คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
วิชา การบริหารองค์กรสื่อสารมวลชน
ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค
คาอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารองค์กรสื่อสารมวลชน ความสาคัญ ความหมายของกาบริหารงาน องค์กร
สื่อสารมวลชน การวิเคราะห์และประเมินธุรกิจสื่อสารมวลชน การบริหารการจัดการองค์กร การบริหารการ
จัดการ การเงิน การบัญชี และภาษีอากร ของธุรกิจ การบริหารเพื่อการพัฒนา สภาพปัญหาและ
หัวข้อ/เนื้อหา/รายละเอียด
บทที่ 1 การบริหารงานกับงาน
สื่อสารมวลชน
ความหมายและความสาคัญ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ธุรกิจ สื่อสารมวลชน

บทที่ 2 การบริหารธุรกิจ
สื่อสารมวลชน
-นโยบายการบริหาร
- แผนงานการจัดทา
- การจัดรูปองค์กร
- การประสานงาน
บทที่ 3 การประเมินและการ
วิเคราะห์ธุรกิจ สื่อสารมวลชน

ส่วนที่ 2 การบริหารงานองค์กร
สื่อสารมวลชน

จานวน
ชั่วโมง
3

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
ความสาคัญ
ของการบริหารงานองค์กร
สื่อสารมวลชน
2.เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์
ความหมาย ความสาคัญของ
การบริหารงานองค์กร
สื่อสารมวลชน
(
สื่อสารมวลชน)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้

1. แจกแนวการจัดการเรียนรู้
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
3. บรรยาย “ความหมาย และ
ความสาคัญ องค์ประกอบ ของการ
บริหารสื่อ สื่อสารมวลชน
4. ค้นหาโครงการบริหารงาน
องค์กรสื่อสารมวลชนในปัจจุบันเพื่อ
การอภิปรายกลุ่มความหมาย
ความสาคัญและการนาแนวคิด
เกี่ยวกับ
การสื่อสารทางด้าน สื่อสารมวลชน
ศาสตร์มาใช้ในการดาเนินงานทาง
สื่อสารมวลชนศาสตร์
1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
1. บรรยาย ให้นักศึกษาถอด
ความเข้าใจ นโยบายการ
บทเรียน
บริหารงาน แผนงานการจัดทา 2. การอภิปรายกลุ่มความ สาคัญ
2..เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์
ของกรอบอ้างอิงต่อการบริหารงาน
การออกแบบการบริหารงาน
องค์กรสื่อสารมวลชน
องค์กรสื่อสารมวลชน ข้อดี 3. การศึกษากรณีศึกษาในงาน
ข้อเสีย
บริหารงาน สื่อสารมวลชน
1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
1.การบรรยายและให้นักศึกษาสรุป
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บทเรียนเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการ
ประเมินและการวิเคราะห์ธุรกิจ ประเมินธุรกิจ สื่อสารมวลชนใน
สื่อสารมวลชน
อนาคต
2..เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์
2.การอภิปรายกลุ่มเพื่อศึกษา
การนาและการประยุกต์ธุรกิจ งานวิจัยเกี่ยวกับโครงการประกอบ
สื่อสารมวลชนในอนาคต
ธุรกิจ สื่อสารมวลชน

เครื่องมือ/วิธีวัด/
ประเมินผล
แนวการจัดการ
เรียนรู้
การกาหนดกติกาใน
ชั้นเรียน
แบบทดสอบ
การสรุปบทเรียน
การประเมินโครงการ
ที่นักศึกษาค้นคว้า
การสังเกตการณ์และ
รายงานผลการ
อภิปรายกลุ่ม
การสรุปบทเรียน
การสังเกตการณ์
รายงานผลการ
อภิปรายกลุ่มรายงาน
ผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษา
การสรุปบทเรียน
การสังเกตการณ์
รายงานผลการ
อภิปรายกลุ่ม

บทที่ 4 การบริหารงานองค์กร
สื่อสารมวลชน
- การบริหารทุน
บุคลากร
- การจัดเตรียมวัสดุ
- การควบคุมต้นทุน
- การจัดเตรียม
บุคลากร การเงิน
- การบริหารเวลา
บทที่ 5 การบริหารกอง
บรรณาธิการ
- การวางแผน
- การจัดบุคลากร
- การอานวยการ
- การประสานงาน
- การควบคุม
ส่วนที่ 3 การบริหารงาน
องค์กรสื่อสารมวลชนอื่น
บทที่ 6 การบริหารงานโฆษณา
ใน สื่อสารมวลชน
- ความสาคัญของการ
โฆษณาใน
สื่อสารมวลชน
- กระบวนการ
บริหารงานโฆษณา
ใน สื่อสารมวลชน
- ประเภทการโฆษณา
ใน สื่อสารมวลชน
บทที่ 7 การบริหารงาน
สื่อสารมวลชนท้องถิ่น
- ธุรกิจ สื่อสารมวลชน
ท้องถิ่น
- การบริหารงานกอง
บรรณาธิการ
- การบริหารงานการ
จัดทา
สื่อสารมวลชน
ท้องถิ่น
บทที่ 8 สภาพปัญหาและ
แนวโน้ม
- ปัญหาการบริหารงาน
สื่อสารมวลชน
- ปัญหาการบริหาร
จัดการ
- ปัญหาการบริหาร
จัดการ

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานองค์กร
สื่อสารมวลชน
2.เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์
และสามารถแยกความแตกต่าง
ในการบริหารงานองค์กร
สื่อสารมวลชนแต่ละประเภท

1. การบรรยายและให้นักศึกษาสรุป
บทเรียนเกี่ยวกับการบริหารงาน
องค์กรสื่อสารมวลชน
2. การศึกษากรณีตัวอย่างการ
บริหารงานองค์กรสื่อสารมวลชนแต่
ละประเภท
3.มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาการ
บริหารงานองค์กรสื่อสารมวลชนแต่
ละประเภท
1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
1.การบรรยาย
การศึกษากรณี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหา ตัวอย่าง
การบริหารงานกิจการ
งานกองบรรณาธิการในกิจการ สื่อสารมวลชนในแต่ละประเภท
สื่อสารมวลชน
2.มอบหมายให้นักศึกษาอภิปราย
2.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการ การบริหารงานกิจการ
วิเคราะห์และทักษะ
การ สื่อสารมวลชนรายกลุ่มและ
บริหารงานในกองบรรณาธิการ รายบุคคล
สื่อสารมวลชนแต่ละประเภท

การสรุปบทเรียน
การสังเกตการณ์
รายงานผลการศึกษา
กรณีศึกษาและ
วิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย

การสรุปบทเรียน
รายงานผลการ
อภิปรายกลุ่ม
รายงานผลการศึกษา
ค้นคว้าเป็น
รายบุคคล

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสาคัญของโฆษณาและ
การบริหารโฆษณาในสื่อ
สื่อสารมวลชน
2.เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์การ
บริหารโฆษณาในสื่อ
สื่อสารมวลชนแต่ละประเภท

1. การบรรยาย การศึกษากรณี การสรุปบทเรียน
ตัวอย่างการหารบริหารงานโฆษณา รายงานผลการ
สื่อสารมวลชน
อภิปรายกลุ่ม
2.มอบหมายให้นักศึกษาอภิปราย
กลุ่มเพื่อวิเคราะห์ ประเภทการ
บริหารงานโฆษณา
3.มอบหมายให้นักศึกษาออกแบบ
การบริหารงานโฆษณาในสื่อ
สื่อสารมวลชน

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารงาน สื่อสารมวลชน
ท้องถิ่น
2.เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์
องค์ประกอบการบริหารงาน
สื่อสารมวลชนท้องถิ่น

1. การบรรยาย และให้นักศึกษา
สรุปบทเรียนเกี่ยวกับ การออกแบบ
และการบริหารงาน สื่อสารมวลชน
ท้องถิ่น
2.การมอบหมายให้นักศึกษา
อภิปรายกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยที่
มีส่งผลต่อการบริหารงาน
สื่อสารมวลชนท้องถิ่นม ก่อนการ
เรียนในสัปดาห์ถัดไป

การสรุปบทเรียน

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาการบริหารและแนวโน้ม
การบริหารงาน สื่อสารมวลชน
2.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะใน
การบริหารงาน สภาพปัญหา
แนวทางแก้ไข แนวโน้มการ
บริหารงาน

1.มอบหมายให้นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อ
การปฏิบัติงานทางด้านการมอง
สภาพปัญหาการบริหารงานกิจการ
สื่อสารมวลชน
3. การมอบหมายให้นักศึกษาทางาน
เป็นทีมเพื่อออกแบบแนวโน้มการ
บริหารงานองค์กรสื่อสารมวลชน
4. การมอบหมายให้นักศึกษาแต่ละ

ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

รายงานผลการ
อภิปรายกลุ่ม
รายงานผลการศึกษา
ค้นคว้า
และการส่งผลงาน
ตามกาหนด

รายงานผลการ
นาเสนอโครงการ
และแผนปฏิบัติการ
บริหารงานกิจการ
สื่อสารมวลชน

-

แนวโน้มการบริหาร
องค์กรสื่อสารมวลชน

ส่วนที่ 4 การจัดการขององค์กร
สื่อสารมวลชน
บทที่ 10 การจัดการของ
สานักพิมพ์
- ความหมาย
- ประเภทการจัดการ
- การจัดกอง
บรรณาธิการ
- การจัดการด้าน
องค์กรสื่อสารมวลชน
- การจัดการการ
วางแผน
บทที่ 11 เทคโนโลยีและการ
บริหารการออกแบบ
สื่อสารมวลชนในยุคดิจิตอล

สรุปบทเรียนและเสนอแนวโน้ม
การบริหารกิจการ สื่อสารมวลชน

กลุ่มร่วมวิพากษ์การบริหารงาน
กิจการ สื่อสารมวลชน

การมีส่วนร่วม
นาเสนอความคิดเห็น
และคุณภาพการ
วิพากษ์โครงการและ
แผนปฏิบัติการสื่อ
การบริหารงาน
กิจการ
สื่อสารมวลชน

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
1. บรรยาย และให้นักศึกษาสรุป
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ บทเรียนเกี่ยวกับ การออกแบบการ
ทางด้านองค์กรสื่อสารมวลชน บริหารจัดการองค์กรสื่อสารมวลชน
2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ใน
การออกแบบการจัดการของ
องค์กรสื่อสารมวลชน

การมีส่วนร่วม
นาเสนอความคิดเห็น
ที่มีต่อการบริหาร
จัดการองค์กร
สื่อสารมวลชน

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การสื่อสารกับการปรับตัวของ
องค์กรสื่อสารมวลชน

การสรุปบทเรียน
นักศึกษาวิเคราะห์
งานทางด้าน
จริยธรรมเป็นราย
กลุ่ม

1. การ และให้นักศึกษาสรุป
บทเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
บริหารสื่อ สื่อสารมวลชนในยุค
ดิจิตอล
2.การมอบหมายให้นักศึกษาทางาน
เป็นทีม เพื่อศึกษาแนวทางการ
นาเสนอการบริหารสื่อ
สื่อสารมวลชนในยุคดิจิตอล
1.เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางใน 1. การบรรยาย และสรุปบทเรียนที่
การ บริหารกิจการ
มีต่อการบริหารกิจการ
สื่อสารมวลชนในอนาคต
สื่อสารมวลชน
2.การมอบหมายให้นักศึกษา
อภิปรายกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ถึง
รูปแบบการพัฒนาการบริหารสื่อ
สื่อสารมวลชนในอนาคต

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนของนักศึกษา
1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. การอภิปรายกลุม่ ย่อยและ
3. การนาเสนอรายงานกลุ่ม
4. สรุปบทเรียนเป็นรายบุคคล
5. การฝึกปฏิบัติการบริหารงานองค์กรสื่อสารมวลชน
6. นิทรรศการ
7. การทดสอบปลายภาค

การสรุปบทเรียน
คุณภาพ
รายงาน
อภิปรายกลุ่ม

10 %
10 %
20 %
20 %
20 %
20 %

เกณฑ์การประเมินผลการเรียนของนักศึกษา
1. 80 ขึ้นไป
=
5. 60-64
= C
2. 76-79
=
B+
3. 70-75
=
B
4. 65-69
=
C+

อิ
6. 55-59
= D+
7. 50-54
= D
8. ต่ากว่า 50 = F

A

