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ศศ.บ. (สชอ
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ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

การสชอ
ช สารการตลาด (IMC), การโฆษณา, การประชาสลมพลนธย , ประชากรและการพลฒนา

งานส อน
App.Stat.for Commu.Arts & Infor.Research
Applied Statistics for Communication and Information Reasearch
Applied Statistics for Communication and Information Reasearch
Art of Living
Arts of Living
Audience Behavior
Client Service Management in Advertising
Develop.of Integrated Market.Communi.Tools
Development of Integrated Marketing Communication Tools
Independent Study
Internship
Marketing Communication
Practicum
Principles of Advertising
Public Relations Techniques
Research Methods in Commu.Arts & Information
Research Methods in Communication Arts and Information
Seminar
Target Audience Analysis in Mass Communication
Target Audience Analysis Mass Comm
Theory of Communication Arts & Information
การจลด การบรวก ารลมก คขาในการโฆษณา
การฝฝก งาน
ระเบชยบววธว
ช จ
ว ย
ล ทางนวเทศศาสตรยและสารสนเทศ
สลมมนา
หลลก การโฆษณา
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2549
การสชอ
ช สารการตลาดแบบผสมผสานของบรวษท
ล ผมโข ฆษณาในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากคณะมนนษยศาสตรย มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย
ปป 2549
ผลกระทบของการรลบรมท
ข างจรวยธรรมในการโฆษณาตนอการตอบสนองทางทลศ นคตวและพฤตวก รรมของผมบ
ข รวโภค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากคณะ
มนนษยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2554-2555 การประเมวนหลลก สมต รศวล ปศาสตรมหาบลณฑวต สาขาววชานวเทศศาสตรยและสารสนเทศ พนทธศลก ราช 2552 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากภาคววชานวเทศศาสตรยและสารสนเทศศาสตรย คณะมนนษยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2554-2555 การพลฒนาโมเดลสมการเชวงโครงสรขางการสชอ
ช สารการตลาดเพชอ
ช สลงคมเพชอ
ช ลดพฤตวก รรมเสชย
ช งทางสนขภาพของเยาวชนไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทนนจากภาคววชานวเทศศาสตรยและสารสนเทศศาสตรย คณะมนนษยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2555
ผลกระทบของการสชอ
ช สารการตลาดแบบผสมผสานของธนร กวจเครชอ
ช งดชม
ช แอลกอฮอลยทม
ช ต
ช อ
น เยาวชนระดลบอนด มศศก ษาในกรนงเทพมหานคร ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากคณะมนนษยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2555-2556 การประเมวนคนณคนาตราสวนคขาในโครงการรณรงคยทางสาธารณสนขเพชอ
ช ลดการบรวโภคเครชอ
ช งดชม
ช แอลกอฮอลยของเยาวชนไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทนนจากทนนสนวนตลว
ปป 2556-2558 การพลฒนาตลวชชว
ช ด
ล ประสวทธวผลของโครงการรณรงคยก ารสชอ
ช สารการตลาดเพชอ
ช สลงคมเพชอ
ช ลดพฤตวก รรมเสชย
ช งทางสนขภาพของเยาวชนไทย ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากคณะมนนษยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2557-2558 ความสลมพลนธยเชวงสาเหตนร ะหวนางการรลบรมค
ข วามรลบผวด ชอบตนอสลงคมขององคยก รกลบทลศ นคตวและความตลงช ใจสนลบสนนนธนร กวจนขามลนของผมบ
ข รวโภคใน
กรนงเทพมหานคร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนสนวนตลว
ปป 2557-2558 ผลกระทบของการสชอ
ช สารการตลาดออนไลนยของธนร กวจยาสมบทชม
ช ผ
ช ลตนอพฤตวก รรมการบรวโภคยาสมบของนลก ศศก ษาชายในกรนงเทพมหานคร ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนสนวนตลว
พวมพยครลงช ลนาสนด เมชอ
ช 11/7/63
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อวทธวพ ลของเครชอขนายการสชอ
ช สารการตลาดเพชอ
ช สลงคมตนอการลดพฤตวก รรมเสชย
ช งทางสนขภาพของเยาวชนไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนน

ปป 2558-2559 การประเมวนหลลก สมต รศวล ปศาสตรมหาบลณฑวต สาขาววชานวเทศศาสตรยและสารสนเทศ พนทธศลก ราช 2555 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากคณะมนนษยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2558-2559 การพลฒนารมปแบบการตลาดเพชอ
ช สลงคมฐานชนมชนเพชอ
ช สรขางเสรวมพฤตวก รรมการบรวโภคอยนางยลงช ยชนของเยาวชนไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจาก
ภาคววชานวเทศศาสตรยและสารสนเทศศาสตรยคณะมนนษยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2560-2561 อนาคตภาพของสมรรถนะเชวงววชาชชพ สตาหรลบนลก สชอ
ช สารการตลาดไทยในทศวรรษหนขา (พ.ศ.2560-2570) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากคณะ
มนนษยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Nottakrit Vantamay, "Social Marketing Communication Agenda for Human Resources Development in Thailand", วารสารมนนษยศาสตรย (Humanities
Journal) 17 (1) (2010) 159-180
- Jutharat Sarawanawong, Nottakrit Vantamay, SARANTHORN SASITHANAKORNKAEW, Wallapa Chantrdee, Duangkaew Ngernpoolsap, "The
Evaluation of the Master of Arts Program in Communication Arts and Information B.E. 2552 Kasetsart University", วารสารบรรณศาสตรย มศว 5 (2)
(2012) 1-15
- Nottakrit Vantamay, "The Development of a Structural Equation Model of Social Marketing Communicationsfor Reducing Health-Risk Behaviors
among Thai Youth", วารสารสมาคมนลก ววจย
ล 17 (3) (2012) 19-34
- Nottakrit Vantamay, "The Influences of Social Marketing Communication Networks on Reducing Health-Risk Behaviors among Thai Youth", วารสาร
ววทยาการจลด การมหาววทยาลลยราชภลฏสวนสนนน
ล ทา 1 (2) (2014) 53-65
ระดลบนานาชาตว
- Nottakrit Vantamay, "The Impacts of Alcohol Marketing Communications on Cognitive, Affective, and Behavioral Responses among Thai Youth in
Bangkok", International Journal of Business and Social Science 3 (18) (2012) 286-295
- Nottakrit Vantamay, "USING THE DELPHI TECHNIQUE TO DEVELOP EFFECTIVENESS INDICATORS FOR SOCIALMARKETING
COMMUNICATION TO REDUCE HEALTH-RISK BEHAVIORS AMONG YOUTH", THE SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE
AND PUBLIC HEALTH 46 (5) (2015) 949-957
- Nottakrit Vantamay, "VALIDATING THE EFFECTIVENESS INDICATORS OF SOCIAL MARKETING COMMUNICATION CAMPAIGNS FOR
REDUCING HEALTH-RISK BEHAVIORS AMONG YOUTH IN THAILAND", Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication 33 (1) (2017)
127-146
- Nottakrit Vantamay, "Investigation and Recommendations on the promotion of Sustainable Consumption Behavior among Young Consumers in
Thailand", Kasetsart Journal of Social Science 39 (1) (2018) 51-58
- Nottakrit Vantamay, "“3S Project”: A Community-Based Social Marketing Campaign for Promoting Sustainable Consumption Behavior Among
Youth", Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication 35 (4) (2019) 32-49
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชนม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Nottakrit Vantamay, "Relationships of consumer ethnocentrism to country image, perceived product quality, and purchase intention", การประชนม
ววชาการ ครลงช ทช4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- นายตนล อลคนวบต
น ร, Nottakrit Vantamay, "The Influences of Advertising that Used Korean Singers as Presenters on Attitude and Purchase Intention
among Female Teenagers in Bangkok", การประชนมววชาการครลงช ทชช 9 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน (2012)
- นายสมพงษย เสขงมณชย,ย Nottakrit Vantamay, "The Effectiveness of Online Integrated Marketing Communication on Attitude, Behavior,and Satisfaction
among Tourists in Chanthaburi", การประชนมววชาการครลงช ทชช 9 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน (2012)
- นางสาวฝนทวพ ยย กตาลลงยวงช , Nottakrit Vantamay, "Information Seeking Behavior for Retired Planning amongthe Late Working-aged People in Bangkok",
การประชนมววชาการครลงช ทชช 9 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน (2012)
- นายธนากร บนญณรงคย, Nottakrit Vantamay, "Influences of Campaign Communication through Integrated Marketing Communications Tools on Building
Sustainable Consumption Behaviors among Consumers in Bangkok", การประชนมววชาการระดลบชาตวมหาววทยาลลยศรชปทนมประจตาปปก ารศศก ษา 2556 เรชอ
ช ง "ผล
งานววจย
ล และนวลต กรรมสมก
น ารพลฒนาทชย
ช งชล ยชน" (2013)
- นางสาวววมลภลก ดวด ตลนตวภท
ล ราศวล ปป, Nottakrit Vantamay, "The Effectiveness of Using Integrated Marketing Communication Tools of Non-Profit
Organization on Promoting Public Mind Behaviors among Thai Undergraduate Youth.", การประชนมววชาการแหนงชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขต
กตาแพงแสน ครลงช ทชช 10 (2013)
- นางสาวพลอยไพลวน เนชยมเนตร, Nottakrit Vantamay, "The Causal Relationships of Corporate Social Responsibility Perception to Attitude andIntention
to Support Oil Businesses among Consumers in Bangkok", การประชนมววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทชช 53 (2015)
พวมพยครลงช ลนาสนด เมชอ
ช 11/7/63
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- นายเฉลวมพงศย ขาวคขางพลม, Nottakrit Vantamay, "The Effects of Tobacco Online Marketing Communication on Tobacco Consumption
Behaviorsamong Male Undergraduate Students in Bangkok", การประชนมววชาการมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทชช 53 (2015)
- นายเชษฐา ตขอยเหม, Nottakrit Vantamay, "The Influences of Mobile Marketing Communications on Behaviorsof Watching Thai Movies among
Consumers in Bangkok", การประชนมววชาการระดลบชาตว ครลงช ทชช 11 มหาววทยาลลยธนร กวจบลณฑวต ยย รนวมกลบ เครชอขนายววจย
ล ประชาชชน
ช
“พหนวฒ
ล นธรรม : โอกาสและความทาทาย” (2016)
- นางสาวกลล ญา กนกววมาน, Nottakrit Vantamay, "Patterns of Integrated Marketing Communication affecting Organic Product Consumption among Baby
Boomers in Bangkok", การประชนมววชาการระดลบชาตว ครลงช ทชช 11
มหาววทยาลลยธนร กวจบลณฑวต ยย รนวมกลบเครชอขนายววจย
ล ประชาชชน
ช
“พหนวฒ
ล นธรรม : โอกาสและความทาทาย” (2016)
- นางสาวสนวรชยย พวมพาภลย , Nottakrit Vantamay, "E-health Literacy among the Working-aged People in Bangkok", การประชนมววชาการระดลบชาตว ครลงช ทชช 11
มหาววทยาลลยธนร กวจบลณฑวต ยยร ว
น มกลบเครชอขนายววจย
ล ประชาชชน
ช “พหนวฒ
ล นธรรม : โอกาสและความทาทาย” (2016)
- นางสาวปวลน สนคนธมลต , Nottakrit Vantamay, "Media Exposure Behaviors, Uses, and Satisfaction among Migrant Worker in Bangkok", การประชนม
ววชาการระดลบชาตว ครลงช ทชช 11
มหาววทยาลลยธนร กวจบลณฑวต ยย รนวมกลบเครชอขนายววจย
ล ประชาชชน
ช
“พหนวฒ
ล นธรรม : โอกาสและความทาทาย” (2016)
- นางสาวสวร ส
ว ด
น า สนยะลา, Nottakrit Vantamay, "Influences ofOnline Social Marketing Communication Campaign on Saving Behaviorsfor Retirement
Working – Aged among Consumers in Bangkok.", การประชนมววชาการระดลบชาตวครลงช ทชช 12 สนขภาพและความสนขสบาย มหาววทยาลลยธนร กวจบลณฑวต ยย (2017)
- นางสาวอมรรลต นย เชาวยไ ว, Nottakrit Vantamay, "Influence of Media Exposure about Social Marketing Communicationthrough Online Mediafor
Reducing Sexual-riskBehaviorsamong Undergraduate Male Youths", การประชนมววชาการระดลบชาตวครลงช ทชช 12 สนขภาพและความสนขสบาย มหาววทยาลลยธนร กวจ
บลณฑวต ยย (2017)
- นางสาวดวงรลต นย รลต นพงษย , Nottakrit Vantamay, "Strengthening Brand Equity of Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA.)", การประชนม
ววชาการระดลบชาตวครลงช ทชช 12 มหาววทยาลลยธนร กวจบลณฑวต ยย (2017)
- นายสวทธวชย
ล ธารพล, Nottakrit Vantamay, "The Desirable Competency of Communicators for Preparing to Thailand 4.0", การประชนมววชาการและเสนอผล
งานววจย
ล ระดลบชาตวและนานาชาตว ICMSIT 2017 : 4th International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2017 Faculty of
Management Science Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand” (2017)
- น.ส. ทลศ นยก รณย อมรวรพลก ตรย, Nottakrit Vantamay, "The Causal Relationship between Event Marketing Exposure and Marketing Responses in
Community Enterprises Cosmetics Products among Consumers in Bangkok", การประชนมววชาการระดลบชาตวปญ
ป ญาภววฒ
ล นย ครลงช ทชช 7 สถาบลนการจลด การปปญญา
ภววฒ
ล นย
(2017)
- นางสาวรลชณชก ร ทองเสขง, Nottakrit Vantamay, "The Causal Relationship between exposure of Online Marketing Communications to Real Estate
purchase intention among consumers in Bangkok", การประชนมเสนอผลงานววจย
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