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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 

หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2553 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วิทยาเขต/คณะ                        คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย                  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 
ภาษาอังกฤษ              Master of Arts Program in  Marketing Communication 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ไทย):            ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด) 
ช่ือยอ (ไทย):             ศศ.ม. (การสื่อสารการตลาด) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ):       Master  of  Arts (Marketing Communication) 
ช่ือยอ (อังกฤษ):        M.A. (Marketing Communication) 

3.   วิชาเอก (ถามี)  
- 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 36  หนวยกติ              

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1   รูปแบบ 

หลักสูตรระดบัปริญญาโท  หลักสูตร 2  ป 
5.2   ภาษาที่ใช 

ภาษาไทย   
5.3  การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

    - 
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดยีว 

มคอ.2 
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6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
           ⌧   หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2553 
                      สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวชิาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 
                             วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553 
                      สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่..................วันที่................................ 
                             เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา  2553  
7.   ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
         หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาการ
ส่ือสารการตลาด ในปการศึกษา 2555 
8.   อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
       (1)  นักสือ่สารการตลาด  
       (2)  นักวชิาการดานการสื่อสารการตลาด  
       (3)  นักวิจยัดานการสื่อสารการตลาด  
       (4)  นักธุรกิจดานการสื่อสารและการตลาด 
       (5)  นักวิเคราะหและวางแผน นโยบายดานการสื่อสารการตลาด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
       (5)  ผูเชี่ยวชาญชํานาญการในการใชเครื่องมือส่ือสารการตลาด ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
       (6)  ผูผลิตสื่อและนวัตกรรมดานการสื่อสารการตลาด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
       (7)  ผูวางแผนและดําเนนิการโฆษณาของธุรกิจดานการสื่อสารการตลาด ทั้งภาครัฐและเอกชน 
       (8)  ผูวางแผนและดําเนนิการประชาสมัพันธโครงการธุรกิจดานสื่อสารการตลาด ทั้งภาครัฐและเอกชน 
       (9)  ผูบริหารดานสื่อสารการตลาด ทั้งภาครัฐและเอกชน 
       (10)  ผูประกอบการธุรกจิดานการสื่อสารการตลาด 
       (11)  นักวชิาชีพในสถานประกอบการ/หนวยงานทีม่ีการใชเครื่องมือส่ือสารการตลาด ทั้งภาครัฐและ  
                เอกชน 
9.   ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวฒุิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
     1.  ดร.ณัฐชา  ธํารงโชติ          ตําแหนงวิชาการ (อาจารย)             บธ.ด.(การตลาด), 2552 

เลขประจําตัวประชาชน   3570100911960 
2.  ดร.สุชนนี  เมธิโยธิน        ตําแหนงวิชาการ (อาจารย)              บธ.ด.(การตลาด), 2552   

เลขประจําตัวประชาชน    3779800047920 
3.  ดร.ศรัณย  สิงหทน            ตําแหนงวิชาการ (อาจารย)             ปร.ด.(ส่ือสารมวลชน), 2551              

เลขประจําตัวประชาชน    3110102354182  
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
        คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กรุงเทพมหานคร 
11.   สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
       11.1.  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-
2554) ที่ไดกลาวถึงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค เนื่องจากการที่ประเทศไทยเขา
เปนสมาชิกกลุมขอตกลงการคา และขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆ ทําใหมีคูแขงขันจากประเทศที่
เปนสมาชิกกลุมขอตกลงเขามาแขงขันกับธุรกิจภายในประเทศเพิ่มขึ้น ยิ่งทําใหมีคูแขงขันจํานวนมากขึ้น 
จนทําใหสินคาในกลุมตางๆ (Category) มีตราสินคา (Brand) เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก สงผลใหการทําการ
ส่ือสารเพื่อหวังผลใหเกิดการซื้อขายสินคาหรือบริการขององคกรธุรกิจจําเปนตองใชกลยุทธและเครื่องมือ
ส่ือสารการตลาดที่หลากหลายเพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย ทั้งในลักษณะของการใชการสื่อสาร
การตลาดเพื่อปกปองสวนแบงทางการตลาด หรือใชการสื่อสารการตลาดในการรุกตลาดไปยังประเทศที่
เปนคูคาหรือเปดเขตการคาเสรีกับประเทศไทย จากเงื่อนไขดังกลาวยิ่งทําใหตลาดแรงงานในวงการสื่อสาร
การตลาดมีแนวโนมตองการผูกําหนดกลยุทธ และนักปฏิบัติการการสื่อสารการตลาดที่มีคุณภาพอีกเปน
จํานวนมาก 
        11.2.   สถานการณหรอืการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม 

การวางแผนหลักสูตรคํานึงถึงสถานการณทางสังคมและวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากจุดเดนทาง
สังคมและวัฒนธรรมไทยที่เปนเอกลักษณและเปนสิ่งที่คูกับประเทศมาชานาน อีกทั้งยังเอื้อตออุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมที่ทํารายไดเขาสูประเทศจํานวนมาก และเมื่อรวมเขากับปจจัยในดาน
โครงสรางประชากรที่มีผูสูงอายุเพิ่มจํานวนขึ้น ยังเปนการสรางโอกาสในการขยายตลาดสินคาเพื่อสุขภาพ 
และการใหบริการดานอาหารสุขภาพ ภูมิปญญาทองถ่ินและแพทยพื้นบาน สถานที่ทองเที่ยวและการ
พักผอนระยะยาวของผูสูงอายุ  นอกจากนี้การที่ไทยเปนประเทศที่มีความเปนมิตร รักการใหบริการ ยิ่งเปน
ผลดีตอธุรกิจการแพทย การทองเที่ยว สปา พืชสมุนไพร   แพทยทางเลือก     อาหารและบริการดูแลสุขภาพ 
อยางไรก็ตามการจะโนมนาวใจใหกลุมผูสูงอายุ       หรือแมกระทั่งนักทองเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทย  
เพื่อมาซึมซับกับสังคมหรือวัฒนธรรมไทยมากขึ้น จําเปนตองใชการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
สถานการณทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ดังกลาวนับเปนปจจัยเอื้อตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มหาบัณฑิตทางดานการสื่อสารการตลาดที่มาทําหนาที่กําหนดกลยุทธการสื่อสารเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวให
มาเที่ยว ซ่ึงจะเปนการเพิ่มพูนรายไดเขาสูประเทศมากขึ้น 
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12.  ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
       12.1.   การพัฒนาหลักสตูร 
          กระแสโลกาภิวัตนและการคาเสรี เปนปจจัยภายนอกที่สงผลตอการพัฒนาหลักสูตรโดยตรง 
โดยเฉพาะการกําหนดรายวิชาที่ใหผูศึกษาไดเรียนนั้น จะตองใหความสําคัญกับการเรียนรูกลยุทธ 
(Strategy) และยุทธวิธี (Tactic) ทางการสื่อสารที่สอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภค  อีกทั้งรายวิชาใน
หลักสูตรจะตองสอดแทรกความรูในดานเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถนําขอสนเทศทางการสื่อสาร
การตลาดไปยังกลุมเปาหมาย ที่ไมเฉพาะแคกลุมลูกคาเปาหมายภายในประเทศเทานั้น แตยังจะตองนํา
ขอมูลขาวสารเพื่อโนมนาวใจนั้นสงตรงไปถึงกลุมเปาหมายที่มีความแตกตางทั้งทางดานเชื้อชาติและ
วัฒนธรรมได กลาวไดวานอกจากผูที่ศึกษาทางการสื่อสารการตลาดจะตองมีความรูและมีความแมนยํา
ทางดานแนวคิด ทฤษฎีในเชิงวิชาการแลว คุณสมบัติอีกดานหนึ่งที่ตองมีและขาดไมไดก็คือการมีความรูใน
เชิงวิชาชีพ ที่ผูเรียนหรือผูที่ปฏิบัติงานในดานนี้จะตองประพฤติปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่ตองการเปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับ
สากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
      12.2.   ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุง
สูการเปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งที่จะเกิดขึ้น
ในปจจุบันและอนาคต อันเปนผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงาน และทุนตางชาติสามารถทําไดงายขึ้น 
ทั้งหมดจะสงผลโดยตรงตอผูปฏิบัติงาน ทั้งในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะใน
ดานตางๆ  ที่เปนความคาดหวังของผูวาจางที่ตองการจากแรงงาน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงตองมีการ
พัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานตางๆ ตั้งแต การใชภาษาตางประเทศของผูเรียน การเสริมสรางโลก
ทัศน และวิสัยทัศนผูเรียนใหมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม ที่ไมใชเฉพาะแคในระดับประเทศเทานั้น แตยังตองเขาใจพลวัตในระดับภูมิภาค และระดับโลก 
เพื่อเพิ่มศักยภาพใหผูเรียนไดมีความสามารถที่ออกไปแขงขันในตลาดแรงงานทั้งในและตางประเทศได 
13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ในมหาวิทยาลัย 

 13.1.  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
รายวิชาภาษาองักฤษ 

13.2.  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  
ไมมี 

13.3.  การบริหารจัดการ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหาสาระ  

การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท  สาขาการสื่อสารการตลาด 
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หมวดที่  2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา  ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
     1.1.  ปรัชญา 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุงมั่นที่จะผลิต
มหาบัณฑิตดานสื่อสารมวลชนที่มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี และเปนผูที่ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักวิชาสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความรับผิดชอบ และเปนผูที่มีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
ทั้งนี้เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐในการใชส่ือมวลชนเปนยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาคนและสังคม จึง
ไดพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
ใหแกผูสนใจ ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 และแผนการศึกษา
แหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ตลอดจนเพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของตลาดแรงงานที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

1.2.  วัตถุประสงค 
1.2.1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตดานการสื่อสารการตลาดใหมีความรู ความสามารถ ทักษะในการวิจัย

ดานการสื่อสารการตลาดอยางเปนระบบ 
1.2.2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถไปปฏิบัติงานในระดับผูบริหารในดานการ

วางแผนและกําหนดนโยบายการสื่อสารการตลาด การวิจัยดานการสื่อสารการตลาดใน
แวดวงธุรกิจ 

1.2.3. เพื่อเพิ่มศักยภาพ พัฒนาและประยุกตวิธีการทางการสื่อสารการตลาด ในการแกปญหาทั้ง
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

1.2.4. เพื่อสรางผูนําทางวิชาการ และนวัตกรรมทางการสื่อสารที่มีวิจารณญาณที่ดีในการสราง
องคความรูและพัฒนาปรับปรุงตนเองอยางตอเนื่อง 

1.2.5. เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบ
ตอตนเอง และสังคม รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพการสื่อสารการตลาดของตน 

 
 
 
 
 
 

 



6 
 

2.  แผนพฒันาปรับปรุง  
 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
- ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑติ ใหมีมาตรฐานไมต่ํา
กวาที่ สกอ. กาํหนด 

- พัฒนาหลักสูตรและติดตาม
ประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของธุรกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงของการสื่อสาร
การตลาด 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของผูประกอบ 
การดานการสือ่สารการตลาด 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชบัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทกัษะ ความรู
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับด ี

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ใหมี
ประสบการณจากการนําความรู
ทางการสื่อสารการ ตลาดไป
ปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรดานการ
เ รี ยนการสอนให ทํ า ง าน
บริการวิชาการแกองคกร
ภายนอก 

- อาจารยสายปฏิบัติการตองมี
ใบรับรองวิชาชีพในสาขาวิชา
ที่สอนปฏิบัติ  

    (Workshop Certification) 

-ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร 

- ใบรับรองวิชาชีพ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 
       1.1.  ระบบ 
            การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกนักศึกษา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
      1.2.  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
              การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
      1.3.  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
              ไมมี 
2.   การดําเนินการหลักสูตร 
      2.1.  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาที่  1            เดือนมิถุนายน  -  กันยายน 
 ภาคการศึกษาที่  2            เดือนพฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ 
 ภาคการศึกษาฤดูรอน       เดอืน มีนาคม  -  พฤษภาคม 

      2.2.   คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
(1)   ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
(2)   ผานการคัดเลือกตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

(1) คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนผูดําเนินการ
คัดเลือก 

(2) การคัดเลือกโดยคณาจารยประจําคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนดวยวิธีการสอบขอเขียน 
และ/หรือการสอบสัมภาษณ 

      2.3.   ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในกรณีที่สําเร็จปริญญาตรีสาขาสื่อสารมวลชน และบริหารธุรกิจ สาขา

ใดสาขาหนึ่ง หรือไมไดสําเร็จทั้งสองสาขานี้  อาจมีพื้นฐานการเรียนรูในหลักสูตรการสื่อสารการตลาด
ไมเพียงพอ และนักศึกษาบางสวนยังมีทักษะ ความสามารถการใชภาษาอังกฤษไมดีนัก อาจสงผลตอการ
เรียนได 
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      2.4.   กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
นักศึกษาตองเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ในกรณีตางๆ ดังนี้ นักศึกษาที่ไมไดสําเร็จการศึกษาสาขา

ส่ือสารมวลชน ถาสําเร็จการศึกษาดานบริหารธุรกิจจะตองเรียนวิชาหลักการสื่อสารเชิงบูรณาการ       
(08-800-501) นักศึกษาที่ไมไดสําเร็จการศึกษาในดานบริหารธุรกิจ ถาสําเร็จการศึกษาดานการ
ส่ือสารมวลชนใหเรียนวิชาการจัดการการตลาดเชิงบูรณาการ (08-800-502) สําหรับผูที่ไมไดสําเร็จ
การศึกษาในดานบริหารธุรกิจและดานการสื่อสารมวลชนใหเรียนทั้งวิชาหลักการสื่อสารเชิงบูรณาการ 
และการจัดการการตลาดเชิงบูรณาการ โดยผูที่ลงทะเบียนเรียนตองเรียนในภาคฤดูรอนกอนเปดเรียนใน   
ภาคการศึกษาที่ 1 และตองมีผลการเรียนเปน S สวนความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษจะเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 
ขอ 33 การสอบภาษาตางประเทศ  

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

 2553 2554 2555 2556 2557 
ช้ันปที่ 1 35 35 35 35 35 
ช้ันปที่ 2 - 35 35 35 35 
รวม 35 70 70 70 70 
คาดวาจะจบการศึกษา - 35 35 35 35 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 
 2.6.1.  งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 
 2553 2554 2555 2556 2557 
คาบํารุงการศึกษา 540,000 1,080,000 1,080,000 1,620,000 2,160,000 
คาลงทะเบียน 1,440,000 2,160,000 2,160,000 3,600,000 4,320,000 
เงินงบประมาณแผนดิน - - - - - 
รวมรายรับ 1,980,000 3,240,000 3,240,000 5,220,000 6,480,000 
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 2.6.1.  งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 
หมวดเงิน ปงบประมาณ 

 2553 2554 2555 2556 2557 
ก. งบดําเนนิการ      
1. คาใชจายบคุลากร 346,000 512,000 512,000 512,000 512,000 
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 600,000 1,200,000 1,200,000 1,471,520 1,759,520 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4.  รายจายระดับมหาวทิยาลัย 434,100 841,200 841,200 1,275,300 1,682,400 

รวม (ก)  1,380,100 2,553,200 2,553,200 3,258,820 3,953,920 
ข.  งบลงทุน      
   คาครุภัณฑ 260,000 520,000 520,000 780,000 780,000 

รวม (ข) 260,000 520,000 520,000 780,000 780,000 
  รวม (ก) + (ข) 1,640,100 3,073,200 3,073,200 4,038,820 4,733,920 
   จํานวนนักศกึษา 35 70 70 70 70 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร       

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2549   

2.8.   การเทียบโอนหนวยกิตรายวชิาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอน

หนวยกิตได ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอน
ผลการเรียน พ.ศ. 2550 
 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
      3.1.  หลักสูตร 
               3.1.1.   จํานวนหนวยกิต               รวมตลอดหลักสูตร    36  หนวยกิต 
               3.1.2.   โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
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1.   แผน  ก    แบบ  ก 2 
แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก2 คือ การเรียนรายวิชาและการทําวิทยานิพนธ รวมทั้งการสอบ

ประมวลความรูเมื่อเรียนครบตามหลักสูตร 
1)   วิชาบังคับ                           15      หนวยกิต 
2)   วิชาเลือก                              9       หนวยกิต 
3)   วิทยานิพนธ                        12      หนวยกิต 

2.  แผน  ข 
แผนการศึกษา แผน ข คือ การเรียนรายวิชาและการทําสารนิพนธ รวมทั้งการสอบประมวลความรู

เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร 
              1)   วชิาบังคับ                          15      หนวยกิต 
              2)   วชิาเลือก                            15     หนวยกิต 
              3)   การคนควาอิสระ                 6      หนวยกิต 
   -    รหัสวิชา 

 รหัสวิชาประกอบดวยตวัเลข 8 หลัก   XX-XXX-XXX   มีความหมายดงันี้ 
 หลักที่ 1 และ 2   เปนรหัสคณะ ( 08 = คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน)  
 หลักที่ 3  เปนรหัสสาขาวิชา  (0 = ไมระบสุาขาวิชา    8 =   สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด)    
 หลักที่ 4  เปนรหัสหมวดวิชา   (0  =  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    1 =  หมวดวิชาเฉพาะ) 
 หลักที่ 5  เปนรหัสกลุมวิชา 
                หมวดวิชาเฉพาะ   (1 =  วิชาบังคับ   2 = วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ   3-9 =  วิชาเลือก)         
 หลักที่ 6  เปนปที่ควรศึกษา       
 หลักที่ 7 และ 8  เปนลําดับรายวิชา  

   -    รหัสวิชา 
  หมวดวิชาบังคับ          จาํนวน  15    หนวยกิต    ประกอบดวย 

08-811-501 กลยุทธการตลาด     
Marketing Strategy 

3(3-0-6) 

08-811-502 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ     
Integrated Marketing Communications 

3(3-0-6) 

08-811-503 ระเบียบวิธีวิจยัทางการสื่อสารการตลาด     
Marketing Communication Research Methodology 

3(3-0-6) 

08-811-504 การจัดการการสื่อสารการตลาด      
Marketing Communication Management 

3(3-0-6) 
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08-811-505 สัมมนาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ     

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

 
   หมวดวิชาเลือก    ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ ใหครบตามทีก่ําหนดไวในหลักสูตร 

                                     (แผน  ก  แบบ ก 2   เลือก  9  หนวยกิต    แผน  ข  เลือก  15  หนวยกิต) 
08-813-501 การรณรงคการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ   

Integrated Marketing Communications Campaign  
 

3(3-0-6) 

08-813-502 กฎหมาย และจริยธรรม ดานการสื่อสารการตลาด    
Laws and Ethics of Marketing Communication    

3(3-0-6) 

08-813-503 การเขาถึงความตองการของผูบริโภค     
Consumer Insight 

3(3-0-6) 

08-813-504 การจัดการภาพลักษณและชือ่เสียงองคกร     
Image and Reputation Management 

3(3-0-6) 

08-813-505 การจัดการความผูกพันกับลูกคา      
Customer Engagement Management 

3(3-0-6) 

08-813-506 การจัดการการตลาดเชิงกิจกรรม      
Event Marketing Management 

3(3-0-6) 

08-813-507 การจัดการประเด็นและภาวะวกิฤต     
Issue and Crisis Management 

3(3-0-6) 

08-813-508 การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ      
Persuasive Communication   

3(3-0-6) 

08-813-509 การบริหารโครงการการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ   
Integrated Marketing Communications Project Management 

3(3-0-6) 

08-813-510 การศึกษาเฉพาะบุคคล       
Individual Study 

3(3-0-6) 

 
   วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ       
08-812-601 วิทยานิพนธ                 

Thesis  
12(0-0-36) 

08-812-602 การคนควาอิสระ                 
Independent Study 

6(0-0-18) 
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  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน       
08-800-501 หลักการสื่อสารเชิงบูรณาการ      

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

08-800-502 การจัดการการตลาดเชิงบูรณาการ  
Integrated Marketing Management 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ  :  
1. การลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานเปนการลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิต 
2. ผูที่ไมไดสําเร็จการศึกษาในดานการสื่อสาร แตถาสําเร็จการศึกษาดานบริหารธุรกิจ ให

เรียนวิชาปรับพื้นฐาน  08-800-501 
3. ผูที่ไมไดสําเร็จการศึกษาในดานบริหารธุรกิจ แตถาสําเร็จการศึกษาดานการสื่อสาร ให

เรียนวิชาปรับพื้นฐาน 08-800-502 
4. ผูที่ไมไดสําเร็จการศึกษาในดานบริหารธุรกิจและดานการสื่อสารใหเรียนวิชาปรับพื้นฐาน    

08-800-501  และ  08-800-502 
5. ผูที่ลงทะเบียนเรียนตองเรียนในภาคฤดูรอนกอนเปดเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และตองมี

ผลการเรียนเปน S 
 
              3.1.4.   แสดงแผนการศึกษา  

3.1.4.1.  แผน ก แบบ ก 2 

ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง 
08-811-501 กลยุทธการตลาด   3 3 0 6 
08-811-502 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 3 0 6 
08-811-503 ระเบียบวิธีวิจยัทางการสื่อสารการตลาด 3 3 0 6 
08-811-504 การจัดการการสื่อสารการตลาด  3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
ช่ัวโมง / สัปดาห  = 36 
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ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง 
08-811-505 สัมมนาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 3 0 6 
08-xxx-xxx วิชาเลือก  (1)     3 3 0 6 
08-xxx-xxx วิชาเลือก  (2)   3 3 0 6 
08-xxx-xxx วิชาเลือก  (3)   3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
ช่ัวโมง / สัปดาห  = 36 

 

ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง 
08-812-601 วิทยานิพนธ    6 0 0 18 

รวม 6 0 0 18 
ช่ัวโมง / สัปดาห  = 18 

 

ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง 
08-812-601 วิทยานิพนธ    6 0 0 18 

รวม 6 0 0 18 
ช่ัวโมง / สัปดาห  = 18 
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3.1.4.2.  แผน ข 

ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง 
08-811-501 กลยุทธการตลาด   3 3 0 6 
08-811-502 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 3 0 6 
08-811-503 ระเบียบวิธีวิจยัทางการสื่อสารการตลาด 3 3 0 6 
08-811-504 การจัดการการสื่อสารการตลาด  3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
ช่ัวโมง / สัปดาห  = 36 

 

ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง 
08-811-505 สัมมนาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 3 0 6 
08-xxx-xxx วิชาเลือก  (1)     3 3 0 6 
08-xxx-xxx วิชาเลือก  (2)   3 3 0 6 
08-xxx-xxx วิชาเลือก  (3)   3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
ช่ัวโมง / สัปดาห  = 36 

 

ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง 
08-812-602 การคนควาอิสระ   3 0 0 9 
08-xxx-xxx วิชาเลือก  (4)    3 3 0 6 
08-xxx-xxx วิชาเลือก  (5)   3 3 0 6 

รวม 9 6 0 21 
ช่ัวโมง / สัปดาห  = 27 

 

ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง 
08-812-602 การคนควาอิสระ   3 0 0 9 

รวม 3 0 0 9 
ช่ัวโมง / สัปดาห  = 9 

3.1.5.   คําอธิบายรายวชิา    ดูในภาคผนวก 
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3.2.   ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตาํแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1.  อาจารยประจําหลักสูตร 

ภาระการสอนตอสัปดาห 
แตละปการศึกษา ลําดับ

ที่ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา/วิชาเอก จากสถาบันการศกึษา 

2553 2554 2555 2556 
1 นายศรัณย    สิงหทน

3110102354182 
อาจารย ปร.ด. 

นศ.ม. 
 

ค.บ. 

 สื่อสารมวลชน 
 นิเทศศาสตร  
 พัฒนาการ 
 การศึกษานอก 
 ระบบโรงเรียน 

ม.ธรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

10 10 10 10 

2 นางวิมลพรรณ  อาภาเวท
3570100911960 

ผศ. ว.ม. 
ศศ.บ. 

 สื่อสารมวลชน 
 สื่อสารมวลชน 

ม.ธรรมศาสตร 
ม.เชียงใหม 

6 6 10 10 

3 นายสุค ี ศิริวงศพากร
3779800047920 

ผศ. นศ.ม. 
กศ.บ. 

 นิเทศศาสตรธุรกิจ 
 พลศึกษา 

ม.ธุรกิจบัณฑิตย 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

6 6 10 10 

4 นางสาวณัฐชา ธํารงโชติ
3730101456954 

อาจารย บธ.ด. 
ศศ.ม. 
บธ.บ. 

 การตลาด 
 การบริหารองคการ 
 การตลาด 

ม.อีสเทิรนเอเซยี 
ม.เกริก 
สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล 

10 10 10 10 

5 นางสาวสุชนนี  เมธิโยธิน
3250800246732 

อาจารย บธ.ด. 
บธ.ม. 

 
ศ.บ. 

 การตลาด 
 การบริหารองคกรและการ    
 จัดการ 
 เศรษฐศาสตร 

ม.อิสเทิรนเอเซยี 
ม.ศรีปทุม 
 
ม.รามคําแหง 

10 10 10 10 

 
3.2.2.  อาจารยประจํา 

ภาระการสอนตอสัปดาห 
แตละปการศึกษา ลําดับ

ที่ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา/วิชาเอก จากสถาบันการศกึษา 

2553 2554 2555 2556 
1 นางวิมลพรรณ  อาภาเวท

3570100911960 
 

ผศ. ว.ม. 
ศศ.บ. 

 สื่อสารมวลชน 
 สื่อสารมวลชน 

ม.ธรรมศาสตร 
ม.เชียงใหม 

6 6 10 10 

2 นายศรัณย    สิงหทน
3110102354182 

อาจารย ปร.ด. 
นศ.ม. 
ค.บ. 

 สื่อสารมวลชน 
 นิเทศศาสตรพัฒนาการ 
 การศึกษานอกระบบ 
 โรงเรียน 

ม.ธรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

10 10 10 10 
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ภาระการสอนตอสัปดาห 

แตละปการศึกษา ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา/วิชาเอก จากสถาบันการศกึษา 

2553 2554 2555 2556 
3 นางสาวณัฐชา ธํารงโชติ

3730101456954 
อาจารย บธ.ด. 

ศศ.ม. 
บธ.บ. 

 การตลาด 
 การบริหารองคการ 
 การตลาด 

ม.อีสเทิรนเอเซยี 
ม.เกริก 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

10 10 10 10 

4 นางสาวสุชนนี  เมธิโยธิน
3250800246732 

อาจารย บธ.ด. 
บธ.ม. 

 
ศ.บ. 

 การตลาด 
 การบริหารองคกรและการ 
 จัดการ 
 เศรษฐศาสตร 

ม.อิสเทิรนเอเซยี 
ม.ศรีปทุม 
 
ม.รามคําแหง 

10 10 10 10 

5   นายปริญญา มากลิ่น  
  3659900067567 

อาจารย D.B.A. 
M.B.A. 

 
ศ.บ. 

 Finance 
 Finance 
 
 การคลัง 

Golden Gate University 
University of Central 
Oklahoma 
ม.ธรรมศาสตร 

6 6 10 10 

6   นายชัยเสฏฐ พรหมศรี 
  3100601909732 

อาจารย Ph.D. 
M.A. 
ค.บ. 

 

 Global  Leadership 
 Management 
 การศึกษานอก  
 ระบบโรงเรียน 

Lynn University 
Bellevue University 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

10 10 10 10 

7 
 

 

  นายสุค ี ศิริวงศพากร 
  3779800047920 

ผศ. นศ.ม. 
กศ.บ. 

 นิเทศศาสตรธุรกิจ 
 พลศึกษา 

ม.ธุรกิจบัณฑิตย 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตรพลศึกษา 

6 6 10 10 

8   นายอรรถการ สัตยพาณิชย 
  3120101879840 

อาจารย นศ.ม. 
นศ.บ 
ศศ.บ. 

 สื่อสารมวลชน 
 การประชาสัมพันธ 
 บรรณารักษศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.เชียงใหม 

10 10 10 10 

9 นายพงศกฤษฎิ์  พละเลิศ 
3729800030989 

อาจารย ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร 
นิเทศศาสตร 

ม.แมโจ 
ม.ราชภัฎเชียงใหม 

10 10 10 10 

10   นางดวงตา พิริยานนท 
  3102480510907 

อาจารย นศ.ม. 
นศ.บ. 

นิเทศศาสตรพัฒนาการ 
การประชาสัมพันธ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6 6 10 10 

11   นางอัญชุลี  วงษบุญงาม 
  3300200198990 

อาจารย นศ.ม. 
ศศ.บ. 

สื่อสารมวลชน 
นิเทศศาสตร 

ม.กรุงเทพ 
ม.ราชภัฎนครราชสีมา 

10 10 10 10 

12   นางดารณี  ธัญญสิริ 
  3120600361229 

อาจารย ค.อ.ม. 
 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยีเทคนคิศึกษา 
 
นิเทศศาสตร 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 
ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 

10 10 10 10 

13   นายกฤชณัท   แสนทวี 
  3160100058071 

อาจารย ว.ม. 
นศ.บ. 

สื่อสารมวลชน 
การประชาสัมพันธ 

ม.ธรรมศาสตร 
ม.นเรศวร 

10 10 10 10 
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3.2.2.  อาจารยพิเศษ 

ภาระการสอนตอสัปดาห 
แตละปการศึกษา ลําดับ

ที่ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา/วิชาเอก จากสถาบันการศกึษา 

2553 2554 2555 2556 
1   นางพรทิพย พิมลสินธุ 

  3101900546357 
รศ. Ph.D. 

M.A. 
 

นศ.บ. 

สื่อสารมวลชน 
Communication 
 
สื่อสารมวลชน 

Northern Illinois University 
Eastern New Mexico 
University 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    

2 นางพัชนี     เชยจรรยา 
  3100600891708 

รศ. นศ.ม. 
นศ.บ. 

นิเทศศาสตรพัฒนาการ 
สื่อสารมวลชน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    

3 น.ส.ศรัณยธร ศศิธนากรแกว 
 3129800074680 

อาจารย นศ.ด. 
นศ.ม. 

สื่อสารมวลชน 
นิเทศศาสตรพัฒนาการ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    

4  นายอรรถพร  กงวิไล 
 3102100541271 

อาจารย ปร.ด. 
ว.ม. 

 
 

ว.บ. 

สื่อสารมวลชน 
สื่อสารมวลชน 

 (สาขาวิชานโยบาย และการ 
  วางแผนการสื่อสาร) 
 สื่อสารมวลชน 

ม.ธรรมศาสตร 
ม.ธรรมศาสตร 
 
 
ม.ธรรมศาสตร 

    

5  นายชูเกียรติ  วงศเทพเตียน 
  3102200540221 

อาจารย ปร.ด. 
 

ว.ม. 
 
 

วท.บ. 

สื่อสารมวลชน  
(การสื่อสารการเมือง) 
สื่อสารมวลชน 

  (สาขาวิชานโยบาย  
  และการวางแผน การสื่อสาร) 
 ชีววิทยา 

ม.ธรรมศาสตร 
 
ม.ธรรมศาสตร 
 
 
ม.ศิลปากร 

    

6  น.ส.ลัดดา  จิตตคุตตานนท 
  3730500126320 

ผศ. ปร.ด. 
 

ว.ม. 
 
 

ศษ.บ. 

สื่อสารมวลชน 
 (การสื่อสารระหวางประเทศ) 
สื่อสารมวลชน 

(สาขาวิชานโยบายและการวาง 
 แผนการสื่อสาร) 
เทคโนโลยีการศึกษา 

ม.ธรรมศาสตร 
 
ม.ธรรมศาสตร 
 
 
ม.ศิลปากร 

    

7  น.ส.ปฐมาพร  เนตินันท 
 3120100897189 

อาจารย ปร.ด. 
 

นศ.ม. 

สื่อสารมวลชน 
(การสื่อสารการเมือง) 
การโฆษณา 

ม.ธรรมศาสตร 
 
ม.กรุงเทพ 

    

8 นายอริชัย  อรรคอดุม 
3249900051389 

อาจารย นศ.ด. 
ว.ม. 
นศ.บ. 

สื่อสารมวลชน 
สื่อสารมวลชน 
การโฆษณา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ม.ธรรมศาสตร 
ม.กรุงเทพ 
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4.   องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) 
          ไมมี       
5.   ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรอืงานวิจัย 

ขอกําหนดในการทําโครงงานหรืองานวิจัยในรูปแบบของวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ตองเปน
หัวขอที่เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด โดยคาดวา จะสามารถนําไปใชเพื่อเปนประโยชนหรือเพื่อพัฒนางาน
ดานการสื่อสารการตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยมีจํานวนผูทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 1 คน
ตอ 1 หัวขอ และตองนําสงในรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด  
     5.1.   คําอธิบายโดยยอ 

วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎี แนวคิดที่นํามาใชในการ
ทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  ประโยชนที่ไดรับ และมีขอบเขตที่สามารถดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

5.2.   มาตรฐานผลการเรียนรู  
 นักศึกษาสามารถจัดทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระที่สามารถสรางองคความรูเปนตนแบบใน

การพัฒนาตอได 
5.3.   ชวงเวลา 

             ภาคการศึกษาที่ 1 – 2   ของปการศึกษาที่ 2 
     5.4.  จํานวนหนวยกิต 

• การคนควาอิสระ   6 หนวยกติ 
• วิทยานิพนธ         12 หนวยกติ 

      5.5.  การเตรียมการ 
              มีการกําหนดเวลาในการใหคําปรกึษา ใหขอมูลขาวสารหรือขอแนะนําทางวชิาการ  
      5.6.   กระบวนการประเมินผล 

 ประเมินผลจากความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระจากอาจารยที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระตามระยะเวลาที่กําหนด โดยการจัดการสอบและนําเสนอที่มี
อาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ดานการวางแผนและการวิเคราะห การศึกษาในแตละรายวิชา กําหนดใหนักศึกษาวางแผนและ

วิเคราะหในประเด็นที่เกี่ยวของ เปนการสรางใหนักศึกษามี
คุณสมบัติ และบุคลิกภาพนักคิด วิเคราะหและวางแผน 
สามารถติดตอส่ือสารและทํางานรวมกับผูอ่ืนได  
 

ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชพี มีการใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการและผลกระทบจากงาน
ดานการสื่อสารการตลาดที่มีตอสังคมโดยรวม  รวมถึง
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของดวย 
 

ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ - การทํารายงานและโครงการมีสวนชวยใหนักศึกษามีภาวะ
ความเปนผูนําและผูตามในเวลาเดียวกัน 
- การกําหนดภาระงาน อาทิ โครงการตางๆ การศึกษาเฉพาะ
บุคคล  การทําวิทยานิพนธ  เปนตน  ใหสงตามกําหนด
ชวงเวลา เพื่อฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบและมีวินัยใน
ตนเอง 
- การแสดงและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน เปน
การสงเสริมความมั่นใจและการแสดงความกลาหาญของ
นักศึกษา 
 

 
2.   การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
      2.1   คุณธรรม จริยธรรม 
              2.1.1   ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาตองมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยาง
ราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้น อาจารยผูสอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรก
ประเด็นดานคุณธรรมและจริยธรรมไปพรอมกับเนื้อหาความรูตางๆ  
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                  ทั้งนี้ นักศกึษาและอาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรมและจริยธรรมอยางนอย 5 ขอ ดังนี ้

1) ตระหนกัในคณุคาของคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละและความซื่อสัตยสุจริต 
2) มีระเบียบวินยั ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ ตดัสินใจและแกปญหาในภาวะ

ขัดแยงตาง ๆ ได 
5) เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

2.1.2   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา

ช้ันเรียนใหตรงเวลา  นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการ
เปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือการลอก
ผลงานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน
แกสวนรวม เสียสละ 

2.1.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน  การสงงานตามกําหนดระยะเวลา

ที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม 
          -  ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
          -  ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
          -  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

   2.2.  ความรู 
 2.2.1.  ผลการเรียนรูดานความรู   

 นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด มีคุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐาน
ความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการ
ส่ือสารการตลาด 

(2) สามารถอธิบายและวิเคราะหกรณีศึกษา ปญหาตางๆ เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดอยางเขาใจ
และเหมาะสม 

(3) มีความรูและความ เขาใจเกี่ยวกับสภาพการณและประโยชนของงานดานการสื่อสารการตลาด
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ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
(4) สรางประสบการณในการพัฒนาและวางแผนงานดานการสื่อสารการตลาด 
(5) สามารถบูรณาการความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดใหเขากับอาชีพการงาน

หรือโครงการตางๆ  
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียน ตลอด

ระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร 
 

2.2.2.  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางแนวคิดและทฤษฎีใหสอดคลองกบั

สภาพสังคม เศรษฐกิจในปจจุบัน โดยการเรียนรูในแตละรายวิชา  อาจารยผูสอนถายทอดเนื้อหาตางๆ โดยใช
การสอน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การศึกษาจากกรณีศึกษา และการทํารายงานหรือโครงการตางๆ  
นอกจากนี้ มีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน และเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงใน
งานดานการสื่อสารการตลาดมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

 

2.2.3.  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 
(1) การทดสอบยอย 
(2) การสอบปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานและการนําเสนอรายงาน 
(4) ประเมินจากแผนงานหรือโครงการที่นําเสนอ 
(5) ประเมินจากวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
 

2.3.  ทักษะทางปญญา 
 2.3.1.  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 นักศึกษาตองสามารถนําความรูและประสบการณจากการเรียนไปประยุกตใชไดจริงในสาขาวิชาชีพ  
ดังนั้น  นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม อาจารยผูสอนมีการ
มุงเนนใหนักศึกษารูจักคิดวิเคราะหในเชิงเหตุผล  ตระหนักถึงที่มาและแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ 
โดยนักศึกษาสามารถคิดไดอยางเปนระบบและชัดเจน  ดังนั้นมาตรฐานดานทักษะทางปญญาตองครอบคลุม
ส่ิงตอไปนี้ 

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินผล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่องานดานการสื่อสารการตลาดไดอยางเหมาะสม 
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การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิด

ของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา 
 

2.3.2.  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1)  การใชกรณีศึกษาดานการสื่อสารการตลาด  
(2)  การอภิปรายกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
(3)  การวางแผนและดําเนินโครงการ 

2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอ

รายงานและโครงการในชั้นเรียน  เปนตน 
 

2.4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1.  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจในงานดานการสื่อสารการตลาด กระบวนการทํางานจําเปนตอง
อาศัยความรวมมือจากหลายฝายในองคกรแตละแหง  นักศึกษาจําเปนตองมีความรับผิดชอบในการทํางานทั้ง
ในฐานะผูนําและผูตาม รวมทั้ง มีความสัมพันธที่ดีตอทุกคนที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการพัฒนางานและสราง
ความสําเร็จใหเกิดขึ้นแกโครงการอยางมีประสิทธิภาพ    อาจารยตองสอดแทรกความสําคัญในเรื่องของ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ คุณสมบัติดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบสามารถวัดไดจากการทํางานโครงการตางๆ และกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย  ดังนั้น
มาตรฐานดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

(1) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งใน
ลักษณะบทบาทของผูนํา หรือผูตาม 

(2) สามารถใชความรูในการสื่อสารการตลาดมาประยุกตใชในประเด็นทางสังคมอยางเหมาะสม 
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
(4) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณตางๆ อยางชัดเจน 
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 

2.4.2.  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ใชการสอนที่มีการกําหนดรายงาน  โครงการและกิจกรรมที่ทํางานเปนกลุม มีการคนควาหาขอมูลจาก
การสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
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(1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) มีภาวะผูนํา 

 

2.4.3.  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินผลจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานและโครงการตางๆ  

และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงความครบถวน ความชัดเจนของ
ขอมูล 

 

2.5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1.  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนตอการทํางานดานการวิเคราะหตัวเลขและสถิติตางๆ ในขอมูล 
(2)  รวบรวมประเด็นในการแกไขปญหาตางๆ โดยการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือสถิติ 

              ในการแกไขปญหา 
(3)  สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อ 

              การนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
(4)  สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยางเหมาะสม 

การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพ
ของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพตอนักศึกษาใน   
ช้ันเรียน รวมทั้งมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 

 

2.5.2.  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณ
เสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตใชตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 
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2.5.3.  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ป
ระเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิธีการสื่อสารหรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ 

(2) ป
ระเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ     การ
อภิปรายกรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอช้ันเรียน 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

แสดงถึงแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2) 
โดยระบุวา เปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง  ซ่ึงบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบาง
เรื่องบางก็ได  จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได 

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย  ดังนี ้
คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนกัในคณุคาของคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละและความซื่อสัตยสุจริต 
(2) มีระเบียบวินยั ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(4) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ ตดัสินใจและแกปญหาใน

ภาวะขัดแยงตางๆ ได 
(5) เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

ความรู 
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา

การสื่อสารการตลาด 
(2) สามารถอธิบายและวิเคราะหกรณีศึกษา ปญหาตางๆ เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดอยาง

เขาใจและเหมาะสม 
(3) มีความรูและความ เขาใจเกี่ยวกับสภาพการณและประโยชนของงานดานการสื่อสาร

การตลาดทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
(4) สรางประสบการณในการพัฒนาและวางแผนงานดานการสื่อสารการตลาด 
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(5) สามารถบูรณาการความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดใหเขากับอาชีพการ
งานหรือโครงการตางๆ  

 
ทักษะทางปญญา       

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินผล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่องานดานการสื่อสารการตลาดไดอยางเหมาะสม 

     ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งใน

ลักษณะของบทบาทของผูนํา หรือผูตาม 
(2) สามารถใชความรูในการสื่อสารการตลาดมาประยุกตใชในประเด็นทางสังคมอยางเหมาะสม 
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
(4) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณตางๆ อยางชัดเจน 
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

      ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)   มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนตอการทํางานดานการวิเคราะหตัวเลขและสถิติตาง  ๆในขอมูล 
(2) รวบรวมประเด็นในการแกไขปญหาตางๆ โดยการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือสถิติ                     

ในการแกไขปญหา 
(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบ

ของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
(4)   สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

●   ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบ 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 3  ทักษะทางปญญา 
4   ทักษะความสัมพันธ  
ระหวางบุคคลและ        
ความรับผิดชอบ 

5   ทักษะ การ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
08-811-501  กลยุทธการตลาด ●  ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●    ● ●   

08-811-502  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ         ●  ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●    ● ●   

08-811-503  ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารการตลาด   ●   ●     ● ● ●       ● ●  ● 26 

08-811-504  การจัดการการสื่อสารการตลาด  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ●      

08-811-505  สัมมนาการสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ    ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  ●      

08-813-501  การรณรงคการสื่อสารการตลาด 
                     เชิงบูรณาการ 

  ●  ● ● ● ●   ● ● ● ●  ●  ●      

08-813-502  กฎหมาย และจริยธรรม ดานการสื่อ 
                     สารการตลาด 

● ● ● ● ●          ●  ●  ●     

08-813-503  การเขาถึงความตองการของผูบริโภค      ● ● ●   ● ● ● ●  ●  ●      



 
 

 
 
 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 3  ทักษะทางปญญา 
4   ทักษะความสัมพันธ  
ระหวางบุคคลและ        
ความรับผิดชอบ 

5   ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
08-813-504  การจัดการภาพลกัษณและชื่อเสยีงองคกร     ●     ●  ● ● ●        ●  
08-813-505  การจัดการความผูกพันกับลูกคา   ●          ● ●          

08-813-506  การจัดการการตลาดเชิงกิจกรรม ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●       ●  
08-813-507  การจัดการประเด็นและภาวะวกิฤต   ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  ●      27 

08-813-508  การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ ●  ●                   ● ● 

08-813-509  การบริหารโครงการการสื่อสาร 
                     การตลาดเชิงบูรณาการ 

● ● ● ● ●    ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● 

08-813-510  การศึกษาเฉพาะบุคคล ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

08-812-601  วิทยานิพนธ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

08-812-602  การคนควาอิสระ   ● ●                     

08-800-501  หลักการสื่อสารเชิงบูรณาการ   ●        ●             

08-800-502  การจัดการการตลาดเชิงบูรณาการ   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ●          
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หมวดที่  5  หลักเกณฑในการประเมินผลนกัศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
           การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   พ.ศ. 2549  (ภาคผนวก)   
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
      2.1   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
             ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา  
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 
      2.2   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนกัศึกษาสําเร็จการศึกษา 
             การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการฯลฯ พรอมทั้งนําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ  
บูรณาการหลักสูตรแบบครบวงจร 
 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
     นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2549  (ภาคผนวก.....)   
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
     (1)   มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ  ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
     (2)   สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก  การสนับสนุนดานการศึกษาตอ  
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 
 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
           (1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู และสรางเสริมประสบการณวิชาชีพทางดานสื่อสาร
การตลาดกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งในระดับนานาชาติ  
           (2) จัดอบรมและสัมมนาวิชาการทางดานสื่อสารมวลชนทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งสงเสริมให
อาจารยสรางเครือขายองคความรูกับองคกรวิชาชีพตางๆ    
           (3) จัดฝกอบรมและสัมมนาวิชาชีพทางดานสื่อสารการตลาดใหกับอาจารย เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถทางดานวิชาการ 
           (4) จัดทําแผนการประเมินอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ โดยเชิญวิทยากรภายนอกมารวม
โครงการ 
   2.2   การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ  
           (1)  จัดโครงการบริการสังคมเพื่อถายทอดความรูและทักษะวิชาชีพทางดานสื่อสารการตลาดใหกับ
ชุมชนทองถ่ิน หรือกลุมคนผูดอยโอกาสทางสังคม 

 (2)  หามาตรการและแรงจงูใจเพื่อใหอาจารยประจําทําผลงานทางวิชาการ  
            (3)  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจยั  และผลิตตําราเรียน พรอมทั้งมุงสรางองคความรู
ทางดานสื่อสารการตลาดในรูปแบบตางๆ   
            (4)  แสวงหาแหลงทุนวิจยัจากองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน 
            (5)  จัดทําศูนยผลิตตํารา หนังสือ ตลอดจนสื่อสารสนเทศ เพื่อสรางและรวมรวมเครือขายองค
ความรูทางดานสื่อสารการตลาดและเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  
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หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 
1.  การบริหารหลักสูตร 
            ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งจากทางคณะเปน
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานทั้งหมด  มีหนาที่ในการกํากับดูแลการเรียนการสอนใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานทางวิชาชีพ  พรอมทั้งปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม  

 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1.พัฒนาหลักสูตร
ใหมีความทนัสมัย 

1.  จัดทําหลักสูตรการสื่อสาร  
การตลาด 

2.  จัดทําแผนการพัฒนาหลกัสูตร
ระยะสั้น-ระยะยาว 

3.  กําหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิ
อาจารยผูสอน 

4.  จัดอบรมและสัมมนาอาจารย
ผูสอนใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 

5.  จัดอบรมสัมมนาและดงูาน
ตางประเทศ 

6.  ทําโครงการวิจัยเพื่อตรวจสอบ
สถานภาพองคความรูของ
อาจารยประจําหลักสูตร 

1.  คณะกรรมการหลักสูตรรวมพิจารณาเนือ้หา 
รายวิชาพรอมกับเชิญผูทรงคณุวุฒิมาปรับปรุง
แกไข 

2.  จํานวนวิชาเรียนที่ผานกระบวนการปรบัปรุง
หลักสูตรมาอยางตอเนื่อง 

3.  จํานวนอาจารยประจําและอาจารยพเิศษที่ผาน
การประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

4.  ระดับผลการเรียนของนกัศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
5.  สํารวจความพึงพอใจของผูเรียน 
6.  มีปริมาณผลงานอาจารยที่เปนหนังสือ ตํารา 

ส่ือการสอน ฯลฯ มากขึ้น 
7.  สรุปผลการดําเนินงานและผลงานวิจัย 

 
2.   การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
     2.1   การบริหารงบประมาณ 
            ใชเงินงบประมาณประจําป ทั้งงบแผนดินและเงินรายไดเพื่อใชเปนคาใชจายในการบริหารและ
จัดการหลักสูตร เชน คาจัดซื้อตําราเรียน  ส่ือการสอน  คาจางบุคลากรสายสนับสนุน  วัสดุและครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฯลฯ  รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง  
     2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
           ใชทรัพยากรเดิมจากสํานักวิทยบริการที่ใหบริการหองสมุด ซ่ึงมีตํารา และฐานขอมูลการสืบคน
ขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัยไวคอยใหบริการแกนักศึกษาอยางพอเพียง  
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2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
          จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑและวัสดุที่ใชในการเรียนการสอน  ระบุจํานวนและความตองการ
ใหชัดเจน เชน ระบุรายช่ือหนังสือ ตํารา และสื่ออิเล็กทรอนิกสใหกับสํานักวิทยบริการเพื่อดําเนินการจัดซื้อ
และจัดจางดวยเงินงบประมาณ   นอกจากนี้ยังจัดใหมีหองสมุดคณะฯ เพื่อรองรับความตองการหนังสือหรือ
ตําราเรียนที่มีลักษณะเฉพาะทาง(Specification) ใหกับนกัศึกษา      
      2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
            คณะมีเจาหนาที่ประจําคอยใหบริการ พรอมทั้งประสานงานและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา 
พรอมทั้งมีการสรางระบบจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการตางๆ แกนักศึกษา  รวมทั้งมีการประเมินความ
เสี่ยงและสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสนองตอบตอความตองการของ
นักศึกษา       
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัดใหมีส่ือการ
เรียนการสอนที่
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1.จัดตั้งศูนยมลัติมีเดีย พรอมกับจัดเจาหนาที่
ดูแลใหบริการสื่อการเรียนการสอน 

2.ปรับระบบโครงสรางพื้นฐานทางดานการ
ส่ือสารขอมูลแบบไรสายใหเพียงพอตอ
การใชงาน 

3.จัดซื้อครุภัณฑการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

1.รวบรวมสถิติการใหบริการเครื่องมือ
และสื่อการสอน 

2.ตรวจสอบความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ 

3.จาํนวนนักศกึษามีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น 

 

3.  การบริหารคณาจารย 
     3.1  การรับอาจารยใหม  

ระบุความตองการที่แทจริง พรอมทั้งมีการทดสอบความสามารถโดยยึดกฎและระเบียบของ
มหาวิทยาลัยในการบรรจุสอบอาจารยใหม เนนผูจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และสาขาที่เกี่ยวของ
เทานั้น 
     3.2   การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
            มีการประชุมหารืออาจารยและผูบริหารหลักสูตรอยางตอเนื่อง ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
เพื่อรวมวางแผนและปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและผูเรียนใหมีคุณภาพ
เทียบเทาสากลตอไป  
     3.3  การแตงตัง้คณาจารยพิเศษ 

แสวงหาผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณตรงเพื่อเชิญมาเปนอาจารยพิเศษ  ซ่ึงมีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโทขึ้นไป รวมทั้งติดตอผูมีช่ือเสียงทางดานสื่อสารการตลาดมาเปนวิทยากรรับเชิญบรรยาย
ความรูใหกับนักศึกษา 
 



32 
 

4.   การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 
     4.1  การกําหนดคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนง 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีความรูความสามารถเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการสื่อสารเปนอยางดี 
     4.2  การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบตัิงาน 

บุคลากรควรมีความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตรอยางชัดเจน  สามารถใหขอมูลแกผูมาใช
บริการไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  ใชเครื่องมือส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
คลองแคลว บุคลากรจําเปนตองไดรับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูใหตนเองอยางตอเนื่อง 

 

5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
     5.1   การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา 

คณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา และเจาหนาที่ฝายวิชาการขึ้นมากํากับและดูแลความเรียบรอย 
โดยเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการเรียน การใหบริการคําแนะนําตางๆ ที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษาทั้งเรื่องเกี่ยวกับการเรียน และผลประโยชนตางๆ ที่นักศึกษาพึงจะไดรับ 
     5.2  การอุทธรณของนักศึกษา  
            นักศึกษาสามารถยื่นเอกสารหรือคํารองเกี่ยวกับขอสงสัยตางๆ ไดโดยผานอาจารยที่ปรึกษา และท่ี
ฝายวิชาการที่รับผิดชอบ 
 

6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 
ในสวนของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน พบวาบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาการสื่อสาร

การตลาดยังเปนที่ตองการอยู  โดยเฉพาะการที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหมีการแขงขันในเชิงธุรกิจแบบ
เสรีทําใหสถานประกอบการ รานคา ตลอดจนองคกร จําเปนตองใชบัณฑิตในสาขานี้มาเปนบุคลากรของ
องคกรทั้งนี้เพื่อสรางจุดแข็งในเชิงธุรกิจที่นับวันจะมีการแขงขันกันเปนอยางมาก  ดังนั้นบัณฑิตที่จบ
ทางดานสื่อสารการตลาดจึงมีแนวโนมการมีงานทํากันคอนขางสูง อีกทั้งยังเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
ดานสื่อสารการตลาดซึ่งปจจุบันไดกระจายตัวไปตามภาคสวนตางๆ ของสังคม  

ขณะเดียวกันทางคณะฯ ก็มีแผนงานเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการ 
ตลอดจนเจาของธุรกิจเพื่อสํารวจความพึงพอใจที่ไดรับจากบัณฑิต  ทั้งนี้เพื่อจะไดใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
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7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
      เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมด  ในเบื้องตนไดกำหนดใหมีการติดตามผล

การดําเนินการตามแนวคิดของ TQF โดยมีเกณฑการประเมินผานไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวช้ีวัด 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามที่ตองการไมนอยกวา
รอยละ 80 ของความตองการที่แทจริง 

x x x x x 

(2) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนผลการดําเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา 

x x x x x 

(4) มีรายละเอยีดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกวิชา 

x x x x x 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 วันหลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาในแตละภาคใหครบทุกวิชา 

x x x x x 

(6)จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

x x x x x 

(7) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานผล
การเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ25 
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา 

x x x x x 

(8) มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  x x x x 
(9) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนเขารับการปฐมนิเทศอาจารย หรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรยีนการสอน 

x x x x x 

(10) อาจารยประจําทุกคนมผีลงานวิจัยไมนอยกวา1 เร่ืองตอป
การศึกษา 

x x x x x 

(11) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

(12) จํานวนบคุลกรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

x x x x x 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(13) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายบณัฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพของหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  

 x x x x 

(14) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา ไมต่ํากวา
รอยละ 80  

    x 

(15) บัณฑิตทีไ่ดงานทําไดรับเงินเดือนเร่ิมตนไมต่ํากวาเกณฑที่ กพ. 
กําหนด 

    x 
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หมวดที่  8   การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิภาพของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
           กอนเปดภาคการศึกษามีการประชุมอาจารยเพื่อกําหนดกลยุทธและแนวทางในการสอน มีการ
ตรวจสอบและพิจารณาโครงการสอนโดยเทียบเคียงกับสถานศึกษาอื่นๆ ในระดับเดียวกัน พรอมทั้งเชิญ
ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรมาชวยช้ีแนะและปรับปรุง พรอมกับวิเคราะหและประเมินผลการสอนหลังเสร็จ
ส้ินการสอนในแตละภาคการศึกษา  
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยทุธการสอน 
                   การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําไดโดยการ 
                   - ประเมินโดยนกัศึกษาในแตละวิชา  
                   - ใชการสังเกตการณของผูรับผิดชอบ/ประธานหลักสูตร  
                   - การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยมีการเทยีบเคียงกับสถาบันทางศึกษาอืน่ๆ 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
                   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ทําไดโดยการสํารวจขอมูลจาก 
                   - นักศึกษาใหมและนักศกึษาปสุดทาย  
                   - ผูวาจางหรือสถานประกอบการ 
                   - ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
                  รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 

3.  การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
                  ตองผานการประกันคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด และในระบบการจัดการเรียนการสอนตอง
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขาสื่อสารการตลาด รวมทั้งมีการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน(IQA) 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
                   - รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินในระดับตางๆ   
                   - วิเคราะหหลักสูตรตามแนวทาง SWOT  โดยผูบริหารและประธานหลกัสูตร 
                   - เสนอแผนการปรับปรุงแกไข 
เอกสารแนบ  (ภาคผนวก) 

(1)  คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 
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(2)  คําอธิบายรายวิชา  
(3)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549   

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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รองศาสตราจารยดวงสุดา  เตโชติรส 

2. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจยั รองประธานกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย  เธียรหิรัญ 

3. คณบดีคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน กรรมการ 
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นายมนตรี  รัตนวิจิตร 

 
กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

1. รองศาสตราจารยพัชนี  เชยจรรยา 
ภาควิชาการประชาสัมพันธ 
คณะนเิทศศาสตร      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. ดร.ศรัณยธร  ศศิธนากรแกว   
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน   ภาควิชาศิลปนิเทศ   
คณะมนษุยศาสตร     มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

3. ดร.พจน    ใจชาญสุขกจิ 
นายกสมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย 

4. นางสายชล   ทรัพยมากอุดม 
ผูอํานวยการฝายประชาสัมพนัธและการสื่อสาร  
บริษัท แมคไทย จํากดั 

5. นายธนเดช    กุลปติวัน 
บรรณาธิการบริหาร นิตยสารแบรนดเอจ 
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9. นายกฤชณัท แสนทว ี     กรรมการ 
10. นายชาญ เดชอัศวนง     กรรมการ 
11. ผศ.สุทธยา สมสุข      กรรมการและเลขานุการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 
08-811-501        กลยุทธการตลาด        3(3-0-6) 
                    Marketing Strategy 
  ศึกษากลยุทธการแบงสวนตลาด  การกําหนดตลาดเปาหมาย  การวางตําแหนงผลิตภัณฑ  
ผลิตภัณฑ ราคา  การจัดจําหนาย  การสงเสริมการตลาด  ตราสินคา การแขงขัน และเลือกใชกลยุทธให
เหมาะสมกับตลาดในสภาวการณตาง ๆ  

This course is designed to study the strategies of market segmentation, market target, 
product positioning, product, price, distribution, promotions, branding and competition.  It is also 
designed to study the option of strategies that suitable for any circumstance. 
  
08-811-502 การสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการ      3(3-0-6) 
  Integrated Marketing Communications 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ สวนประสมการสื่อสารการตลาด 
การประยุกตใชเครื่องมือและวิธีการสื่อสารการตลาด รวมถึงสื่อใหมทางการตลาด    

This course focuses on concepts and theories of integrated marketing communications, 
components of marketing of communication, application of tools and methods for marketing 
communication, including new media of marketing. 
 
08-811-503 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารการตลาด     3(3-0-6) 
  Marketing Communication Research Methodology 
  ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนทัศนการวิจัย ความหมายของการวิจัย ขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการวิจัย  ตลอดจนนําเสนอแนวคิดที่สําคัญของการวิจัยการสื่อสารการตลาด กําหนดระเบียบวิธีวิจัย
และออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือการวิจัย การกําหนดกลุมตัวอยาง  และการวิเคราะห
ขอมูล 

Students are exposed to and given all of research paradigms. These are included their 
meanings, stages and methodologies. Moreover, students will be given all of significance concepts of 
marketing communication research, determination and design for their research projects led to data 
processing, research tools, sampling and data analysis. 
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08-811-504 การจัดการการสื่อสารการตลาด      3(3-0-6) 
  Marketing Communication Management 
  ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการการสื่อสารการตลาด  เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการ
ดําเนินงาน  การจัดการดานการสื่อสารการตลาด  และการบริหารงานขององคกรสื่อ  ความสัมพันธของ
กลไกในการวางแผน การนํานโยบายไปใช การประเมินผลเพื่อพัฒนาและสรางความสําเร็จขององคกรดาน
การสื่อสารการตลาด 

This course is designed to study marketing communication management. It draws 
knowledge and understanding about marketing communication process and management. It includes 
media organization administration, relationship of planning mechanism, application and evaluation for 
development and achievement of marketing communication organization. 
 
08-811-505 สัมมนาการสือ่สารการตลาดเชิงบูรณาการ     3(3-0-6) 
  Integrated Marketing Communications Seminar 
  ศึกษาประเด็นปญหา แนวโนมการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการหรือหัวขอที่สัมพันธกับ
งานการสื่อสารเพื่อการตลาดที่นาสนใจ จากกรณีศึกษา ใชหลักวิชาการและกรอบความคิดที่ศึกษามาใน
หลักสูตร  โดยมุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกกระบวนการ 

This course emphasizes seminars about problems, trends and topics of crucial case 
studies, related to integrated marketing communications. Students will be encouraged to bring academic 
concepts and paradigms through their participation of all learning. 
 
08-813-501 การรณรงคการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ    3(3-0-6) 

  Integrated Marketing Communications Campaign  
  ศึกษาแนวคิด การวางแผนรณรงคการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การบูรณาการ
เครื่องมือทางการตลาดและการผลิตผลงานใหเหมาะสมกับสภาวการณ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง      

This course is designed to study concepts and campaign planning of integrated 
marketing communications, integrated market tools and production to appropriate any situation. All of 
these lead to constantly efficient operation. 
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08-813-502 กฎหมาย และจริยธรรม ดานการสื่อสารการตลาด    3(3-0-6) 
  Laws and Ethics of Marketing Communication 
  ศึกษากฎหมาย จริยธรรมดานการสื่อสารการตลาด วิเคราะหกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและมี
ผลกระทบตอการสื่อสารการตลาด โดยครอบคลุมสื่อและกิจกรรมการสื่อสารรูปแบบใหม   

This course focuses on laws and ethics of marketing communication. Students will be 
able to analysis any other law and legal effects involved in marketing communication, that covers new 
media and communication activities. 
 
08-813-503 การเขาถึงความตองการของผูบริโภค     3(3-0-6) 
  Consumer Insight 

ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค และความตองการ ความคาดหวังในสวนลึกของจิตใจผูบริโภค 
รวมทั้งการนําขอมูลความตองการของผูบริโภคที่ไดมาใชในการวางแผนสื่อสารการตลาด 

Students will study consumer behavior, needs and expectations of consumer’s mind. 
Students will also utilize all information about consumer needs through marketing communication 
planning. 
 
08-813-504         การจัดการภาพลักษณและชื่อเสียงองคกร         3(3-0-6) 
                           Image and Reputation Management   
  ศึกษาแนวคิด ปจจัยที่มีสวนกําหนดภาพลักษณและชื่อเสียงองคกร การจัดการภาพลักษณ
และชื่อเสียงองคกร การวัดภาพลักษณและชื่อเสียงองคกร  และการนําแนวคิดมาประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสม 

This course is intended to provide students with concepts and factors emphasizing image  
and reputation of any organization. It also includes image and reputation management, measurement and 
application properly. 
 
08-813-505        การจัดการความผูกพนักับลูกคา      3(3-0-6) 
                    Customer Engagement Management 
  ศึกษาแนวคิด วิธีการ และกรณีศึกษา ในการสรางความผูกพันของลูกคากับตราสินคาและ
องคกร เพื่อใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีและความเชื่อมั่นระหวางลูกคากับองคกร    
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This course covers concepts, methods and case studies about customer engagement with 
brand and organization, to make good relationship and reliability between customer and organization. 
 

08-813-506 การจัดการการตลาดเชงิกิจกรรม      3(3-0-6) 
  Event Marketing Management 
  ศึกษาแนวคิด  การวางแผน การจัดการกิจกรรมการตลาดรูปแบบตาง ๆ การจัดและใช
สถานที่ การประเมินผลกิจกรรม การวิเคราะหความตองการของลูกคา  กระบวนการคิดสรางสรรคเพื่อ
ตอบสนองเปาหมายทางการตลาด มาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 

This course will explore concepts, planning and management for event marketing. It 
covers design and use of event location, activity assessment, consumer need analysis, creativity for 
market target responsiveness and standard of event marketing. 
 
08-813-507 การจัดการประเด็นและภาวะวิกฤติ     3(3-0-6) 
  Issue and Crisis Management 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจัดการภาวะวิกฤติดานการสื่อสาร  เทคนิคการวิจัยเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นของพนักงานและสาธารณชน  การสรางทีมงานเพื่อแกไขสถานการณ การจัดการประเด็นทั้ง
ภายในองคกรและสาธารณะ การวางแผนเพื่อตั้งรับกับสถานการณ  กลยุทธและกลวิธีการแกไขสถานการณ
ความขัดแยง  และการจัดการประเด็นขาวในสถานการณตาง ๆ  

The purpose of this course is to provide students concepts theories and concepts to 
manage communication crisis. This course will prepare research techniques to listen opinions of officers 
and public, setting team for problem solving, internal and public issue management, planning for any 
situation, It includes strategies and tactics to solve conflicts and manage news issue. 
 
08-813-508 การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ       3(3-0-6) 
  Persuasive Communication 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสื่อสารเพื่อ         
โนมนาวใจ ผานกระบวนการสรางสารเพื่อจูงใจกลุมลูกคาเปาหมาย โดยใชส่ือบุคคล ส่ือสารมวลชน และ
ส่ืออ่ืนๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด และการสื่อสารการตลาด นอกจากนี้ยังศึกษาถึงเทคนิค
การวางแผน การนาํแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล 

This course teaches students about concepts, theories, forms and analysis of all factors 
and influences toward persuasive communication, through message process to induce targets. This course 
also teaches them about personal media, mass media and other media to attain market objectives; in 
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addition to, they will study planning techniques, and bringing plans to practices and evaluation of 
persuasive communication as well. 
 

08-813-509 การบริหารโครงการการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ   3(3-0-6) 
  Integrated Marketing Communications Project Management 
  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการจัดการโครงการการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
การจัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร วิธีการสรางและการแบงโครงสรางทีมงาน วิธีประมาณการคาใชจาย
โครงการ การประมาณระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตามแผนงาน การใชเครื่องมือ
และโปรแกรมคอมพิวเตอรในการสนับสนุนโครงการใหประสบความสําเร็จ และการประยุกตแนวคิด 
วิธีการจัดการโครงการไปใชในการทํางานผานกรณีศึกษาภายใตสถานการณตางๆ  

This course presents all of factors affecting to achievement of integrated marketing 
communications project management. It also includes management resource allocation, teamwork 
formation, project budgeting, time – span of discretion, use of tools and computer and application various 
concepts through and case study under situations.  
 
08-813-510 การศึกษาเฉพาะบุคคล       3(3-0-6) 
 Individual Study    
            ศึกษาโดยคัดสรรประเด็นหรือหัวขอปญหาพิเศษทางการสื่อสารการตลาดที่นาสนใจ โดย
นํารูปแบบการศึกษาตาง ๆ มาใชตามความเหมาะสม 

The purpose of this course is to provide students to select and conduct interesting topics 
of their own interest in the field of marketing communication, in the style of any appropriate study. 
 
08-812-601 วิทยานิพนธ        12(0-0-36) 
  Thesis       
  ศึกษา วิจัย และเขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด 
  This course is to provide students to study, research and thesis writing involving the 
field of marketing communication 
 
08-812-602 การคนควาอิสระ        6(0-0-18) 
  Independent Study 
  ศึกษา วิจัย และการรายงานเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด 
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This course is to provide students to study, research and report involving the field of 
marketing communication 
 
 
08-800-501 หลักการสื่อสารเชิงบูรณาการ                 3(3-0-6) 
  Principles of  Integrated Communications 
  ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค  ความสําคัญ  ประเภทของการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสาร   
และการบูรณาการการสื่อสารเพื่อวิเคราะหองคประกอบ อิทธิพลและผลกระทบของการสื่อสาร    

This course teaches students about meanings, objectives, importance and types of 
communication, theories of communication and integrated communication . All of these kinds support 
students to analyse  in  term  of components, influence and effects of communication.  
 
08-800-502 การจัดการการตลาดเชงิบูรณาการ      3(3-0-6) 
  Integrated Marketing Management 

ศึกษากระบวนการการตลาดเชิงบูรณาการ  ระบบขอมูลการตลาด  การวิ เคราะห
สภาพแวดลอม การตลาดทั้งภายนอกและภายในองคการ การวิเคราะหการแขงขันและพฤติกรรมลูกคา การ
กําหนดพันธกิจ และวัตถุประสงคทางการตลาด การกําหนดตลาดเปาหมายและตําแหนงทางการตลาด การ
วางแผนกลยุทธสวนประสมทางการตลาด และกิจกรรมการตลาดตาง ๆ การปฏิบัติตามแผน การติดตาม
ควบคุมและประเมินผลทางการตลาด  
  This course is intended to teach students with integrated marketing process, marketing 
information system, internal and external marketing environment analysis, competition and customer 
behavior analysis, mission and objective focusing, target market and market position focusing. It also 
includes strategic planning, marketing mix, market activities, practicing, controlling and assessment in 
term of marketing.   
 
 
 
 
 
 
 
 


