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หลกัสตูรนิเทศศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรก์ารตลาด 

หลกัสตูรใหม่ (พ.ศ. 2559) 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คณะ/ภาควิชา                คณะนิเทศศาสตร ์

 

 1. ข้อมลูทัว่ไป 

1. ช่ือหลกัสตูร 

ภาษาไทย หลกัสตูรนิเทศศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิานิเทศศาสตรก์ารตลาด 

ภาษาองักฤษ Doctor of Communication Arts Program in Marketing Communication 

2. ช่ือปริญญาบตัร 

ชื่อเตม็ (ภาษาไทย) นิเทศศาสตรดุษฎบีณัฑติ (นิเทศศาสตรก์ารตลาด) 

ชื่อยอ่ (ภาษาไทย) นศ.ด. (นิเทศศาสตรก์ารตลาด) 

ชื่อเตม็ (ภาษาองักฤษ) Doctor of Communication Arts (Marketing Communication) 

ชื่อยอ่ (ภาษาองักฤษ) D. Com. Arts (Marketing Communication) 

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสตูร 

เป็นผูเ้ชีย่วชาญขัน้สงูดา้นการบรหิารการสื่อสารการตลาดและการสื่อสารตราสนิคา้ 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 

จ านวนหน่วยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูร แบ่งตามแผนการศกึษา คอื 

1) แผน 1 เน้นการท าวจิยั 

   แบบ 1.1 ส าหรบัผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48  

หน่วยกติ 
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2) แผน 2 ศกึษารายวชิาและท าวจิยั  

    แบบ 2.1 ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท ศกึษารายวชิาเพิม่เตมิและหมวดดุษฎนีิพนธ ์

ไมน้่อยกว่า 48 หน่วยกติ 

    แบบ 2.2 ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีศกึษารายวชิาเพิม่เตมิและหมวดดุษฎนีิพนธ ์

ไมน้่อยกว่า 72 หน่วยกติ 

5. รปูแบบของหลกัสตูร 

 5.1 รปูแบบ 

      เป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก 3 ปี 

 5.2 ภาษาทีใ่ช ้

               จดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาไทยโดยใชเ้อกสาร/ต าราในวชิาของหลกัสตูรเป็นภาษาองักฤษ 

 5.3 การรบัเขา้ศกึษา 

      รบันกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างชาตทิีส่ามารถใชภ้าษาไทยไดด้ทีัง้การฟงั พูด อ่านและเขยีน 

 5.4 ความรว่มมอืกบัสถาบนัอื่น 

               เป็นหลกัสตูรของสถาบนัโดยเฉพาะ 

 5.5 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ าเรจ็การศกึษา 

      ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว

6. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 

เมือ่ส าเรจ็การศกึษาบณัฑติสามารถประกอบอาชพีเป็น 

6.1 ผูบ้รหิารดา้นการสื่อสารการตลาดในองคก์รต่างๆ ทีต่อ้งการผูบ้รหิารทีม่วีสิยัทศัน์และ

ความสามารถในการวางแผน  

6.2 จดัการการสื่อสารเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รและภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ในระดบัประเทศและระดบั

สากลทัง้ในองคก์รภาครฐัและภาคธุรกจิ 
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2. ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลกัสตูร 

2.1. ระบบการจดัการศึกษา 

 2.1.1 ระบบ 

 การจดัการศกึษาเป็นแบบทวภิาค ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ว่าดว้ยการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2558  

 2.1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  

 มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคฤดรูอ้น  

 2.1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไมม่ ี

2.2 การด าเนินการหลกัสูตร 

 2.2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน  

  ภาคตน้      เดอืนสงิหาคม – ธนัวาคม   

  ภาคปลาย   เดอืนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดรูอ้น  เดอืนมถุินายน – กรกฎาคม 

2.2.2 คุณสมบตัแิละการคดัเลอืกนกัศกึษา 

 2.2.2.1 ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาทีส่ านกังานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิารรบัรอง โดยมคีุณสมบตัดิงันี้ 

      1) แผน 1 เน้นการท าวจิยั 

          แบบ 1.1 ตอ้งเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท หรอืเทยีบเท่า โดยผูส้มคัรตอ้งยืน่เสนอ

โครงร่างการวจิยัทีส่นใจจะศกึษาใหค้ณะกรรมการบณัฑติศกึษาพจิารณา 

       2) แผน 2 เน้นศกึษารายวชิาและท าวจิยั 

           แบบ 2.1 ตอ้งเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท หรอืเทยีบเท่า 
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           แบบ 2.2 ตอ้งเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีทีม่คีะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 3.00 

หรอืเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์การท างานในสาขาวชิาไมน้่อยกว่า 3 ปีหลงัส าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี

 2.2.2.2 สอบผ่านการทดสอบภาษาองักฤษ UTCC Advanced BEST ของมหาวทิยาลยั- 

หอการคา้ไทยหรอืมผีลการทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษจากสถาบนัทดสอบทีไ่ดม้าตรฐาน ทัง้นี้ให้

เป็นไปตามเกณฑท์ีบ่ณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยก าหนด  

 2.2.2.3 สอบผ่านการสมัภาษณ์เพื่อคดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาในหลกัสตูรจากคณะกรรมการที่

บณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้ 

 2.2.2.4 ส าหรบัผูท้ีม่คีุณสมบตันิอกเหนือจากเกณฑท์ีก่ าหนดไวข้า้งตน้ อาจไดร้บัการพจิารณา

คดัเลอืกใหเ้ขา้ศกึษาตามดุลยพนิิจของคณะกรรมการบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

2.3 โครงสร้างหลกัสตูร 

  2.3.1 หลกัสตูร 

            จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสตูร 

     หลกัสตูรนิเทศศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิานิเทศศาสตรก์ารตลาด ก าหนดโครงสรา้งของ

หลกัสตูรประกอบดว้ยจ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร โดยแบ่งตามแผนการศกึษา คอื 

      1) แผน 1 เน้นการท าวจิยั 

 แบบ 1.1 ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท ศกึษาเฉพาะดุษฎนีิพนธ ์48 หน่วยกติ 

      2) แผน 2 เน้นการศกึษารายวชิาและท าวจิยั 

 แบบ 2.1 ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท ศกึษารายวชิาเพิม่เตมิและดุษฎนีิพนธไ์มน้่อย

กว่า 48 หน่วยกติ 

 แบบ 2.2 ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีศกึษารายวชิาเพิม่เตมิและดุษฎนีิพนธไ์มน้่อย

กว่า 72 หน่วยกติ 

                 2.3.2  โครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสตูร 

       1) แผน 1 เน้นการท าวิจยั 
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     แบบ 1.1 ส าหรบัผูท่ี้ส าเรจ็การศึกษาปริญญาโท อาจลงทะเบยีนเรยีนเพิม่เตมิตามที่

คณะกรรมการทีป่รกึษาดุษฎนีิพนธใ์หค้วามเหน็ โดยไม่นบัหน่วยกติ 

หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน       (ไมน่บัหน่วยกติ) 

หมวดวชิาเฉพาะ  - หน่วยกติ 

ดุษฎนีิพนธ ์  48  หน่วยกติ 

รวม      48  หน่วยกิต 

       2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและท าวิจยั 

            แบบ 2.1 ส าหรบัผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท 

หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน  (ไมน่บัหน่วยกติ) 

หมวดวชิาเฉพาะ 12 หน่วยกติ 

ดุษฎนีิพนธ ์  36 หน่วยกติ 

รวม              48 หน่วยกิต 

            แบบ 2.2 ส าหรบัผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน  (ไมน่บัหน่วยกติ) 

หมวดวชิาระดบัปรญิญาโท 12 หน่วยกติ 

หมวดวชิาเฉพาะ 12 หน่วยกติ 

ดุษฎนีิพนธ ์  48 หน่วยกติ 

รวม    72 หน่วยกิต 
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ผงัโครงสร้างหลกัสตูรนิเทศศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรก์ารตลาด 

1) แผน 1 เน้นการท าวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูรนิเทศศาสตรดษุฎีบณัฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตรก์ารตลาด 

หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน 
(ไมน่บัหน่วยกติ N/C) 

แบบ 1.1 ส าหรบัผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษา 
              ระดบัปรญิญาโท 

48 หน่วยกิต 

ดุษฎนีิพนธ ์(48 หน่วยกติ) 
(สอบดุษฎนีิพนธผ์่านและส่งเล่มดุษฎนีิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ตามรปูแบบทีม่หาวทิยาลยั 
ก าหนด ทัง้นี้ผลงานหรอืส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎนีิพนธต์อ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอื
ไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีม่คีุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศกึษา เรื่องหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบั
การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ อยา่งน้อย 2 เรือ่ง) 

สอบวดัคุณสมบตั ิ
(Qualifying Examination) 
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2) แผน 2 ศกึษารายวชิาและท าวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูรนิเทศศาสตรดษุฎีบณัฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตรก์ารตลาด 

หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน 
(ไมน่บัหน่วยกติ N/C) 

แบบ 2.1 ส าหรบัผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษา 
ระดบัปรญิญาโท (48 หน่วยกิต) 

แบบ 2.2 ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษา 
ระดบัปรญิญาตร ี(72 หน่วยกิต) 

สอบวดัคุณสมบตั ิ
(Qualifying Examination) 

ดษุฎีนิพนธ ์(36 หน่วยกิต) 
(สอบดุษฎนีิพนธผ์่านและส่งเล่มดุษฎนีิพนธ์
ฉบบัสมบูรณ์ตามรปูแบบทีม่หาวทิยาลยั
ก าหนด ทัง้นี้ผลงานหรอืส่วนหน่ึงของผลงาน
ดุษฎนีิพนธต์อ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอืไดร้บัการ
ยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอื
นานาชาตทิีม่คีุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศกึษา เรื่องหลกัเกณฑก์าร
พจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการ
เผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ) 

ดษุฎีนิพนธ ์(48 หน่วยกิต) 
(สอบดุษฎนีิพนธผ์่านและส่งเล่มดุษฎนีิพนธฉ์บบั
สมบรูณ์ตามรปูแบบทีม่หาวทิยาลยัก าหนด ทัง้นี้
ผลงานหรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎนีิพนธต์อ้ง
ไดร้บัการตพีมิพห์รอืไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพ์
ในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีม่คีุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการอุดมศกึษา เรือ่ง
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ) 

สอบวดัคุณสมบตั ิ
(Qualifying Examination) 

หมวดวชิาเฉพาะ 
12 หน่วยกติ 

หมวดวชิาระดบัปรญิญาโท 
12 หน่วยกติ 

และหมวดวชิาเฉพาะ 
12 หน่วยกติ 
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2.4 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต  

2.4.1 รหสัวิชา 

หลกัเกณฑใ์นการใหร้หสัวชิาในหลกัสตูร มดีงันี้ 

1) ใชอ้กัษรยอ่เรยีกชื่อหลกัสตูรเป็นภาษาองักฤษ 2 ตวั 

    “CA” เป็น อกัษรยอ่คณะนิเทศศาสตร ์

2. ใชต้วัเลข 3 หลกั ตามหลงัอกัษรยอ่ “CA” โดยแทนความหมายต่อไปนี้ 

 เลขหลกัรอ้ย 5-6  หมายถงึ รายวชิาในระดบัปรญิญาโท 

 เลขหลกัรอ้ย 7     หมายถงึ รายวชิาในระดบัปรญิญาเอก 

 เลข 01 – 09       หมายถงึ ล าดบัวชิาของรายวชิาปรบัพืน้ฐาน 

เลข 11 – 19       หมายถงึ ล าดบัวชิาของรายวชิาในกลุ่มวชิาบงัคบั 

เลข 21 – 29      หมายถงึ ล าดบัวชิาของรายวชิาในกลุ่มวชิาเลอืก 

เลขหลกัรอ้ย 8    หมายถงึ วทิยานิพนธ ์

เลข 01             หมายถงึ รายวชิาดุษฎนีิพนธ ์แบบ 1.1 (48 หน่วยกติ) 

เลข 02             หมายถงึ รายวชิาดุษฎนีิพนธ ์แบบ 2.1 (36 หน่วยกติ) 

เลข 03             หมายถงึ รายวชิาดุษฎนีิพนธ ์แบบ 2.2 (48 หน่วยกติ) 

 

                              2.4.2 รายวิชา  

                (ก)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไมน่บัหน่วยกติ 

                    ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลกัสูตร จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสรมิ

พื้นฐาน ในรายวชิาที่ยงัไม่เคยศกึษามาก่อน ซึ่งคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ าหลกัสูตรจะเป็นผู้ก าหนด 

โดยมรีายวชิา ดงันี้ 
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  รหสั        ช่ือวิชา                                                                                                                   หน่วยกิต 

                                                                                                            (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง)

CA701   ภาษาองักฤษเพื่อการศกึษาดา้นการสื่อสารการตลาด                                   ไมน่บัหน่วยกติ 

            English for Marketing Communication Studies 

CA702   วทิยปรชัญาทางการสื่อสาร                                                                   ไมน่บัหน่วยกติ 

            Philosophy of Science in Communication 

CA703   ระเบยีบวธิกีารวจิยัทางการสื่อสารการตลาดขัน้สงู                                        ไมน่บัหน่วยกติ 

            Advanced Research Methodology for Marketing Communication 

CA704   การใชค้อมพวิเตอรป์ระยกุตเ์พื่อการวจิยั                                                    ไมน่บัหน่วยกติ 

            Applied Computer for Research 

 

การเรยีนเสรมิพืน้ฐานทางดา้นวชิาการน้ีไมน่ับหน่วยกติและมกีารวดัผล ดงันี้  

S (Satisfactory)      = ผ่านเกณฑ ์

U (Unsatisfactory) =  ไมผ่่านเกณฑ ์

 ทัง้นี้ในกรณีที่ผู้สมคัรสอบที่ไม่จบการศกึษาจากหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งด้านนิเทศศาสตรห์รอืการตลาด

สามารถสอบผ่านการคดัเลอืกมสีทิธิเ์ขา้ศกึษาในหลกัสูตร คณะกรรมการหลกัสูตรอาจพจิารณาใหล้งทะเบยีน

เรยีนวชิาในกลุ่มปรบัพืน้ฐานในบางรายวชิาร่วมกบันักศกึษาในหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศ

ศาสตรก์ารตลาดตามความจ าเป็นเพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางนิเทศศาสตรห์รอืการตลาดเพยีงพอได ้

                             (ข)  หมวดวิชาระดบัปริญญาโท  12 หน่วยกิต 

หมวดวชิาระดบัปรญิญาโท เป็นกลุ่มวชิาทีก่ าหนดใหผู้ส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีตอ้งลงทะเบยีน

เรยีนในรายวชิาทีก่ าหนดรว่มกบันกัศกึษาในหลกัสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

การตลาด จ านวน 12 หน่วยกติ ดงันี้ 
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รหสั        ช่ือวิชา                                                                                                                    หน่วยกิต 

                                                                                                            (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

CA516   ทฤษฎแีละกลยทุธก์ารจดัการสื่อสารการตลาด                                              3 (3 –0– 6) 

  Theories and Strategic Management for Marketing Communication 

CA517   การวเิคราะหผ์ูบ้รโิภคเชงิกลยทุธ ์                                                             3 (3 –0– 6) 

            Strategic Consumer Analysis 

CA519   การวจิยัการสื่อสารการตลาด                                                                   3 (3 –0– 6) 

  Marketing Communication Research 

CB514   การสื่อสารและการจดัการแบรนดผ์ลติภณัฑ ์                                                3 (3 –0– 6) 

  Product Brand Communication and Management 

 

                            (ค) หมวดวิชาเฉพาะ   

            นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในหมวดวชิาเฉพาะจ านวน 12 หน่วยกติ ซึง่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

วชิา คอื  

            1) วชิาบงัคบั จ านวน 6 รายวชิา เป็นวชิานับหน่วยกติ 2 รายวชิาและวชิาไมน่ับหน่วยกติ 4 

รายวชิา  จ านวนรวม 6 หน่วยกติ 

            2) วชิาเลอืก จ านวน 8 รายวชิา โดยนกัศกึษาตอ้งเลอืกเรยีนตามความสนใจ จ านวนรวม 6 

หน่วยกติ 

  โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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1)  วิชาบงัคบั มีจ านวน 6 รายวิชา ดงัน้ี 

รหสั        ช่ือวิชา                                                                                                                     หน่วยกิต 

                                                                                                            (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง)

CA711   ทฤษฎกีารสื่อสารการตลาดและการวเิคราะหผ์ูบ้รโิภคขัน้สงู                                   3 (3 –0– 6) 

  Advanced Marketing Communication and Consumer Analysis Theories 

CA712   การจดัการและการสื่อสารตราสนิคา้                                                                3 (3 –0– 6) 

  Brand Management and Communication 

CA713   สมัมนาการสื่อสารการตลาด 1                                                                   ไมน่บัหน่วยกติ 

  Marketing Communication Seminar 1 

CA714   สมัมนาการสื่อสารการตลาด 2                                                                   ไมน่บัหน่วยกติ 

  Marketing Communication Seminar 2 

CA715   สมัมนาการสื่อสารการตลาด 3                                                                   ไมน่บัหน่วยกติ 

  Marketing Communication Seminar 3 

CA716   การสอบวดัคุณสมบตั ิ                                                                             ไมน่บัหน่วยกติ 

  Qualifying Examination 

 

2)  วิชาเลือก 

 นกัศกึษาตอ้งเลอืกเรยีน จ านวน 2 วชิา  จากรายวชิาต่อไปนี้ 

รหสั        ช่ือวิชา                                                                                                                    หน่วยกิต 
                                                                                                (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

CA721    ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณขัน้สงูในงานการสื่อสารการตลาด                               3 (3 –0– 6) 

   Advanced Quantitative Research Methodology for Marketing Communication 

CA722    ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพขัน้สงูในงานการสื่อสารการตลาด                              3 (3 –0– 6) 

   Advanced Qualitative Research Methodology for Marketing Communication 
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รหสั        ช่ือวิชา                                                                                                                    หน่วยกิต 

                                                                                                (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

CA723    การจดัการความสมัพนัธแ์ละประสบการณ์ลกูคา้                                             3 (3 –0– 6) 

   Customer Relationship and Experiences Management 

CA724    สมัมนานวตักรรมสื่อและเทคโนโลยกีารสื่อสาร                                               3 (3 –0– 6) 

   Seminar on Innovations of Media and Communication Technologies 

CA725    สมัมนากลยทุธก์ารสื่อสารเพื่อการบรหิารภาวะวกิฤตและการเปลีย่นแปลง              3 (3 –0– 6)  

   Seminar on Communication Strategies for Crisis and Change Management 

CA726    สมัมนากลยทุธก์ารสื่อสารการตลาดส าหรบัธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม             3 (3 –0– 6) 

   Seminar on Marketing Communication Strategies for Small and  

   Medium Enterprises 

CA727   สมัมนากลยทุธก์ารสื่อสารการตลาดในธุรกจิสื่อและบนัเทงิ                                  3 (3 –0– 6) 

  Seminar on Marketing Communication Strategies in Media and  

  Entertainment Business 

CA728   สมัมนาวฒันธรรมกบัการสื่อสารการตลาดโลกาภวิตัน์                                        3 (3 –0– 6) 

  Seminar on Culture and Global Marketing Communication 

 

                       (ง) หมวดดษุฎีนิพนธ์ 

รหสั        ช่ือวิชา                                                                                                                    หน่วยกิต 

                                                                                                (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

CA801    ดุษฎนีิพนธ ์(แบบ 1.1)                                                                           48 (0-0-144) 

   Doctoral Dissertation (Type 1.1) 

CA802    ดุษฎนีิพนธ ์(แบบ 2.1)                                                                           36 (0-0-108) 

  Doctoral Dissertation (Type 2.1) 

CA803    ดุษฎนีิพนธ ์(แบบ 2.2)                                                                           48 (0-0-144) 

            Doctoral Dissertation (Type 2.2) 



 

หลกัสตูรนิเทศศาสตรดษุฎีบณัฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย พ.ศ. 2559  15 

 

2.5 แผนการศึกษา 

แบบ 1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจยั (ท าเฉพาะดษุฎีนิพนธ)์ 

            แบบ 1.1 ส าหรบัผู้ท่ีส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท (48 หน่วยกิต) 

ชัน้ปีท่ี 
ภาค

การศึกษา 
รายวิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

1 ภาคต้น CA702 วทิยปรชัญาทางการสื่อสาร 
           Philosophy of Science in Communication 

ไมน่บั
หน่วยกติ 

CA703 ระเบยีบวธิกีารวจิยัทางการสื่อสารการตลาดขัน้สงู 
          Advanced Research Methodology for  
          Marketing Communication 

ไมน่บั
หน่วยกติ 

CA716 การสอบวดัคุณสมบตั ิ
           Qualifying Examination 

 

รวม 0 
 
 

ภาค
ปลาย 

CA704 การใชค้อมพวิเตอรป์ระยกุตเ์พื่อการวจิยั 
          Applied Computer for Research 

ไมน่บั
หน่วยกติ 

CA713 สมัมนาการสื่อสารการตลาด 1 
Marketing Communication Seminar 1 

ไมน่บั
หน่วยกติ 

CA801 ดุษฎนีิพนธ ์(1) 
Doctoral Dissertation (1) 

6 (0-0-18) 

รวม 6 
ภาคฤดู
ร้อน 

CA801 ดุษฎนีิพนธ ์(2) 
           Doctoral Dissertation (2) 

6 (0-0-18) 

รวม 6 
 

 

 

 

 



 

หลกัสตูรนิเทศศาสตรดษุฎีบณัฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย พ.ศ. 2559  16 

 

            แบบ 1.1 ส าหรบัผู้ท่ีส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท (48 หน่วยกิต) 

ชัน้ปีท่ี ภาค
การศึกษา 

รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

2 ภาคต้น CA801 ดุษฎนีิพนธ ์(3) 
          Doctoral Dissertation (3) 

9 (0-0-27) 

รวม 9 
ภาค
ปลาย 

CA714 สมัมนาการสื่อสารเพื่อการตลาด 2 
           Marketing Communication Seminar 1 

ไมน่บั
หน่วยกติ 

CA801 ดุษฎนีิพนธ ์(4) 
               Doctoral Dissertation (4) 

9 (0-0-27) 

รวม 9 
ภาคฤดู
ร้อน 

CA801 ดุษฎนีิพนธ ์(5) 
           Doctoral Dissertation (5) 

9 (0-0-27) 

รวม 9 
3 
 

ภาคต้น CA715 สมัมนาเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 
          Marketing Communication Seminar 3 

ไมน่บั
หน่วยกติ 

CA801 ดุษฎนีิพนธ ์(6) 
          Doctoral Dissertation (6) 

9 (0-0-27) 

รวม 9 
รวมทัง้ส้ิน 48 
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แบบ 2 แผนการศึกษาท่ีศึกษารายวิชาและท าวิจยั 

แบบ 2.1 ส าหรบัผูท่ี้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท (48 หน่วยกิต) 

ชัน้ปีท่ี 
ภาค

การศึกษา 
รายวิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

1 ภาคต้น CA702 วทิยปรชัญาทางการสื่อสาร 
           Philosophy of Science in Communication 

ไมน่บัหน่วยกติ 

CA703 ระเบยีบวธิกีารวจิยัทางการสื่อสารการตลาดขัน้สงู 
          Advanced Research Methodology for  
          Marketing Communication 

ไมน่บัหน่วยกติ 

CA711 ทฤษฎกีารสื่อสารการตลาดและการวเิคราะห์ 
          ผูบ้รโิภคขัน้สงู 

Advanced Marketing Communication and  
Consumer Analysis Theories 

3 (3-0-6) 

รวม 3 
ภาคปลาย CA704 การใชค้อมพวิเตอรป์ระยกุตเ์พื่อการวจิยั 

          Applied Computer for Research 
ไมน่บัหน่วยกติ 

CA712 การจดัการและการสื่อสารตราสนิคา้ 
          Brand Management and Communication 

3 (3-0-6) 

CA713 สมัมนาการสื่อสารการตลาด 1 
          Marketing Communication Seminar 1 

ไมน่บัหน่วยกติ 

CAXXX วชิาเลอืก 3 (3-0-6) 

รวม 6 
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แบบ 2.1 ส าหรบัผูท่ี้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท (48 หน่วยกิต) 

ชัน้ปีท่ี ภาค
การศึกษา 

รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

2 ภาคต้น CAXXX วชิาเลอืก 3 (3-0-6) 
CA716 การสอบวดัคุณสมบตั ิ
          Qualifying Examination 

- 

รวม 3 
ภาคปลาย CA714 สมัมนาการสื่อสารเพื่อการตลาด 2 

          Marketing Communication Seminar 2 
ไมน่บัหน่วยกติ 

CA802 ดุษฎนีิพนธ ์(1) 
          Doctoral Dissertation (1) 

6 (0-0-18) 

                                                                 รวม 6 

ภาคฤดรู้อน 
 
 

CA802 ดุษฎนีิพนธ ์(2) 
          Doctoral Dissertation (2) 

6 (0-0-18) 

รวม 6 

3 ภาคต้น CA802 ดุษฎนีิพนธ ์(3) 
         Doctoral Dissertation (3)  

12 (0-0-36) 

ภาคปลาย CA715 สมัมนาเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 
          Marketing Communication Seminar 3 

ไมน่บัหน่วยกติ 

CA802 ดุษฎนีิพนธ ์(4) 
          Doctoral Dissertation (4) 

12 (0-0-36) 

รวม 12 
รวมทัง้ส้ิน 48 
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แบบ 2.2 ส าหรบัผูท่ี้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี (72 หน่วยกิต) 

ชัน้ปีท่ี 
ภาค

การศึกษา 
รายวิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

1 ภาคต้น CA516 ทฤษฎแีละกลยทุธก์ารจดัการสื่อสารการตลาด 
Theories and Strategic Management for  
Marketing Communication 

3 (3-0-6) 

CA517 การวเิคราะหผ์ูบ้รโิภคเชงิกลยทุธ์ 
          Strategic Consumer Analysis 

3 (3-0-6) 

CA519 การวจิยัการสื่อสารการตลาด 
          Marketing Communication Research 

3 (3-0-6) 

CB514 การสื่อสารและการจดัการแบรนดผ์ลติภณัฑ ์
Product Brand Communication and 
Management    

3 (3-0-6) 

รวม 12 
ภาคปลาย CA702 วทิยปรชัญาทางการสื่อสาร 

           Philosophy of Science in Communication 
ไมน่บัหน่วยกติ 

CA711 ทฤษฎกีารสื่อสารการตลาดและการวเิคราะห์ 
          ผูบ้รโิภคขัน้สงู 

Advanced Marketing Communication and   
Consumer Analysis Theories 

3 (3-0-6) 

CA712 การจดัการและการสื่อสารตราสนิคา้ 
          Brand Management and Communication 

3 (3-0-6) 

CA713 สมัมนาการสื่อสารการตลาด 1 
         Marketing Communication Seminar 1 

ไมน่บัหน่วยกติ 

รวม 6 
ภาคฤดรู้อน CA703 ระเบยีบวธิกีารวจิยัทางการสื่อสารการตลาดขัน้สงู 

           Advanced Research Methodology for  
           Marketing Communication 

ไมน่บัหน่วยกติ 

CAXXX วชิาเลอืก 3 (3-0-6) 
รวม 3 
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แบบ 2.2 ส าหรบัผูท่ี้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี (72 หน่วยกิต) 

ชัน้ปีท่ี ภาคการศึกษา รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

2 ภาคต้น CA704 การใชค้อมพวิเตอรป์ระยกุตเ์พื่อการวจิยั 
          Applied Computer for Research 

ไมน่บัหน่วยกติ 

CAXXX วชิาเลอืก 
 

3 (3-0-6) 

CA716 การสอบวดัคุณสมบตั ิ
          Qualifying Examination 

ไมน่บัหน่วยกติ 

รวม 3 
ภาคปลาย CA714 สมัมนาการสื่อสารการตลาด 2 

          Marketing Communication Seminar 2 
ไมน่บัหน่วยกติ 

CA803 ดุษฎนีิพนธ ์(1) 
          Doctoral Dissertation (1) 

12 (0-0-18) 

รวม 12 
ภาคฤดรู้อน CA803 ดุษฎนีิพนธ ์(2) 

          Doctoral Dissertation (2) 
6 (0-0-18) 

รวม 6 
3 ภาคต้น CA803 ดุษฎนีิพนธ ์(3) 

           Doctoral Dissertation (3) 
12 (0-0-36) 

รวม 12 
ภาคปลาย CA715 สมัมนาการสื่อสารการตลาด 3 

          Marketing Communication Seminar 3 
ไมน่บัหน่วยกติ 

CA803 ดุษฎนีิพนธ ์(4) 
          Doctoral Dissertation (4) 

12 (0-0-36) 

รวม 12 
ภาคฤดรู้อน CA803 ดุษฎนีิพนธ ์(5) 

          Doctoral Dissertation (5) 
6 (0-0-12) 

รวม 6 
รวมทัง้ส้ิน 72 
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2.6 ค าอธิบายรายวิชา 

        1) หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน 

รหสั ช่ือวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

CA701 

 

ภาษาองักฤษเพื่อการศกึษาดา้นการสื่อสารการตลาด   

English for Marketing Communication Studies 

ไมน่บัหน่วยกติ 

 

 ฝึกทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อสื่อสารในระดบัวชิาการ ในด้านการฟงั การอ่าน 

การเขยีนและการสรปุความ รปูแบบต่างๆ ทีจ่ าเป็นในงานดา้นการสื่อสารการตลาด โดยมี

ทกัษะการพดูเป็นทกัษะเสรมิ 

 

CA702 

 

วทิยปรชัญาทางการสื่อสาร 

Philosophy of Science in Communication 

  ไมน่บัหน่วยกติ 

 

 แนวความคดิเกี่ยวกบัปรชัญาเชงิศาสตร ์ความหมาย ที่มา และสถานภาพของ

ญาณวทิยา (Epistemology) และกระบวนการสร้างและสัง่สมองค์ความรู ้ความจรงิของ

การศึกษาด้านสงัคมศาสตร์ที่มคีวามสมัพนัธ์กับการสื่อสาร องค์ประกอบของปรชัญา

การศกึษาเชงิประจกัษ์ (Empiricism) ส านกัพฤตกิรรมศาสตร ์(Behavioralism) และส านัก

หลงัพฤตกิรรมศาสตร ์(Post-behavioralism) ซึง่เป็นพฒันาการและการเปลีย่นแปลงของ

กระบวนการแสวงหาและจดัระเบยีบความรู้ด้านสงัคมศาสตร์ ทัง้ในแง่ของการเปลี่ยน

กระบวนทศัน์ (Paradigm) จุดเน้น (Focus of Study) ขอบข่าย (Locus of Study) และ

หน่วยการวเิคราะห ์(Unit of Analysis) เพื่อน าไปสู่การสรา้งและการพฒันาทฤษฎทีางการ

สื่อสารและทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสื่อสารการตลาด 
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รหสั ช่ือวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

CA703 

 

ระเบยีบวธิกีารวจิยัทางการสื่อสารการตลาดขัน้สงู     

Advanced Research Methodology for Marketing Communication 

ไมน่บัหน่วยกติ 

 

 ปรชัญาและวิธีการวิจยัเพื่อใช้ในงานสื่อสารการตลาด  กระบวนการแสวงหา

ความรู้ด้วยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์  ขัน้ตอนในการด าเนินงานวจิยั ตัง้แต่การก าหนด

ปญัหาการวจิยัและหวัขอ้วจิยั วตัถุประสงคก์ารวจิยั การส ารวจวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง ตวั

แปรและการวดัตวัแปร การออกแบบการวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยัทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณและ

การวจิยัเชงิคุณภาพขัน้พื้นฐาน การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ และการน าเสนอ

ขอ้มูล การแปลความหมายของผลการวจิยั การประเมนิงานวจิยั และการน าผลการวจิยั

ไปประยกุตใ์ช ้จรยิธรรมในการวจิยั การเขยีนโครงรา่งการวจิยัและรายงานการวจิยั 

 

CA704 

 

การใชค้อมพวิเตอรป์ระยกุตเ์พื่อการวจิยั 

Applied Computer for Research 

ไมน่บัหน่วยกติ 

 

 สถติเิบือ้งตน้ การเตรยีมขอ้มลู การรวบรวมขอ้มลู การจดัหมวดหมู่ขอ้มลู การสรา้ง

แฟ้มข้อมูล วิธีการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้

โปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อการวจิยัทางสถติ ิและการแปลความหมาย การน าผลการวเิคราะห์

ทีไ่ดจ้ากโปรแกรมต่างๆ ของคอมพวิเตอรไ์ปใช้ 
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ข)  หมวดวิชาระดบัปริญญาโท   

 รหสั ช่ือวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

CA516 ทฤษฎแีละกลยทุธก์ารจดัการสื่อสารการตลาด  

Theories and Strategic Management for Marketing Communication 

3 (3 –0– 6) 

 แนวคิด ทฤษฎี บทบาท และกลยุทธ์การสื่อสาร เครื่องมอืการสื่อสารการตลาด 

การตลาดแบบสรา้งสรรค ์การวเิคราะหป์จัจยัและการด าเนินงานขององคก์รทีม่ผีลกระทบ  

 

ต่อการด าเนินงานการตลาดและการสื่อสารการตลาดเพื่อสนบัสนุนแบรนดผ์ลติภณัฑแ์ละ

แบรนดอ์งคก์ร การแปลงกลยทุธส์ู่การปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัแนวทางเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

การตดิตามและประเมนิผลการสื่อสารการตลาดเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 

 

CA517 การวเิคราะหผ์ูบ้รโิภคเชงิกลยทุธ ์

Strategic Consumer Analysis 

          3 (3 –0– 6) 

 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและกระบวนการตดัสนิใจซือ้  

การวิเคราะห์ผู้บริโภคโดยใช้หลักพฤติกรรมศาสตร์ ปจัจัยทางจิตวิทยา สังคมและ

วฒันธรรม แบบจ าลองการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเพื่อก าหนดกลยุทธใ์น 

การสื่อสารการตลาด 

 

CA519 การวจิยัการสื่อสารการตลาด 

Marketing Communication Research 

3 (3 –0– 6) 

 ปรัชญาและวิธีการวิจยัเพ่ือใช้ในงานส่ือสารการตลาด  กระบวนการแสวงหาความรู้
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ขัน้ตอนในการด าเนินงานวิจยั ตัง้แตก่ารก าหนดปัญหาการวิจยั
และหวัข้อวิจยั วตัถปุระสงค์การวิจยั การส ารวจวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ตวัแปรและการวดัตวั
แปร การออกแบบการวิจยั ระเบียบวิธีวิจยัทัง้การวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคณุภาพขัน้
พืน้ฐาน การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ และการน าเสนอข้อมลู 
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รหสั ช่ือวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

CB514 การสื่อสารและการจดัการแบรนดผ์ลติภณัฑ ์

Product Brand Communication and Management 

3 (3 –0– 6) 

 ความหมาย ความส าคญั และองคป์ระกอบของแบรนดผ์ลติภณัฑ ์ประเภทของ  

แบรนดผ์ลติภณัฑ ์การพฒันาแบรนดผ์ลติภณัฑแ์ต่ละประเภท การพฒันากลยทุธ์ 

การสื่อสารแบรนด์ผลติภณัฑใ์ห้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที่มกีารเปลีย่นแปลง รวมทัง้

การจดัการแบรนดผ์ลติภณัฑเ์พื่อเพิม่มลูค่าแบรนด ์ 

 

 

(ค) หมวดวิชาเฉพาะ   

1)  วิชาบงัคบั   

รหสั ช่ือวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

CA711 

 

ทฤษฎกีารสื่อสารการตลาดและการวเิคราะหผ์ูบ้รโิภคขัน้สงู 

Advanced Marketing Communication and Consumer Analysis 

Theories 

3 (3 –0– 6) 

 พัฒนาการ บทบาทและความส าคัญของการสื่อสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและ

ผลกระทบทางดา้นการสื่อสารต่องานดา้นการสื่อสารการตลาดและพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ปจัจยัที่

เกีย่วขอ้งกบักระบวนการจติวทิยาในการประมวลขอ้มลูของผูบ้รโิภค อาท ิความสนใจการจดจ า 

อารมณ์ เจตคต ิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม การคดิไตร่ตรองและการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคทีม่ ี

ผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด เน้นการวิเคราะห์ การประยุกต์ทฤษฎีและ

กระบวนทศัน์ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อการจดัการการสื่อสารการตลาดในสถานการณ์ทีห่ลากหลาย 
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รหสั ช่ือวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

CA712 

 

การจดัการและการสื่อสารตราสนิคา้  

Brand Management and Communication 

3 (3 –0– 6) 

 แนวคดิร่วมสมยัต่างๆ เกี่ยวกบัตราสินค้า พฒันาการของตราสินค้าในบรบิทของการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคมและประวตัศิาสตร ์กฎเกณฑท์างการคา้ระหว่างประเทศ ผลกระทบของ

โลกาภวิตัน์ การสื่อสารระบบดจิทิลัและเทคโนโลยทีางการตลาดทีม่ต่ีอตราสนิคา้ แนวความคดิ

เกี่ยวกบัการจดัการตราสนิค้า การวางแผน การสรา้งตราสนิคา้ คุณค่าตราสนิคา้ การรบัรูข้อง

ผูบ้รโิภคเกีย่วกบัตราสนิคา้ การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รโิภคกบัตราสนิคา้ กระบวนการ

สื่อสารตราสนิคา้ การใชเ้ครือ่งมอืการสื่อสารการตลาดเพื่อสื่อสารตราสนิคา้ไปยงักลุ่มเป้าหมาย 

เน้นการวเิคราะหก์รณศีกึษาและการน าผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช ้

 

CA713 

 

สมัมนาการสื่อสารการตลาด 1 

Marketing Communication Seminar 1 

          ไมน่บัหน่วยกติ 

 ประเดน็ปญัหาที่เกี่ยวขอ้งและมผีลกระทบต่อการสื่อสารการตลาด วเิคราะห์ ศกึษาและ

ค้นคว้าวจิยัอย่างเจาะลกึเพื่อน าผลมาเป็นแนวทางการก าหนดปญัหาการวจิยัในระดบัดุษฎี

บณัฑติ โดยน าเสนอผลการศกึษาในการประชุมสมัมนาวชิาการ 

 

CA714 

 

สมัมนาการสื่อสารการตลาด 2 

Marketing Communication Seminar 2 

ไมน่บัหน่วยกติ 

 

 ประเดน็ปญัหากฎหมายการสื่อสาร กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบังาน

สื่อสารการตลาด กฎหมายด้านการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ กฎหมายเกี่ยวกบัธุรกิจและ

การค้า ลขิสทิธิ ์การคุ้มครองผู้บรโิภค การละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล  และอื่นๆ  สทิธ ิเสรภีาพ 

จรยิธรรมและความรบัผดิชอบของนักสื่อสารการตลาด ปญัหาและแนวทางแก้ไข กรณีศกึษา

และการน าผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมาประยกุตใ์ช้ทัง้ในและต่างประเทศ 
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     รหสั ช่ือวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

CA715 

 

สมัมนาการสื่อสารการตลาด 3 

(Marketing Communication Seminar 1) 

ไมน่บัหน่วยกติ 

 ประเด็นปญัหาต่างๆ ที่เป็นกระแสในปจัจุบนัและมผีลต่อการวางแผนกลยุทธ์สื่อสาร

การตลาดในระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ปญัหาและแนวทางแก้ไข 

กรณศีกึษาทัง้ในและต่างประเทศ 

 

CA716 

 

การสอบวดัคุณสมบตั ิ

(Qualifying Examination) 

ไมน่บัหน่วยกติ 

 การสอบวดัความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎกีารสื่อสารขัน้สงูทีเ่ป็นองคร์วม  

การประยกุตร์ะเบยีบวธิวีทิยาและการวพิากษ์ขัน้สูงสู่การท าดุษฎนีิพนธท์างการสื่อสาร

การตลาด 

 

2)  วิชาเลือก  

รหสั ช่ือวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

CA721 

 

ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณขัน้สงูในงานการสื่อสารการตลาด 

Advanced Quantitative Research Methodology for Marketing 

Communication 

3 (3 –0– 6) 

 ความหมายและลกัษณะทัว่ไปของการวจิยัเชงิปรมิาณ ระเบยีบวธิวีจิยั ประเภทวจิยั การ

วเิคราะห์ประเด็นปญัหาการวจิยัเชงิปรมิาณทางการสื่อสารการตลาด การออกแบบการวจิยั 

การด าเนินการวิจยั การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื การวเิคราะห์ข้อมูล การแปลผล

ขอ้มลู และการน าเสนอขอ้มลูในการวจิยัเชงิปรมิาณ การเขยีนโครงร่างและการเขยีนรายงาน

วจิยัเชงิปรมิาณ 
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รหสั ช่ือวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

CA722 

 

ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพขัน้สงูในงานการสื่อสารการตลาด 

Advanced Qualitative Research Methodology for Marketing 

Communication  

3 (3 –0– 6) 

 ความหมายและลกัษณะทัว่ไป ระเบยีบวธิวีจิยั ประเภทวจิยั วเิคราะหป์ระเดน็ปญัหา

การวจิยัเชงิปรมิาณทางดา้นการสื่อสารการตลาด การออกแบบการวจิยั การด าเนินงานวจิยั 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การตรวจสอบคุณภาพของขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลูในงานวจิยั

เชงิคุณภาพ อาท ิการวเิคราะหก์ารสนทนา (Conversation analysis) การสรา้งทฤษฎฐีานราก 

(Grounded theory) การสงัเกตแบบมสี่วนรว่มและไมม่สี่วนรว่ม การระดมสมอง (Brain 

Storm) การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึเป็นรายบุคคล (Individual in depth interview) การสนทนา

กลุ่ม (Focus group) การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research) การเขยีนโครงร่างและ

รายงานวจิยัเชงิคุณภาพ 

 

CA723 

 

การจดัการความสมัพนัธแ์ละประสบการณ์ลกูคา้ 

Customer Relationship and Experiences Management 

3 (3 –0– 6) 

 ปจัจยัทีม่ผีลต่อโครงสรา้งและสภาพแวดลอ้มขององคก์รที่มผีลต่อความสมัพนัธ์ระหว่าง

ลูกคา้กบัองคก์ร หลกัการรปูแบบการด าเนินกจิกรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธแ์ละประสบการณ์

ทีย่ ัง่ยนืกบัลกูคา้และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกลุ่มต่าง ๆ  การสรา้ง การรกัษาและการใชป้ระโยชน์ 

 จากฐานข้อมูลลูกค้าและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการจดัการความสมัพนัธ์ การจดัการ

ประสบการณ์ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายการก าหนดกลยุทธ์ส าหรับแผนงานบริหาร

ความสมัพนัธ์ การจดัการเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดเพื่อสรา้งความสมัพนัธ์ที่ดกีบัลูกค้า

และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และการประเมนิผล 
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รหสั ช่ือวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

CA724 

 

สมัมนานวตักรรมสื่อและเทคโนโลยกีารสื่อสาร   

Seminar on Innovations of Media and Communication Technologies 

3 (3 –0– 6) 

 ความหมาย บทบาท ความส าคญั ประเภทและคุณสมบตัเิฉพาะของนวตักรรมสื่อและ

เทคโนโลยกีารสื่อสารแพลตฟอรม์ต่าง ๆ พฤตกิรรมการใช้สื่อและเทคโนโลยกีารสื่อสารของ

กลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ การประเมนิประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล และการใช้ขอ้มูลจากการวดัผล เน้นการประยุกต์ใช้นวตักรรมสื่อและเทคโนโลยี

การสื่อสารอย่างครบวงจรเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการสื่อสารการตลาดในธุรกจิประเภทต่าง ๆ 

เน้นการวเิคราะหก์รณศีกึษาและการประยกุตใ์ชผ้ลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

CA725 

 

สมัมนากลยุทธก์ารสื่อสารเพื่อการบรหิารภาวะวกิฤตและการเปลีย่นแปลง  

Seminar on Communication Strategies for Crisis and Change 

Management 

3 (3 –0– 6) 

 สถานการณ์เกี่ยวกบั ประเดน็สาธารณะ การเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม 

เทคโนโลย ีตลอดจนความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อการเกดิภาวะวกิฤตทิางการสื่อสารการตลาด

และการด าเนินธุรกจิขององคก์รประเภทต่างๆ การตดัสนิใจเกี่ยวกบัความเสีย่งและผลกระทบ

ทีม่ผีลต่อภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงองคก์ร การวางกลยุทธก์ารสื่อสารในการจดัการภาวะวกิฤต ิ

และการเปลีย่นแปลง เน้นการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
 

CA726 

 

สมัมนากลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดส าหรบัธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

Seminar on Marketing Communication Strategies for Small and 

Medium Enterprises 

3 (3 –0– 6) 

 แนวคดิ หลกัการ องคป์ระกอบเกีย่วกบัการสื่อสารการตลาดและการสื่อสารตราสนิคา้

ของธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ศกึษาและวเิคราะหผ์ูบ้รโิภคเป้าหมาย วางแผนกลยทุธ์

การสื่อสารการตลาด ตลอดจนก าหนดแนวทางการประเมนิผลการสื่อสารการตลาดและการ 

สื่อสารตราสนิคา้และบรกิารของธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม เน้นการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
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รหสั ช่ือวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

CA727 

 

สมัมนากลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดในธุรกจิสื่อและบนัเทงิ 

Seminar on Marketing Communication Strategies in Media and 

Entertainment Business 

3 (3 –0– 6) 

 แนวคดิ หลกัการ องคป์ระกอบเกี่ยวกบัการสื่อสารการตลาดและการสื่อสารตราสนิคา้ใน

ธุรกิจสื่อและบันเทิง ศึกษาและวิเคราะห์ผู้บริโภคเป้าหมาย วางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร

การตลาด ตลอดจนก าหนดแนวทางการประเมนิผลการสื่อสารการตลาดและการสื่อสารตรา

สนิคา้ส าหรบัธุรกจิสื่อและบนัเทงิ เน้นการวเิคราะหก์รณีศกึษาและการประยุกต์ใชผ้ลการวจิยั

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

CA728 

 

สมัมนาวฒันธรรมกบัการสื่อสารการตลาดโลกาภวิตัน์   

Seminar on Culture and Global Marketing Communication 

3 (3 –0– 6) 

        ความส าคญั รปูแบบ และปจัจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมซึง่ส่งผลกระทบต่อ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการรบัรูก้ารสื่อสารการตลาด ศกึษาโครงสรา้ง ระบบ การจดัการ และ

การด าเนินงานการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศในองคก์รธุรกจิ ปจัจยัและพลงัต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งและมผีลกระทบ ตลอดจนผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆ ทีม่ต่ีอระบบ

และเครอืขา่ยความสมัพนัธข์องธุรกจิระหว่างประเทศ และการสื่อสารการตลาดของโลก เน้น

วเิคราะหแ์ละอภปิราย โดยศกึษาจากกรณศีกึษาในภมูภิาคอาเซยีนและประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

เพื่อพฒันากลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายในวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง

กนั   
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(ง)  หมวดดษุฎีนิพนธ ์

          รหสั                                                                  ช่ือวิชา                                             จ านวน 

                                                                                                                                           หน่วยกิต 

CA 801             ดุษฎนีิพนธ ์                                                                            48 (0-0-144) 

                       Doctoral Dissertation 

                        ศกึษาคน้ควา้และวจิยัในลกัษณะทีแ่สดงความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์เกดิองคค์วามรูใ้หม่ 

                       โดยผลงานวจิยัจะตอ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงานหรอืส่วนหน่ึงของ 

                       ผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีม่กีรรมการภายนอก 

                       มารว่มกลัน่กรอง (Peer Review) 

 

CA 802             ดุษฎนีิพนธ ์                                                                              36 (0-0-108) 

                       Doctoral Dissertation 

ศกึษาคน้ควา้และวจิยัในลกัษณะทีแ่สดงความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์เกดิองคค์วามรูใ้หม่ 

                       โดยผลงานวจิยัจะตอ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงานหรอืส่วนหน่ึงของ 

                       ผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีม่กีรรมการภายนอก 

                       มารว่มกลัน่กรอง (Peer Review)  

                       

CA 803             ดุษฎนีิพนธ ์                                                                                48 (0-0-144) 

                       Doctoral Dissertation 

ศกึษาคน้ควา้และวจิยัในลกัษณะทีแ่สดงความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์เกดิองคค์วามรูใ้หม่ 

                       โดยผลงานวจิยัจะตอ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงานหรอืส่วนหน่ึงของ 

                       ผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีม่กีรรมการภายนอก 

                       มารว่มกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนตพีมิพ ์
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3. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าดษุฎีนิพนธ ์

ขอ้ก าหนดในการจดัท าดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ า

หลกัสูตร ภายใต้กรอบขอ้ก าหนดตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร และระเบยีบมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย  

ว่าดว้ยการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2558  

3.1 ความหมายและค าอธิบายเก่ียวกบัดษุฎีนิพนธ ์

เป็นการศึกษาประเด็นปญัหาทางการสื่อสารการตลาดด้วยการใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วย

วธิกีารทางวทิยาศาสตร์ตามความสนใจ/ความถนัดของนักศึกษา โดยมขีัน้ตอนการด าเนินงานคอื ก าหนด

ประเดน็ปญัหาการวจิยั การวางแผนการวจิยั การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง การออกแบบการวจิยั การ

จดัท าโครงการดุษฎีนิพนธ์ การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเครื่องมอืวิจยั การตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมอืวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล การเขยีนสรุป 

อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะการวจิยั การเสนอร่างบทความการวจิยัส าหรบัการเผยแพร่ การเขยีนและเรยีบ

เรยีงรายงานการวจิยั และการน าเสนอรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ในการสอบป้องกนัดุษฎนีิพนธ ์

3.2 ขัน้ตอนของการท าดษุฎีนิพนธ์ 

เริม่จากการก าหนดประเดน็ปญัหาการวจิยั การวางแผนการวจิยั การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

การออกแบบการวจิยั การจดัท าโครงการดุษฎนีิพนธ ์การสอบโครงการดุษฎนีิพนธ ์การสรา้งเครือ่งมอืวจิยั การ

ตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

การเขยีนสรปุ อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะการวจิยั เขยีนรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์และเสนอรายงานการ

วจิยัฉบบัสมบูรณ์ในการสอบป้องกนัดุษฎนิีพนธ ์

3.3 การเผยแพร่ผลงานวิจยัจากดษุฎีนิพนธ ์ 

     เสนอรา่งบทความการวจิยัส าหรบัการเผยแพร่และเพื่อด าเนินการใหผ้ลงานวทิยานิพนธห์รอืส่วน

หนึ่งของวทิยานิพนธต์อ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือยา่งน้อยไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอื

นานาชาตทิีม่คีุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง

วชิาการส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

  อยา่งน้อย 2 เรือ่งส าหรบัการเรยีนในแบบ 1.1  

  อยา่งน้อย 1 เรือ่งส าหรบัการเรยีนในแบบ 2.1 และ 2.2  
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 3.4 ช่วงเวลา 

 แบบ 1.1 ภาคการศกึษาที ่2 ปีที ่1 

  แบบ 2.1 ภาคการศกึษาที ่1 ปีที ่2 

 แบบ 2.1 ภาคการศกึษาที ่2 ปีที ่1 

3.5 จ านวนหน่วยกิต 

 แบบ 1.1  48 หน่วยกติ 

 แบบ 2.1  36 หน่วยกติ 

 แบบ 2.2  48 หน่วยกติ 

3.6 กระบวนการประเมินผล 

 1) ประเมนิความก้าวหน้าการจดัท าดุษฎีนิพนธ์ในระหว่างการด า เนินการของนักศึกษา โดย

อาจารยท์ีป่รกึษาดุษฎนีิพนธ ์

 2) ประเมนิผลสรุปการท างานของนักศึกษา จากการติดตามการท างานผลงานที่เกิดในแต่ละ

ขัน้ตอนและรายงานโดยอาจารยท์ีป่รกึษาดุษฎนีิพนธ ์

 3) ประเมนิคุณภาพดุษฎนีิพนธข์องนกัศกึษาโดยอาจารยท์ีป่รกึษาดุษฎนีิพนธ์  

 

4.เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 

  4.1 เรยีนครบตามจ านวนหน่วยกติทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

4.2 ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรไมต่ ่ากว่า 3.00  

4.3 สอบผ่านการวดัระดบัความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษตามเกณฑท์ีบ่ณัฑติวทิยาลยัก าหนด 

ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ว่าดว้ยการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา 

พ.ศ. 2558 

  


