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หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสาร
หลักสูตรใหม พ.ศ.2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ / ภาควิชานิเทศศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Communication Arts Program in Communication
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี

:
:
:
:

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสื่อสาร)
นศ.ด. (การสื่อสาร)
Doctor of Communication Arts (Communication)
D. Com. Arts (Communication)

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 48 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ปริญญาเอก
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม พ.ศ.2561
6.2 เริ่มใชภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป
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6.3 คณะกรรมการประจํ าคณะวิทยาการจัดการ พิจ ารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
6.4 คณะกรรมการอํ า นวยการบั ณฑิ ตวิท ยาลัย พิจ ารณาหลักสู ตรในการประชุม ครั้ง ที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
6.5 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4 /2561
เมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
6.6 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพรอมเผยแพร คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษา
ภายในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจัย / นักวิชาการดานการสื่อสารมวลชน
8.2 นักวิจัย / นักวิชาการดานการสื่อสารและเทคโนโลยี
8.3 นักบริหารดานการสื่อสารมวลชน
8.4 นักบริหารดานการสื่อสารและเทคโนโลยี
8.5 นักบริหารดานการสื่อสารในองคกร

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
1. นายสมเดช รุงศรีสวัสดิ์

วุฒิการศึกษา/สถาบัน
Ph.D.(Communication)
University of Westminster, UK.
ว.ม. (นโยบายและแผนการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว.บ. (โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
ค.ศ. 2006
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2526

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา
ผลงานวิจัย
- Somdech Rungsrisawat (2014). An Evaluation
of Buying and Perceptions of Organic
Vegetable Consumers in Chiang
Mai.International Scholarly and Scientific
Research and Innovation vol 8(9).
- Somdech Rungsrisawat (2015). Model for the
College of Film, Television, Multimedia and
Performing Arts of SSRU. International Journal
IACLPM (2015) 303-306.
- Somdech Rungsrisawat and WittayaMekhum
(2015).The Development of Physical
Distribution Center in Marketing for Small and
Micro Community Enterprise (SMCE) Product
in Bangkok, SamutSongkram. Social and
Behavioral Sciences 207 (2015) 121-124.
- Somdech Rungsrisawat (2016). Five
Perceptions of Service Quality in Hotel
Management: Bangkok Hotels Case Study.
Actual Problems in Economics Iss.180 (2016)
197-201.
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นายสมเดช รุงศรีสวัสดิ์ (ตอ)

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย
ดร.

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

นายสมเดช รุงศรีสวัสดิ์ (ตอ)

ตําแหนงทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบัน

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา
ผลงานวิจัย
- Somdech Rungsrisawat and
WittayaMekhum (2017).Local Business for
Regional Competitiveness: the Case Study
of SamutSongkhram, Thailand. Actual
Problems in Economics Iss.189 (2017) 194200.
- Somdech Rungsrisawat (2017).Image of
Tourism Destinations- Principles of Macro
marketing and Environmental Efficiency:
The Case of Thailand. International Journal
of Ecology and Development. ISSN 09737308 (Online), ISSN 0972-9984 (Print) vol 32
(2).
- สมเดช รุงศรีสวัสดิ์ (2561). การพัฒนาการสื่อสาร
ภาพลักษณแ ละตราสินค าแหลงท องเที่ยวอํา เภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรปราการ บนฐานเศรษฐกิจ
สร า งสรรค แ ละการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนอย า ง
ยั่งยืน. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต. 21(2).

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

2. นายประกายกาวิล ศรีจินดา

ผูชวย
ศาสตราจารย
ดร.

วุฒิการศึกษา/สถาบัน

ปร.ด. (การสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2540

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา
หนังสือ
- สมเดช รุ ง ศรี ส วั ส ดิ์ . (2559). จริ ย ธรรม
สื่ อ มวลชน. กรุ ง เทพ : ฝ า ยธุ ร กิ จ มั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ
การศึกษา (ศูนยหนังสือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา.
เอกสารคําสอน
- สมเดช รุงศรีสวัสดิ์. (2559). หลักนิเทศศาสตร.
กรุงเทพ : ฝายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา (ศูนย
หนังสือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
เอกสารประกอบการสอน
- สมเดช รุงศรีสวัสดิ์. (2556). การวิจัยนิเทศศาสตร.
กรุ งเทพ : ฝ ายธุ รกิ จมั ลติ มี เดี ยเพื่ อการศึ กษา (ศู นย
หนังสือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ผลงานวิจัย
- ประกายกาวิล ศรีจินดา. (2555).ภาพสะทอนจาก
หนึ่ ง ทศวรรษหลั ง การข า มผ า นสหั ส วรรษของ
ภาพยนตร ไ ทย. วารสาร BU
Academic
Review,11(1), 122-140.
- ปร ะก าย กาวิ ล ศรี จิ น ด า. ว นาวั ล ย ด าตี้ .
(2555).การสื่อสารภาพลักษณที่สะทอนอัตลักษณ
ความเปนนักรองของ มาชา วัฒนพานิช. วารสาร
นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 30(3), 79101.

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายประกายกาวิล ศรีจินดา (ตอ)

ตําแหนงทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบัน

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา
ผลงานวิจัย
-ประกายกาวิ ล ศรี จิ นดา. (2558). การเล าเรื่ องใน
ภาพยนตร ผี ที่ ผ ลิ ต โดยจี ที เ อช.วารสารนิ เ ทศ
ศาสตรปริทัศน มหาวิทยาลัยรังสิต, 18(1), 104-122.
-ประกายกาวิล ศรีจินดา. (2560). ละครโทรทัศนไทย
กับการปรับตัวหลังยุคทีวีดิจิตอล. วารสารวิทยาการ
จัดการ, 4(2), 10-17.
-ประกายกาวิล ศรี จินดา. (2560). สัมพั นธบทเรื่ อง
เลาความรักผานรายการคลับฟรายเดย. วารสารวิจัย
ราชภัฏกรุงเกา,4(3), 101-110.
หนังสือ
- ประกายกาวิล ศรีจินดา. (2560). การสรางสรรค
และการเขียนบทโฆษณา. พิมพครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ :
โรงพิมพโพรเท็กซ.
ตํารา
- กัญจณิพัฐ วงศสุเมธตร. ดุษฎี นิลดํา. ชิโนรส ถิ่น
วิไลสกุล. ประกายกาวิล ศรีจินดา. (2557). หลักการ
สื่อสารการตลาด. กรุงเทพ : ฝายธุรกิจมัลติมีเดีย
เพื่อการศึกษา (ศูนยหนังสือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา.

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายประกายกาวิล ศรีจินดา (ตอ)

ตําแหนงทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบัน

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา
เอกสารคําสอน
- ประกายกาวิล ศรีจิน ดา. (2560). การสื่อสาร
การตลาดเชิ งบูรณาการ.กรุงเทพฯ : โรงพิมพโพร
เท็กซ.
เอกสารประกอบการสอน
- ประกายกาวิล ศรีจินดา. (2561). การเขียนบท
โฆษณาพิมพครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ : โรงพิมพแดเน็กซ
อินเตอรคอรเปอเรชั่น.

3. นายสมศักดิ์ คลายสังข

อาจารย
ดร.

นศ.ด. (นิเทศศาสตร)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2542

บทความ
- สมศักดิ์ คลายสังข. (2559). การพัฒนาสื่อวีดิทัศน
และสื่ อ ออนไลน เ พื่ อ ส ง เสริ ม การตลาดและการ
ท อ งเที่ ย วแบบมี ส ว นร ว มในพื้ น ที่ เ ขตตลิ่ ง ชั น
กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลง
กรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร, 12 (3),275-285.
ผลงานวิจัย
- สมศักดิ์ คลายสังข. (2560). การเปรียบเทียบ
คุณคาตราสินคาของคายผูผลิตภาพยนตรใน
ประเทศไทยในมุมมองของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาพยนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ทุน
สนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา.

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายสมศักดิ์ คลายสังข (ตอ)

ตําแหนงทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบัน

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา
ผลงานวิจัย
- สมศักดิ์ คลายสังข. (2558). การเปรียบเทียบ
คุณคาตราสินคาแบรนดSAMSUNGกับแบรนด
APPLEในมุมมองผูบริโภคสมารทโฟนคณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.ทุน
สนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา.
- สมศักดิ์ คลายสังข. (2557).การพัฒนาสื่อวีดิทัศน
สงเสริมการทองเที่ยวที่พักโฮมสเตยในพื้นที่
อําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม.ทุน
สนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา.
- สมศักดิ์ คลายสังข. (2555). การพัฒนาสื่อวีดิ
ทัศนสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงครามในชุดโครงการการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม.ทุนสนับสนุนจากงบประมาณ
แผนดินผานวช. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ตํารา
- สมศักดิ์ คลายสังข. (2560). ศิลปะเพื่อเพื่องาน
นิเทศศาสตร. กรุงเทพฯ : ฝายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อ
การศึกษา(ศูนยหนังสือ)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา.

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายสมศักดิ์ คลายสังข (ตอ)

4. นายกฤษณะ เชื้อชัยนาท

ตําแหนงทาง
วิชาการ

อาจารย
ดร.

วุฒิการศึกษา/สถาบัน

นศ.ด. (นิเทศศาสตร)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
นศ.ม. (การโฆษณา)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)
สถาบันราชภัฏธนบุรี

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

พ.ศ.2558
พ.ศ.2548
พ.ศ.2546

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา
เอกสารประกอบการสอน
- สมศักดิ์ คลายสังข. (2559). ศิลปะการถายภาพ
เพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : ฝายธุรกิจมัลติมีเดีย
เพื่อการศึกษา (ศูนยหนังสือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา.
ผลงานวิจัย
- พราว อรุณรังสีเวช, ปานแพร บุณยพุกกณะ, และ
กฤษณะ เชื้อชัยนาท. (2560). ความรุนแรงไมใชเรื่อง
สนุก: อิทธิพลของความรุนแรงและความแปลกแยกที่
มีผลตอความสนุกของละครโทรทัศน.วารสารสวนสุนนั
ทาวิชาการและวิจัย.10 (พิเศษ).
- กฤษณะ เชื้ อชั ย นาท (2551). การรั บรู แ ละการ
ตีความเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเด็กวัยรุน. โครงการ
การสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับนิสิต/นักศึกษาดานการ
สื่ อสารและธุ ร กิ จเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล . ศู น ย วิ จั ย
ปญหาสุรา.
- กฤษณะ เชื้ อ ชั ย นาท(2560) โครงการผลั ก ดั น
ผลผลิ ต โครงการวิ จั ย ด า นอุ ต สาหกรรมการ
ท อ งเที่ ย วและการบริ ก ารไปสู ป ระโยชน ใ นเชิ ง
พาณิชย. สํานักคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติและ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายกฤษณะ เชื้อชัยนาท (ตอ)

ตําแหนงทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบัน

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา
ผลงานวิจัย
- พราว อรุณรังสีเวช, กฤษณะ เชื้อชัยนาท.และ นิติ
ธร อุ น พิ พั ฒ น .(2561).อิ ท ธิ พ ลของความรู ด า น
โภชนาการและการรั บ รู ด า นสุ ข ภาพต อ การ
รับประทานอาหารจานดวน.วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง. 7(1).
- พราว อรุณรังสีเวช, กฤษณะเชื้อชัยนาท, นิติธร อุน
พิพัฒน. (2561).ศิลปน และงานศิลปะสูแรงบันดาล
ใจในการสร า งสรรค สื่ อ.วารสารจั น ทรเกษมสาร.
24(46).
ตํารา
- กฤษณะ เชื้อชัยนาท. (2558).คอมพิวเตอรกราฟก
เบื้ อ งต น .กรุ ง เทพฯ : ฝ า ยธุ ร กิ จ มั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ
การศึ กษา (ศูนยหนังสือ )มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวน
สุนันทา.

10. สถานที่เรียน
อาคาร 21 บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

