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หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ กลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ

:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อยอ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อยอ (อังกฤษ):

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
Master of Communication Arts Program in Innovative
Communication for Public and Private Sectors
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน)
นศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน)
Master of Communication Arts
(Innovatiove Communication for Public and Private Sectors)
M. Com. Arts
(Innovative Communication for Public and Private Sectors)

3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561
6.2 เริ่มใชภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจํ า คณะวิ ทยาการจั ด การ พิ จ ารณาหลั กสู ต รในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
6.4 คณะกรรมการอํ า นวยการบัณฑิตวิทยาลัย พิจ ารณาหลักสู ตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
6.5 คณะกรรมการสภาวิ ชาการ พิจ ารณาหลักสูต รในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2561
6.6 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4 /2561 เมื่อวันที่ 25 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2561
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อมเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ภายในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาสามารถประกอบวิ ช าชี พ ในหน ว ยงานภาครั ฐ เอกชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค ก ร
ไมแสวงหาผลกําไร รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระที่สอดคลองและเกี่ยวของ ดังตอไปนี้
8.1 ผูบริหารระดับกลาง/สูง ดานการสื่อสารองคกร
8.2 นักประชาสัมพันธหรือนักสื่อสารองคกรในองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน
8.3 ผูเชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาขององคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน
8.4 นักวิชาการ/ นักวิจัย/ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
8.5 อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
8.6 เจาหนาที่การสื่อสารสรางภาพลักษณ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
1. นายดุษฎี นิลดํา

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย
ดร.

นศ.ด. (นิเทศศาสตร)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
นศ.ม. (การโฆษณา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นศ.บ. (การโฆษณา)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา

พ.ศ. 2560

ผลงานวิจัย
- ดุษฎี นิลดํา. (2561). การดําเนินงานของบริษัท
ตัวแทนการโฆษณาดิจิทัลในประเทศไทย.
วารสารวิทยาการจัดการ, 5(1).
- ดุษฎี นิลดํา, อภิเดช คําสุดที, วิชญภัทร ขาว
หิรัญ, และพิมพลภัทร ชัยชนะ. (2561).
อุดมการณความเปนไทยที่ถูกถายทอดผาน
ภาพยนตรเรื่องสันติ-วีณา. วารสารเซนตจอหน,
21(28).
- ดุษฎี นิลดํา, สราวุธ อนันตชาติ, และวลัย
วัฒนะศิริ. (2560). การพัฒนามาตรวัดความ
ผูกพันตอตราสินคาของผูบริโภค. วารสารการ
ประชาสัมพันธและการโฆษณา, 10(1), 109130.

พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2538
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ตํารา
- กัญจณิพัฐ วงศสุเมธตร. ดุษฎี นิลดํา. ชิโนรส
ถิ่นวิไลสกุล. ประกายกาวิล ศรีจินดา. (2557).
หลักการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ : ฝายธุรกิจ
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา (ศูนยหนังสือ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง
เลขประจําตัวประชาชน
2. นางสาวนันทิดา โอฐกรรม อาจารย
ดร.

คุณวุฒิการศึกษา

ปที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา

นศ.ด. (การสื่อสารระหวางบุคคล)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2559

ผลงานวิจัย
- นันทิดา โอฐกรรม. (2561). การใชประโยชนและ
ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต อ เว็ บ ไซต ค ณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
วารสารเทคโนโลยี สื่ อสารมวลชน มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 3(1),
ตํารา
- ภากิตติ์ ตรีสุกล, เรวดี ไวยวาสนา, วิภาณี แมน
อินทร, สิริภัค อูตะเภา และ นันทิดา โอฐกรรม.
(2557). หลักการประชาสัมพันธ. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
- เรวดี ไวยวาสนา, นันทิดา โอฐกรรม, สาวิตรี
ชีวะสาธน, สิริภัค อูตะเภา,
วิภาณี แมนอินทร และ ภากิตติ์ ตรีสุกล. (2557).
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานประชาสัมพันธ
และการสื่อสารองคกร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2544
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ชื่อ นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
3. นางสาวิตรี สุวรรณโณ

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ปที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา

อาจารย
ดร.

นศ.ด. (การสื่อสารระหวางบุคคล)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นศ.ม. (โฆษณา)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นศ.บ. (โฆษณา)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พ.ศ. 2560

ผลงานวิชาการ
- Cheevasart, S. (2013). New Persuasion and
Old Unethical Problem in Blog. Executive
Journal, 33(1), 81-86.
ผลงานวิจัย
- สาวิตรี สุวรรณโณ. (2561). การศึกษาภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในทัศนะของ
นักศึกษา. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 3 (1).
ตํารา
- ภากิตติ์ ตรีสุกล, เรวดี ไวยวาสนา,
วิภาณี แมนอินทร, สาวิตรี ชีวะสาธน, สิริภัค อู
ตะเภา และ นันทิดา โอฐกรรม. (2557). หลักการ
ประชาสัมพันธ.กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา.
- เรวดี ไวยวาสนา, นันทิดา โอฐกรรม, สาวิตรี
ชีวะสาธน, สิริภัค อูตะเภา, วิภาณี แมนอินทร
และ ภากิตติ์ ตรีสุกล. (2557). การพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่องานประชาสัมพันธและการ
สื่อสารองคกร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา.

พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2542
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ชื่อ นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
4. นายพงศวีร สุภานนท

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ปที่สําเร็จการศึกษา

อาจารย
ดร.

นศ.ด. (นิเทศศาสตร)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2543

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา
ผลงานวิจัย
- พงศวีร สุภานนท. (2559). การปรับตัวในการ
เลาเรื่องของผูกํากับภาพยนตรนอกกระแสภายใต
ระบบทุ น นิ ย มของอุ ต สาหกรรมภาพยนตร ไ ทย
2559.วารสารวไลยอลงกรณปริทัศน. 8(1).
- พงศวีร สุภานนท. (2557). การควบคุมเนื้อหา
ภาพยนตร กั บ สาระที่ เ ปลี่ ย นไป.วารสารนิ เ ทศ
สยามปริ ทั ศน คณะนิ เทศศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
สยาม,13 (14), 37-50.
ตํารา
- พงศวีร สุภานนท. (2559). หลักการภาพยนตร
(2557) กรุ ง เทพฯ : ฝ า ยธุ ร กิ จ มั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ
การศึ กษา (ศูน ยห นัง สื อ) มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา.
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

