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 รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการส่ือสารการตลาด 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558 
ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา              มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
วทิยาเขต/คณะ                        คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน ศูนยเ์ทเวศร์ 

 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย                  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการส่ือสารการตลาด 
ภาษาองักฤษ              Master of Arts Program in  Marketing Communication 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ช่ือเตม็ (ไทย):            ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การส่ือสารการตลาด) 
ช่ือยอ่ (ไทย):             ศศ.ม. (การส่ือสารการตลาด) 
ช่ือเตม็ (องักฤษ):       Master  of  Arts (Marketing Communication) 
ช่ือยอ่ (องักฤษ):        M.A. (Marketing Communication) 

3.   วชิาเอก (ถา้มี)  
- 

4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร      
 36  หน่วยกิต              

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1   รูปแบบ 

หลกัสูตรระดบัปริญญาโท  หลกัสูตร 2  ปี 
5.2   ภาษาทีใ่ช้ 

ภาษาไทย   
5.3  การรับเข้าศึกษา 

นกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 

    - 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
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6.   สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
              หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558 
                      สภาวชิาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลกัสูตรต่อสภาวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2558 
                             วนัท่ี  8 กรกฎาคม 2558 
                      สภามหาวทิยาลยั เห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  9/2558 วนัท่ี  29 กรกฎาคม 2558                                       
                             เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2558 
7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
         หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาโท สาขาวิชา
การส่ือสารการตลาด ในปีการศึกษา 2560 
8.   อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
       8.1 นกัวชิาการดา้นการส่ือสารการตลาด 
       8.2 ผูบ้ริหารดา้นการส่ือสารการตลาด 
       8.3 ผูป้ระกอบการดา้นการส่ือสารการตลาด 
9. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
          คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน ศูนยเ์ทเวศร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
10.   สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  
                สถานการณ์ภายนอกท่ีน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตรมี 2 ประการ คือ สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
       10.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

สภาพการแข่งขนัในการด าเนินกิจการของทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในปัจจุบนั มีการน า
การส่ือสารการตลาดมาใชเ้พื่อสร้างความเขม้แขง็ใหเ้กิดข้ึนกบัตราสินคา้ (Brand) และองคก์ร  โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความเช่ือถือ ศรัทธา และไวว้างใจต่อตราสินคา้และองคก์ร นอกจากน้ียงัมุ่งเนน้ใน
การส่ือสารให้เห็นถึงความแตกต่าง ระหว่างตราสินคา้ของตนเองกบัตราสินคา้อ่ืนๆ ประกอบกบัปัจจยัอนั
เกิดจากการแข่งขนัในโลกยุคไร้พรมแดน ท่ีผลิตภณัฑ์ต่างประเทศเขา้มาแข่งขนัภายในประเทศมากข้ึน จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการใช้ศาสตร์ดา้นการส่ือสารการตลาดมาเสริมสร้างความเขม้แข็งให้เกิดข้ึนกบั
ตราสินคา้ โดยเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัองคก์ร และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กบัระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ จากสถานการณ์และพฒันาการทางเศรษฐกิจขา้งตน้ จึงท าให้เกิดการปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ัง
น้ี โดยใหค้วามส าคญักบัการน าแนวคิดดา้นการส่ือสารการตลาดมาประยกุตใ์ชง้านกบัธุรกิจไดจ้ริง 
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10.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
พฤติกรรมการบริโภคและแบบแผนการด าเนินชีวติ (Lifestyle) ซ่ึงครอบคลุมทั้งมิติในเชิงสังคม

และวฒันธรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงสะท้อนออกมากับวิถีชีวิตในด้านต่างๆ            
เช่น กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิด (Opinion) ฯลฯ ประกอบกบัประเทศไทยมีการ
ขยายตวัของเมืองอยา่งรวดเร็ว (Urbanization) โดยเฉพาะปัจจยัดา้นการขยายตวัของภาคธุรกิจจากส่วนกลาง
ไปยงัส่วนภูมิภาค ท าให้พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคในจงัหวดัท่ีธุรกิจส่วนกลางเขา้ไปลงทุนเร่ิมมี
พฤติกรรมการบริโภคใกล้เคียงกับผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร หรือเมืองใหญ่ และเม่ือรวมเข้ากับ
ความกา้วหน้าในดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีผูบ้ริโภคมีช่องทางในการเปิดรับส่ือมากข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภค   
มีขอ้มูลข่าวสารดา้นการตลาดท่ีเกิดจากการรับรู้ผา่นการโฆษณาหลายช่องทาง ส่งผลโดยตรงต่อการก าหนด
กลยุทธ์ดา้นการส่ือสารการตลาด ท่ีจะตอ้งเขา้ใจพฤติกรรมการบริโภค  ดงันั้นการปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ังน้ี
จึงไดค้  านึงถึงสถานการณ์และการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม ทั้งในระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ  
เพื่อใหทุ้กรายวชิาสามารถตอบสนองต่อสภาพสังคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
11.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลัย 
       11.1   การพฒันาหลกัสูตร 

 การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อการพฒันาหลกัสูตร
โดยตรง โดยเฉพาะการก าหนดรายวิชาท่ีให้ผูศึ้กษาไดเ้รียนนั้น จะตอ้งให้ความส าคญักบัการเรียนรู้กลยุทธ์ 
(Strategy) และยทุธวธีิ (Tactic) ทางการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค อีกทั้งรายวชิาในหลกัสูตร 
จะตอ้งสอดแทรกความรู้ในดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสาร ท่ีสามารถน าสารสนเทศดา้นการส่ือสารการตลาด 
ไปยงักลุ่มเป้าหมาย ไม่เฉพาะแค่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายภายในประเทศเท่านั้น แต่ยงัจะตอ้งน าขอ้มูลข่าวสาร   
เพื่อโน้มน้าวใจนั้น ส่งตรงไปถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างทั้งทางด้านเช้ือชาติและวฒันธรรมได ้    
กล่าวไดว้่านอกจากผูท่ี้ศึกษาทางดา้นการส่ือสารการตลาดจะตอ้งมีความรู้และมีความแม่นย  าทางดา้นแนวคิด 
ทฤษฎีในเชิงวชิาการแลว้ คุณสมบติัอีกดา้นหน่ึงท่ีตอ้งมีและขาดไม่ได ้คือ การมีความรู้ในเชิงวิชาชีพ ท่ีผูเ้รียน
หรือผูท่ี้ปฏิบติังานในดา้นน้ีจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตนอยา่งมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
วิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการเป็นผูน้ าการจดัการศึกษาวิชาชีพระดบัสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
      11.2   ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวิทยาลยั 

ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมต่อพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 
ท่ีมุ่ง สู่การเป็นผู ้น าการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                
ทั้งท่ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบนัและอนาคต อนัเป็นผลมาจากการเคล่ือนยา้ยแรงงาน และทุนต่างชาติสามารถท า
ได้ง่ายข้ึน ทั้ งหมดน้ีส่งผลโดยตรงต่อผูป้ฏิบัติงานทั้ งในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
คุณสมบติัเฉพาะในด้านต่างๆ  ท่ีเป็นความคาดหวงัของผูว้่าจา้งท่ีตอ้งการจากแรงงาน ดงันั้นการพฒันา
หลักสูตรจึงต้องมีการพัฒนาความสามารถของผู ้เรียนในด้านต่างๆ ตั้ งแต่การใช้ภาษาต่างประเทศ            
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การเสริมสร้างโลกทศัน์และวิสัยทศัน์ของผูเ้รียน ให้มองเห็นการเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งในเชิงสังคม 
เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ท่ีไม่ใช่เฉพาะแค่ในระดบัประเทศเท่านั้น แต่ยงัตอ้งเขา้ใจพลวตัในระดบัภูมิภาค 
และระดบัโลก เพื่อเพิ่มศกัยภาพผูเ้รียนให้มีความสามารถท่ีออกไปแข่งขนัในตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศได ้

หมวดที ่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
                   หลกัสูตรน้ีมีปรัชญา และวตัถุประสงคห์ลกัดงัน้ี 
     1.1  ปรัชญา 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนมุ่งผลิตมหาบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารการตลาดให้ไดรั้บ
คุณวฒิุเป็นท่ียอมรับในระบบการอุดมศึกษาท่ีเป็นสากล มีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการและความคาดหวงั
ของประเทศ และผูป้ระกอบการ โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจแนวคิด ทฤษฎีทางวิชาการ          
มีความสามารถในการวิจยั รวมทั้งมีประสบการณ์ในทางวิชาชีพดา้นการส่ือสารการตลาด  เป็นมหาบณัฑิต        
ท่ีมีทกัษะในการบริหารจดัการ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรม และอารยธรรม
ท่ีเป็นสากล มีความสนใจใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการช่วยพฒันาสังคมและเศรษฐกิจใน
ระดบัประเทศ และนานาชาติ    

1.2  วตัถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อพฒันามหาบณัฑิตดา้นสาขาวิชาการส่ือสารการตลาดให้มีความรู้ ความสามารถทาง

วชิาการ วชิาชีพ และมีทกัษะในการวจิยัดา้นการส่ือสารการตลาดอยา่งเป็นระบบ 
1.2.2 เพื่อพฒันามหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานด้านการวางแผนและ

ก าหนดนโยบายการส่ือสารการตลาดในองคก์รระดบัประเทศ และนานาชาติ 
1.2.3 เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตท่ีมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการการส่ือสารการตลาด                

ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ 
1.2.4 เพื่อพฒันามหาบณัฑิตให้เป็นผูท่ี้ปฏิบติังานบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม 

ความมีระเบียบวินยั ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม รวมทั้งมี
เจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพการส่ือสารการตลาด 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลกัสูตร 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 
       1.1  ระบบ 
            การจดัการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ขอ้ก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบการคดัเลือกนกัศึกษาตาม

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2556 

      1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
              ไม่มี 
      1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
              ไม่มี 
2.   การด าเนินการหลกัสูตร 
      2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาท่ี  1            เดือน สิงหาคม  -  ธนัวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี  2            เดือน มกราคม  -  พฤษภาคม 
 นอกวนั – เวลาราชการ คือ วนัพฤหสับดีและวนัศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.  
 และวนัเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 

      2.2   คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
2.2.1     ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขาวชิา 
2.2.2     ผา่นการคดัเลือกตามระเบียบขอ้บงัคบัการคดัเลือกของคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน        
             มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 วธีิการคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
2.2.3 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น

ผูด้  าเนินการคดัเลือก 
2.2.4 การคดัเลือกจดัท าโดยคณาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ดว้ยวิธีการสอบ

ขอ้เขียน และ/หรือการสอบสัมภาษณ์ 
      2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

นกัศึกษาท่ีสมคัรเขา้เรียน ในกรณีท่ีส าเร็จปริญญาตรีสาขาวิชาส่ือสารมวลชน และบริหารธุรกิจ 
สาขาใดสาขาหน่ึง หรือไม่ได้ส าเร็จทั้งสองสาขาน้ี  อาจมีพื้นฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรสาขาวิชา      
การส่ือสารการตลาดไม่เพียงพอ และนกัศึกษาบางส่วนมีทกัษะและความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ
ไมดี่นกั อาจส่งผลต่อการเรียนได ้แนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจะเป็นไปตามขอ้ 2.4 กลยุทธ์ในการ
ด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนกัศึกษาแรกเขา้ 
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   2.4   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ทางคณะด าเนินกลยุทธ์เพื่อลดขอ้จ ากดัของนกัศึกษาดว้ยการจดัให้มีการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน  

ในกรณีต่างๆ ดงัน้ี  
2.4.1 นกัศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านการประเมินความรู้ในวิชาหลกัการส่ือสารเชิงบูรณาการ จะตอ้ง

เรียนวิชาหลักการส่ือสารเชิงบูรณาการ (84-800-101) เน้ือหาจะครอบคลุมความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสาร แนวคิดการส่ือสารการตลาด และการส่ือสารในอาเซียนและ
นานาชาติ  

2.4.2 นกัศึกษาท่ีสอบไม่ผา่นการประเมินความรู้ในวิชาหลกัการตลาดเชิงกลยุทธ์ จะตอ้งเรียน
วชิาหลกัการตลาดเชิงกลยทุธ์ (84-800-102) เน้ือหาจะครอบคลุมความรู้เก่ียวกบักระบวนการการจดัการ
ทางการตลาดเชิงกลยทุธ์ และกลยทุธ์การตลาดอาเซียน และนานาชาติ 

นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียน เรียนในภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 และตอ้งมี
ผลการเรียนเป็น S ส่วนความสามารถและทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษต้องเป็นไปตามขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 2549 ขอ้ 33 การ
สอบภาษาต่างประเทศ  

2.5 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าดว้ย

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 2549 และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2556 

2.6   การเทียบโอนหน่วยกติรายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
นกัศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ีสามารถเทียบโอนหน่วยกิต

ได ้ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วา่ดว้ยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 
2550  
3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
      3.1  หลกัสูตร 
               3.1.1   จ านวนหน่วยกติ               รวมตลอดหลกัสูตร    36  หน่วยกิต 
               3.1.2   โครงสร้างหลกัสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่ง เป็นหมวดวิชา ท่ีสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ดงัน้ี 
1.   แผน  ก   แบบ  ก2   

แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก2 คือ การเรียนรายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการสอบประมวลความรู้
เม่ือเรียนครบตามหลกัสูตร 

1)   วชิาบงัคบั                           15      หน่วยกิต 
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2)   วชิาเลือก                              9       หน่วยกิต 
3)   วทิยานิพนธ์                        12      หน่วยกิต 

2.  แผน  ข 
แผนการศึกษา แผน ข คือ การเรียนรายวิชาและการท าสารนิพนธ์ รวมทั้งการสอบประมวลความรู้เม่ือเรียน

ครบตามหลกัสูตร 
              1)   วชิาบงัคบั                          15      หน่วยกิต 
              2)   วชิาเลือก                            15     หน่วยกิต 
              3)   การคน้ควา้อิสระ                 6      หน่วยกิต 
   -    รหัสวชิา 

 รหสัวชิาประกอบดว้ยตวัเลข 8 หลกั   XX-XXX-XXX   มีความหมายดงัน้ี 
 หลกัท่ี 1  คณะ  (8 = คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน)  
 หลกัท่ี 2  ระดบัการศึกษา   (4 = ระดบัปริญญาโท)    
 หลกัท่ี 3  สาขาวชิา  (8 = สาขาวชิาการส่ือสารการตลาด) 
 หลกัท่ี 4  หมวดวชิา (0 = หมวดวชิาปรับพื้นฐาน   1 = หมวดวชิาเฉพาะ)         
 หลกัท่ี 5  กลุ่มวชิา (0 = วชิาพื้นฐาน  1 = วชิาบงัคบั  2 = วทิยานิพนธ์ 
 3  = การคน้ควา้อิสระ 4-9  = วชิาเลือก)     
 หลกัท่ี 6  ปีท่ีควรศึกษา 
 หลกัท่ี 7 และ 8 เป็นล าดบัรายวชิา  
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   -    รหัสวชิา 
  วชิาบังคับ   จ านวน  15    หน่วยกิต    ประกอบดว้ย 
84-811-101 กลยทุธ์การตลาด     

Marketing Strategy 
3(3-0-6) 

84-811-102 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ    
Integrated Marketing Communications 

3(3-0-6) 

84-811-103 ระเบียบวธีิวจิยัทางการส่ือสารการตลาด    
Marketing Communication Research Methodology 

3(3-0-6) 

84-811-104 การจดัการการส่ือสารการตลาด     
Marketing Communication Management 

3(3-0-6) 

84-811-105 สมัมนาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ    
Integrated Marketing Communications Seminar 

3(3-0-6) 

 
   วชิาเลอืก    ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี ใหค้รบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

                            (แผน  ก  แบบ ก 2   เลือก  9  หน่วยกิต    แผน  ข  เลือก  15  หน่วยกิต) 
84-814-101 การรณรงคก์ารส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ   

Integrated Marketing Communications Campaign  
3(3-0-6) 

84-814-102 กฎหมาย และจริยธรรม ดา้นการส่ือสารการตลาด   
Laws and Ethics of Marketing Communication    

3(3-0-6) 

84-814-103 การเขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค     
Consumer Insight 

3(3-0-6) 

84-814-104 การจดัการภาพลกัษณ์และช่ือเสียงองคก์ร     
Corporate Image and Reputation Management 

3(3-0-6) 

84-814-205 การจดัการความผกูพนัตราสินคา้และลูกคา้    
Brand and Customer Engagement Management 

3(3-0-6) 

84-814-206 การจดัการการตลาดเชิงกิจกรรม      
Marketing Activation Management 

3(3-0-6) 

84-814-207 การจดัการภาวะวกิฤตและประเดน็ข่าว     
Crisis  Management and News Issue Management  

3(3-0-6) 

84-814-208 การส่ือสารเพื่อการโนม้นา้ว      
Persuasive Communication 

3(3-0-6) 

84-814-209 การบริหารโครงการการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
Integrated Marketing Communications Project Management 

3(3-0-6) 

84-814-210 การบริหารส่ือและเน้ือหาเชิงบูรณาการ 
Integrated Media and Content Management 

3(3-0-6) 
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   วทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ       
84-812-201 วทิยานิพนธ์                  

Thesis  
12(0-0-36) 

84-813-202 การคน้ควา้อิสระ                    
Independent Study 

6(0-0-18) 

 
  วชิาปรับพืน้ฐาน       
84-800-101 หลกัการส่ือสารเชิงบูรณาการ      

Principles of Integrated Communications  
3(3-0-6) 

84-800-102 หลกัการตลาดเชิงกลยทุธ์  
Principles of Strategic Marketing 

3(3-0-6) 

 
หมายเหตุ  :  

1. การลงทะเบียนเรียนวชิาปรับพื้นฐานเป็นการลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
2. ผูท่ี้ไม่ผ่านการประเมินความรู้ในวิชาหลกัการส่ือสารเชิงบูรณาการให้เรียนวิชา 84-800-101 หลกัการ

ส่ือสารเชิงบูรณาการ  
3. ผูท่ี้ไม่ผา่นการประเมินความรู้ในวิชาหลกัการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้เรียนวิชา 84-800-102 หลกัการตลาด

เชิงกลยทุธ์  
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              3.   แสดงแผนการศึกษา  
3.1 แผน ก แบบ ก 2 

ปีที ่1/ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

84-811-101 กลยทุธ์การตลาด   3 3 0 6 
84-811-102 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 3 0 6 
84-811-103 ระเบียบวธีิวจิยัทางการส่ือสารการตลาด 3 3 0 6 
84-814-104 วชิาเลือก (1)  3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
ชัว่โมง/สัปดาห์  = 12 

 

ปีที ่1/ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

84-811-104 การจดัการการส่ือสารการตลาด 3 3 0 6 
84-811-105 สัมมนาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 3 0 6 
84-xxx-xxx วชิาเลือก  (1)   3 3 0 6 
84-xxx-xxx วชิาเลือก  (2)   3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
ชัว่โมง/สัปดาห์  = 12 

 

ปีที ่2/ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

84-812-201 วทิยานิพนธ์    6 0 0 18 
รวม 6 0 0 18 

ชัว่โมง/สัปดาห์  - 
 

ปีที ่2/ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

84-812-201 วทิยานิพนธ์    6 0 0 18 
รวม 6 0 0 18 

ชัว่โมง/สัปดาห์  - 
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3.2 แผน ข 

ปีที ่1/ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

84-811-101 กลยทุธ์การตลาด   3 3 0 6 
84-811-102 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 3 0 6 
84-811-103 ระเบียบวธีิวจิยัทางการส่ือสารการตลาด 3 3 0 6 
84-814-104 วชิาเลือก (1) 3 3 0 6 

รวม 12 12 0 36 
ชัว่โมง/สัปดาห์  = 12 

 

ปีที ่1/ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

84-811-104 การจดัการการส่ือสารการตลาด 3 3 0 6 
84-811-105 สัมมนาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 3 0 6 
84-xxx-xxx วชิาเลือก  (1)   3 3 0 6 
84-xxx-xxx วชิาเลือก  (2)   3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
ชัว่โมง/สัปดาห์  = 12 

 

ปีที ่2/ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

84-814-202 การคน้ควา้อิสระ   3 0 0 9 
84-xxx-xxx วชิาเลือก  (3)    3 3 0 6 
84-xxx-xxx วชิาเลือก  (4)   3 3 0 6 

รวม 9 6 0 21 
ชัว่โมง/สัปดาห์  = 6 

 

ปีที ่2/ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

84-814-202 การคน้ควา้อิสระ   3 0 0 9 
รวม 3 0 0 9 

ชัว่โมง/สัปดาห์  - 
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ค าอธิบายรายวชิา                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
84-811-101        กลยุทธ์การตลาด              3(3-0-6) 

                   Marketing Strategy    
กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด  การก าหนดตลาดเป้าหมาย  การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์  กลยุทธ์     

ส่วนประสมทางการตลาด  ตราสินคา้ การเลือกใชก้ลยุทธ์ให้เหมาะสมกบัตลาดในสภาวการณ์ต่างๆ และการเลือกใช้
กลยทุธ์การตลาดของผูป้ระกอบการในตลาดระดบัอาเซียน และระดบันานาชาติ รวมทั้งการใชก้ารตลาดผา่นส่ือใหม่ 
และส่ือดิจิตอล  

Market segmentation strategies, target market setting, product positioning; marketing mix (4 P’s) 
strategies; branding; selection of suitable strategies for diverse markets at difference circumstances; selection of 
marketing strategies of the enterprises in the ASEAN market and international market; use of marketing through 
new media and digital media 
  
84-811-102 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ            3(3-0-6) 
  Integrated Marketing Communications 
  แนวคิด ทฤษฎีการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ส่วนประสมการส่ือสารการตลาดการประยุกตใ์ช้
เคร่ืองมือ และวิธีการส่ือสารการตลาด ทั้งตลาดภายในประเทศ ตลาดอาเซียน และตลาดระดบันานาชาติ รวมถึงการ
ส่ือสารการตลาดผา่นส่ือใหมแ่ละส่ือดิจิตอล    

Concepts and theories of integrated marketing communications; mixed marketing communications; 
marketing communication tool applications and marketing communication methods for local , ASEAN and 
international markets; marketing communication through new media and digital media 
 
84-811-103 ระเบียบวธีิวจัิยทางการส่ือสารการตลาด           3(3-0-6) 
  Marketing Communication Research Methodology 
  กระบวนทศัน์การวจิยั ความหมายของการวจิยั ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจยั ตลอดจนน าเสนอ
แนวคิดท่ีส าคญัของการวิจยัการส่ือสารการตลาด ก าหนดระเบียบวิธีวิจยัและออกแบบ การวิจยั การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล เคร่ืองมือการวจิยั การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง  และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

Research paradigms, definitions, research process and methodology, presentation of significant 
marketing communication research concepts; research methodology and design, data collection, research 
instrument, sampling and data analysis 
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84-811-104 การจัดการการส่ือสารการตลาด            3(3-0-6) 
  Marketing Communication Management 
  การจดัการการส่ือสารการตลาด การบริหารงานขององคก์รส่ือ ทั้งส่ือแบบดั้งเดิม และส่ือใหม่ ตั้งแต่
การแสวงหาขอ้มูล การวางแผน การจดักิจกรรมการส่ือสารการตลาด และการประเมินผล 

Marketing communication management; media organization administration for traditional media 
and new media including information searching, planning, marketing communication activities and evaluation 
 
84-811-105 สัมมนาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ           3(3-0-6) 
  Integrated Marketing Communications Seminar 
  ประเด็นปัญหา แนวโน้ม หรือหัวข้อท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้การส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ ทั้งในระดบัชุมชน ประเทศ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และระดบันานาชาติ  

Problem issues, trends or related topics; seminar organization to create integrated marketing 
communication knowledge in relation to local, national, ASEAN economic community, and international levels 
 
84-814-101 การรณรงค์การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ          3(3-0-6) 

  Integrated Marketing Communications Campaign  
  การจดัการการรณรงค์การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ การใช้ส่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์
ทางการตลาด 

Integrated marketing communication campaign management; selection of appropriate media for 
marketing situations  
 

84-814-102 กฎหมาย และจริยธรรม ด้านการส่ือสารการตลาด          3(3-0-6) 
  Laws and Ethics of Marketing Communication 

กฎหมาย จริยธรรมดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง และมีผลกระทบต่อการส่ือสารการตลาด  
Marketing communication laws and ethics; impact of laws and ethics on marketing 

communication 
 
84

  -

814-103 การเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค           3(3-0-6) 
  Consumer Insight 

การเขา้ถึงความตอ้งการในส่วนลึกของจิตใจผูบ้ริโภค และการน าขอ้มูลความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
ไดม้าใชใ้นการส่ือสารการตลาด 
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Accessibility of consumers’ needs; implementation of consumers’ information for marketing 
communication 
 
84-814-104         การจัดการภาพลกัษณ์และช่ือเสียงองค์กร               3(3-0-6) 
                           Corporate Image and Reputation Management   

แนวคิด การจดัการ การประเมินผล และการน าแนวคิดการจดัการภาพลกัษณ์และช่ือเสียงขององคก์ร
มาประยกุตใ์ช ้

Concepts, management, evaluation; application of corporate image and reputation management 
concepts 

 
84

  -

814-205        การจัดการความผูกพนัตราสินค้ากบัลูกค้า           3(3-0-6) 
                   Brand and Customer Engagement Management    

แนวคิด วธีิการ และกรณีศึกษา การสร้างความผกูพนักบัตราสินคา้และลูกคา้  
Concepts, methods; case studies about creating brand and customer engagement 
 

84-814-206 การจัดการการตลาดเชิงกจิกรรม            3(3-0-6) 
  Marketing Activation Management 
  รูปแบบกิจกรรมทางการตลาด วิเคราะห์รูปแบบกิจกรรม กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การจัด
กิจกรรม การใชส้ถานท่ี และการประเมินผลกิจกรรม  

Models of marketing activities; activity analysis; creative thinking processes; event management, 
venue usage and event evaluation 
 
84-814-207 การจัดการภาวะวกิฤติและประเด็นข่าว           3(3-0-6) 
  Crisis Management and News Issue Management  

 แนวคิดการจดัการภาวะวิกฤติ  การวางแผนแกไ้ขภาวะวิกฤตรูปแบบต่างๆ  กลยุทธ์และกลวิธีการ
แกไ้ขสถานการณ์ความขดัแยง้ เทคนิคการจดัการประเด็นข่าวในสถานการณ์ต่างๆ  

Concepts of crisis management; planning for solving various crisis; strategies and tactics for 
solving conflicts; news issues management techniques 
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84-814-208 การส่ือสารเพือ่การโน้มน้าว            3(3-0-6) 
  Persuasive Communication 
  แนวคิด ทฤษฎี จิตวิทยาการส่ือสาร กระบวนการสร้างสาร และการใชส่ื้อเพื่อโนม้นา้วใจกลุ่มผูรั้บ
สารเป้าหมาย 

Concepts, theories; communication psychology; media creation process; media use to persuade 
target audiences  

 
84-814-209 การบริหารโครงการการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ         3(3-0-6) 
  Integrated Marketing Communications Project Management 
  รูปแบบการบริหารโครงการ การจดัสรรทรัพยากร การบริหารเวลา และการประยุกต์แนวคิดการ
บริหารโครงการในงานการส่ือสารการตลาด  

Project management models; resources allocation; time management; application of project 
management concepts in marketing communication 
 
84-814-210  การบริหารส่ือและเนือ้หาเชิงบูรณาการ           3(3-0-6)

 Integrated Media and Content Management  
การวางแผนส่ือดั้งเดิม ส่ือใหม่ และการจดัการเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของส่ือ 
Traditional and new media planning; content management in accordance with media 

characteristics  
 

84-812-201 วทิยานิพนธ์          12(0-0-36) 
  Thesis       
  ศึกษา วจิยั จดัท า และน าเสนองานวจิยัเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด 
  Studying, researching, writing and presentation of research involving marketing communication 
 
84-813-202 การค้นคว้าอสิระ            6(0-0-18) 
  Independent Study 
  ศึกษา วจิยั จดัท า และน าเสนอรายงานการคน้ควา้อิสระเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด 

Studying, researching, writing and presentation of independent study involving marketing 
communication 
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84-800-101 หลกัการส่ือสารเชิงบูรณาการ                       3(3-0-6) 
  Principles of Integrated Communications 
  ความหมาย วตัถุประสงค ์ความส าคญั ประเภทของการส่ือสาร ทฤษฎีการส่ือสาร และการบูรณาการ
การส่ือสารเพื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบ อิทธิพลและผลกระทบของการส่ือสาร  แนวคิดการส่ือสารการตลาด รวมถึง
การส่ือสารในอาเซียนและนานาชาติ 

Definitions, objectives, significance and types of communication; communication theories and 
integrated marketing communication for component analysis; influence and impacts of communication; concepts 
of marketing communication including communication in ASEAN and international level 
 
84-800-102 หลกัการตลาดเชิงกลยุทธ์                         3(3-0-6) 
  Principles of Strategic Marketing 

กระบวนการการตลาดเชิงกลยุทธ์ ระบบขอ้มูลการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม การตลาดทั้ง
ภายนอกและภายในองค์การ การวิเคราะห์การแข่งขนัและพฤติกรรมลูกคา้ การก าหนดพนัธกิจ และวตัถุประสงค์
ทางการตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมายและต าแหน่งทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
และกิจกรรมการตลาดต่างๆ การปฏิบติัตามแผน การติดตามควบคุมและประเมินผลทางการตลาด และกรณีศึกษากล
ยทุธ์การตลาดอาเซียน และนานาชาติ 
  Strategic marketing process, marketing information system; internal and external marketing 
environment analysis; competition and customer behavior analysis; mission and objective formulation; target 
market and market positioning; strategic planning; marketing mix and market activities; implementation of plan, 
controlling, and marketing assessment; case studies of ASEAN and international marketing strategy 

 
 
 


