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วิชาเอก
 การสื่อสารศึกษา
 การสื่อสารการตลาด
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) การสื่อสารศึกษา จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
 แบบ 3 (แผน ข) การสื่อสารการตลาด จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตร 2 ป และใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา จัดการศึกษา 2 แบบ ไดแก
 หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ในเวลาราชการ วันจันทร-ศุกร เวลา 08.00-16.30 น.
 หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข) นอกเวลาราชการ วันเสาร-อาทิตย เวลา 09.00-16.30 น.
ปรัชญาของหลักสูตร
การสื่อสารเปนเครื่องมือที่ทําใหมนุษยสามารถถายทอด เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนความรู รวมถึงสงตอ
ความคิด ทัศนคติ และประสบการณใหแกกันและกัน การแสวงหาความรูดานการสื่อสาร จึงเปนการพัฒนา
องคความรูเชิงบูรณาการที่ร อบดาน เพื่อใหเกิด การเรียนรูที่เทาทัน นวัตกรรมทางเทคโนโลยีตามแนวทาง
ไทยแลนด 4.0 รวมถึงความหลากหลายของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ฯลฯ ในขณะเดียวกัน
การสรางบุคลากรที่มีทักษะในการนําความรูดานการสื่อสารไปบูรณาการกับศาสตรแขนงอื่นเพื่อสรางองคความรู
ใหม เชน การสื่อสารการตลาด การสื่อสารสุขภาพ การสื่อสารการเมือง ตลอดจนมีความสามารถดานการวิจัย
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ จะเปนการยกระดับการใชองคความรูดานการสื่อสารใหเปนเครื่องมือที่
ทรงพลังเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองรวมกัน นําไปสูการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานทั้งในสวน
ปจเจกบุคคลและสังคมไดอยางมีป ระสิทธิภาพ ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒ นาในดานตาง ๆ ทั้งใน
ระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติตอไป

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. มีความรูความเขาใจในกระบวนทัศนและทฤษฎีทางการสื่อสาร รวมทั้งสามารถบูรณาการองคความรูดาน
การสื่อสารกับศาสตรอื่นๆ เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม
2. มีความรูความสามารถดานการวิจัย และสามารถใชความรูดังกลาวไปแกไขปญหาในองคกรวิชาชีพ
รวมทั้งสามารถตอยอดใหเกิดความรูใหมที่เปนประโยชนตอสังคมโดยรวม
3. เปนนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความสามารถในการนําความรูดานการสื่อสารไปประยุกตใชเพื่ อ
แกปญหาสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความมีคุณธรรมและจริยธรรม
4. มี ทั ก ษะและความสามารถในการสื่ อ สารและการสื่ อ สารการตลาด อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
โครงสรางหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) กลุมวิชาการสื่อสารศึกษา
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาบังคับ
18 หนวยกิต
851701 กระบวนทัศนและการสื่อสารศึกษา
3 หนวยกิต
851702 หลักการและทฤษฎีการสื่อสารบูรณาการ
3 หนวยกิต
851703 จริยธรรมวิช าชีพและกฎหมายการสื่ อสาร
3 หนวยกิต
851705 สัมมนาสื่อกับสังคม
3 หนวยกิต
851706 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการสื่อสาร
3 หนวยกิต
851707 การวิจัยเชิงปริมาณทางการสื่อสาร
3 หนวยกิต
2. กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนอยางนอย 2 กระบวนวิชา
ข. ปริญญานิพนธ
851799 วิทยานิพนธปริญญาโท
12 หนวยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไมมี
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธไดรับการเผยแพร หรืออยางนอย
ไดรับ การตอบรับ ใหเผยแพรในวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI Tier1 หรือเผยแพรเ ปน
บทความฉบับ เต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพรการประชุมวิช าการ (Proceedings) ระดั บ
นานาชาติ ที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น โดยมีชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง
จ. การสอบประมวลความรู
ผา นการสอบประมวลความรู (comprehensive examination) โดยนัก ศึก ษายื่น
คํารองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

แผนการศึกษา แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) กลุมวิชาการสื่อสารศึกษา
ปที่ 1
หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
851701 กระบวนทัศนและการสื่อสารศึกษา
3
851703 จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมาย
การสื่อสาร
851702 หลักการและทฤษฎีการสื่อสารบูรณาการ 3
851706 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการสื่อสาร
851707 การวิจัยเชิงปริมาณทางการสื่อสาร
3
วิชาเลือก
สอบผานความรูภาษาตางประเทศ
เสนอโครงรางวิทยานิพนธปริญญาโท
รวม
9
รวม

หนวยกิต

3
3
3
9

ปที่ 2

หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
851705 สัมมนาสื่อกับสังคม
3
851799 วิทยานิพนธปริญญาโท
วิชาเลือก
3
สอบประมวลความรู
851799 วิทยานิพนธปริญญาโท
3
สอบวิทยานิพนธปริญญาโท
รวม
9
รวม
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต

หนวยกิต

9
9

โครงสรางหลักสูตร แบบ 3 (แผน ข) กลุมวิชาการสื่อสารการตลาด
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาบังคับ
18 หนวยกิต
851702 หลักการและทฤษฎีการสื่อสารบูรณาการ
3 หนวยกิต
851705 สัมมนาสื่อกับสังคม
3 หนวยกิต
851751 การวิจัยการสื่อสารการตลาด
3 หนวยกิต
851752 การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
3 หนวยกิต
851753 จริยธรรมและกฎหมายการสื่อสารการตลาด
3 หนวยกิต
851754 กระบวนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 หนวยกิต
2. กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนอยางนอย 4 กระบวนวิชา
ข. ปริญญานิพนธ
851798 การคนควาอิสระ
6 หนวยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไมมี
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
ผลงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของผลงานการคนควาอิสระ ตองไดรับการเผยแพร
ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU Graduated School Journal) หรือแหลง
เผยแพรผลงานทางวิชาการอื่นที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
จ. การสอบประมวลความรู
ผา นการสอบประมวลความรู (comprehensive examination) โดยนัก ศึก ษายื่น
คํารองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
แผนการศึกษา แบบ 3 (แผน ข) กลุมวิชาการสื่อสารการตลาด
ปที่ 1
หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
851702 หลักการและทฤษฎีการสื่อสารบูรณาการ 3
851753 จริยธรรมและกฎหมายการสื่อสาร
การตลาด
851751 การวิจัยการสื่อสารการตลาด
3
851754 กระบวนการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ
851752 การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
3
วิชาเลือก
เสนอโครงรางการคนควาอิสระ
สอบผานความรูภาษาตางประเทศ
รวม
9
รวม

หนวยกิต

3
3
3
9

ปที่ 2

หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
851705 สัมมนาสื่อกับสังคม
3
851798 การคนควาอิสระ
วิชาเลือก
3
สอบประมวลความรู
วิชาเลือก
3
สอบการคนควาอิสระ
วิชาเลือก
3
รวม
12
รวม
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
851701 กระบวนทัศนและการสื่อสารศึกษา
3(3-0-6)
Paradigm and Communication Studies
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
ระบบคิด กระบวนทัศน และกระบวนทัศนของการสื่อสารศึกษา พัฒนาการของหลักการศึกษาดาน
การสื่อสารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วิเคราะหเปรียบเทียบหลัก
การศึกษาการสื่อสารภายใตกระบวนทัศนกระแสหลักและกระบวนทัศนทางเลือก
851702 หลักการและทฤษฎีการสื่อสารบูรณาการ
3(3-0-6)
Principles and Theory of Integrated Communication
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสาร พัฒนาการของทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสารระหวางบุคคล
ทฤษฎี การสื่อสารในกลุมและองค กร ทฤษฎี การสื่อสารมวลชน การบูรณาการทฤษฎี การสื่ อสารกับ ทฤษฎี
เชิ งสหวิทยาการ ไดแก ทฤษฎี การสื่อสารการตลาด ทฤษฎีการสื่ อสารการเมื อง ทฤษฎี การสื่อสารสุขภาพ
แนวโนมทฤษฎีการสื่อสาร
851703 จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายการสื่อสาร
3(3-0-6)
Professional Ethics and Law of Communication
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
ปรัชญา แนวคิด และพัฒนาการเกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมายการสื่อสาร การปรับกระบวนทัศน
ทางจริยธรรมและกฎหมายเชิงประวัติศาสตรในบริบทของสังคมตะวันตกและสังคมไทย การเชื่อมโยงปรัชญา
ความคิด ทางจริย ธรรมสูนิติป รัช ญา แนวคิด เชิง โครงสรา งเรื่อ งอํา นาจและการกํา กับ ดูแ ลการสื่อ สาร
กฎหมายที่เปนเครื่องมือในการทํางานสื่อ การกํากับดูแลตนเองของสื่อ

หนวยกิต

6

6

851705 สัมมนาสื่อกับสังคม
3(3-0-6)
Media and Society Seminar
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การศึ กษาความสั ม พั น ธ ของสื่ อ กั บ สั งคม ได แก แนวคิด โลกาภิ วัต น
จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม การกํากับดูแลสื่อ ทฤษฎีผลกระทบของสื่อ ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษา ทฤษฎีการ
สื่อสารแบบมีสวนรวม สัมมนาบทบาทของสื่อในมิ ติทางสังคม วัฒ นธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ภายใต
กรอบทฤษฎีการสื่อสาร ไดแก สัมมนาประเด็นโลกาภิวัตน จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม การกํากับดูแลสื่อ
ผลกระทบของสื่อ วัฒนธรรมศึกษา และการสื่อสารแบบมีสวนรวม กรณีศึกษาสื่อกับสังคม ไดแก สื่อกับมิติทาง
สังคม ทางวัฒนธรรม และทางการเมือง
851706 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการสื่อสาร
3(3-0-6)
Qualitative Communication Research
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
แนวคิด วิธีการวิจัย เชิงคุณ ภาพทางการสื่อสาร ทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ การพัฒ นาความคิด
การวางแผนการวิจัย การรวบรวมขอมูล การเขียนโครงการและรายงานวิจัย การเลือกหัวขอศึกษาเพื่อพัฒนา
เปนโครงการวิจัย
851707 การวิจัยเชิงปริมาณทางการสื่อสาร
3(3-0-6)
Quantitative Communication Research
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
แนวคิด วิธีการวิจัย เชิงปริมาณทางการสื่อสาร ทฤษฎีการวิจัย เชิงปริมาณ การศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวของ การวางแผนการวิจัย แบบแผนการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสุมกลุมตัวอยาง สถิติที่ใชในการ
วิจัย การเขียนโครงรางการวิจัยและรายงานการวิจัย จริยธรรมและคุณธรรมในการวิจัย การเลือกหัวขอศึกษา
เพื่อพัฒนาเปนโครงรางการวิจัย
851708 การบริหารจัดการสื่อ
3(3-0-6)
Media Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและการจัดการสื่อในองครวม ลักษณะและประเภทของสื่อ กลยุทธ
การจัดการและการบริหารภายใตภาวะการแขงขัน ธุรกิจสื่อสารมวลชนกับสังคม โลกาภิวัฒนและการจัดการสื่อ
ความรวมมือและการสรางเครือขายของสื่อ ปญหาและอุปสรรคการจัดการสื่อ
851711 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Intercultural Communication
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
ความหมายและคุณ ค าของวัฒ นธรรมในฐานะสัญ ลักษณ ของโลกทัศน อิทธิพลของวัฒ นธรรมใน
กระบวนการสื่อสาร ปจจัยพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่มีผลตอพฤติกรรมการสื่อสาร การแกไขปญหาความขัดแยง
ของการสื่อสารขามวัฒนธรรม

851714 การสื่อสารการเมือง
3(3-0-6)
Political Communication
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
แนวคิดและพัฒนาการของการสื่อสารการเมือง ความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับการเมืองระบอบ
ตาง ๆ ขอบเขตการศึกษาการสื่อสารการเมือง กลยุทธการสื่อสารเพื่อรณรงคทางการเมือง
851715 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information Technology for Communication
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
บทบาท ความสําคัญและพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชสําหรับการสื่อสารประเภทตาง ๆ
หลักการและกลยุทธการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
851716 นิเทศทัศน
3(3-0-6)
Visual Communication
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
แนวคิด กลยุทธ รูปแบบ และโครงสรางของสื่อนิเทศทัศน หลักการการออกแบบสารและภาพเพื่อ
การสื่อสารเชิงบูรณาการ การศึกษา วิเคราะห และการนําเสนอองคประกอบภาพทางสื่อนิเทศทัศนประเภทตาง ๆ
ที่สรางผลกระทบตอพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย
851717 การสื่อสารโลก
3(3-0-6)
Global Communication
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
แนวคิด และทฤษฎีการสื่อสารโลก ที่เกี่ยวของกับองคกร และสถาบันสื่อระดับโลกประเภทตาง ๆ โดย
เน น บทบาทในด านการสร า งความสั ม พั น ธร ะหวางประเทศ สงครามและสั น ภาพ วัฒ นธรรมประชานิ ย ม
ผลกระทบของสื่อขามพรมแดน และสื่อขามชาติตอคานิยม สากลนิยม และชาตินิยม
851723 การสื่อสารในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
Communication in Asean Community
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
ความเปน มาและความรวมมือของประชาคมอาเซียน ธรรมชาติ บทบาท ความสําคัญ และความ
รับผิดชอบของสื่อในประเทศประชาคมอาเซียน
851726 การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
3(3-0-6)
Crisis Communication
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารภาวะวิกฤติ การจัดการภาวะวิกฤติในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒ นธรรม การสื่อสารระหวางบุคคลกับ การจัดการภาวะวิกฤติ บทบาทการโนมใจของผูนําทาง
ความคิดและผูบริหารองคกร สื่อมวลชนกับบทบาทการโนมนาวใจมวลชน การสื่อสารองคกร การสื่อสารมวลชน
กับการจัดการภาวะวิกฤติ และแนวโนมการสื่อสารภาวะวิกฤติเพื่อการจัดการภาวะวิกฤติ

851727 สื่อและวัฒนธรรมศึกษา
3(3-0-6)
Media and Cultural Study
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อ วัฒนธรรมศึกษา และวัฒนธรรมประชานิยม อุดมการณ อุตสาหกรรม
วัฒนธรรม และการปฏิบัติการทางอุดมการณ เทคโนโลยีสื่อใหม โครงสรางนิยมและสัญญะวิทยา การสราง
“ความเป น อื่ น ” ว าด ว ยชาติ พั นธุ วรรณา เพศสภาพและเพศภาวะ วัฒ นธรรมประชานิ ยมแบบหลั งสมั ยใหม
วัฒนธรรมยอยและรูปแบบชีวิตในสื่อใหม ผูผลิตวัฒนธรรมประชานิยม
851728 จิตวิทยาการสื่อสาร
3(3-0-6)
Psychology for Communication
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
แนวคิดเบื้องตนจิตวิทยาและการสื่อสาร การรับรูและการสื่อสาร การเรียนรูและการสื่อสาร การสื่อสาร
เพื่อการโนมนาวใจ จิตวิทยากับการตัดสินใจ จิตวิทยาในงานโฆษณา จิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อสรางความบันเทิง
จิตวิทยากับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จิตวิทยาในงานวารสารศาสตร และการสื่อสารการเมือง
851729 สื่อและประชาสังคม
3(3-0-6)
Media and Civil Society
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
แนวคิดและมุมมองทางทฤษฎีเกี่ยวกับประชาสังคม แนวคิดพื้นที่สาธารณะ แนวคิดการเคลื่อนไหว
ทางสังคมรูปแบบใหม บทบาทและหนาที่ของประชาสังคม สื่อและประชาสังคม กรณีศึกษาการใชสื่อของ
ภาคประชาสังคม
851751 การวิจัยการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Communication Research
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
แนวคิ ด และกระบวนการสื่ อสารทางการตลาด การทบทวนวรรณกรรมเพื่ อการวิ จั ย การสื่ อสาร
การตลาด การวิจัยการสื่อสารการตลาดกับจริยธรรม การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการสื่อสารการตลาด การวิจัยเชิง
ปริมาณเพื่อการสื่อสารการตลาด สถิติและการทดสอบสมมติฐาน บริบทในการวิจัยการสื่อสารการตลาด การวิจัย
การสื่อสารการตลาดในสภาพแวดลอมระหวางประเทศ การวิจัยการสื่อสารการตลาดออนไลน
851752 การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
3(3-0-6)
Persuasive Communication
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
หลั กการสื่ อสาร แนวทางการศึ กษาพฤติ กรรมของสั งคมในประเด็ น การโน มน า วใจ ความหมาย
คุณลักษณะ และหนาที่ของทัศนคติ การโนมนาวใจ บุคลิก และตัวตนของผูรับสาร พฤติกรรมผูรับสาร และ
การวางแนวทางการตลาด ปฏิบัติการโนมนาวใจ และการตอบสนองของผูรับสาร ทัศนคติ ความเชื่อ ความตั้งใจ
และพฤติกรรมผูรับสาร ทางเลือกการโนมนาวใจ และการตัดสินใจของผูรับสาร กลยุทธการโนมนาวใจ การจําแนก
ทางการตลาด การกําหนดกลุมเปาหมาย และการวางตําแหนงผลิตภัณฑ กลยุทธการโนมนาวดวยราคา และ
พฤติ กรรมผูรับ สาร กลยุทธการโนมนาวดวยการส งเสริม และพฤติกรรมผูรับ สาร กลยุ ทธการโนมน าวด วย
ผลิตภัณฑ สถานที่จําหนาย และพฤติกรรมผูรับสาร การโนมนาวใจ ความยั่งยืน และพฤติกรรมผูรับสาร

851753 จริยธรรมและกฎหมายการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Ethics and Law for Marketing Communication
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมายการสื่อสารการตลาด จริยธรรมและความรับผิดชอบของ
นักสื่อสารการตลาด กฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพยสินทางปญญา กฎหมายการคุมครองผูบริโภค การละเมิดสิทธิ
สว นบุคคล การละเมิด สิทธิช นกลุมนอยและผูดอยโอกาสในสังคม การละเมิด สิทธิส ตรี เด็ก และเยาวชน
การวิเคราะหเชิงลึกนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับการสื่อสารการตลาด
851754 กระบวนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication Process
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
หลั กการและวิธีป ฏิ บัติ เกี่ย วกับ การสื่อสารการตลาดแบบบู รณาการ ความหมาย ขอบเขต และ
ขั้นตอนการดําเนินงานสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการการสื่อสารระหวางองคกรและผูมี
สวนไดสวนเสียประเภทตาง ๆ รวมถึงการเนนลูกคาเปนศูนยกลาง การรวบรวมขอมูลลูกคาจากแหลงตาง ๆ
เพื่อศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับลูกคา การแบงกลุมและประเมินมูลคาของลูกคา การวิเคราะหฐานขอมูลพฤติกรรม
ลูกคา การใชตราสินคาเปนพลังสําคัญในการบูรณาการ และผนวกจุดติดตอสื่อสารตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทาง
เดีย วกัน การวางแผนสื่อ การจัดสรรทรัพยากรสื่อสารการตลาด และการประมาณการผลตอบแทนจาก
การลงทุนดานการสื่อสารการตลาด
851761 สื่อสังคมกับการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Social Media and Marketing Communication
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
ความหมายและความสําคัญของการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร และการตลาดผานสื่อสังคม
ประวัติและพัฒ นาการของการวางแผนการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการตลาดผานสื่อสังคม หลักการวางแผน
การสื่อสารเพื่อสนับสนุนการตลาดผานสื่อสังคม กลยุทธการวางแผนการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการตลาดผาน
สื่อสังคม ขั้นตอนการวางแผนการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการตลาดผานสื่อสังคม ชองทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
การตลาดผานสื่อสังคม เชน บล็อก ทวิตเตอร เฟซบุก ยูทูป อินสตาแกรม
851762 การสื่อสารในสถานการณวิกฤติ
3(3-0-6)
Communication in Crisis Situations
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
สถานการณวิกฤติ การจัดการสถานการณวิกฤติ และการสื่อสารในสถานการณวิกฤติ ทฤษฎีการสื่อสาร
ภาวะในสถานการณวิกฤติ การสื่อสารและการปองกันสถานการณวิกฤติ ผูมีสวนไดสวนเสียกับการสื่อสารใน
สถานการณ วิกฤติ การวางแผนการสื่ อสารในสถานการณ วิกฤติ การสื่อสารในสถานการณ วิกฤติเกี่ย วกับ
ประเด็นดานวัฒนธรรม สภาพแวดลอม และการทําลายทรัพยากรธรรมชาติในระดับชาติและนานาชาติ

851763 การบริหารกิจการสื่อสารการตลาดสําหรับผูประกอบการรายยอย
3(3-0-6)
Management of Marketing Communication for SME
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
การจัดการและความเปนผูประกอบการ ตัวแบบการจัดการและทรัพยสินทางปญญา การจัดการ
นวัต กรรม การจัด การเชิงกลยุทธและการจัดการปฏิ บัติการ พฤติกรรมองคการและการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย การบั ญ ชี การเงิน และการวิ เคราะห รายงานธุรกิจ การตลาดและการจัดการ การจัด การโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารสําหรับผูประกอบการรายยอย
851764 การสื่อสารเพื่อสรางสรรคคุณคารวมขององคกรตอสังคม
3(3-0-6)
Communication for Creating Shared Valued
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
หลักการและแนวคิดของการสื่อสารเพื่อสรางสรรคคุณคารวมขององคกรตอสังคม ระบบสังคมและ
สภาพแวดลอ มของการสื่อสารเพื่อ สรางสรรคคุณ คารว มขององคก รตอ สังคม กลยุทธ กระบวนการและ
การจัด การการสื่อสารการสื่อสารเพื่อสรางสรรคคุณคารวมขององคกรตอสังคม กิจกรรมและเปาหมายของ
องคกรในการสื่อสารเพื่อสรางสรรคคุณคารวมขององคกรตอสังคม การประเมินผลกระทบของการสื่อสารเพื่อ
สรางสรรคคุณคารวมขององคกรตอสังคมดานสังคมและธุรกิจ เปาหมายของการสื่อสารและผลกระทบของการ
สร างสรรค คุ ณ ค าร ว มขององค กรต อสั งคม การสื่ อสารเพื่ อสรางสรรค คุ ณ ค าร วมขององค กรต อสั งคมและ
จริยธรรมในธุรกิจ กรณี ศึกษา แนวทาง การปฏิบัติที่ดีของการสื่อสารเพื่ อสรางสรรคคุณคารวมขององคกรตอ
สังคม
851765 การสื่อสารการตลาดในกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียตนาม
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication in CLMV
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและการเปดรับสื่อ การวางแผนการสื่อสารการตลาด การใชเครื่องมือ
ทางการสื่อสารการตลาด การประเมินผลการสื่อสารการตลาด กฎหมายที่เกี่ยวของกับการสื่อสารการตลาดใน
กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียตนาม
851766 การบริหารจัดการภาพลักษณและการสื่อสารตรา
3(3-0-6)
Brand Communication Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
ความหมายของการบริหารจัดการภาพลักษณและการสื่อสารตรา กลยุทธทางการตลาดและเครื่องมือการ
สื่อสาร การบริหารจัดการภาพลักษณและการสื่อสารตรา นวัตกรรมของการบริหารจัดการภาพลักษณและ
การสื่อสารตรา ประสบการณของลูกคา การบริหารจัดการภาพลักษณและการสื่อสารตราในระดับประเทศ
และระดับโลก

851767 การบริหารประสบการณของลูกคา
3(3-0-6)
Customer Experience Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
แนวคิดและขอบเขตของการบริหารประสบการณของลูกคา ปจจัยสําคัญสูความสําเร็จ ของการ
สื่อสารการตลาดเพื่อการบริห ารประสบการณของลูกคา การรวบรวมขอมูล วางแผนและความมุงหมาย
ของการสื ่อ สารเพื่ อ การบริ ห ารประสบการณ ข องลู ก ค า การนํ าแนวคิ ด ของการสื่ อ สารเพื่ อ การบริ ห าร
ประสบการณของลูกคาไปปฏิบัติ การประเมินผลกิจกรรมการสื่อสารเพื่อการบริหารประสบการณของลูกคา การ
สื่อสารเพื่อการบริหารประสบการณของลูกคาในบริบทของระดับประเทศและระดับโลก
851768 การสื่อสารและการตลาดเชิงเนื้อหา
3(3-0-6)
Communication and Content Marketing
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
ความหมาย คุณสมบัติและประโยชนของการตลาดเชิงเนื้อหา หลักการ กลยุทธ และประเภทของ
การตลาดเชิงเนื้อหา กระบวนการและขั้นตอนในการวางแผนสื่อสารเนื้อหา ไดแก การวิจัย การสรางสรรค
การเลาเรื่อง การสงเสริม การเผยแพร การประเมินผล การนําเสนอเนื้อหาสูกลุมเปาหมายผานชองทางและสื่อ
ประเภทตาง ๆ ที่หลากหลาย ไดแก สื่อสังคมออนไลน และสื่อดิจิทัล
851789 หัวขอเลือกสรร
3(3-0-6)
Selected Topics
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
จัดหัวขอทางดานการสื่อสารศึกษา ตามบริบทของสังคม และความสนใจของนักศึกษา
851798 การคนควาอิสระ
6 หนวยกิต
Independent Study
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอขออนุมัติหัวขอ
โครงราง
851799 วิทยานิพนธปริญญาโท
12 หนวยกิต
Master’s Thesis
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอขออนุมัติหัวขอ
โครงราง

