือ่งมอืการวจัิย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล การประมวลผล และการแปลผลขอ้มลู การใชส้ถติใินการวจัิย 

การจัดท าและการน าเสนอโครงการวจิัย การรายงานผลการวจิัยและการเผยแพร่ คณุธรรมและจรยิธรรม การวจิัย 
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16716 กลยทุธก์ารบรหิารกจิการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ)

 Strategic Management in Media Industry 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับองคก์ร ระบบ โครงสรา้ง และการบรหิารกจิการสือ่สารแบบดัง้เดมิและสือ่ใหม ่

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกลยุทธก์ารบรหิารกจิการสือ่สารทีเ่หมาะสมกับบรบิทและสถานการณ์ต่างๆ

ของสงัคมทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาตแิละนานาชาตไิด ้

 3. สามารถใชเ้ครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดยคุใหมเ่พือ่การบรหิารกจิการสือ่สารได ้

 4. สามารถประยุกตก์ลยุทธ์การบริหารกจิการสือ่สารไดอ้ย่างเหมาะสมในบรบิทที่เกีย่วขอ้ง อย่างมี

คณุธรรมและจรยิธรรม  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบและโครงสรา้งขององคก์รสือ่ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศตามบรบิทและสถานการณ์ต่างๆ ของสังคม 

กลยุทธก์ารวางแผนและบรหิารจัดการองคก์รสือ่ประเภทตา่งๆ เครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดเพือ่การบรหิารกจิการ

สือ่สารยุคใหม่ การประยุกตก์ลยุทธ์การบริหารกจิการสือ่สารไดอ้ย่างเหมาะสมทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะวกิฤต ิ

รวมทัง้กรณีศกึษาทีส่ าคญั 

16720 นโยบายการสือ่สารและการก ากบัดแูล (6 หนว่ยกติ) 

 Media Policy and Regulation 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในววิัฒนาการ บทบาท ความส าคัญ และความจ าเป็นของนโยบายรัฐและการ

ก ากบัดแูลสือ่ 

 2. มีความรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิ หลักการ และมาตรการก ากับดูแลสือ่ประเภทต่างๆ และสือ่ใหม ่

รวมทัง้บทบาทหนา้ทีข่ององคก์รก ากบัดแูลสือ่ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ  

 3. สามารถวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบนโยบายการสือ่สารในบรบิทตา่งๆทัง้ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

 4. สามารถน าความรูไ้ปศกึษา วเิคราะห ์แกไ้ขปัญหา และจัดการการสือ่สารยคุใหม่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 นโยบายรัฐที่เกี่ยวขอ้งกับการบริหารกิจการสือ่สาร การก ากับดูแลการประกอบกิจการสื่อสารและ 

การส่งเสริมการใชก้ารสือ่สารเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการสือ่สารที่ส าคัญต่อ 

การบริหารกิจการสื่อสาร เช่น การจัดสรรคลื่นความถี่ การครอบครองสื่อ การผูกขาด การก ากับดูแลเนื้อหา  

การส่งเสริมการใหบ้ริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ความเหลื่อมล ้าทางดิจิทัล การส่งเสริมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวชิาชพีสือ่มวลชน รวมถงึนโยบายการสือ่สารของประเทศตา่งๆ ในยคุดจิทิลั 

16721 การบูรณาการและประยกุตใ์ชก้ารบรหิารกจิการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ)

 Integrated and Applied Media Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถน าความรู ้ความเขา้ใจดา้นการบริหารกิจการสื่อสาร มาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

การบรหิารกจิการสือ่สารยคุใหม่ได ้

 2. สามารถจัดท า บรหิารและประเมนิโครงการการบรหิารกจิการสือ่สารยคุใหมไ่ด ้

 3. สามารถน าเสนอและเผยแพร่ผลงานการบรหิารกจิการสือ่สารได ้

 4. มคีณุธรรมและจรยิธรรมในการบรูณาการและประยกุตใ์ชก้ารบรหิารกจิการสือ่สารได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การบูรณาการความรูด้า้นการสือ่สารและการบริหารกจิการสือ่สารมาประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนการพัฒนา 

น าเสนอ การจัด การบรหิาร และการประเมนิผลกจิกรรมและโครงการ การจัดท ารายงานและเผยแพร่ การประเมนิ

คณุคา่และการประยกุตใ์ชก้ารบรหิารกจิการสือ่สารยคุใหม ่โดยการค านงึถงึคณุธรรมและจรยิธรรม 

16722 วทิยานพินธ ์(การบรหิารกจิการสือ่สาร) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Media Management) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

16723 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การบรหิารกจิการสือ่สาร) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Media Management) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูแ้ละสามารถก าหนดประเด็นปัญหาทางการบรหิารกจิการสือ่สารได ้

 2. มทีกัษะการจัดท าโครงการศกึษาคน้ควา้อสิระเกีย่วกับการบรหิารกจิการสือ่สารได ้ 

 3. สามารถเผยแพร่ผลงานการศกึษาคน้ควา้อสิระเกีย่วกับการบรหิารกจิการสือ่สารได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกประเด็นหรอืหัวขอ้ปัญหาทางการบรหิารกจิการสือ่สารดว้ยการศกึษาคน้ควา้อสิระ โดยการวจัิย 

หรือการสังเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวจัิย หรือการเขยีนต าราหรือหนังสอืทางวชิาการ หรือการพัฒนาตน้แบบชิน้งาน 

และการเผยแพร่ผลการศกึษาคน้ควา้อสิระ 
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16724 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติการบรหิารกจิการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Media Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถบรูณาการความรู ้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และประสบการณ์ดา้นการบรหิารกจิการสือ่สารได ้

 2. สามารถพัฒนาตนเองใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม มนุษยสัมพันธ ์ภาวะผูน้ า และทัศนคตทิีด่ตี่อวชิาชพี

การบรหิารกจิการสือ่สารได ้

 3. มศีกัยภาพในการคน้ควา้และแสวงหาความรูด้า้นการบรหิารกจิการสือ่สารยุคใหมไ่ด ้

 4. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบรหิารกจิการสือ่สารยคุใหมไ่ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การบูรณาการความรู ้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และประสบการณ์ ทัศนคตทิีด่ ีเพื่อพัฒนาตนเองใหม้คีุณธรรม 

จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์การท างานเป็นทมี การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาการบรหิารกจิการสือ่สาร จรรยาบรรณวชิาชพี 

ภาวะความเป็นผูน้ าทางวชิาการและวชิาชพีดา้นการบรหิาร 

กจิการสือ่สารยคุใหม ่
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