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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     คณะนิเทศศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร           รหัสหลักสูตร 25490561107522 

ภาษาไทย: นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด 
ภาษาองักฤษ: Master of Communication Arts Program in  
 Marketing Communication 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเตม็ (ไทย):  นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (นิเทศศาสตร์การตลาด) 
ช่ือยอ่ (ไทย):  นศ.ม. (นิเทศศาสตร์การตลาด) 
ช่ือเตม็ (องักฤษ):  Master of Communication Arts  
                                  (Marketing Communication) 
ช่ือยอ่ (องักฤษ):  M.Com.Arts (Marketing Communication) 
 

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
หลักสูตรมีเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญทัง้ด้านกลยุทธ์และ            

การจดัการด้านการส่ือสารการตลาดและการส่ือสารองค์กรของหน่วยงาน โดยอาศยัแนวทางเชิง               
บรูณาการเพ่ือสร้างตราสินค้าให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีและช่ือเสียงท่ีแข็งแกร่งขึน้ในใจของผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ในระยะยาว อนัจะน าไปสู่ความเช่ือมัน่ไว้วางใจและการสนับสนุนองค์กรใน
ท่ีสดุ โดยเน้นทัง้การส่ือสารเพ่ือสร้างแบรนด์ การส่ือสารเพ่ือสร้างคณุคา่แก่สงัคม และการใช้ส่ือใหม่
เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพของการส่ือสารการตลาด  



นศ.ม. สาขานิเทศศาสตร์การตลาด (หลกัสตูรปรับปรุง)  พ.ศ. 2561                                                           หน้า 3
  
 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
36 หนว่ยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
 เป็นหลกัสตูรระดบัปริญญาโท หลกัสตูร  2  ปี  
5.2 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย  
5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างชาติท่ีสามารถพูด ฟัง อ่าน และเขียน

ภาษาไทยได้เป็นอยา่งด ี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร 
   หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

- ปรับปรุงจากหลกัสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 การตลาด หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557  

- คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรให้ความเห็นชอบในการประชมุ วนัท่ี 23 
 มีนาคม 2561  

- สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบการกลัน่กรองหลกัสตูร ในการประชมุ    
  ครัง้ท่ี 3/2561  วนัท่ี 24   เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 

- สภามหาวิทยาลยั อนมุตัหิลกัสตูรในการประชมุ  
  ครัง้ท่ี 3/2561 (328) วนัท่ี 2   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 -     เปิดสอน ภาคต้น  ปีการศกึษา 2561 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2562 
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด เหมาะส าหรับผู้ ท่ีต้องการท างานด้านการส่ือสาร

การตลาดและการส่ือสารองค์กรทัง้ของหน่วยงานภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคเอกชนประเภทไม่มุ่ง
แสวงก าไรท่ีให้ความส าคญัแก่การประยุกต์แนวคิดด้านการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการมาใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและกลยทุธ์การส่ือสารขององค์กร ตอบสนองตอ่ผู้ ท่ีมีเปา้หมาย
ในการท างานเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพของการส่ือสารระหว่างองค์กรกบัผู้บริโภคและผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและช่ือเสียงท่ีแข็งแกร่ง                      
ในระยะยาวมุ่งเน้นทัง้การสร้างตราสินค้า การส่ือสารการตลาด  เพ่ือส่งเสริมความยัง่ยืนของสงัคม 
และการส่ือสารการตลาดโดยอาศยัชอ่งทางส่ือใหม ่สามารถประกอบอาชีพตา่ง ๆ อาทิ 

 ผู้บริหารงานส่ือสารการตลาด 

 ผู้บริหารการส่ือสารตราสินค้า 

 ผู้บริหารตราสินค้าและภาพลกัษณ์องค์กร 

 ผู้บริหารงานส่ือสารองค์กรและการจดัการช่ือเสียง 

 ผู้บริหารกลยทุธ์และงานส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร 

 ผู้บริหารงานส่ือดจิิทลัทางการส่ือสารการตลาด 

 ผู้ประกอบการ SME 

 นกัจดักิจกรรมทางการตลาด 

 เจ้าของกิจการด้านส่ือ 

 ท่ีปรึกษาด้านการส่ือสารการตลาดและองค์กร 
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9. ช่ือ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
           9.1   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดบั ต าแหนง่ ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒุ ิ คณุวฒุิ/สาขาวชิา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบนั 
ปีที่ส าเร็จ
การศกึษา 

1 อาจารย์ นางสาวสทุธนิภา  ศรีไสย์ 
Ph.D. 
นศ.ม. 
วท.บ. 

Communication  
นิเทศศาสตร์พฒันาการ 

สถิติ 

University of Stirling, UK 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2554 
2544 
2542 

2 
 

รองศาสตราจารย์ 
(ด้านนิเทศศาสตร์) 

นางจนัทิมา  เขยีวแก้ว 

Ph.D. Communication University of the Philippines ,Philippines 2538 

MLS 
Library and Information 

Science 
University of the Philippines ,Philippines 2527 

ศศ .บ.  รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2531 

ศศบ. บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2521 

3 
รองศาสตราจารย์ 
(ด้านนิเทศศาสตร์) 

นายไพโรจน์  วิไลนชุ 

Ph.D. 
ว.ม. 
M.A. 
อ.บ. 

Communication Studies 
สือ่สารมวลชน 

Journalism Studies 
ภาษาองักฤษ 

University of York, UK 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

Cardiff  University of Wales, UK 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2549 
2542 
2535 
2529 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
  

หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   1.1 ปรัชญา 

   หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย มีปรัชญาของหลกัสตูรคือ  

   (1) มุง่ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอ่วิชาชีพและสงัคม  
(2) มุ่งบ่มเพาะความรู้และฝึกฝนทักษะทางวิชาชีพด้านการจัดการการส่ือสาร
 การตลาด โดยบูรณาการร่วมกับการส่ือสารด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และ
 ตอบสนองตอ่เปา้หมายความยัง่ยืนของสงัคม 

 
 1.2 วัตถุประสงค์ 

   เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
(1) มีคณุธรรม จริยธรรม และมีส านกึรับผิดชอบทางวิชาชีพและตอ่สงัคม 
(2) มีความรอบรู้ทางวิชาการ การวิจัย และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ด้านการ
 สร้างสรรค์และการจัดการการส่ือสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริม
 การตลาดและช่ือเสียงขององค์กรในระยะยาว 
(3) มีความรอบรู้ในวิทยาการแขนงต่าง ๆ ท่ีเอือ้ต่อการปฏิบตัิงานวิชาชีพด้านการ
 จดัการการส่ือสารการตลาดท่ีก้าวทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของธุรกิจและสงัคม 
(4) มีทกัษะในการพฒันาตนเองและทักษะทางสงัคม สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน
 และสนบัสนนุการน าองค์กรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
   การจดัการศกึษาเป็นแบบทวิภาค  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดรู้อน ทัง้นีข้ึน้กบัดลุยพินิจของคณะกรรมการ 

    หลกัสตูร 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไมมี่ 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   ภาคต้น เดือนสิงหาคม –  ธนัวาคม 
   ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
   ภาคฤดรู้อน เดือนมิถนุายน – กรกฎาคม  
 2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

   (1)  ส าเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบนัอดุมศกึษาท่ีได้รับ
การรับรองมาตรฐานจาก ก.พ. หรือ เทียบเทา่ และ 
   (2)  มีประสบการณ์ในการท างานหลงัจากส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่มีประสบการณ์การท างาน จะต้องมีผลการเรียนได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 
2.50 ในกรณีท่ีไม่ตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยั โดยค านงึถึงมาตรฐานการศกึษา และ 
   (3) ผา่นการสอบสมัภาษณ์ 

 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   เน่ืองจากหลักสูตรรับผู้ ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาใดก็ได้ 

นกัศกึษาจึงอาจมีพืน้ฐานความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาและมีความพร้อมในการเรียน รวมถึงการพฒันา
ศกัยภาพของตนเองไมเ่ทา่กนั 

 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
   เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว หลักสูตรได้ค านึงถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งเก่ียวกับพืน้

ฐานความรู้ทางสถิติเพ่ือการวิจยั และพืน้ฐานความรู้ด้านภาษาองักฤษเฉพาะทางเพ่ือการศึกษาด้านการ
ส่ือสารการตลาด ส าหรับการเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนให้มีศกัยภาพท่ีเหมาะสม สามารถพฒันาตนเอง
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ในระดับท่ีสูงขึน้ได้ จึงก าหนดให้นักศึกษาทุกคนท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์ปกติ จะต้องเรียน
รายวิชาปรับพืน้ฐาน 4 รายวิชา คือ  

(1) CA501  หลกันิเทศศาสตร์ 
(2) CA502  หลกัการตลาดและวางแผนกลยทุธ์ 
(3) CA503  สถิตเิพ่ือการวิจยัการส่ือสารการตลาด  
(4) CA504  ภาษาองักฤษเพ่ือการศกึษาด้านการส่ือสารการตลาด  

 
 2.7 ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาเป็นแบบชัน้เรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ว่าด้วย

การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2558   (เอกสารผนวก ข) 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย  

  นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรนี ้
สามารถเทียบโอนหนว่ยกิตได้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 
และหลักเกณฑ์การเทียบโอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2558  (เอกสารผนวก ข) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
  3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

      แผน ก แบบ ก 2 มีวิทยานิพนธ์   
     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
 (1)   วิชาปรับพืน้ฐาน     ไมน่บัหนว่ยกิต  

  (2)   วิชาบงัคบั      รวม 24 หน่วยกิต 
 (3)  วิทยานิพนธ์ (Thesis)                        รวม 12 หน่วยกิต 
    โดยนักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้าย    และ

ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงาน
การประชมุ (Proceedings) 
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 แผน ข ไม่มีวิทยานิพนธ์  
    จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร 36 หนว่ยกิต ประกอบด้วย 
 (1) วิชาปรับพืน้ฐาน             ไมน่บัหนว่ยกิต  
 (2)   วิชาบงัคบั             รวม 24 หนว่ยกิต 
  (3)   วิชาเลือก                                       รวม   9 หนว่ยกิต 
  (4)   การศกึษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)    รวม   3 หนว่ยกิต 
 โดยนกัศกึษาต้องเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้าย 
และผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชมุ (Proceedings) 
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แผนผังการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ (นิเทศศาสตร์การตลาด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาบงัคบั (Required Courses) 
วิชาบงัคบั     24 หน่วยกิต 
รวม           24 หน่วยกิต 

 
รวม           24 หน่วยกิต 

 

แผน ก แบบ ก 2 

มีวิทยานิพนธ์ (Thesis) 

แผน ข 
ไมมี่วิทยานิพนธ์ (Non-thesis) 

วิชาบงัคบั (Required Courses) 
วิชาบงัคบั     24 หน่วยกิต 
รวม            24 หน่วยกิต 

 
24  

วิชาเลือก (Elective Courses) 
9 หน่วยกิต 

 

วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 

12 หน่วยกิต 
(ผลงานหรือสว่นหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออยา่งน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือสว่นหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการหรือเสนอตอ่ที่ประชมุวิชาการที่มีรายงานการ

ประชมุ) 
 

วิชาการศกึษาค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study) 

3 หน่วยกิต 
(ผลงานหรือสว่นหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระ ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์หรืออยา่งน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ
สว่นหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอตอ่ที่ประชมุวิชาการที่มี

รายงานการประชมุ) 
 

 

ผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examinations) 

 

นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด 

36 หนว่ยกิต 
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วิชา แบบมีวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) แบบไม่มีวิทยานิพนธ์ (แผน ข) 
1. วิชาปรับพืน้ฐาน - - 
2. วิชาบงัคบั 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 
3. วิชาเลือก - 9 หน่วยกิต 
4.  วิ ท ยา นิพน ธ์ แ ล ะ
การศกึษาค้นคว้าอิสระ 

12 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

รวม 36 หน่วยกติ   36 หน่วยกติ 
 
 3.1.3  รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต  
  3.1.3.1 รหัสวิชา 
   หลกัเกณฑ์ในการให้รหสัวิชาในหลกัสตูร มีดงันี ้
   1.  ใช้อกัษรยอ่เรียกช่ือหลกัสตูรเป็นภาษาองักฤษ 2 ตวั 
        อกัษรตวัแรก “C” เป็น อกัษรยอ่คณะนิเทศศาสตร์ 
       อกัษรตวัท่ีสอง เป็นอกัษรแทนกลุม่วิชา เม่ือรวมกนัแล้วมีความหมายดงันี ้
    CA หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาปรับพืน้ฐาน วิชาบงัคบัและวิชาเลือก
             ของหลกัสตูร 
   2.  ใช้ตวัเลข 3 หลกั โดยแทนความหมายตอ่ไปนี ้
    เลขหลกัร้อย  5 หมายถึง รายวิชาในระดบัปริญญาโท 
    เลข 01 – 09     หมายถึง ล าดบัวิชาของรายวิชาปรับพืน้ฐาน 
    เลข 11 – 18     หมายถึง ล าดบัวิชาของรายวิชา  
    เลข 21 – 30    หมายถึง ล าดบัวิชาของรายวิชาในแตล่ะกลุม่วิชาเลือก 
    เลขหลกัร้อย  6 หมายถึง วิทยานิพนธ์และการศกึษาค้นคว้าอิสระ 
 
  3.1.3.2 รายวิชา  
   (1)  วิชาปรับพืน้ฐาน ไมน่บัหนว่ยกิต 
   ผู้ ท่ีสอบผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาในหลกัสูตร จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา
   ปรับพืน้ฐานทกุวิชา 
   การเรียนปรับพืน้ฐานทางด้านวิชาการนีไ้ม่นบัหน่วยกิตและมีการวดัผล ดงันี ้
   S (Satisfactory)      = ผา่นเกณฑ์ 
   U (Unsatisfactory) =  ไมผ่า่นเกณฑ์ 
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รหัสวชิา  รายวชิา        หน่วยกิต           เงื่อนไข 
                        (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศกึษาด้วยตนเอง)  ก่อนเรียน 

CA501  หลกันิเทศศาสตร์ -- -- 
              (Principles of Communication) 
CA502  หลกัการตลาดและการวางแผนกลยทุธ์ --  -- 
 (Principles of Marketing and Strategic Planning) 
CA503  สถิติเพื่อการวิจยัการสือ่สารการตลาด -- -- 
 (Statistics for Marketing Communication Research) 
CA504  ภาษาองักฤษเพื่อการศกึษาด้านการสือ่สารการตลาด     -- -- 
 (English for Marketing Communication Studies) 

  
(2)  วิชาบังคับ จ านวน 24 หนว่ยกิต 

รหัสวชิา  รายวชิา        หน่วยกิต           เงื่อนไข 
                        (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศกึษาด้วยตนเอง)  ก่อนเรียน 

CA511   แนวคิดและทฤษฎีการสือ่สารการตลาด                                       3 (3 – 0 – 6)  -- 
(Marketing Communication Concepts and Theories)  

CA512   การวิเคราะห์ผู้บริโภค                                3 (3 – 0 – 6)  - -    
(Consumer Analysis) 

CA513   การสร้างสรรค์สือ่และสารเพื่อการสือ่สารการตลาด   3 (3 – 0 – 6)  -- 
(Media and Message Creation for Marketing Communication) 

CA514   การรณรงค์การสือ่สารตราสนิค้าแบบบรูณาการ  3 (3 – 0 – 6)  -- 
(Integrated Brand Communication Campaign) 

CA515   การจดัการตราสนิค้าเพื่อการแขง่ขนั 3 (3 – 0 – 6)  -- 
            (Competitive Brand Management)  
CA516   การวิจยัการสือ่สารการตลาด  3 (3 – 0 – 6) - -  

(Marketing Communication Research)  
CA517   การประเมินผลที่ใช้ส าหรับการสือ่สารการตลาด 3 (3 – 0 – 6)  -- 
      (Evaluation for Marketing Communication) 
CA518   สมัมนาการสือ่สารการตลาดและจริยธรรม  3 (3 – 0 – 6)                       -- 
                (Seminar in Marketing Communication and Ethics)  
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(4) วิชาเลือก  จ านวน 9 หนว่ยกิต 
 

รหัสวชิา  รายวชิา        หน่วยกิต           เงื่อนไข 
                        (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศกึษาด้วยตนเอง)  ก่อนเรียน 

CA521  กลยทุธ์เพื่อการจดัการกิจกรรมพิเศษทางการสือ่สารการตลาด      3 (3 – 0 – 6)  -- 
  (Strategies for Marketing Communication Event Management) 
CA522  สมัมนากฎหมายและจริยธรรมส าหรับการสือ่สารการตลาด           3 (3 – 0 – 6)  -- 
 (Seminar in Marketing Communication Laws and Ethics) 
CA523  การวิจยัเชิงคณุภาพเพื่อการสือ่สารการตลาด 3 (3 – 0 – 6)  -- 
 (Qualitative Research for Marketing Communication)  
CA524  วฒันธรรมกบัการสือ่สารการตลาด            3 (3 – 0 – 6)  -- 
           (Culture and Marketing Communication)  
CA525  การสือ่สารการตลาดเพื่อการทอ่งเที่ยว สขุภาพ และความงาม   3 (3 – 0 – 6)  -- 

(Marketing Communication for Tourism, Health, and Beauty)  
CA526  เทคนิคการน าเสนอและการพฒันาบคุลกิภาพ  3 (3 – 0 – 6)  -- 
       (Presentation Techniques and Personality Development) 
CA527  การสือ่สารตราสนิค้าผา่นสือ่ดิจิทลั  3 (3 – 0 – 6)  --           
    (Brand Communication through Digital Media)  
CA528  การสือ่สารและการจดัการภาวะวิกฤติ    3 (3 – 0 – 6)  --  
 (Crisis Communication and Management) 
CA529  หวัข้อพิเศษทางการสือ่สารการตลาด          3 (3 – 0 – 6)  --  
 (Special Topic in Marketing Communication)  
CA530  การสือ่สารระหวา่งบคุคลเพื่อการสือ่สารการตลาด 3 (3 – 0 – 6)  - -

(Interpersonal Communication for Marketing Communication)  
CA531  การบริหารความสมัพนัธ์และประสบการณ์ 

กบัลกูค้าและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 3 (3 – 0 – 6)  -- 
(Customer and Stakeholder Relationship and Experience Management)  
 

(5)  วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
รหัสวชิา  รายวชิา        หน่วยกิต           เงื่อนไข 
                        (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศกึษาด้วยตนเอง)  ก่อนเรียน 

CA600 วิทยานิพนธ์           12 (0 – 0 – 36)    ศกึษามาแล้ว
 (Thesis)                                                                                             ไมน้่อยกวา่     
                                                                                                                                                 21 หนว่ยกิต 
CA601 การศกึษาค้นคว้าอิสระ            3 (0 – 0 – 9)                  ศกึษามาแล้ว
 (Independent Study)                                                                                                   ไมน้่อยกวา่     
                                                                                                                                                 30 หนว่ยกิต 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
(1)   แผน ก แบบ ก 2 มีวิทยานิพนธ์      

ปี ภาคการศึกษา รายวิชา หน่วยกติ เงื่อนไข 
 ศกึษาก่อน CA501  หลกันิเทศศาสตร์ 

CA502  หลกัการตลาดและวางแผนกลยทุธ์ 
CA503  สถิติเพื่อการวิจยัการสือ่สารการตลาด  
CA504  ภาษาองักฤษเพื่อการศกึษาด้านการสือ่สารการตลาด  
(บรรยายวิชาละ 24 ชัว่โมง) 

ไม่นบั 
หน่วยกิต 

- 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคต้น CA511  แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด   
CA512  การวิเคราะห์ผู้บริโภค  
CA513  การสร้างสรรค์สื่อและสารเพื่อการสื่อสารการตลาด  
CA514 การรณรงค์การสื่อสารตราสินค้าแบบบรูณาการ 
 

3 (3 – 0 – 6) 
3 (3 – 0 – 6) 
3 (3 – 0 – 6) 

 
3 (3 – 0 – 6) 

- 

รวม 12  

 
 

ภาคปลาย 
 

CA515  การจดัการตราสินค้าเพื่อการแข่งขนั 
CA516  การวิจยัการสื่อสารการตลาด 

CA517 การประเมินผลท่ีใช้ส าหรับการสื่อสารการตลาด  

3 (3 – 0 – 6) 
3 (3 – 0 – 6) 
3 (3 – 0 – 6) 

- 

รวม 9  

2 
ภาคต้น 

CA518   สมัมนาการสื่อสารการตลาดและจริยธรรม  
CA600   วิทยานิพนธ์     

3 (3 – 0 – 6) 
6 (0 – 0 – 18) 

- 

รวม 9  

ภาคปลาย 
CA600 วิทยานิพนธ์ 6 (0 – 0 – 18) - 

รวม 6  
  รวมทุกภาคการศึกษา 36  

 
(2)  แผน ข.  ไม่มีวิทยานิพนธ์        

ปี ภาคการศึกษา รายวิชา หน่วยกติ เงื่อนไข 
 ศกึษาก่อน CA501  หลกันิเทศศาสตร์ 

CA502  หลกัการตลาดและวางแผนกลยทุธ์ 
CA504  ภาษาองักฤษเพื่อการศกึษาด้านการสือ่สารการตลาด  
(บรรยายวิชาละ 24 ชัว่โมง) 

ไมน่บั   
หน่วยกิต 

- 

1 ภาคต้น CA511  แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด   
CA512  การวิเคราะห์ผู้บริโภค  
CA513  การสร้างสรรค์สื่อและสารเพื่อการสื่อสารการตลาด  
CA514 การรณรงค์การสื่อสารตราสินค้าแบบบรูณาการ 

3 (3 – 0 – 6) 
3 (3 – 0 – 6) 
3 (3 – 0 – 6) 
3 (3 – 0 – 6) 

- 

 รวม 12  
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ปี ภาคการศึกษา รายวิชา หน่วยกติ เงื่อนไข 
 ภาคปลาย CA515  การจดัการตราสินค้าเพื่อการแข่งขนั 

CA516  การวิจยัการสื่อสารการตลาด 

CA517 การประเมินผลท่ีใช้ส าหรับการสื่อสารการตลาด  
CA503  สถิติเพื่อการวิจัยการสื่อสารการตลาด (บรรยาย 24 
ชัว่โมง) 
 
วิชาเลือก  1 วิชา (เฉพาะแผน ข.) 
จากกลุ่มวิชาเลือกในหลกัสตูร หรือจากวิชาอื่นท่ีเปิดสอนในระดบั
ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (โดยได้รับความ
เห็นชอบจากหลกัสตูร ทัง้นีจ้ะเลือกได้เพียง 1 รายวิชาเท่านัน้) 

3 (3 – 0 – 6) 
3 (3 – 0 – 6) 
3 (3 – 0 – 6) 
ไม่นบัหน่วย

กิต 
 

 
 

- 

รวม 12  

1 ภาคฤดรู้อน วิชาเลือก 2 วิชา (เฉพาะแผน ข.) 
จากกลุ่มวิชาเลอืกในหลกัสตูร หรือจากวิชาอื่นท่ีเปิดสอนในระดบั
ปริญญาโทของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย (โดยได้รับความ
เห็นชอบจากหลกัสตูร ทัง้นีจ้ะเลอืกได้เพียง 2 รายวิชาเท่านัน้) 

 
6 

 

รวม 6  
2 ภาคต้น CA518   สมัมนาการสื่อสารการตลาดและจริยธรรม  

การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
CA 601    การศกึษาค้นคว้าอิสระ 

3 (3 – 0 – 6) 
 

3 (3 – 0 – 9) 

- 

รวม 6  
ภาคปลาย การสอบประมวลความรู้ ไม่มีหน่วยกิต วดัผลตาม

เกณฑ์
ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

  รวม ไม่มีหน่วยกิต  
  รวมทุกภาคการศึกษา 36  

 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 หลกัสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ประกอบด้วย หมวดวิชา

ปรับพืน้ฐาน หมวดวิชาบงัคบั หมวดวิชาเลือก และหมวดวิชาศกึษาด้วยตนเองและวิทยานิพนธ์  ดงันี ้
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  3.1.5.1   วิชาปรับพืน้ฐาน   ไมน่บัหนว่ยกิต 
CA501   หลกันิเทศศาสตร์      -   

 (Principles of Communication) 
 พฒันาการ  แนวคิด  ทฤษฎี  และหลกัการพืน้ฐานของการส่ือสาร กระบวนการส่ือสาร   การ

ส่ือสารองค์กร การส่ือสารการตลาด การวิเคราะห์ผู้ รับสารเป้าหมาย ตลอดจนจริยธรรมและความ
รับผิดชอบของนกัส่ือสาร 
 
CA502   หลกัการตลาดและการวางแผนกลยทุธ์    - 
 (Principles of Marketing and Strategic Planning) 
               แนวคิด ทฤษฎีทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความส าคญั หน้าท่ีของการตลาด ส่วนผสมของ
การตลาด วิเคราะห์ผู้บริโภค ตลาดเปา้หมาย ชอ่งทาง และสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด  ความหมายและ
องค์ประกอบของกลยุทธ์ การจัดการระบบข้อมูลการตลาด สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่ือสารการตลาด 
 
CA503   สถิตเิพ่ือการวิจยัการส่ือสารการตลาด    -           

 (Statistics for Marketing Communication Research)  
 แนวคิดเบือ้งต้นของสถิติในการวิจยัทางการส่ือสารการตลาด เน้นหลกัการเลือกใช้สถิติประเภท

ตา่ง ๆ ในการทดสอบเคร่ืองมือ วิเคราะห์ข้อมลู และการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ
 

CA504   ภาษาองักฤษเพ่ือการศกึษาด้านการส่ือสารการตลาด         - 
  (English for Marketing Communication Studies)  

 ทกัษะการอ่าน การจบัประเด็น และสรุปเอกสารประกอบการเรียน กรณีศกึษา และต าราท่ีเป็น
ภาษาองักฤษเพ่ือใช้ประโยชน์ในการศกึษาด้านการส่ือสารการตลาด  

 

 3.1.5.2   วิชาบังคับ จ านวน 24 หนว่ยกิต   
 

CA511   แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารการตลาด                                                          3 (3 – 0 – 6) 
              (Marketing Communication Concepts and Theories)  
  บทบาทและความส าคญัของการส่ือสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและผลกระทบทางด้านการ
ส่ือสารตอ่งานด้านการส่ือสารการตลาด แนวคิดด้านการส่ือสารการตลาด การด าเนินการและ  การจดัการ
เคร่ืองมือทางการส่ือสารการตลาด  การตดิตามและประเมินผลการส่ือสารการตลาด และแนวคดิหลกัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการส่ือสารการตลาด เชน่ การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลยี เป็นต้น 
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CA512   การวิเคราะห์ผู้บริโภค  3 (3 – 0 – 6) 
 (Consumer Analysis)  
 การวิเคราะห์ผู้บริโภคโดยใช้หลกัพฤติกรรมศาสตร์ ปัจจยัทางจิตวิทยา สงัคม และวฒันธรรม 

และ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจของผู้บริโภค แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการตดัสินใจ
ซือ้  แบบจ าลองการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ในการส่ือสารการตลาดและการ
สร้างแบรนด์           
 
CA513   การสร้างสรรค์ส่ือและสารเพ่ือการส่ือสารการตลาด  3 (3 – 0 – 6) 

     (Media and Message Creation for Marketing Communication)  
               แนวคิดเก่ียวกบัส่ือและสารในการส่ือสารการตลาด ศกึษา วิเคราะห์ ข้อได้เปรียบ ข้อจ ากดัของ  
ส่ือต่าง ๆ รูปแบบการน าเสนอ การสร้างสรรค์เนือ้หาท่ีผสมผสานแนวคิดทางการตลาดและเทคโนโลยี
สมยัใหม่ เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และกลวิธีการเลือกใช้ส่ือเพ่ือการส่ือสารการตลาดให้สอดคล้องกับรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและความสนใจของกลุม่เปา้หมาย เน้นการอภิปรายและฝึกวิเคราะห์กรณีศกึษา 
 
CA514   การรณรงค์การส่ือสารตราสินค้าแบบบรูณาการ  3 (3 – 0 – 6) 
           (Integrated Brand Communication Campaign) 

 หลกัและกระบวนการวางแผนกลยุทธ์การรณรงค์การส่ือสารตราสินค้า โดยอาศยัช่องทางการ
ส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ เน้นการฝึกปฏิบตัิตัง้แตก่ารวิเคราะห์ผู้ รับสารเปา้หมาย สถานการณ์ และ
สภาพแวดล้อมตา่ง ๆ การก าหนดกลยทุธ์และวางแผนการใช้เคร่ืองมือการส่ือสารตราสินค้าให้สอดคล้อง
กบักลุม่เปา้หมาย การประเมินผลการรณรงค์การส่ือสารตราสินค้า 
 
CA515   การจดัการตราสินค้าเพ่ือการแขง่ขนั 3 (3 – 0 – 6) 
       (Competitive Brand Management)  

 แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ และประเภท กระบวนการพฒันาตราสินค้าตามวตัถปุระสงค์และ         
กลยทุธ์ของผลิตภณัฑ์และองค์กร ให้เติบโตเป็นทรัพย์สินหลกัขององค์การให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง การจดัสถานะตราสินค้า (Brand Portfolio) และการส่ือสารตราสินค้า 

 
CA516   การวิจยัการส่ือสารการตลาด  3 (3 – 0 – 6)  
  (Marketing Communication Research)  

 ปรัชญาและวิธีการวิจยัเพ่ือใช้ในงานส่ือสารการตลาด  กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์  ขัน้ตอนในการด าเนินงานวิจัย ตัง้แต่การก าหนดปัญหาการวิจัยและหัวข้อวิจัย 
วตัถปุระสงค์การวิจยั การส ารวจวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ตวัแปรและการวดัตวัแปร    การออกแบบการวิจยั 
ระเบียบวิธีวิจัยทัง้การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพขัน้พืน้ฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ และการน าเสนอข้อมลู 
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CA517   การประเมินผลท่ีใช้ส าหรับการส่ือสารการตลาด 3 (3 – 0 – 6) 
    (Evaluation for Marketing Communication) 

         หลกัการ และกระบวนการประเมินผลการส่ือสารการตลาด การติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคผา่น
ส่ือ ประเภทของเคร่ืองมือติดตามและวดัผล การประยกุต์ใช้เคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลู  การวิเคราะห์
และตีความหมายข้อมลูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการส่ือสารการตลาด  เน้นกรณีศกึษา 

 
CA518   สมัมนาการส่ือสารการตลาดและจริยธรรม               3 (3 – 0 – 6)             
   (Seminar in Marketing Communication and Ethics) 

 การประมวลแนวคิด ทฤษฎี ความรู้เก่ียวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ มาวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา  ก าหนดนโยบาย  กลยทุธ์และการวางแผนเพ่ือการส่ือสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านงึถึงหลกักฎหมาย จริยธรรม และการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม เน้นการวิเคราะห์กรณีศกึษาและสภาพการณ์
ท่ีเกิดขึน้จริง โดยมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีลึกและรอบด้าน 

 
 3.1.5.4 วิชาเลือก จ านวน 9 หนว่ยกิต 
 

CA521  กลยทุธ์เพ่ือการจดัการกิจกรรมพิเศษทางการส่ือสารการตลาด              3 (3 – 0 – 6) 
 (Strategies for Event Marketing Communication Management) 
 แนวคดิ หลกัการ บทบาท กลยทุธ์และรูปแบบการจดักิจกรรมพิเศษเชิงสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนอง

วตัถุประสงค์ทางการตลาดและเสริมสร้างภาพลกัษณ์ตราสินค้า วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ โดยเน้น
กระบวนการจดักิจกรรมและประเมินผลกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารการตลาด 
 
CA522   สมัมนากฎหมายและจริยธรรมส าหรับการส่ือสารการตลาด       3 (3 – 0 – 6)  

 (Seminar in Marketing Communication Laws and Ethics) 
 กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับงานส่ือสารการตลาด ตราสินค้า กฎหมาย

เก่ียวกับธุรกิจและการค้า ลิขสิทธ์ิ การคุ้มครองผู้บริโภค การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  และอ่ืน ๆ  เน้นการ
วิเคราะห์และอภิปรายเพ่ือหาข้อสรุปเก่ียวกับปัญหาหรือสถานการณ์ด้านการส่ือสารการตลาด โดย
ค านงึถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบของนกัส่ือสารการตลาด     
 
CA523   การวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือการส่ือสารการตลาด 3 (3 – 0 – 6) 

  (Qualitative Research for Marketing Communication)  
                หลกัการวิจยัเชิงคณุภาพ ประเภทของการวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ืองานส่ือสารการตลาด ขัน้ตอนการ
ด าเนินงานวิจัย ตัง้แต่การก าหนดปัญหาการวิจัยและหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย การส ารวจ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียน
รายงานการวิจยัเชิงคณุภาพ 
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CA524   วฒันธรรมกบัการส่ือสารการตลาด  3 (3 – 0 – 6)  
  (Culture and Marketing Communication)  

 ความส าคญั รูปแบบ และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวฒันธรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
ผู้ บริโภคและการรับรู้การส่ือสารการตลาด การพัฒนากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดให้สอดคล้องกับ
กลุม่เปา้หมายในวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั  เน้นวิเคราะห์และอภิปราย โดยศกึษาจากกรณีศกึษาในภูมิภาค
อาเซียนและประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
 
CA525  การส่ือสารการตลาดเพ่ือการทอ่งเท่ียว สขุภาพและความงาม  3 (3 – 0 – 6) 

 (Marketing Communication for Tourism, Health and Beauty) 
 แนวคิด หลกัการ องค์ประกอบเก่ียวกับ  การส่ือสารการตลาดส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว สุขภาพ 

และความงาม ศกึษาและวิเคราะห์ผู้บริโภคเปา้หมายวางแผนการส่ือสารการตลาดเชิงกลยทุธ์ส าหรับธุรกิจ
ท่องเท่ียว สขุภาพ และความงาม ตลอดจนก าหนดแนวทางการประเมินผลการส่ือสารการตลาดเพ่ือธุรกิจ
ทอ่งเท่ียว สขุภาพ และความงาม 

 
CA526   เทคนิคการน าเสนอและการพฒันาบคุลิกภาพ  3 (3 – 0 – 6)  

 (Presentation Techniques and Personality Development) 
 แนวคดิ หลกัการ และเทคนิควิธีการน าเสนองานเชิงธุรกิจในแง่มมุตา่ง ๆ การเตรียมการน าเสนอ

งานเชิงธุรกิจ  หลักการเลือกใช้ส่ือเพ่ือการน าเสนอแต่ละประเภท  การพัฒนาบุคลิกภาพภายในและ
ภายนอกให้เหมาะสมกับการน าเสนองาน การวางตวั การปรากฏตวัต่อท่ีชุมชน  มารยาทและทกัษะการ
สมาคม ฝึกการน าเสนองานเชิงธุรกิจในรูปแบบตา่ง ๆ ทัง้ด้วยวาจาและลายลกัษณ์อกัษร 

 
CA527   การส่ือสารตราสินค้าผา่นส่ือดจิิทลั       3 (3 – 0 – 6)   
  (Marketing Communication through Digital Media)  

 แนวคิด หลักการและบทบาทของส่ือดิจิตัลต่อการส่ือสารการตลาด การวิเคราะห์ผู้ มีส่วน
เก่ียวข้อง การวางแผน และการเลือกใช้กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือดิจิทัล การติดตามและ
ประเมินผลการส่ือสารการตลาดผา่นส่ือดจิิทลั โดยเน้นการฝึกปฏิบตัแิละกรณีศกึษา 

 
CA528  การส่ือสารและการจดัการภาวะวิกฤต ิ 3 (3 – 0 – 6)  

 (Crisis Communication and Management) 
 การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เก่ียวกับ ประเด็นสาธารณะ การตดัสินใจเก่ียวกับความ

เส่ียงและผลกระทบของภาวะวิกฤติท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงองค์กร บทบาทของการส่ือสารในการ
จดัการภาวะวิกฤติ การวางแผนและการจัดการการส่ือสาร รวมทัง้กลยุทธ์การพลิกฟื้นสถานการณ์จาก
ภาวะวิกฤตเิพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์และช่ือเสียงองค์กร โดยเรียนรู้จากกรณีศกึษา 
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CA529  หวัข้อพิเศษทางการส่ือสารการตลาด   3 (3 – 0 – 6)   
 (Special Topic in Marketing Communication) 

        ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารการตลาด โดยสาขาวิชาเป็นผู้คดัเลือกและก าหนด
หวัข้อในการศกึษาแตล่ะภาคการศกึษาให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 
 
CA530  การส่ือสารระหวา่งบคุคลเพื่อการส่ือสารการตลาด 3 (3 – 0 – 6)  

 (Interpersonal Communication for Marketing Communication) 
          นิยามและความส าคญัของการส่ือสารระหวา่งบคุคล รูปแบบของการส่ือสารระหวา่งบคุคล การ
วิเคราะห์บทสนทนา  การวิเคราะห์เทคนิคการโน้มน้าวใจและกลยุทธ์การส่ือสารระหว่างบุคคลเพ่ือการ
ส่ือสารการตลาด การประยกุต์ใช้และตวัอย่างงานวิจยัด้านการส่ือสารระหว่างบุคคลในบริบทการส่ือสาร
การตลาด  
 
CA531  การบริหารความสมัพนัธ์และประสบการณ์กบัลกูค้าและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  3 (3 – 0 – 6) 
       (Customer and Stakeholder Relationship and Experience Management)  
             หลกัการ รูปแบบการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์และประสบการณ์ท่ียัง่ยืนกบัลูกค้า
และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้าง การรักษาและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลกูค้าและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กระบวนการจัดการความสัมพันธ์และประสบการณ์ การวิ เคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การก าหนดกลยุทธ์
ส าหรับแผนงานบริหารความสมัพนัธ์ การจดัการเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์และ
ประสบการณ์ท่ีดีกบัลกูค้าและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และการประเมินผล  
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3.2  ช่ือ นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1 อาจารย์ นางสาวสทุธนิภา  ศรีไสย์ 
Ph.D. 
นศ.ม. 
วท.บ. 

Communication  
นิเทศศาสตร์พฒันาการ 
สถิต ิ

University of Stirling, UK 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2554 
2544 
2542 

2 
 

รองศาสตราจารย์ 
(นิเทศศาสตร์) 

 
นางจนัทมิา  เขียวแก้ว 

Ph.D. 
       MLS 

ศศ.บ. 
ศศ.บ. 

Communication 
Library and Information Science 
รัฐศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์ 

University of the Philippines, Philippines 
University of the Philippines, Philippines 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2538 
2527 
2531 
2521 

3 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(นิเทศศาสตร์)  

นายไพโรจน์  วไิลนชุ 

Ph.D. 
ว.ม. 
M.A. 
อ.บ. 

Communication Studies 
ส่ือสารมวลชน 
Journalism Studies 
ภาษาองักฤษ 

University of York, UK 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
Cardiff  University of Wales, UK 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

2549 
2542 
2535 
2529 

4 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(นิเทศศาสตร์) 

นางสาวตระหนกัจิต  ยตุยรรยง 
Ph.D. 
นศ.ม. 
ว.บ. 

Communication 
การส่ือสารมวลชน 
การประชาสมัพนัธ์ 

University of Queensland, Australia 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2553 
2542 
2539 

5 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(นิเทศศาสตร์) 

นางสาววราภรณ์  ฉตัราตชิาต 

Ph.D. 
M.B. 

 
นศ.บ. 

Political Communication 
Communication 
 
การประชาสมัพนัธ์ 

Bournemouth University, UK 
Queensland University of Technology, 
Australia 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2553 
2541 

 
2538 

6 อาจารย์ นางอญัชลี  พิเชษฐพนัธ์ 
นศ.ด. 
นศ.ม. 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
การโฆษณา 
การส่ือสารมวลชน 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2554 
2547 
2544 



นศ.ม. สาขานิเทศศาสตร์การตลาด (หลกัสตูรปรับปรุง)  พ.ศ. 2561                                                           หน้า 24  
 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
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7 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(วารสารศาสตร์) 

นางสาวศภุนิตย์ วงศ์ทางสวสัดิ์ 
นศ.ม. 
นศ.บ. 

วารสารสนเทศ 
วารสารศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

2542 
2540 

8 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(นิเทศศาสตร์) 

 
นายพิชยั  นิรมานสกลุ 

นศ.ม. 
B.A. 
นศ.บ. 

นิเทศศาสตร์พฒันาการ 
Radio Broadcasting 
การประชาสมัพนัธ์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Friends University, USA 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2539 
2531 
2528 

9 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(นิเทศศาสตร์) 
วา่ท่ี ร้อยตรี สมเกียรต ิเหลือง
ศกัดิช์ยั 

นศ.ม. 
นศ.บ. 

การส่ือสารมวลชน 
วทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

2540 
2536 

10 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(นิเทศศาสตร์) 
นางนฤมล วงศ์หาญ 

นศ.ม. 
ศศ.บ. 

การส่ือสารมวลชน 
การส่ือสารมวลชน 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2534 
2530 

11 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(นิเทศศาสตร์)  
รัตนา  เมฆนนัทไพศฐิ 

ศศ.ม. 
นศ.บ. 

ศลิปศาสตร์ 
การหนงัสือพิมพ์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2532 
2527 

12 อาจารย์ โสภาค  พานิชพาพิบลู 
นศ.ด. 
M.A. 
ร.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
International Studies 
การเมืองการปกครอง 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
University of Leeds 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2558 
2545 
2543 

13 อาจารย์ นางสาวจิรา กฤตยพงษ์ 

Ph.D. 
M.A. 
M.S. 

 
ศศ.บ. 

Communication Studies 
Communication Studies 
Technical Communication and 
Information Design 
การละคอน 

Ohio University, USA 
Ohio University, USA 
Illinois Institute of Technology, USA 
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2555 
2551 
2541 

 
2537 

14 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(นิเทศศาสตร์) 
นางสาวจิรมน สงัข์ชยั 

นศ.ม. 
นศ.บ. 

การส่ือสารมวลชน 
ศลิปะการแสดง 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

2540 
2537 

 

http://commarts.utcc.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=67
http://commarts.utcc.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=67
http://commarts.utcc.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=57
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

15 อาจารย์ นางสาวพิชญ์พธู ไวยโชติ 
Ph.D. 
M.S.J. 
B.S. 

Mass Communication 
Journalism 
Public Relations 

University of North Carolina at Chapel Hill, USA 
West Virginia University, USA 
Indiana State University, USA 

2556 
2550 
2548 

16 อาจารย์ นางสาวสจุิตรา  เปล่ียนรุ่ง 
นศ.ด. 
นศ.ม. 
นศ.บ 

นิเทศศาสตร์ 
การประชาสมัพนัธ์ 
การหนงัสือพิมพ์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2553 
2540 
2538 
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3.3.  ค าอธิบายโดยย่อ 
      3.3.1 วิทยานิพนธ์ (ส าหรับแผน ก แบบ ก 2) เป็นการศกึษาประเด็นปัญหาทางการส่ือสาร
การตลาดโดยอาศยักระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตามความสนใจและความถนัด
ของนกัศกึษา ทัง้นี ้ได้รับอนมุตัิจากผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร โดยอยู่ภายใต้การดแูลให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาท่ีหลกัสูตรมอบหมาย เม่ือด าเนินการศึกษาวิจยัเรียบร้อยตามกระบวนการแล้ว ต้องน าเสนอเล่มต่อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีหลกัสตูรแตง่ตัง้ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบในการจดัสอบ 
จากนัน้ให้นกัศกึษาเข้ารับการสอบปอ้งกนังานวิจยัของตนเองโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
      3.3.2 การศกึษาค้นคว้าอิสระ (ส าหรับแผน ข) เป็นการศกึษาค้นคว้าอิสระตามความสนใจ
และความถนัดด้านการส่ือสารการตลาดของนักศึกษา โดยต้องเสนอเค้าโครงร่างการศึกษา (Proposal) ต่อ
หลกัสตูรเพ่ือขอความเห็นชอบให้ศึกษา โดยอยู่ภายใต้การดแูลให้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีหลกัสูตร
มอบหมาย เม่ือด าเนินการเก็บข้อมลู วิเคราะห์ ประมวลผลและเรียบเรียงเป็นรายงานผลการศกึษาแล้ว ต้อง
น าเสนอเลม่ตอ่หลกัสตูรเพ่ือขอรับการสอบทวนความรู้โดยคณะกรรมการท่ีหลกัสตูรแตง่ตัง้ 
 

3.4  จ านวนหน่วยกิต   
 3.4.1 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 
 3.4.2 การศกึษาค้นคว้าอิสระ 3 หนว่ยกิต 
 
3.5  การเตรียมการ  
 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตามเวลาท่ีก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา ตามแผนท่ี

นกัศกึษาเลือก จดัท าหวัข้อการศกึษา เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหวัข้อ เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบและรับการจดัสรรอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าเล่ม นกัศกึษาต้องไปปรึกษารายละเอียดเก่ียวกับหวัข้อ
การวิจยัและการด าเนินการวิจยักบัอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าเลม่อยา่งสม ่าเสมอ 

3.6  กระบวนการประเมินผล 
 3.6.1 วิทยานิพนธ์ ให้เกรด S ส าหรับการสอบผ่านการป้องกันโครงร่างการวิจยั และ

สอบผ่านการปอ้งกนัเล่มรายงานฉบบัสมบรูณ์ และให้เกรด U หากสอบไม่ผ่านการปอ้งกนัเล่มรายงานฉบบั
สมบรูณ์ 

 3.6.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เม่ือนักศึกษาท าการศึกษาและเรียบเรียงรายงานฉบบั
สมบรูณ์แล้ว นกัศกึษาต้องสอบทวนความรู้เพ่ือปอ้งกนังานท่ีศกึษากบัคณะกรรมการท่ีหลกัสตูรมอบหมาย 
โดยใช้ระบบการให้เกรดตามคุณภาพของผลงาน 7 ระดับ คือ  A,  B+, B, C+, C, D+, D และ F หาก
นกัศกึษาสอบได้เกรด ต ่ากวา่ C ต้องลงทะเบียนใหม ่

 


