คำนำ
นโยบายไทยแลนดN 4.0 คือ ยุทธศาสตรNชาติที่รัฐบาลใหTความสำคัญในฐานะกรอบแม@บทใน
การพัฒนาประเทศตามแผนระยะ 20 ปZ นโยบายดังกล@าวใหTความสำคัญกับการพัฒนาภูมิป]ญญาที่มี
อยู@แลTวในทTองถิ่นใหTเป_นนวัตกรรมดTวยกระบวนการวิจัยลุ@มลึกและรอบดTานที่สามารถจะนำไปสู@การ
สรTางมูลค@าทางเศรษฐกิจใหTกับทTองถิ่นไดT อย@างไรก็ตาม การพัฒนานวัตกรรมถือเป_นเรื่องจำเป_นแลTว
การแพร@กระจายนวัตกรรมเพือ่ ใหTเกิดการนำไปประยุกตNใชT ขยายผลต@อยอด เพื่อใหTเกิดผลกระทบเชิง
บวกในวงกวTางก็เป_นเรื่องจำเป_นไม@ต@างกัน และการแพร@กระจายนวัตกรรมก็จำเป_นจะตTองอาศัยองคN
ความรูTทางวิชาการดTานการสื่อสารและการจัดการเป_นพลังในการขับเคลื่อน ดTวยเหตุผลดังกล@าวการ
จัดการนวัตกรรมการสื่อสารจึงเป_นเรื่องที่ตTองพึงพาอาศัยชุดความรูTในเชิงสหวิทยาการทั้งจากศาสตรN
ทางดTานนิเทศศาสตรNและศาสตรNทางดTานการจัดการนวัตกรรมอย@างเลี่ยงไม@ไดT
คณะนิเทศศาสตรN มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงเล็งเห็นโอกาสแห@งการพัฒนาและ
ตระหนัก ถึง ความสูญ เสียโอกาสไปพรTอม ๆ กัน กล@าวคือ ในดTานของโอกาสแห@ง การพัฒนานั้น
เนื่องจากคณะนิเทศศาสตรNเปeดสอนในระดับมหาบัณฑิตตั้งแต@ปZ พ.ศ. 2558 จึงมีมหาบัณฑิตที่จบ
การศึกษาและบัณฑิตที่อยู@ระหว@างการศึกษา บุคคลเหล@านี้ คือ ตTนทุนที่มีความพรTอมที่จะพัฒนาต@อ
ยอดไปสูก@ ารเรียนในระดับดุษฎีบัณฑิต และจะเป_นกำลังสำคัญในการพัฒนาทTองถิ่นตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะนิเทศศาสตรNยังมีความพรTอมทั้งในแง@บุคลากร ตลอดจนอาคารสถานที่
ในการจัดการเรียนการสอนโดยไม@ตTองลงทุนเพิ่ม ในทางกลับกัน หากไม@ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร หมายถึงการสูญเสียโอกาสทั้งคณะนิเทศ
ศาสตรN ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และโอกาสที่ผูTเรียนจะไดTพัฒนาตนเอง
จากเหตุผลขTางตTนคณะนิเ ทศศาสตรN มหาวิท ยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ไดTตระหนักและ
เล็งเห็นถึงโอกาสแห@งการพัฒนาจึงแต@งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารขึ้นมาเพื่อพัฒ นาหลักสูตรดังกล@ าว ตามมาตรฐานของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในปZพ.ศ. 2562 และหวังเป_นอย@างยิ่งว@าจะเปeดการเรียนการสอนไดT
ภายในปZ พ.ศ. 2563
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปZ
5.1.1 แผนการศึกษาแบบเนTนการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธNที่ก@อใหTเกิดองคNความรูTใหม@
ผูTเขTาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เรียน 2 ปZ
5.1.2 แผนการศึกษาแบบเนTนการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธNที่ก@อใหTเกิดความกTาวหนTาทาง
วิชาการ ผูTเขTาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เรียน 3 ปZ
5.1.3 แผนการศึกษาแบบเนTนการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธNที่ก@อใหTเกิดความกTาวหนTาทาง
วิชาการ ผูTเขTาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เรียน 4 ปZ
5.2 ภาษาที่ใชS
ภาษาไทยเอกสารและตำราที่ใชTในหลักสูตรเป_นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขSาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและต@างชาติที่สามารถใชTภาษาไทยไดT
5.4 ความร@วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหSปริญญาแก@ผูSสำเร็จการศึกษา
ใหTปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรใหม@ พ.ศ.2563
- กำหนดเปeดสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปZการศึกษา 2563
- ไดTรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563
เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
- ไดTรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 8/2563
เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
7. ความพรSอมในการเผยแพร@หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะไดTรับการเผยแพร@ว@าเป_นหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปZการศึกษา 2565
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8. อาชีพที่สามารถประกอบไดSหลังสำเร็จการศึกษา
8.1 นักจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร
8.2 นักบริหารดTานการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารในหน@วยงานภาครัฐและเอกชน
8.3 นักวิเคราะหNและวางแผนดTานการสือ่ สารและจัดการนวัตกรรม
8.4 นักวิจัยอิสระ นักวิชาการ
8.5 ผูTทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวขTองกับการสือ่ สารและการจัดการนวัตกรรม
8.6 ที่ปรึกษาดTานการสื่อสารและการจัดการนวัตกรรม
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11. สถานการณ5ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป=นต?องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ5หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แนวคิดประเทศไทย 4.0 คือ ยุทธศาสตรUในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อกYาว
ขYามจากประเทศที่มีรายไดYปานกลางไปสู@ประเทศรายไดYสูงที่ประชาชน “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
ภายในระยะเวลา 20 ป\ (ตั้งแต@ พ.ศ. 2560-2569) ดYวยเหตุนี้ ยุทธศาสตรUประเทศไทย 4.0 จึงเนYนไปที่
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศขึ้นมาจากความไดYเปรียบเชิงเปรียบเทียบอันเปcนตYนทุนสำคัญของ
ประเทศไทย ไดYแก@ “ทุนความหลากหลายทางชีวภาพ” และ “ทุนความหลากหลายทางวัฒนธรรม”
เพื่อนำประเทศไทยไปสู@การพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาจากต@างประเทศหรือพึ่งพาต@างประเทศ
เฉพาะเท@าที่จำเปcน ดังนั้นจากนี้ไปทิศทางในการพัฒนาประเทศภายใตYยุทธศาสตรUประเทศไทย 4.0 จึง
ใหYความสำคัญในการพัฒนาตYนทุนความไดYเปรียบเชิงเปรียบเทียบที่มีอยู@ภายในประเทศตั้งแต@ในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศและในที่สุดสามารถเชื่อมโยงไปสู@ระดับโลก (connect
to the world) โดยมีโจทยUสำคัญที่ตYองพัฒนาใน 5 กลุ@มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไปสู@การเปcน
Smart Enterprises และ Startup ไดYแก@
• กลุ@มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
• กลุ@มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทยU
• กลุ@มอุตสาหกรรมสรYางสรรคU วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค@าสูง
• กลุ @ ม เครื ่ อ งมื อ อุ ป กรณUอ ั จ ฉริ ยะ หุ @ น ยนตU และระบบเครื ่ อ งกลที ่ใ ชYร ะบบ
อิเล็กทรอนิกสUควบคุม
• กลุ@ม ดิจ ิตอล เทคโนโลยีอ ินเทอรUเ น็ตที่เ ชื่อ มต@ อ และบัง คับ อุป กรณUต @าง ๆ
ป{ญญาประดิษฐUและเทคโนโลยีสมองกลฝ{งตัว
จากแนวคิดไทยแลนดU 4.0 ขYางตYน ในป\ พ.ศ. 2562 คณะนิเทศศาสตรU ดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง) โดย
มี เ ป} า หมายเพื ่ อ ผลิ ต นิ เ ทศศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ในสาขาการจั ด การนวั ต กรรมการสื ่ อ สารที่มี
ความสามารถเชิงวิเคราะหU และความสมารถในเชิงประยุกตUความรูYไปใชYในการพัฒนาทYองถิ่นสนอง
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและนโยบายไทยแลนดU 4.0 ใน 3 กลุ@ม (1) กลุ@มการเกษตร
(2) กลุ@มสาธารณสุข สุขภาพ และ (3) กลุ@มอุตสาหกรรมสรYางสรรคU วัฒนธรรม และบริการที่มีมลู ค@าสูง
คณะนิเทศศาสตรUเล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสของการพัฒนา จึงดำริที่จะเปÄดการเรียนการ
สอนในระดับ ดุษฎีบัณฑิต หลัก สูตรปรัชญาดุษฎีบ ัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร
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เพื่อเปcนการต@อยอดทางการศึก ษา โดยมีเจตนารมณUที่สำคัญ คือ พัฒนาศักยภาพและทักษะของ
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิตใหYเปcนนักวิจัยทางดYานการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารที่มีความลุ@มลึกและ
รอบดYาน อันเปcนทักษะที่ขาดแคลนของภูมิภาค และประเทศไทย
11.2 สถานการณ5หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางดYานเทคโนโลยีส@งผลโดยตรงต@อการเปลี่ยนรูปแบบทางสังคม โดยนัยนี้
เทคโนโลยีจึงเปcนตัวกำหนดโครงสรYางทางสังคม พัฒนาการทางดYานเทคโนโลยีก@อใหYเกิดสื่อดิจิทัล
ขึ้นมาและการเกิดขึ้นของสื่อดิจิท ัลสรYางสังคมออนไลนU (เช@น Facebook เปcนตYน) ขึ้นมาเปcนโลก
เสมือนจริง เกิดพลเมืองเน็ต เกิดธุรกิจออนไลนUต@าง ๆ ขึ้นมามากมาย เกิด Smart Enterprises และ
Startup เกิดระบบการสื่อสารรูปแบบใหม@ (เช@น ระบบ Cloud, Mobile Application เปcนตYน) เกิด
การหลอมรวมสื่อ เกิดวัฒนธรรมเน็ตกลุ@มย@อยพัมนาไปสู@การเปcนพลเมืองเน็ต (Net Citizen) ไปจนถึง
การเกิดขึ้นของข@าวปลอม (Fake News) เกิดการประทุษวาจา (Hate Speech) เกิดอาการตระหนก
ทางศีลธรรม ปรากฏการณUดังกล@าวมานี้เรียกว@า “การอภิวัฒนUแห@งมณฑลข@าวสาร”
เป}าหมายหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร คือ การผลิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิตที่มีองคUความรูYความเขYาใจ ทักษะการวิเคราะหU ที่เกี่ยวขYองกับการอภิวัฒนU
แห@งมณฑลข@าวสาร และนำความรูYดังกล@าวไปประยุกตUใชYในสายงานต@าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดY
อย@างเหมาะสมขณะที่เป}าหมายของหลักสูตรปรัชญาดุ ษฎีบั ณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการ
สื่อสาร ใหYความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการวิจัยขั้นสูง เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะในการแสดง
หาความรูYไดYดYวยตนเองจากกระบวนการวิจัยในประเด็นนวัตกรรมการสื่อสารการเกษตร นวัตกรรม
การสื่อสารสุขภาพ และนวัตกรรมการสื่อสารเชิงวัฒนธรรมสรYางสรรคUมูลค@าอย@างลุม@ ลึก รอบดYาน และ
มีจริยธรรม อันเปcนวิชาชีพที่ประเทศไทยขาดแคลน และนำองคUความรูYไปประยุกตUใชYใหYเกิดประโยชนU
ในเชิงพัฒนาชุมชน ทYองถิ่น และประเทศชาติตามยุทธศาสตรUไทยแลนดU 4.0
12. ผลกระทบจากข?อ 11 ตRอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข?องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเริ่มตYนที่การสำรวจและพิจารณาจุดแข็งและความพรYอมของคณะนิเทศ
ศาสตรUในการที่จะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรขYางตYน จะเห็นไดYว@า คณะนิเทศศาสตรUมีความพรYอม
อย@างยิ่ง (1) ดYานบุคลากร คณะนิเทศศาสตรUมีบุคลากรเพียงพอที่จะเปÄดหลักสูตรไดYตามเกณฑUของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยไม@ตYองจYางบุคลากรเพิ่ม (2) ดYานผูYเรียน คณะนิเทศศาสตรU
เปÄดสอนในระดับมหาบัณฑิตเขYาป\ที่ 5 และมีการปรับปรุงหลักสูตรจากเดิม คือ หลักสูตรการจัดการ
การสื่อสารไปเปcนหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารที่จะเปÄดสอนในป\ พ.ศ. 2563 ส@งผลใหY
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารมีตYนทุนผูYเรียนที่เปcนมหาบัณฑิต
ที่มีความพรYอมที่จะพัฒนาต@อ ยอดไปสู@ดุษฎีบัณฑิต นั่นหมายถึง มีกลุ@มเป}าหมายทางการตลาดที่
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ชัดเจน (3) ดYานอาคารสถานที่ คณะนิเทศศาสตรUตั้งอยู@ที่อาคารบรรณราชนครินทรU (อาคาร 11) ซึ่ง
สามารถใชYเปcนสถานที่เรียน สถานที่จัดสอบดุษฎีนิพนธU สถานที่คYนควYางานวิจัย ตลอดจนสถานที่จัด
กิจกรรมวิชาการที่จะเปcนประโยชนUต@อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
จากจุดแข็งสามประการดังกล@าวขYางตYน เปcนหลักฐานที่ยืนยันถึงความพรYอมในการเปÄดการ
เรียนการสอนในระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการ
สื่อสารไดYชัดเจน ในทางตรงกันขYามไม@เร@งดำเนินการเปÄดหลักสูตรดังกล@าวเท@ากับว@าเปcนการเสียโอกาส
แห@งการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี นักศึกษา และทYองถิ่นควรจะไดYรับประโยชนUจากการ
เปÄดการเรียนการสอนอย@างยิ่ง
12.2 ความเกี่ยวข?องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่เนYนการพัฒนาบัณฑิตใหYมีคุณภาพ เพื่อใหY
บัณฑิตเหล@านั้นออกไปพัฒนาทYองถิ่นและภูมิภาคตะวันออก โดยเฉพาะอย@างยิ่งในมิติของธุรกิจหลัก
สำคัญของจังหวัดจันทบุรี ไดYแก@ ธุรกิจอัญมณี ธุรกิจสินคYาเกษตร และธุรกิจท@องเที่ยว ดYวยเหตุนี้
เป}าหมายในการผลิตดุษฎีบัณฑิตของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการ
สื่อ สาร จึง ใหYความสำคัญในการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทัก ษะการวิจัยขั้นสูง โดยเฉพาะกำหนดใหY
ศึกษาวิจัยในประเด็นนวัตกรรมการสื่อสารการเกษตร นวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ และนวัตกรรม
การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมสรYางสรรคUมูลค@า ซึ่งเปcนประเด็นวิจัยที่ก@อใหYเกิดการพัฒนาประโยชนUต@อ
ทYองถิ่นสนองต@อนโยบายมหาวิทยาราชภัฏรำไพพรรณีที่จะปวารณาตนเปcนมหาวิทยาลัยของทYองถิ่น
13. ความสัมพันธ5(ถ?ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปVดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุRมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปVดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
-ไม@มี13.2 รายวิชาที่เปVดสอนให?คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
-ไม@มี13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยUผูYรับผิดชอบหลักสูตรตYองประสานงานกับหน@วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขYอง เช@น กอง
บริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิทยาการจัดการ เพื่อบริหารจัดการดYานการจัดตาราง
เรียนและตารางสอบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2563

7

หมวดที่ 2 ข?อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค5ของหลักสูตร
ปรัชญา
“ผลิตนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญดYานการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารในการพัฒนาทYองถิ่น”
มุ@งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูYรอบดYานและลุ@มลึกในเชิงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขYองกับการ
จัดการการสื่อสารและการจัดการนวัตกรรมในแบบสหวิทยาการที่เท@าทันต@อการเปลี่ยนแปลงทางดYาน
เทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรมของโลก มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการแสวงหาความรูYไดYดYวย
ตนเองจากกระบวนการวิจัยขั้นสูงทั้งในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริม าณ มีทักษะ
ในการสังเคราะหUความรูYจากการวิจัยเพื่อนำไปประยุกตUใชYสำหรับวางแผนเชิงนโยบายเชิงยุท ธศาสตรU
และเชิงกลยุทธUที่เกี่ยวขYองกับการสื่อสารและนวัตกรรมในการจัดการป{ญหาหรือพัฒนาชุมชน ภูมิภาค
และประเทศ
ความสำคัญ
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การนวั ต กรรมการสื ่ อ สาร พ.ศ.2563
เปcนหลักสูตรที่พัฒนาต@อยอดมาจากหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
การสื่อสารที่ใหYความสำคัญกับพัฒนาทักษะดYานกระบวนการวิจัยขั้นสูง เพื่อใหYผูYเรียนสามารถแสวงหา
ความรูYทางดYานการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารไดYดYวยตนเอง ตลอดจนนำความรูYที่ไดYนำไปประยุกตUใชY
สำหรับวางแผนเชิงนโยบาย เชิงยุทธศาสตรU และเชิงกลยุทธUที่เกี่ยวขYองกับการสื่อสารและนวัตกรรม
การเกษตร การสื่อสารและนวัตกรรมสุขภาพ และการสื่อสารและนวัตกรรมวัฒนธรรมสรYางสรรคU
มูลค@า
วัตถุประสงค5
1. บ@มเพาะใหYผูYเรียนมีความรูYรอบดYานและลุ@มลึกในเชิงแนวคิดทฤษฎีและสามารถนำไป
ประยุกตUใชYในกระบวนการวิจัย
2. พัฒนาทักษะในการดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงแก@ผูYเรียน
3. พัฒนาทักษะในการดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงแก@ผูYเรียน
4. พัฒนาทักษะการสังเคราะหUความรูYจากกระบวนการวิจัยและกระบวนการจัดการ
เพื่อนำไปประยุกตUใชYในการวางแผนเชิงนโยบาย เชิงยุทธศาสตรU เชิงกลยุทธUทเี่ กี่ยวขYองกับการสือ่ สาร
และนวัตกรรมทีจ่ ะนำไปสู@การพัฒนาชุมชน ภูมิภาค หรือประเทศ
5. มีคุณธรรม จริยธรรมในกระบวนการทำวิจัยและในศักดิ์ศรีของดุษฎีบัณฑิต
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2.แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา /
เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑUมาตรฐานหลักสูตร
สกอ. และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ
- ปรับปรุงหลักสูตรใหY
สอดคลYองกับความตYองการ
ของสังคมของทYองถิ่นและ
องคUกรทั้งภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนความ
เปลี่ยนทางบริบทสังคมและ
วัฒนธรรม

กลยุทธ5

- ประเมินและพัฒนาหลักสูตร
อย@างสม่ำเสมอ
- เชิญผูYเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชนมามีส@วนร@วมใน
การพัฒนาหลักสูตร
- ประชุมติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณU
การสือ่ สารและนวัตกรรมใน
สังคมทีส่ @งผลต@อหลักสูตร
- ประสานความร@วมมือกับทั้ง
หน@วยงาน/องคUกรทีเ่ กี่ยวขYอง
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
- มีการติดตามประเมิน
หลักสูตรอย@างสม่ำเสมอ
- พัฒนาบุคลากรใหYมี
- สนับสนุนบุคลากรใน
ความรูYความเชี่ยวชาญและ หลักสูตรใหYดำเนินการวิจัยใน
ประสบการณUทเี่ กี่ยวขYองกับ ประเด็นที่เปÄดสอนในหลักสูตร
หลักสูตร
- สนับสนุนบุคลากรเขYาร@วม
การอบรม สัมมนา หรือ
ประชุมวิชาการ เพื่อเพิม่ พูน
ความรูY ทักษะ และ
ประสบการณUทเี่ กี่ยวขYองกับ
หลักสูตรที่ทำการเปÄดสอน

หลักฐาน / ตัวบRงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

- รายงานการประชุมติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณUการ
สื่อสารและนวัตกรรมในสังคม
- เอกสารประสานงานกับ
หน@วยงาน/องคUกรทีเ่ กี่ยวขYองใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- รายงานผลการติดตามประเมิน
หลักสูตร

- รายงานวิจัยของบุคลากรใน
หลักสูตร
- รายงานสรุปผลที่ไดYจากการเขYา
ร@วมอบรม สัมมนา หรือประชุม
วิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร?างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ป\การศึกษาแบ@งเปcน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม@นYอยกว@า 15 สัปดาหU
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร?อน
มี (ภาคการศึกษาฤดูรYอนจัดการเรียนการสอน 8 สัปดาหU)
1.3 การเทียบเคียงหนRวยกิตในระบบทวิภาค
ไม@มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน –เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธU
ภาคการศึกษาฤดูรYอน เดือนมีนาคม –พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู?เข?าศึกษา
1. เปcนผูYที่มีคุณสมบัติตามขYอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว@าดYวย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. จะตYองเปcนผูYสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท@าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโท
หรือเทียบเท@าตามเกณฑUที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
3. จะตYองเปcนผูYมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑUที่ระบุในประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี
2.3 ปcญหาของนักศึกษาแรกเข?า
1. นั ก ศึ ก ษาขาดทั ก ษะทางดY า นภาษาอั ง กฤษเนื ่ อ งจากทั ก ษะและความสามารถในการใชY
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามีความสำคัญเพราะตำรา หนังสือ และงานวิจัยส@วนใหญ@เปcนภาษาอังกฤษ
2. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไม@มีประสบการณUการทำงานที่เกี่ยวขYองดYาน
นิเทศศาสตรUการสื่อสารอาจเกิดช@องว@างความรูY
2.4 กลยุทธ5ในการดำเนินการเพื่อแก?ไขปcญหา / ข?อจำกัดของนักศึกษาในข?อ 2.3
1. จัดใหYนักศึกษาเรียนเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสริมความรูYที่ขาด
โดยไม@นับหน@วยกิต ยกเวYนนักศึกษาที่มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑUที่ระบุในประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
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2. จัดใหYนักศึกษาเรี ยนวิ ชาเสริมพื้นฐานที ่เนYนเสริ มสรYางความรูY และทัก ษะดYานนิเทศศาสตรU
การสื่อสารเพื่อเสริมความรูYภาษาอังกฤษโดยไม@นับหน@วยกิต
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู?สำเร็จการศึกษา
แบบที่ 1 แผนการศึกษาแบบเนYนการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธUที่ก@อใหYเกิดองคUความรูYใหม@
สำเร็จการศึกษาในระยะ 2 ป\
แบบที่ 1.1 ผูYเขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ปhการศึกษา
ชั้นปhที่
2563 2564 2565 2566 2567
1
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
รวม
4
8
8
8
8
จำนวนนักศึกษาที่คาดว@าจะสำเร็จการศึกษา
4
4
4
แบบที่ 2 แผนการศึกษาแบบเนYนการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธUที่ก@อใหYเกิดความกYาวหนYา
ทางวิชาการสำเร็จการศึกษาในระยะ 3 ป\
แบบที่ 2.1 ผูYเขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ปhการศึกษา
ชั้นปhที่
2563 2564 2565 2566 2567
1
10 10 10 10 10
2
10 10 10 10
3
10 10 10
รวม
10 20 30 30 30
จำนวนนักศึกษาที่คาดว@าจะสำเร็จการศึกษา
10 10 10
แบบที่ 2.2 ผูYเขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปhการศึกษา
ชั้นปhที่
2563 2564 2565 2566 2567
1
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
3
5
5
5
4
5
5
รวม
5
10 15 20 20
จำนวนนักศึกษาที่คาดว@า จะสำเร็จการศึกษา
5
5
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8107942
8107943
8107961

รหัสวิชา
8208971

รหัสวิชา
8208961

8208962

8208963

8208964

8208911
8208912
8208913

ทฤษฎีการจัดการ
Management Theory
ทฤษฎีการสื่อสาร
Communication Theory
ทฤษฎีนวัตกรรมการสื่อสาร
Communication Innovation Theories
3.1.3.2 หมวดวิชาบังคับ
แบบที่ 1.1 ผูYเขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ชื่อวิชา
สัมมนาดุษฎีนิพนธU
Dissertation Seminar
แบบที่ 2.1 ผูYเขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ชื่อวิชา
ปรัชญาแนวคิด และทฤษฎีการสื่อสารนวัตกรรม
Philosophy, Concepts and Theories of
Innovation Communication
ปรัชญาแนวคิด และทฤษฎีการจัดการนวัตกรรม
Philosophy, Concepts and Theories of
Innovation Management
สถิติประยุกตUเพือ่ การวิจัยทางดYานการสื่อสารและนวัตกรรม
Applied Statistics for Communication and
Innovation Research
การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการและการจัดการตราสินคYา
Integrated Marketing Communication
and Brand Management
การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
Advanced Qualitative
การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
Advanced Quantitative
การวิจัยทางดYานการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารขั้นสูง
Advanced Research on Communication
Innovation Management

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

จำนวนหนRวยกิต
3 (2-2-5)

จำนวนหนRวยกิต
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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8208981
8208971
รหัสวิชา
8107962

8107963

8107964
8107923
8107926
8208961

8208962

8208963

8208964

8208911

การศึกษาประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมร@วมสมัย
Social and Cultural Issues Studies
สัมมนาดุษฎีนิพนธU
แบบที่ 2.2 ผูYเขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ชื่อวิชา
ทฤษฎีการจัดการสื่อดิจิทลั และสังคมสารสนเทศ
Digital Media Management Theories
and Social Information
จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
Psychology of Communication for
Innovation Management
การรูเY ท@าทันสื่อและวัฒนธรรมศึกษา
Media Literacy and Cultural Study
สื่อใหม@และการบริหารจัดการสื่อ3 (2-2-5)
New Media and Communication Management
เศรษฐกิจดิจิทลั เพื่อส@งเสริมธุรกิจทYองถิ่น
Digital Economy for Business Community
ปรัชญาแนวคิด และทฤษฎีการสื่อสารนวัตกรรม
Philosophy, Concepts and Theories of
Innovation Communication
ปรัชญาแนวคิด และทฤษฎีการจัดการนวัตกรรม
Philosophy, Concepts and Theories of
Innovation Management
สถิติประยุกตUเพือ่ การวิจัยทางดYานการสื่อสารและนวัตกรรม
Applied Statistics for Communication and
Innovation Research
การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการและการจัดการตราสินคYา
Integrated Marketing Communication
and Brand Management
การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
Advanced Qualitative

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
จำนวนหนRวยกิต
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
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8208912
8208913

8208981
8208971

การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Quantitative
การวิจัยทางดYานการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Research on Communication
Innovation Management
การศึกษาประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมร@วมสมัย
3 (2-2-5)
Social and Cultural Issues Studies
สัมมนาดุษฎีนิพนธU
3 (2-2-5)
Dissertation Seminar
3.1.3.4 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ5
แบบที่ 1 แผนการศึกษาแบบเนYนการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธUที่ก@อใหYเกิดองคU

ความรูYใหม@
แบบที่ 1.1 ผูYเขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
51 หน@วยกิต
8208991
ดุษฎีนิพนธU 1
9 หน@วยกิต
Dissertation 1
8208992
ดุษฎีนิพนธU 2
12 หน@วยกิต
Dissertation 2
8208993
ดุษฎีนิพนธU 3
12 หน@วยกิต
Dissertation 3
8208994
ดุษฎีนิพนธU 4
18 หน@วยกิต
Dissertation 4
แบบที่ 2 แผนการศึก ษาแบบเนYนการวิจ ัยโดยมีก ารทำดุษฎีนิพ นธUท ี่ก @อ ใหYเกิด
ความกYาวหนYาทางวิชาการ
แบบที่ 2.1 ผูYเขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
36 หน@วยกิต
8208995
ดุษฎีนิพนธU 5
6 หน@วยกิต
Dissertation 5
8208996
ดุษฎีนิพนธU 6
9 หน@วยกิต
Dissertation 6
8208997
ดุษฎีนิพนธU 7
9 หน@วยกิต
Dissertation 7
8208998
ดุษฎีนิพนธU 8
12 หน@วยกิต
Dissertation 8
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แบบที่ 2.2 ผูYเขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
51 หน@วยกิต
8208991
ดุษฎีนิพนธU 1
9 หน@วยกิต
Dissertation 1
8208992
ดุษฎีนิพนธU 2
12 หน@วยกิต
Dissertation 2
8208993
ดุษฎีนิพนธU 3
12 หน@วยกิต
Dissertation 3
8208994
ดุษฎีนิพนธU 4
18 หน@วยกิต
Dissertation 4
3.1.4 แผนการศึกษา
แบบที่ 1 แผนการศึกษาแบบเนYนการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธUที่ก@อใหYเกิดองคU
ความรูYใหม@
แบบที่ 1.1 ผูYเขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ชั้นปhที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา/กลุมR วิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
8107941 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา*
8107961 ทฤษฎีนวัตกรรมการสื่อสาร*
หมวดวิชาบังคับ
8208971 สัมมนาดุษฎีนิพนธU
รวม
*นักศึกษาต?องลงทะเบียนเรียนโดยไมRนับหนRวยกิต

หนRวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9

หมวดวิชา/กลุRมวิชา
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ5

ชั้นปhที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
8208991 ดุษฎีนิพนธU 1
รวม

หนRวยกิต
9(405)
9

หมวดวิชา/กลุRมวิชา
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ5

ชั้นปhที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร?อน
ชื่อวิชา
8208992 ดุษฎีนิพนธU 2
รวม

หนRวยกิต
12(540)
12

หมวดวิชา/กลุRมวิชา
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ5

ชั้นปhที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
8208993 ดุษฎีนิพนธU 3
รวม

หนRวยกิต
12(540)
12
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หมวดวิชา/กลุRมวิชา
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ5

ชั้นปhที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
8208994 ดุษฎีนิพนธU 4
รวม

หนRวยกิต
18(810)
18

รวมตลอดหลักสูตร 54 หนRวยกิต
แบบที่ 2 แผนการศึกษาแบบเนYนการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธUที่ก@อใหYเกิด
ความกYาวหนYาทางวิชาการ
แบบที่ 2.1 ผูYเขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ชั้นปhที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา/กลุRมวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
8107941 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา*
8107961 ทฤษฎีนวัตกรรมการสื่อสาร*
หมวดวิชาบังคับ
8208911 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
รวม
*นักศึกษาต?องลงทะเบียนเรียนโดยไมRนับหนRวยกิต

หมวดวิชา/กลุRมวิชา
หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชา/กลุRมวิชา
หมวดวิชาบังคับ

ชั้นปhที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
8208961 ปรัชญาแนวคิด และทฤษฎีการสื่อสารนวัตกรรม
8208981 การศึกษาประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมร@วมสมัย
8208971 สัมมนาดุษฎีนิพนธU
รวม
ชั้นปhที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร?อน
ชื่อวิชา
8208913 การวิจัยทางดYานการจัดการนวัตกรรม
การสื่อสารขั้นสูง
8208962 ปรัชญาแนวคิด และทฤษฎีการจัดการนวัตกรรม
รวม

หนRวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9

หนRวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9

หนRวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6
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หมวดวิชา/กลุRมวิชา
หมวดวิชาบังคับ

ชั้นปhที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
8208912 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
8208963 สถิติประยุกตUเพื่อการวิจัยทางดYานการสื่อสาร
และนวัตกรรม
8208964 การสื่อสารการตลาดแบบบูรราการและ
การจัดการตราสินคYา
รวม

หนRวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9

หมวดวิชา/กลุRมวิชา
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ5

ชั้นปhที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
8208995 ดุษฎีนิพนธU 5
รวม

หนRวยกิต
6(270)
6

หมวดวิชา/กลุRมวิชา
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ5

ชั้นปhที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร?อน
ชื่อวิชา
8208995 ดุษฎีนิพนธU 6
รวม

หนRวยกิต
9(405)
9

หมวดวิชา/กลุRมวิชา
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ5

ชั้นปhที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
8208997 ดุษฎีนิพนธU 7
รวม

หนRวยกิต
9(405)
9

หมวดวิชา/กลุRมวิชา
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ5

ชั้นปhที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
8208998 ดุษฎีนิพนธU 8
รวม

หนRวยกิต
12(540)
9

รวมตลอดหลักสูตร 63 หนRวยกิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2563

19

แบบที่ 2.2 ผูYเขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปhที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา/กลุRมวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
8107941 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา*
8107942 ทฤษฎีการจัดการ*
8107943 ทฤษฎีการสื่อสาร*
รวม
*นักศึกษาต?องลงทะเบียนเรียนโดยไมRนับหนRวยกิต

หมวดวิชา/กลุRมวิชา
หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชา/กลุRมวิชา
หมวดวิชาบังคับ

ชั้นปhที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
8208961 ปรัชญาแนวคิด และทฤษฎีการสื่อสารนวัตกรรม
8107963 จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
8107926 เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อส@งเสริมธุรกิจทYองถิ่น
รวม

หนRวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9

ชั้นปhที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร?อน
ชื่อวิชา
8208962 ปรัชญาแนวคิด และทฤษฎีการจัดการนวัตกรรม
8107962 ทฤษฎีการจัดการสื่อดิจิทัลและสังคมสารสนเทศ
รวม

หนRวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6

ชั้นปhที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา/กลุRมวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
8107961 ทฤษฎีนวัตกรรมการสื่อสาร*
หมวดวิชาบังคับ
8208963 สถิติประยุกตUเพื่อการวิจัยทางดYานการสื่อสาร
และนวัตกรรม
รวม
*นักศึกษาต?องลงทะเบียนเรียนโดยไมRนับหนRวยกิต

หมวดวิชา/กลุRมวิชา
หมวดวิชาบังคับ

หนRวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9

ชั้นปhที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
8107923 สื่อใหม@และการบริหารจัดการสื่อ
8107963 จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
8208981 การศึกษาประเด็นทางสังคมและ วัฒนธรรมร@วมสมัย
รวม

หนRวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6

หนRวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9
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หมวดวิชา/กลุRมวิชา
หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชา/กลุRมวิชา
หมวดวิชาบังคับ

ชั้นปhที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร?อน
ชื่อวิชา
8208912 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
8208913 การวิจัยทางดYานการจัดการ
นวัตกรรมการสื่อสารขั้นสูง
รวม

ชั้นปhที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
8208911 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
8208964 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
และการจัดการตราสินคYา
รวม

หนRวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6

หนRวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6

หมวดวิชา/กลุRมวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมายวิชาดุษฎีนิพนธ5

ชั้นปhที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
8208972 สัมมนาดุษฎีนิพนธU
8208991 ดุษฎีนิพนธU 1
รวม

หนRวยกิต
3(2-2-5)
9(405)
12

หมวดวิชา/กลุRมวิชา
หมายวิชาดุษฎีนิพนธ5

ชั้นปhที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร?อน
ชื่อวิชา
8208992 ดุษฎีนิพนธU 2
รวม

หนRวยกิต
12(540)
12

หมวดวิชา/กลุRมวิชา
หมายวิชาดุษฎีนิพนธ5

ชั้นปhที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
8208993 ดุษฎีนิพนธU 3
รวม

หนRวยกิต
12(540)
12

หมวดวิชา/กลุRมวิชา
หมายวิชาดุษฎีนิพนธ5

ชั้นปhที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
8208994 ดุษฎีนิพนธU 4
รวม

หนRวยกิต
18(810)
18

รวมตลอดหลักสูตร 93 หนRวยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2563
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4

ลำดับ

นางสาว
อภิวรรณ
ศิรินันทนา

นศ.ม. (การบริหารการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยเกริก / 2549
ศศ.บ. (นิเทศศาสตรU)
สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี / 2545

3.2.1 อาจารย5ประจำ
ชื่อ - สกุล
ตำแหนRงวิชาการ

1

นางสาวอภิวรรณ
ศิรินันทนา

รองศาสตราจารยU

2

นายบวรสรรคU
เจี่ยดำรง

ผูYช@วยศาสตราจารยU

3

นายจำเริญ คังคะศรี

ผูYช@วยศาสตราจารยU

2567

2566

2565

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ภาระการสอน ชั่วโมง
/สัปดาห5
2564

ตำแหนRง
วิชาการ

2563

ลำดับที่

ชื่อ –
นามสกุล

รอง
15 15 15 15 15
ศาสตราจารยU
(นิเทศศาสตรU)

คุณวุฒิ - สาขาวิชา
นศ.ม. (การบริหารการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยเกริก
ศศ.บ. (นิเทศศาสตรU)
สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
นศ.ด. (นิเทศศาสตรU)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
นศ.ม. (นิเทศศาสตรUธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยU
นศ.บ. (การประชาสัมพันธU)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยU
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ศศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พบ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยU)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรU
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. (นิเทศศาสตรU)
วิทยาลัยครูบYานสมเด็จเจYาพระยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2563

23

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหนRงวิชาการ

4

นายเดชาวุฒิ
วานิชสรรพU

ผูYช@วยศาสตราจารยU

5

นายภูริพัฒนU
แกYวตาธนวัฒนา

อาจารยU

6

Mr.MwangatiWhendaBhoseN’goli

อาจารยU

7

นายภูวดล
บัวบางพลู

อาจารยU

คุณวุฒิ - สาขาวิชา
Ph.D. with Dean’s list Award
(Science and Technology Education)
Mahidol University
วท.ม. (วิทยาศาสตรUคอมพิวเตอรU)
จุฬาลงกรณUมหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอรU
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปร.ด. (นิเทศศาสตรUนวัตกรรม)
มหาวิทยาลัยเกริก
นศ.ม. (การสื่อสารการท@องเที่ยวและบันเทิง)
มหาวิทยาลัยเกริก
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยเกริก
นศ.บ. (วิทยุโทรทัศนU)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รป.บ. (การบริหารงานบุคคล)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Ph.D. Candudate in criminal Justice
SystemWalden University, USA.
Ph.D. In Communications
Altantic international University, USA
M.A. In Communications
Daystar University, Kenya
B.A. In communications
Daystar University, Kenya
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คอ.ม. (คอมพิวเตอรUและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลYาธนบุรี
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอรU)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
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ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหนRงวิชาการ

8

นางปาหนัน
กนกวงศUนุวัฒนU

อาจารยU

9

นายเจนวิทยU
วารีบ@อ

อาจารยU

10

นางสาววงธรรม สรณะ

ผูYช@วยศาสตราจารยU

11

นายณรงคUฤทธิ์ สุขสวัสดิ์

อาจารยU

12

นายเชษฐUณรัช อรชุน

ผูYช@วยศาสตราจารยU

คุณวุฒิ - สาขาวิชา
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ส.ม. (การบริหารโรงพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรUและผดุงครรภUชั้นสูง
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลYา
ปร.ด. (วิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
กศ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.บ. (ฟÄสิกสU)
มหาวิทยาลัยขอนแก@น
ร.ด. (เศรษศาสตรUการเมืองและการบริหารจัดการ)
มหาวิทยาลัยบูรพา
รป.ม. (การบริหารทั่วไป)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปร.ด. (ไทยศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
นศ.ม. (การบริหารการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยเกริก
ศศ.บ. (การประชาสัมพันธU)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตรU)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศม. (จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
ศน.บ. (พุทธศาสตรU)
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2563

25

ลำดับ

3.2.1 อาจารย5ประจำ
ชื่อ - สกุล
ตำแหนRงวิชาการ

1

นางสุมน อยู@สิน

รองศาสตราจารยU

2

นางสุกัญญา
บูรณเดชาชัย

รองศาสตราจารยU

3

นายพิทักษUศักดิ์
ทิศาภาคยU

ผูYช@วยศาสตราจารยU

4

นางสุภาวดี มิตรสมหวัง

ผูYช@วยศาสตราจารยU

5

นายทรงยศ บัวเผื่อน

ผูYช@วยศาสตราจารยU

6

นางฐานะวัฒนา
สุขวงศU

ผูYช@วยศาสตราจารยU

คุณวุฒิ - สาขาวิชา
นศ.ม. (นิเทศศาสตรUพัฒนาการ)
จุฬาลงกรณUมหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
ปร.ด. (สังคมวิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วม. (วารสารศาสตรU)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรU
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
Ph.D. (Media Study) SOAS,
University of London, UK
M.A. (New Media and Society)
University of Leicester, UK
ว.บ. (วิทยุและโทรทัศนU) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรU
Ph.D.(Human Resource Policy)
Vander belt University, USA.
M.S.(Organizational Study) Michigan State
University, USA.
นศ.บ. (ประชาสัมพันธU)
จุฬาลงกรณUมหาวิทยาลัย
ปร.ด. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรU
นศ.ม. (นิเทศศาสตรUพัฒนาการ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยU
นศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยU
กจ.ด. (การจัดการการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นศ.ม. (นิเทศศาสตรUธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยU
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตรU)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2563

26

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหนRงวิชาการ

คุณวุฒิ - สาขาวิชา
นศ.ด. (นิเทศศาสตรU)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยU
นศ.ม. (นิเทศศาสตรUธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยU
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถU
นศ.ด. (นิเทศศาสตรU)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยU
นศ.ม. (การโฆษณา)
จุฬาลงกรณUมหาวิทยาลัย
นศ.บ. (การโฆษณา)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปร.ด. (นิเทศศาสตรUนวัตกรรม)
มหาวิทยาลัยเกริก
นศ.ม. (วิทยุ-โทรทัศนU)
มหาวิทยาลัยเกริก
ศศ.บ. (นิเทศศาสตรU)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นศ.ด. (นิเทศศาสตรU)
จุฬาลงกรณUมหาวิทยาลัย
MMS. (Master of management Studies)
University of Waikato Hamilton, New Zealand
ศศ.บ. (ศิลปะ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.ด (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณUมหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก@น
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยขอนแก@น
ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรU
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) สถาบันราช
ภัฏพระนคร

7

นางภาพร
พุฒิธนกาญจนU

อาจารยU

8

นายดุษฎี นิลดำ

อาจารยU

9

นายอาชารินทรU
แป}นสุข

อาจารยU

10

นายมนตU
ขอเจริญ

อาจารยU

11

นางสาวพักตรUวิภา
โพธิ์ศรี

อาจารยU

12

นายอุทิศ
บำรุงชีพ

ผูYช@วยศาสตราจารยU
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ลำดับ
13

ชื่อ - สกุล
นางสาววิไลลักษณU
สุวจิตตานนทU

ตำแหนRงวิชาการ
รองศาสตราจารยU

คุณวุฒิ - สาขาวิชา
Ph.D. (Rhetoric & Technical Communication)
Michigan Technological University Michigan,
USA.
วม. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรU
วท.บ. (พืชศาสตรU)
มหาวิทยาลัยขอนแก@น

4. องค5ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ5ภาคสนาม (การฝsกงาน หรือสหกิจศึกษา)
- ไม@มี 5. ข?อกำหนดเกี่ยวกับการทำดุษฎีนิพนธ5
5.1 คำอธิบายโดยยRอ
การทำดุษฎีนิพนธUเกี่ยวกับประเด็นการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารโดยใหYมีการดำเนินการ
ภายใตYการดูแลของคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธUซึ่งมีหนYาที่ใหYคำแนะนำและเปcนที่ปรึกษาในการ
เลือกหัวขYอของนักศึกษาจนแลYวเสร็จ รวมถึงพิจารณาใหYความเห็นชอบในการขอสอบปากเปล@า และ
ดูแลรับผิดชอบในขั้นตอนการเก็บรวบรวม วิเคราะหUขYอมูล ตลอดจนการสอบปากเปล@าเพื่อปกป}อง
ดุษฎีนิพนธUของนักศึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู?
ผลงานดุษฎีนิพนธUของนักศึกษา ตYองไดYรับการตีพิมพU หรืออย@างนYอยตYองดำเนินการใหYผลงาน
หรือส@วนหนึ่งของผลงานไดYรับการยอมรับโดยตีพิมพUในวารสารหรือสิ่งพิมพUทางวิชาการที่มีม าตรฐาน
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีกรรมการภายนอกร@วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก@อนการตีพิมพU
หรือเสนอต@อที่ประชุมวิชาการที่มรี ายงานการประชุม (Proceedings) ในลักษณะที่เปcนฉบับเต็ม (Full
Paper)
5.3 ชRวงเวลา
แบบที่ 1 แผนการศึกษาแบบเนYนการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธUที่ก@อใหYเกิดองคUความรูYใหม@
แบบที่ 1.1 ผูYเขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
เริ่มทำดุษฎีนิพนธUตั้งแต@ป\การศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
แบบที่ 2 แผนการศึกษาแบบเนYนการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธUที่ก@อใหYเกิดความกYาวหนYา
ทางวิชาการ
แบบที่ 2.1 ผูYเขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
เริ่มทำดุษฎีนิพนธUตั้งแต@ป\การศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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แบบที่ 2.2 ผูYเขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เริ่มทำดุษฎีนิพนธUตั้งแต@ป\การศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
5.4 จำนวนหนRวยกิต
แบบที่ 1 แผนการศึกษาแบบเนYนการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธUที่ก@อใหYเกิดองคUความรูYใหม@
แบบที่ 1.1 ผูYเขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 51
หน@วยกิต
แบบที่ 2 แผนการศึกษาแบบเนYนการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธUที่ก@อใหYเกิดความกYาวหนYา
ทางวิชาการ
แบบที่ 2.1 ผูYเขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 36
หน@วยกิต
แบบที่ 2.2 ผูYเขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 51
หน@วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.1.1 บรรยายพิเศษคู@มือขั้นตอน และแหล@งขYอมูลคYาควYาประกอบการทำดุษฎีนิพนธU เริ่ม
ตั้งแต@การเสนออนุมัติหัวขYอดุษฎีนิพนธU การแต@งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธU การพัฒนาเคYา
โครงดุษฎีนิพนธU โดยมีอาจารยUที่ปรึกษาทำหนYาที่ดูแล ควบคุม และใหYคำแนะนำปรึกษาในการทำดุษฎี
นิพนธUแก@นักศึกษา เช@น การเลือกหัวขYอเรื่อง การแนะนำแหล@งขYอมูล การจัดตารางเวลาเขYาพบ/ใหY
คำปรึกษา การเตรียมอุปกรณUเครื่องมือและอื่น ๆ ที่เปcนประโยชนU
5.1.2 แต@งตั้งที่ปรึกษาดุษฎีนิ พนธU ใหYกับนักศึกษาเปcนรายบุคคล โดยพิจารณาจากความ
เชี่ยวชาญของอาจารยUที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธUกับหัวขYอวิทยานิพนธUที่นักศึกษาสนใจอย@างนYอย 2 ท@าน
5.1.3 จัดสัมมนาหรือนำคณะนักศึกษาเขYาร@วมงานประชุมวิชาการ เพื่อใหYนักศึกษาไดYเห็น
แนวโนYมและทิศทางการทำงานวิจัยดYานการจัดการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการสื่อสาร
5.6 กระบวนการประเมินผล
แบบที่ 1 แผนการศึกษาแบบเนYนการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธUที่ก@อใหYเกิดองคUความรูYใหม@
แบบที่ 1.1 ผูYเขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
1. การสอบหัวขYอดุษฎีนิพนธU (ดุษฎีนิพนธU 1)
2. การสอบเคYาโครงดุษฎีนิพนธU (ดุษฎีนิพนธU 2)
3. การสอบรายงานความกYาวหนYาของดุษฎีนิพนธU (ดุษฎีนิพนธU 3)
4. การสอบปกป}องดุษฎีนิพนธU (ดุษฎีนิพนธU 4)
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แบบที่ 2 แผนการศึกษาแบบเนYนการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธUที่ก@อใหYเกิดความกYาวหนYา
ทางวิชาการ
แบบที่ 2.1 ผูเY ขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
1. การสอบหัวขYอดุษฎีนิพนธU (ดุษฎีนิพนธU 5)
2. การสอบเคYาโครงดุษฎีนิพนธU (ดุษฎีนิพนธU 6)
3. การสอบรายงานความกYาวหนYาของดุษฎีนิพนธU (ดุษฎีนิพนธU 7)
4. การสอบปกป}องดุษฎีนิพนธU (ดุษฎีนิพนธU 8)
แบบที่ 2.2 ผูเY ขYาศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. การสอบหัวขYอดุษฎีนิพนธU (ดุษฎีนิพนธU 1)
2. การสอบเคYาโครงดุษฎีนิพนธU (ดุษฎีนิพนธU 2)
3. การสอบรายงานความกYาวหนYาของดุษฎีนิพนธU (ดุษฎีนิพนธU 3)
4. การสอบปกป}องดุษฎีนิพนธU (ดุษฎีนิพนธU 4)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู? กลยุทธ5การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ดYานบุคลิกภาพ

ภาวะผูYนำและความรับผิดชอบ

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทักษะดYานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะการเรียนรูYดYวยตนเอง

กลยุทธ5หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- สอดแทรกเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การเสริมสรYางแนวคิดในการ
พัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
- สอดแทรกเรื่องการสื่อสารที่เหมาะสม การใฝ¨รแูY ละสนใจใน
เหตุการณUความเปcนไปดYานต@าง ๆ ของสังคมไทยและสังคมโลก
ที่เกี่ยวขYองกับประเด็นนวัตกรรม
- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเปcนนักวิจัย
นักวิชาการที่มีจริยธรรม
- กำหนดกิจกรรมที่สนับสนุนใหYนักศึกษาสามารถสรYางภาวะ
ของการเปcนผูYนำ และการเปcนสมาชิกที่ดีในชั้นเรียน
- มีกติกาในชั้นเรียน เช@น การเขYาชั้นเรียนตรงเวลา
อย@างสม่ำเสมอ มีส@วนร@วมการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
- สอดแทรกเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในวิชาที่มีการบรรยาย
- รายวิชาที่มีการนำเสนอวิเคราะหUกรณีศึกษาโดยใชY
PowerPoint หรือ Mobile Application เพื่อเพิ่มทักษะใน
การใชYเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การจัดการเรียนการสอนที่ส@งเสริมใหYนักศึกษาไดYเรียนรูY
ดYวยตนเอง โดยใชYการสอนที่ยึดผูYเรียนเปcนสำคัญ
-การแลกเปลี่ยน แนวคิดทางวิชาการและประสบการณU
ทั้งภายในหYองเรียนรวมถึงภายนอกเพื่อสรYางบรรยากาศ
องคUกรแห@งการเรียนรูY

2. การพัฒนาผลการเรียนรู?ในแตRละด?าน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ
พรรณีไดYกำหนดกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูY (Learning outcomes) ซึ่งเปcนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ พ.ศ. 2552 โดยครอบคลุม 5 ดYาน คือ 1) ดYานคุณธรรม จริยธรรม 2)
ดYานความรูY 3) ดYานทักษะทางป{ญญา 4) ดYานทักษะความสัมพันธUระหว@างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ดYานทักษะการวิเคราะหUเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชYเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหYก ระจาย
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ความหมายของแต@ละผลการเรียนรูYแต@ละดYานออกเปcนรายขYอที่สามารถวัดและประเมินผล เพื่อใหY
คณาจารยUผูYรับผิดชอบรายวิชา นำไปกำหนดใชYตามความเหมาะสม ดังนี้
2.1 ด?านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู?ด?านคุณธรรมจริยธรรม
1. ใจกวYางยอมรับฟ{งความคิดเห็นที่แตกต@าง
2. มีความซื่อสัตยUสจุ ริตในการทำงาน
3. มีความยุติธรรมในการจัดการป{ญหาการสื่อสารของชุมชนทYองถิ่นทีเ่ กี่ยวขYอง
4. มีวิจารณญาณในการวินิจฉัยป{ญหาคุณธรรมอย@างมีเหตุผล
5. เปcนแบบอย@างที่ดีแก@คนอื่นในทีท่ ำงานหรือในชุมชนทYองถิ่น
2.1.2 กลยุทธ5การสอนที่ใช?พัฒนาการเรียนรู?ด?านคุณธรรมจริยธรรม
1. บรรยาย
2. สัมมนา
3. การอภิปราย
4. การใชYกรณีศึกษา
5. การแทรกเนื้อหาในทุกรายวิชาทีส่ อน
6. ทัศนศึกษา
7. กระบวนการใหYคำปรึกษางานคYนควYาอิสระหรือวิทยานิพนธU
2.1.3 กลยุทธ5การประเมินผลการเรียนรู?ด?านคุณธรรมจริยธรรม
1. การสอบย@อยในรายวิชา
2. การประเมินผลรายวิชา
3. การสังเกต
2.2 ด?านความรู?
2.2.1 ผลการเรียนรู?ด?านความรู?
1. มีความรูYความเขYาใจเกี่ยวกับเนื้อหาหลักและทฤษฎีสำคัญของสาระวิชาที่เกี่ยวขYอง
อย@างรอบดYานและลุ@มลึก
2. มีความสามารถประยุกตUหลักการและทฤษฎีที่สำคัญของสาขาวิชามาใชYในการคYนควYา
ทางวิชาการ
3. มีความรูYความเขYาใจในการพัฒนาความรูYโดยอาศัยกระบวนการวิจัยทั้งการวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณไดYดYวยตนเอง
2.2.2 กลยุทธ5การสอนที่ใช?พัฒนาการเรียนรู?ด?านความรู?
1. บรรยาย
2. สัมมนา
3. การใชYกรณีศึกษา
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2.2.3 กลยุทธ5การประเมินผลการเรียนรู?ด?านความรู?
1. การสอบย@อยในรายวิชา
2. การสอบประจำภาคในรายวิชา
3. การทำรายงานส@วนบุคคล
2.3 ด?านทักษะทางปcญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู?ด?านทักษะทางปcญญา
1. มี ความสามารถในการเลื อ กใชY ผ ลงานวิจ ัยหรือ สิ่ง ตีพ ิม พUท างวิชาการไดYอ ย@างมี
วิจารณญาณ
2. มีความสามารถในการเลือกใชYทฤษฎีในกลุ@มนวัตกรรมสื่อสาร และทฤษฏีในกลุ@มการ
จัดการนวัตกรรมในการวิเคราะหUสถานการณUทางสังคม ตลอดจนพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย
3. มีความสามารถในการใชYกระบวนการและเทคนิ คการวิจ ัยทั ้งเชิงคุณภาพและเชิ ง
ปริมาณในการแสวงหาความรูYอย@างเชี่ยวชาญ
4. มีความสามารถในการสังเคราะหUความรูYจากกระบวนการวิจัยมาประยุกตUในการเสนอ
แนวทาง นโยบาย ยุทธศาสตรUสำหรับการแกYป{ญหาหรือพัฒนาทYองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
2.3.2 กลยุทธ5การสอนที่ใช?ในการพัฒนาการเรียนรู?ด?านทักษะทางปcญญา
1. การบรรยายเชิงปฏิบัติการ
2. สัมมนา
3. การใชYกรณีศึกษา
4. กระบวนการใหYคำปรึกษางานคYนควYาดุษฎีนิพนธU
2.3.3 กลยุทธ5การประเมินผลการเรียนรู?ด?านทักษะทางปcญญา
1. การสอบย@อยในรายวิชา
2. การสอบประจำภาคในรายวิชา
3. การทำรายงานส@วนบุคคล
4. การประเมินผลรายวิชา
2.4 ด?านทักษะความสัมพันธ5และความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู?ดา? นทักษะความสัมพันธ5ระหวRางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการทำงานร@วมกับผูYอื่นไดY
2. มีความสามารถในการเปcนผูYนำตามโอกาสและสถานการณUเหมาะสม
3. มีความสามารถในการปรับตัวท@ามกลางความขัดแยYงทางสังคมและมีส@วนร@วมในการ
จัดการความขัดแยYงตามโอกาสและสถานการณU
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2.4.2 กลยุทธ5การสอนที่ใช?ในการพัฒนาผลการเรียนรู?ด?านทักษะความสัมพันธ5ระหวRาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. การบรรยายเชิงปฏิบัติการ
2. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ทัศนศึกษา
2.4.3 กลยุทธ5การประเมินผลการเรียนรู?ด?านทักษะความสัมพันธ5ระหวRางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. การสอบย@อยในรายวิชา
2. การสอบประจำภาคในรายวิชา
3. การทำรายงานกลุม@
4. การประเมินผลรายวิชา
2.5 ด?านทักษะในการวิเคราะห5การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู?ด?านทักษะในการวิเคราะห5การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีสามารถใชYคอมพิวเตอรUในการคYนควYาและนำเสนอผลการคYนควYาไดY
2. มีความสามารถในการคำนวณทางสถิติโดยใชYโปรแกรมคอมพิวเตอรU
3. มีความสามารถในการนำเสนอความรูYในรูปแบบดุษฎีนิพนธU
2.5.2 กลยุทธ5การสอนที่ใช?ในการพัฒนาการเรียนรู?ดา? นทักษะในการวิเคราะห5การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การบรรยายเชิงปฏิบัตกิ าร
2. การฝ≠กปฏิบัติโดยใชYเครื่องคอมพิวเตอรU
3. การฝ≠กปฏิบัติการวิจัย
2.5.3 กลยุทธ5การประเมินผลการเรียนรู?ด?านทักษะในการคิดวิเคราะห5การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การสอบย@อยในรายวิชา
2. การสอบประจำภาคในรายวิชา
3. การนำเสนอการคYนควYาโดยใชYโปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอผลงาน
4. การประเมินผลรายวิชา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=สู>รายวิชา (Mind Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

หมวดวิชาบังคับ
8107962 ทฤษฎีการจัดการสื่อดิจิทัลและสังคมสารสนเทศ
Digital Media Management Theories and  
Social Information
8107963 จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
Psychology of Communication for
 
Innovation Management
8107964 การรูWเท@าทันสื่อและวัฒนธรรมศึกษา
8107923

○ ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู=

3. ทักษะทางปRญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธV

5. ทักษะการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4
3.4

1

2

3

1

2

3

































































Media Literacy and Cultural Study





































สื่อใหม@และการบริหารจัดการสื่อ
New Media and Communication
Management
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● ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
8107926 เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อส@งเสริมธุรกิจทWองถิ่น
Digital Economic For Business
Community

○ ความรับผิดชอบรอง

3. ทักษะทางปRญญา

2. ความรู=

4. ทักษะ
ความสัมพันธV

5. ทักษะการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

































 





























 





























 





























 

8208961 ปรัชญาแนวคิด และทฤษฎีการสื่อสารนวัตกรรม
Philosophy, concepts and theories of
 
innovation communication
8208962 ปรัชญาแนวคิด และทฤษฎีการจัดการนวัต กรรม
สมัยใหม@
 
Philosophy, concepts and theories of
modern innovation management
8208963 สถิติประยุกต]เพื่อการวิจัยทางดWานการสื่ อสารและ
นวัตกรรม
 
Applied Statistics for Communication
and Innovation Research
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ

● ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

8208964 การสื ่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการและการ
จัดการตราสินคWา
 
Integrated Marketing Communication
and Brand Management
8208911 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
 
Advanced Qualitative Research
8208912 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
Advanced Quantitative Research

○ ความรับผิดชอบรอง





8208913 การวิจัยทางดWานการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร
ขั้นสูง
Advanced Research on communication  
innovation management
8208981 การศึกษาประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม
ร@วมสมัย
 
Social and cultural issues studies

3. ทักษะทางปRญญา

2. ความรู=

4. ทักษะ
ความสัมพันธV

5. ทักษะการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ

8208971 สัมมนาดุษฎีนิพนธ]
Dissertation seminar
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธV
8208991
8208992
8208993
8208994
8208995
8208996

ดุษฎีนิพนธ] 1
Dissertation 1
ดุษฎีนิพนธ] 2
Dissertation 2
ดุษฎีนิพนธ] 3
Dissertation 3
ดุษฎีนิพนธ] 4
Dissertation 4
ดุษฎีนิพนธ] 5
Dissertation 5
ดุษฎีนิพนธ] 6
Dissertation 6

2. ความรู=

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

5































3. ทักษะทางปRญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธV

5. ทักษะการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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● ความรับผิดชอบหลัก

1

8107941 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
8107942 ทฤษฎีการจัดการ
Management Theory
8107943 ทฤษฎีการสื่อสาร
Communication Theory
8107961 ทฤษฎีนวัตกรรมการสื่อสาร
Communication Innovation Theories

2. ความรู=

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
8208997 ดุษฎีนิพนธ] 7
Dissertation 7
8208998 ดุษฎีนิพนธ] 8
Dissertation 8
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

○ ความรับผิดชอบรอง

3. ทักษะทางปRญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธV

5. ทักษะการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

2

3

  

















 



  



  

















 



  



  





 









 



  



  





 









 



  



  





 









 



  



  





 









 



  



2

39ชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ

39

4. ความคาดหวังของผลลัพธNการเรียนรูเQ มื่อสิ้นปSการศึกษา
ปSที่
รายละเอียด
1
นักศึกษามีพื้นฐานความรูQทางวิชาการ 3 กลุ@ม ไดQแก@ (1) กลุม@ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎี
(2) กลุ@มระเบียบวิธีวิจัย (3) กลุ@มความรูเQ ฉพาะดQานทีส่ นใจ จากการเรียนรายวิชาของ
หลักสูตร
2
นักศึกษาสามารถนำองคNความรูQไปประยุกตNใชQในการวิเคราะหN อธิบาย และวิพากษN
ปรากฏการณNทางสังคมร@วมสมัยไดQอย@างถูกตQองตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีทกั ษะในการ
คQนควQาผลงานวิชาการไดQ
3
นักศึกษามีทักษะการวิจัยทัง้ ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณและสามารถนำมาประยุกตNใชQ
เปcนเครื่องมือในการดำเนินการวิจัยทีส่ ามารถสังเคราะหNองคNความรูQใหม@หรือต@อยอดองคN
ความรูQทางดQานการสื่อสารและนวัตกรรมไดQดQวยตนเองตามหลักวิชาการไดQอย@างถูกตQอง ลุม@
ลึก และสามารถนำองคNความรูQไปประยุกตNใชQในการพัฒนาถQองถิ่น สังคม และประเทศไดQ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ0ในการใหCระดับคะแนน
ใชQระบบการใหQคะแนนแบบมีค@าระดับขั้นและแบบไม@มีค@าระดับขั้นดังนี้
1.1 ระดับค@าคะแนน แบ@งเปcน 8 ระดับ
ระดับการประเมิน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมายของผลการศึกษา
ดีเยีย่ ม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใชQ (Fairly Good)
พอใชQ (Fair)
อ@อน (Poor)
อ@อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

คHาระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ระบบนี้ใชQสำหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค@าระดับคะแนนที่ถอื ว@าสอบไดQตQอง
ไม@ต่ำกว@า C แต@ถQาเปcนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดQาน ค@าระดับคะแนนที่ถือว@าสอบไดQตQองไม@ต่ำกว@า B
1.2 ระบบไม@มีค@าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณNการประเมินดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของผลการศึกษา
PD
ผ@านดีเยี่ยม
P
ผ@าน
F
ไม@ผ@าน
1.3 การประเมินดุษฎีนิพนธN มีการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คุณภาพดุษฎีนิพนธN
Excellent
ดีเยี่ยม
Good
ดี
Pass
ผ@าน
Fail
ไม@ผ@าน
1.4 การประเมินที่นอกเหนือจากขQอ 1.1 -1.3 ใหQเปcนไปตามขQอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ
พรรณี ว@าดQวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การประเมินผลวิทยานิพนธN และการศึกษาคQนควQาดQวยตนเอง ประเมินโดยคณะกรรมการสอบ
ที่ไดQรับการแต@งตั้งตามขQอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.2 กรรมการทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรูตQ ามที่ระบุไวQใน มคอ 3 และมีการทวนสอบมาตรฐาน
ขQอสอบ และการวัดผลการสอบ
2.3 การประเมินผลของแต@ละรายวิชาตQองผ@านที่ประชุมของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการประจำ
หลักสูตรที่ไดQรับแต@งตั้งก@อนประกาศผลระดับขั้นใหQนักศึกษาทราบ
2.4 การประเมินผลโดยการส@งแบบสอบถาม หรือสอบถามนักศึกษาก@อนสำเร็จการศึกษาถึงระดับ
ความพึงพอใจในดQานความรูQของหลักสูตร ความพรQอมของสิ่งแวดลQอมและสิ่งเอื้ออำนวยต@อการเรียน
และการวิจัย
3. เกณฑ0การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขQอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว@าดQวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
นักศึกษาที่จะขอรับปริญญาไดQตQองมีคุณสมบัติต@อไปนี้
แบบที่ 1 แบบเนQนการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธNที่ก@อใหQเกิดองคNความรูQใหม@
สอบผ@านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปcนผูQมีสิทธิขอทำดุษฎี
นิ พ นธN เสนอดุ ษ ฎี น ิ พ นธN และสอบผ@ า นการสอบปากเปล@ า ขั ้ น สุ ด ทQ า ย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต@งตั้ง ซึ่งจะตQองประกอบดQวยผูQทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและ
ตQองเปcนระบบเปàดใหQผูQสนใจเขQารับฟäงไดQ
สำหรับผลงานดุษฎีนิพนธNหรือส@วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธNตอQ งไดQรับการตีพิมพNหรืออย@างนQอย
ไดQรับการยอมรับใหQตีพิมพNในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑNการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร@ผลงานวิชาการ
อย@างนQอย 2 เรื่อง
แบบที่ 2 แบบเนQนการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธNที่กอ@ ใหQเกิดความกQาวหนQาทางวิชาการ
ศึกษารายวิชาครบถQวนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะตQองไดQรับคะแนนเฉลี่ยไม@ต่ำกว@า
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท@า สอบผ@านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่อเปcนผูQมีสิทธิขอทำดุษฎีนิพนธN เสนอดุษฎีนิพนธN และสอบผ@านการสอบปากเปล@า
ขั้นสุดทQาย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต@งตั้ง ซึ่งจะตQองประกอบดQวยผูQทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกสถาบันและตQองเปcนระบบเปàดใหQผูQสนใจเขQารับฟäงไดQ
สำหรับผลงานดุษฎีนิพนธNหรือส@วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธNตQองไดQรบั การตีพิมพNหรืออย@างนQอย
ไดQรับการยอมรับใหQตีพิมพNในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑNการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร@ผลงานวิชาการ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย0
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย0ใหมH
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยNใหม@ใหQรูQจักมหาวิทยาลัยและคณะฯ และใหQเขQาใจวัตถุประสงคNและ
เปåาหมายของหลักสูตร และจัดใหQมีอาจารยNพี่เลี้ยงเพื่อใหQคำแนะนำเรื่องต@าง ๆ
1.2 ชี้แจงอาจารยNใหม@ใหQเขQ าใจการบริห ารวิ ชาการของคณะและเรื่ องของการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาที่คณะตQองดำเนินการและภาระในส@วนที่อาจารยNทุกคนตQองปฏิบัติ
1.3 มีการแนะนำอาจารยNพิเศษใหQเขQาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคNของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะ
สอนพรQอมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวขQองใหQกับอาจารยNพิเศษ
2. การพัฒนาความรูCและทักษะใหCแกHคณาจารย0
2.1 การพัฒนาความรูCและทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการเพิ่มความรูQและทักษะดQานการจัดการเรียนการสอน
ใหQกับอาจารยNใหม@ และอาจารยNประจำอย@างต@อเนื่อง
2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดCานอื่น ๆ
(1) สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อสรQางองคNความรูQใหม@ และพัฒนาการเรียนการสอน
(2) จัดใหQอาจารยNในหลักสูตรใหQมีส@วนร@วมในการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุง
หลักสูตร
(3) สนับสนุนใหQคณาจารยNเขQาร@วมการประชุมสัมมนาระดับชาติ
(4) สนับสนุนใหQอาจารยNจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อใหQมีตำแหน@งทางวิชาการสูงขึ้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐานหลักสูตร
สำหรับการกำกับมาตรฐานหลักสูตรจะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำหนQาที่บริหารจัดการ
หลักสูตรใหQเปcนไปตามเกณฑNมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 จำนวน 10 ขQอ รวมทั้ง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห@งชาติ ทั้งนี้การบริหารจัดการหลักสูตรจะประกอบดQวย 3 ดQานที่
สำคัญคือ (1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยมุ@งเนQนการพัฒนาทักษะดQาน
การวิจัยและการเรียนรูQดQวยตนเองของบัณฑิต และการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปS ใหQมีความทันสมัย
ตามความกQาวหนQาของศาสตรNสาขา (2) การวางระบบผูQสอนโดยคำนึงถึงความรูQความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดแผนการเรียนรูQ (มคอ.3 มคอ.5) การควบคุม
หัวขQอ วิท ยานิพ นธN ใหQส อดคลQอ งกับ สาขาและความกQา วหนQ าของศาสตรN การแต@ง ตั้ง ที่ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธNทำหนQาที่ ช@วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธNและการเผยแพร@ตีพิมพNระดับ
บัณฑิตศึกษา และ (3) การประเมินผูQเรียน ซึ่งหลักสูตรจะมีการประเมินผูQเรียนที่มุ@งความสอดคลQองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด โดยครอบคลุมสาระสำคัญ
ดังนี้ การกำหนดรายวิชาที่มีเนื้อทันสมัย กQาวทันความกQาวหนQาวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ระบบการวางผูQสอนและอาจารยNที่ปรึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนQนนักศึกษาเปcน
สำคัญ รวมถึงส@งเสริมทักษะการเรียนรูQในศตวรรษที่ 21
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรจะมีคุณลักษณะที่พึงประสงคNตามที่หลักสูตรไดQกำหนดไวQใน มคอ.2
ซึ่งครอบคลุมการเรียนรูQอย@างนQอย 5 ดQาน คือ (1) ดQานคุณธรรมจริยธรรม (2) ดQานความรูQ (3) ดQาน
ทักษะทางปäญญา (4) ดQานทักษะความสัมพันธNระหว@างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ดQานทักษะการ
วิเคราะหNเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผลการเรียนรูQทั้ง 5 ดQาน จะเปcน
การประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผูQใชQบ ัณฑิตที่ม ีต@อ การทำงานของบัณฑิต ดQานผลงานนักศึกษา
เนื่องจากการศึกษาระดับปริญญาเอกเปcนการศึกษาในระดับสูงจะตQองมีการคQนควQา คิดอย@างเปcน
ระบบ เพื่อหาประเด็นความรูQใหม@ที่มีความน@าเชื่อถือเปcนประโยชนN ผูQสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
จะตQองจัดทำความรูQเพื่อประมวลผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชQความรูQอย@างเปcนระบบและ
สามารถนำไปเผยแพร@เพื่อประโยชนNต@อสาธารณะไดQ
3. นักศึกษา
หลักสูตรฯไดQมีการประชุมวางแผน กำหนดการรับสมัครนักศึกษาตาม มคอ.2 ของหลักสูตร และ
จัดทำแผนการรับนักศึกษา เพื่อใหQมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนที่เนQนผูQเรียนเปc น
ศูนยNกลาง รวมทั้งสัดส@วนผูQเรียนและผูQสอนมีความสมดุล สามารถบริหารจัดการ การกำกับดูแลการ
เรียนการสอนและที่ป รึก ษาวิทยานิพนธNไดQอย@างทั่วถึง โดยหลักสูตรมีการแต@งตั้งคณะกรรมการ
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วิชาการรระดับหลักสูตร เพื่อปฏิบัติหนQาที่ โดยหลักสูตรฯ ไดQกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาเปcนผูQที่มี
คุณสมบัติตามขQอบังคับมหาวิทยาลัยว@าดQวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ซึ่งไดQระบุไวQใน มคอ. 2 ของหลักสูตรฯ คือ เปcนผูQสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจาก
สถาบันอุดมศึก ษาที่สภามหาวิท ยาลัยรับ รอง และคณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาแลQว
เห็นสมควรเขQารับการศึกษา และมีคุณสมบัติอื่นตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง
การรับสมัครเขQาศึกษาต@อระดับบัณฑิตศึกษาในแต@ละปSการศึกษา โดยจัดทำแผนการรับนักศึกษาเปcน
2 แบบ คือ แบบที่ 1 และแบบที่ 2
การเตรียมความพรQอมแก@นักศึกษาของหลักสูตร หลักสูตรมีการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
เพื่อเตรียมความพรQอมก@อนเขQาศึกษาต@อ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชนNที่นักศึกษาจะไดQรับสูงสุด เพื่อที่จะ
พัฒนาองคNความรูQ ทักษะปäญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ@งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเพียงพอ เพื่อใหQ
สามารถสำเร็จการศึกษาไดQตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด โดยหลักสูตรจะมีการแต@งตั้งอาจารยNที่
ปรึก ษาและที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธNเ พื่อ ปฏิบ ัติห นQาที่ควบคุม ดูแล การใหQคำปรึ ก ษาวิท ยานิพ นธN
ช@วยเหลือ เสนอแนะแนวทางการจัดทำวิทยานิพนธNที่มีคุณภาพอย@างใกลQชิดผ@านช@องทางการสื่อสาร
ทุกรูปแบบ เพื่อรักษาการคงอยู@ของนักศึกษา การสำเร็จการศึกษา รวมถึงหลักสูตรไดQมีการจัดทำ
เครื่องมือเพื่อสำรวจความพึงพอใจและการจัดการขQอรQองเรียนของนักศึกษาทีม่ ีต@อการบริหารหลักสูตร
อาจารยN การส@งเสริมและพัฒนานักศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรูQ และอื่นๆ เพื่อนำผลดังกล@าวมาเปcน
ขQอมูลพื้นฐานต@อการบริหารงานและการพัฒนาศักยภาพของหลักสูตรในแต@ละปSการศึกษาต@อไป
4. คณาจารย0
หลักสูตรมีการกำหนดระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารยNหลักสูตรที่ชัดเจน โดยมีการ
แต@ง ตั้ง คณะกรรมการจัดทำระบบและกลไกทำหนQาที่พ ิจ ารณาแผนบริหารและพัฒนาอาจารยNที่
ครอบคลุมประเด็นดQานการรับและแต@งตั้งอาจารยN ซึ่งมีการกำหนดเกณฑNคุณสมบัติก ารรับอาจารยNที่
เหมาะสมกับสาขา โปร@งใส ปรากฏใน มคอ.2 ของหลักสูตร และสอดคลQองกับประกาศการรับสมัคร
ของทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้อาจารยNประจำหลักสูตรยังมีส@วนร@วมเปcนกรรมการสอบสัมภาษณN
และแต@งตั้งอาจารยNประจำหลักสูตรการบริหารอาจารยNหลักสูตรมีการกำหนดนโยบายและยึดหลักการ
บริหารดQวยหลักธรรมาภิบาลมีการจัดแผนการบริหารและพัฒนาอาจารยNรายบุคคลในระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อใหQอาจารยNมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามเกณฑNมาตรฐานหลักสูตร
กล@าวคือ เปcนอาจารยNผูQรับผิดชอบหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท@าหรือเปcนผูQตำแหน@งทาง
วิชาการไม@ต่ำกว@ารองศาสตราจารยN ตQองทำหนQาที่ที่ปรึกษาวิทยานิพนธN ผูQสอบหรือผูQสอน คุณวุฒิไม@ต่ำ
กว@าปริญญาเอกหรือดำรงตำแหน@งรองศาสตราจารยNขึ้นไป และดQานการส@งเสริมและพัฒนาอาจารยN
หลักสูตรมีระบบและกลไก รวมถึงแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนในการที่จะส@งเสริม
สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของอาจารยNประจำหลักสูตร เช@น การอบรมสัมมนา หลักสูตรระยะสั้น
การศึกษาต@อ และการเขQาสู@ตำแหน@งทางวิชาการ โดยมีอาจารยNพี่เลี้ยงเปcนผูดQ ูแลนอกจากนี้หลักสูตรยัง
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มีการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยN เพื่อใหQเกิดการพัฒนาอาจารยN การทบทวน
บทบาทหนQาที่และการปรับปรุงอย@างต@อเนื่อง พรQอมนำผลประเมินรายงานต@อคณะและมหาวิท ยาลัย
ตามลำดับ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูCเรียน
มุ@งใหQความสำคัญกับการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยการพัฒนาทักษะดQาน
การวิจัยและการเรียนรูQดQวยตนเองของบัณฑิต รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปS เพื่อใหQเกิดความ
ทันสมัยตามความกQาวหนQาของศาสตรNสาขา การบูรณาการการเรียนการสอนควบคู@กับการประยุกตN
ทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาระบบคิดที่จะต@อยอดสู@การสรQางองคNความรูQใหม@ของนักศึกษาเมื่อ
สำเร็จการศึกษา โดยเนQนผูQเรียนเปcนศูนยNกลางการเรียนรูQ ทั้งนี้ดQวยหลักสูตรไดQใหQความสำคัญ ต@อการ
วางระบบผูQสอนซึ่งคำนึงถึงความรูQความสามารถและความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการ
กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดแผนการเรียนรูQ (มคอ.3 มคอ.5)เพื่อใหQเกิดประโยชนNต@อผูQสอน
และนัก ศึก ษาอย@างแทQจริง ดQานการประเมินผูQเรียน หลัก สูตรไดQม ี การออกแบบเครื่องมือระบบ
ออนไลนNในการประเมินผูQเรียนและผูQสอน ทั้งนี้การประเมินผูQเรียนของหลักสูตรจะครอบคลุมประเด็น
การประเมินผลการเรียนรูQตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรูQของนักศึกษา การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.7) และการประเมินวิทยานิพนธNของนักศึกษาปริญญาเอก
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูC
หลักสูตรมีการกำหนดระบบและกลไกโดยการมีส@วนร@วมจากอาจารยNในหลักสูตร โดยอาจารยN
หลักสูตรจะมีบทบาทหนQาที่ต@อการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูQของหลักสูตรในรูป แบบ
คณะกรรมการจัดทำระบบและกลไกการเรียนรูQ นอกจากการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูQ
ภายในหลักสูตรเพื่อประโยชนNต@อการจัดการเรียนการสอนของอาจารยNและนักศึกษาแลQว ยังมีหนQาที่
ใหQบริการแก@หน@วยงาน องคNกร ชุมชน ทQองถิ่น ดQานการจัดการการสื่อสารภายในและภายนอกองคNกร
ตามการขอรับ บริก ารอย@างต@อ เนื่อ ง นอกนี้ห ลัก สูตรยัง มีก ารสรQางเครือข@ายความร@วมมือ การใชQ
ทรัพยากรร@วมกันระหว@างหลักสูตร คณะ องคNกรภายในและภายนอกทั้งในส@วนของรายวิชา กิจกรรม
และโครงการ การจัดพื้นที่เพื่อการสืบคQนขQอมูลดQานเทคโนโลยีสารสนเทศต@อการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เพียงพอ โดยมีอาจารยNหลักสูตรทำหนQาที่ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การ
บำรุงรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูQร@วมกัน
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7. ตัวบHงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบHงชี้ผลการดำเนินงาน
1. อาจารยNประจำหลักสูตรอย@างนQอยรQอยละ 80 มีส@วนร@วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลQองกับ
กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ แห@ งชาติ หรือ มาตรฐานคุ ณวุฒิ ส าขา/
สาขาวิชา (ถQามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณN
ภาคสนาม (ถQามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อย@างนQอยก@อน
การเปàดสอนในแต@ละภาคการศึกษาใหQครบทุกรายวิชา
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณNภาคสนาม (ถQามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปàดสอน
ใหQครบทุกรายวิชา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปSการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูQ ที่กำหนดในมคอ.3และมคอ.4 (ถQามี) อย@างนQอยรQอยละ 25
ของรายวิชาที่เปàดสอนในแต@ละปSการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธN การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรีย นรู Q จากผลการประเมิ น การ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปSที่แลQว
8. อาจารยNใหม@ (ถQามี) ทุกคน ไดQรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ดQานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยNประจำทุกคนไดQรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย@างนQอยปSละหนึ่งครั้ง
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถQามี) ไดQรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ไม@นQอยกว@ารQอยละ 50 ต@อปS
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปSสุดทQาย/บัณฑิตใหม@ ที่มีต@อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม@นQอยกว@า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5
12. ระดับความพึงพอใจของผูQใชQบัณฑิตที่มีต@อบัณฑิตใหม@ เฉลี่ย
ไม@นQอยกว@า 3.50จากคะแนนเต็ม 5
13. อื่นๆ ระบุ……………………………………………………….
รวมตัวบHงชี้ (ขCอ) ในแตHละปq
ตัวบHงชี้บังคับ (ขCอที่)
ตัวบHงชี้ตCองผHานรวม (ขCอ)

ปqที่ 1

ปqที่ 2

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

12
1-5
8

12
1-5
8

12
1-5
8

9
1-5
8

10
1-5
8

ปqที่ 3 ปqที่ 4 ปqที่ 5
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เกณฑ0การประเมิน: หลัก สูตรไดQมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตQอ งผ@านเกณฑN
ประเมินดังนี้ ตัวบ@งชี้บังคับ (ตัวบ@งชี้ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเปåาหมาย และมีจำนวนตัวบ@งชี้ที่มี
ผลการดำเนินการบรรลุเปåาหมาย ไม@นQอยกว@ารQอยละ 80 ของตัวบ@งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัว
บ@งชี้บังคับและตัวบ@งชี้รวมในแต@ละปS
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ0การสอน
ช@วงก@อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธNการสอนโดยทีมผูQสอนหรือการปรึกษาหารือกับ
ผูQเชี่ยวชาญดQานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส@วนช@วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหNผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษาโดยวิเคราะหNจาก พฤติกรรมในการเรียน ผลการเรียนของนักศึกษา
หากผลการประเมินที่ไดQสามารถนำไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจใชQวิธีการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในลำดับต@อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย0ในการใชCแผนกลยุทธ0การสอน
การประเมินทักษะสามารถทำโดยการกำหนดใหQนักศึกษาในแต@ละวิชาเปcนผูQประเมิน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย0เกHา
การประเมินจากศิษยNเก@า โดยใชQแบบสอบถาม
2.2 ประเมินจากนายจCางหรือสถานประกอบการ
โดยวิธีการสัมภาษณNหรือการส@งแบบสอบถามไปยังผูQใชQบัณฑิต
2.3 ประเมินโดยผูCทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
โดยวิธีสัมภาษณN สอบถาม หรือประร@วมกับผูQทรงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ตามดั ช นี บ @ ง ชี ้ผ ลการดำเนิน งานในหมวดที่ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดQรับการแต@งตั้งจากคณะ ซึ่งคณะไดQมีการพัฒนาหลักสูตรใหQทันสมัยแสดง
การปรับปรุงดัชนีดQานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปcนระยะๆ อย@างนQอยทุกๆ 5 ปS และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย@างต@อเนื่องทุก 5 ปS
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
รวบรวมขQอเสนอแนะ/ขQอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูQใชQบัณฑิต ผูQทรงคุณวุฒิวิเคราะหN
ทบทวนขQอมูลขQางตQน โดยผูQรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตรเสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผน
กลยุทธN
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ภาคผนวก ก
คำอธิบายรายวิชา
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หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
8107941

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-5)
English for Graduate Students
ฝîกทักษะพื้นฐานในการพูด การฟäง การอ@าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เนQนการ
อ@ า น และสรุ ป ใจความสำคั ญ ของบทคั ด ย@ อ และเอกสารทางวิ ช าการ โดยฝî ก เขี ย นบทคัดย@อ
ภาษาอังกฤษจากการสืบคQนสิ่งพิมพN และสื่ออิเล็กทรอนิกสN
A practice of English basic skills in speaking, listening, reading and writing. This
course emphasizes reading and summarizing the essence of abstracts and academic
documents by practicing writing abstracts in English from searching publications and
electronic media
8107942

ทฤษฎีการจัดการ
3 (2-2-5)
Management Theory
ศึกษา ทฤษฎีแนวคิดการจัดการ วิวัฒนาการของหลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับ
หลักการจัดการ การควบคุม และการสั่งการในการสื่อสาร ศึกษาสภาพแวดลQอมของการสื่อสารที่มี
อิทธิพลต@อการจัดการการสื่อสาร ความรับผิดชอบต@อสังคมและจริยธรรมทางการสื่อสาร รวมทั้งการ
ประยุกตNหลักการการจัดการสื่อสารสำหรับงานนิเทศศาสตรN
A study of management concepts and theories, evolution of principles
and concepts regarding principles of managing, controlling and commanding of
communication. A study of an environment in communication that influences the
management, social responsibility and ethics of communication. This includes an
applying of the principles of communication management for Communication Arts.

8107943

ทฤษฎีการสื่อสาร
3 (2-2-5)
Communication Theory
ศึกษาปฐมบทแห@งการสื่อสารของมนุษยN ทฤษฎีจิตวิทยาและพฤติกรรมการสื่อสาร
ของมนุษยN ทฤษฎีเ ทคโนโลยีก ารสื่อ สาร โลกาภิวัตนNก ับโลกออนไลนN ทฤษฎีความหมายกับการ
วิเคราะหNวัฒนธรรมร@วมสมัย ทฤษฎีการสื่อสารกับการวิเคราะหNทางการเมือง ทฤษฎีกลุ@มการสื่อสาร
เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทฤษฎีการสื่อสารกับการเพิ่มมูลค@าทางเศรษฐกิจ และทฤษฎีหลัง
สมัยใหม@ และหลังโครงสรQางนิยม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2563

51

A study of human communication genesis, theories of psychology, human
communication behaviors, communication technologies, globalization with an online
world. This includes theories of meaning and analysis of contemporary cultures,
communication theories with a political analysis, communication group theories for
social changes, communication theories with economic values added and
postmodern/post-structural theories.
8107961

ทฤษฎีนวัตกรรมการสื่อสาร
3 (2-2-5)
Communication Innovation Theories
ศึกษาทฤษฎีการแพร@กระจายนวัตกรรม ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ ยวขQอ งกั บ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสือ่ สารจากสำนักคิดทั้งในประเทศไทยและต@างประเทศ นำมาประยุกตNใชQ
ในการวิเ คราะหNก รณีศึก ษาในทQอ งถิ่น และภูม ิภ าคตะวันออกเพื ่อ พัฒ นานวัตกรรมการสื่ อ สาร
การเกษตร นวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ และ นวัตกรรมการสื่อสารวัฒนธรรมสรQางสรรคNมูลค@า (เช@น
อัญมณี การท@องเที่ยว เปcนตQน) ไดQอย@างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดไทยแลนดN 4.0
A study of innovation diffusion theories, including concepts, theories
related to innovation and communication technologies from both Thailand and foreign
countries’ schools of thought. These theories will apply to analyze case studies in
local areas, especially in the eastern regions for developing the innovations of
agricultural communication, health communication and cultural communication for
creating values efficiently (gems and tourism industries, etc.) regarding “Thailand 4.0
concept”.

หมวดวิชาบังคับ
8107962
ทฤษฎีการจัดการสื่อดิจิทัลและสังคมสารสนเทศ
3 (2-2-5)
Digital Media Management Theories and Social Information
ศึ ก ษาทฤษฎี จ ากสำนั ก เทคโนโลยี เ ปc น ตั ว กำหนด ตลอดจนแนวคิ ด ทฤษฎี
โลกาภิวัฒนN แนวคิดการหลอมรวมสื่อ แนวคิดสื่อ ดิจิทัล แนวคิดสื่อ ใหม@ และสื่อสังคมออนไลนN
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวขQองกับการจัดการสื่อดิจิทัลและสังคมสารสนเทศ นำมาประยุกตNใชQในการ
วิเคราะหNปรากฏการณNดQานการสื่อสารการเกษตร การสื่อสารสุขภาพ และการสื่อสารเชิงวัฒนธรรม
สรQางสรรคNมูลค@าอันจะนำไปสู@การพัฒนานวัตกรรมของทQองถิ่น
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A study of theories in technology determination school of thought, the
concepts of globalization, media convergence, digital media, new media and social
media including researches related to digital media management and information
society. These will apply to analyze the phenomena in agricultural communication,
health communication and creative cultural communication for developing local
innovations.
8107963

จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3 (2-2-5)
Psychology of Communication for Innovation Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางดQานจิตวิทยา จิตวิเคราะหN แนวคิดพฤติกรรมผูQบ ริโ ภค
แนวคิดทัศนคติ แนวคิดแรงจูงใจจากสำนักคิดตะวันตกและตะวันออก และนำมาประยุกตNใชQในการ
จัดการนวัตกรรมที่เกี่ยวขQองกับประเด็นการสื่อสารการเกษตร การสื่อสารสุขภาพ และการสื่อสารเชิง
วัฒนธรรมสรQางสรรคNมูลค@า รวมถึงการประยุกตNใชQออกแบบเครื่องมือในการวิจัย
A study of theories in psychology, psychoanalysis and concepts of
consumer behaviors, attitudes and motivation from western and eastern schools of
thought. These will apply to manage the innovations related to arguments in
agricultural communication, health communication and creative cultural
communication. These also adapt to design research tools.
8107964

การรูCเทHาทันสื่อและวัฒนธรรมศึกษา
3 (2-2-5)
Media Literacy and Cultural Study
ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวขQองกับการรูQเท@าทันสื่อ แนวคิดกลุ@มวัฒนธรรมศึกษา ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวขQองกับสื่อออนไลนN นำมาเปcนกรอบสำหรับวิเคราะหNกรณีศึกษาที่เปcนสื่อมวลชนและ
สื่อออนไลนNในสังคมไทย
A study of concepts in media literacy, cultural studies and laws related
to online media. These will use to be frameworks for an analysis of mass media and
online media case studies in Thai society.
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8107923

สื่อใหมHและการบริหารจัดการสื่อ
3 (2-2-5)
New Media and Communication Management
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีต@าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะอย@างยิง่
สื่อใหม@และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ผสมผสานกับหลักการจัดการ การควบคุม และการสั่งการใน
การสื่อสาร ศึกษาสภาพแวดลQอมของการสื่อสารที่มีอิทธิพลต@อการจัดการการสื่อสารสื่อใหม@ความ
รับผิดชอบต@อสังคมและจริยธรรมทางการสื่อสาร รวมทั้งการประยุกตNสื่อใหม@ตามหลักการการจัดการ
สื่อสารสำหรับงานนิเทศศาสตรN
A course of concepts, principles and theories related to mass
communication, new media and communication technologies intertwine with the
principles of management, control and command in communication. A study of
environments in communication which influence the management of new media,
social responsibility and media ethics. This includes an applying of new media relevant
to the principles of communication management for communication arts.
8107926

เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสHงเสริมธุรกิจทCองถิ่น
3 (2-2-5)
Digital Economic For Business Community
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต@าง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิท ัล ระบบการ
สื่อ สารที่เสริมสรQางระบบเศรษฐกิจดิจิท ัล อาทิ ระบบอินเทอรNเน็ต ระบบคลาวN ระบบ Mobile
Application เปcนตQน ตลอดจนแนวคิดอินเทอรNเน็ตในสรรพสิ่ง และสามารถนำไปประยุกตNใชQในการ
พัฒนาธุรกิจทQองถิ่นที่เกี่ยวขQองกับมิติการเกษตร สุขภาพ และวัฒนธรรมสรQางสรรคNมูลค@า
A study of concepts, principles, and theories related to digital economy,
communication system that strengthens the digital economy such as the systems of
the Internet, Cloud and Mobile Application, including the concept of “ the Internet in
everything.” These can be applied in a development of local businesses involving the
aspects of agriculture, health and creative culture.
8208961

ปรัชญาแนวคิด และทฤษฎีการสื่อสารนวัตกรรม
3 (2-2-5)
Philosophy, concepts and theories of innovation communication
ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก ปรัชญาหลังสมัยใหม@ ความสำคัญของแนวคิดทฤษฎี
การสื่อสารนวัตกรรมขั้นสูง ผลกระทบต@อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เพศในระดับบุคคล
ชุมชน ทQองถิ่น ภูมิภาค ประเทศ ไปจนถึงระดับโลก การประยุกตNแนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารนวัตกรรม
กับการสรQางสรรคNนวัตกรรมการสื่อสารการเกษตร นวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ และนวัตกรรมการ
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สื่อสารวัฒนธรรมสรQางสรรคNมูลค@า รวมถึงทฤษฎีวิพากษN ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษา ทฤษฎีโครงสรQางนิยม
และทฤษฎีหลังโครงสรQางนิยม
A course of western and eastern philosophy postmodern philosophy,
an importance of concepts and theories, advanced innovation communication and
the impact of economy, society, politics, culture, gender on an individual, community,
local, regional, national, and global level. An application of communication concepts
or theories to create innovations of agricultural communication, health communication
and creative culture communication. This includes critical theories, cultural studies
theories, structuralism and post structuralism theories.
8208962

ปรัชญาแนวคิด และทฤษฎีการจัดการนวัตกรรมสมัยใหมH
3 (2-2-5)
Philosophy, concepts and theories of modern innovation

management
ปรัชญาตะวันตก แนวคิด ทฤษฎีการจัดการองคNกรภาครัฐและเอกชนขั้นสูง ทฤษฎี
การจัดการมิติอื่น ๆ ผลกระทบต@อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เพศในระดับบุคคล ชุมชน
ทQองถิ่น ภูมิภาค ประเทศ ไปจนถึงระดับโลก การประยุกตNแนวคิด ทฤษฎีการจัดการนวัตกรรมกับการ
การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารการเกษตร นวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ และนวัตกรรมการสื่อสาร
วัฒนธรรมสรQางสรรคNมูลค@า
A course of western philosophy, concepts and theories of advanced
management in government/ private organizations, and other aspects of management
theories including the impacts of economy, society, politics, culture, gender on the
individual, local, regional, national, and global levels. This includes an application of
innovation management concepts/ theories to the innovations of agricultural
communication, health communication and creative culture communication.
8208963

สถิติประยุกต0เพื่อการวิจัยทางดCานการสื่อสารและนวัตกรรม
3 (2-2-5)
Applied Statistics for Communication and Innovation Research
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางสถิติทั้งสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน การเลือกใชQ
สถิติที่เหมาะสมกับการวิจัยทางดQานนิเทศศาสตรN นวัตกรรมการสื่อสาร ตลอดจนการใชQโปรแกรม
คอมพิวเตอรNสำเร็จรูปในการประมวลผลขQอมูลในการวิจัย
A study of descriptive and inferential statistics concepts/ theories, a
suitable selection of statistics for researches in communication arts and innovation
communication, including statistical computer programs for research’s data processing.
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8208964

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและการจัดการตราสินคCา
3 (2-2-5)
Integrated Marketing Communication and Brand Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความเปcนมาของตราสินคQา การสื่อสารการตลาด เครื่องมือ
สื่อสารการตลาดประเภทต@าง ๆ ทั้งในรูปแบบออนไลนNและออฟไลนN วิเคราะหNกรณีศึกษาตราสินคQา
การสื่อสารตราสินคQา และการจัดการตราสินคQาในประเทศและต@างประเทศ ตลอดจนสามารถนำองคN
ความรูQมาประยุกตNใชQในการสื่อสารการตลาด และจัดการตราสินคQาแบบบูรณาการกับธุรกิจในทQองถิ่น
A study of concepts/ theories and brand history. marketing
communication, various online and offline tools of marketing communication. An
analysis of case studies in brand/ brand communication and domestic/ foreign brand
management. This includes the ability of knowledge applying in marketing
communications and integrated brands management in local businesses.
8208911

การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Qualitative Research
ปรัชญาประจักษNนิยม ปรัชญาปรากฏการณNวิทยา ศาสตรNแห@งการตีความหมาย ภว
วิทยาของความจริงที่อยู@เบื้องหลังวิธีคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาวิธีการเก็บรวบรวมขQอมูลใน
การวิจัยเชิงคุณภาพ อาทิ ชาติพันธุNวรรณนา การสนทนากลุ@ม การสังเกต การสัมภาษณN การวิเคราะหN
เอกสาร การวิเ คราะหNตัวบท เปcนตQน พัฒ นาโจทยNก ารวิจ ัย คำถามนำวิจ ัย ทบทวนวรรณกรรม
วิเคราะหNขQอมูลเชิงคุณภาพ การตรวจสอบขQอมูลแบบสามเสQา สรุปและอภิปรายผลการวิจัย อย@างมี
มาตรฐานทางจริยธรรมการวิจัย
A course of empirical/ phenomenology philosophies, interpretation
sciences and ontology of qualitative research. A study of data collection methods in
qualitative research such as ethnographic, group discussion, observation, interview,
document analysis and text analysis, a development of research problems, research
questions, literature reviews and analysis of qualitative data, triangular data checking,
a conclusion and discussion of research findings with research ethics.
8208912

การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Quantitative Research
ปรัชญาประจักษNนิยม ปรัชญาปฏิฐานนิยม ภาววิทยาของความจริงที่อยู@เบื้องหลังวิธี
คิดของการวิจัยเชิงปริมาณ ออกแบบระเบียบวิธีวิจัย ประชากร กลุ@มตัวอย@าง วิธีการสุ@มกลุ@มตัวอย@าง
หลักในการพัฒนาเครื่องมือของการวิจัยเชิงปริมาณ การตรวจสอบความเที่ยง ความตรงของเครื่องมือ
สถิติขั้นสูงสำหรับวิเคราะหNขQอมูลเชิงปริมาณ พัฒนาโจทยNการวิจัย คำถามนำวิจัย ทบทวนวรรณกรรม
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วิเคราะหNขQอมูลเชิงปริมาณการใชQโปรแกรมคอมพิวเตอรNในการวิเคราะหNขQอมูลเชิงปริมาณ สรุปและ
อภิปรายผลการวิจัย อย@างมีมาตรฐานทางจริยธรรมการวิจัย
A course of empirical/ phenomenology philosophies, interpretation
sciences and ontology of quantitative research. A study of research design, population,
sample size, random sampling methods, principles for a development of quantitative
research tools, reliability and validity testing of questionnaires, advanced statistics for
quantitative data analysis, a development of research problems/ research questions,
literature reviews, an analysis of quantitative data, statistical computer programs for
quantitative data analysis, processing use computer programs to analyze quantitative
data, a conclusion and discussion of research findings with research ethics.
8208913

การวิจัยทางดCานการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Research on communication innovation management
อภิปรายแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขQองกับประเด็นทางนวัตกรรม ประเด็น
ทางการสื่อสารที่ผ@านมาในมิติต@าง ๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ทQองถิ่น ต@อยอดไปสู@การ
พัฒนาหัวขQอ โจทยN โครงร@างดุษฎีนิพนธNที่เกี่ยวขQองกับนวัตกรรมการสื่อสารการเกษตร นวัตกรรมการ
สื่อสารสุขภาพ และนวัตกรรมการสื่อสารเชิงวัฒนธรรมสรQางสรรคNมูลค@า รวมถึงหัวขQอดุษฎีนิพนธNอื่น
ๆ ที่มีคุณค@าและความลุ@มลึกในปริมณฑลของนวัตกรรมการสื่อสาร
A discussion of concepts, theories and research related to innovations
and communication arguments in various aspects, such as politics, economy, society,
locals/ communities. This continues to develop dissertation topics/ proposals related
to agricultural communication innovation, health communication innovation and
innovative cultural communication, including other valuable and discreet topics
dissertation in the scope of communication innovation.
8208981

การศึกษาประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมรHวมสมัย
3 (2-2-5)
Social and cultural issues studies
วิเคราะหN วิพากษN อภิปราย สังเคราะหNความรูQในประเด็นที่เกี่ยวขQองกับนวัตกรรม
การสื่อ สารการเกษตร นวัตกรรมการสื่อ สารสุขภาพ และนวัตกรรมการสื่อ สารเชิง วัฒ นธรรม
สรQางสรรคNมูลค@าที่น@าสนใจในเชิงลึก ตลอดจนประเด็นทางสังคมอื่น ๆ ที่น@าสนใจที่เกิดขึ้นในโลกดQวย
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขQอง เพื่อเสนอมุมมองใหม@ ช@องว@างทางความรูQที่จะนำไปสู@
การพัฒนาโจทยNการวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต
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An analysis, criticism, discussion and synthesis of knowledge for issues
related to innovations of agricultural communication, health communication and
interesting/ profound creative cultural communication. This includes various global
interesting social issues with relevant frameworks, theories and research in order to
propose new perspectives and knowledge gaps for a development of dissertation
problems.
8208971

สัมมนาดุษฎีนิพนธ0
3 (2-2-5)
Dissertation seminar
สังเคราะหNองคNความรูQจากการทบทวนวรรณกรรมดQานสังคมศาสตรN มนุษยNศาสตรN
และการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อนำไปสู@การวิเคราะหNและอภิปรายสถานการณNปäจจุบัน การ
เลือกหัวขQอดุษฎีนิพนธN การวิเคราะหNประเด็นปäญหา การพัฒนาโจทยNการวิจัย การพัฒนาวัตถุประสงคN
การวิจัย การนำเสนอและการสอบปåองกันโครงร@างดุษฎีนิพนธN
A synthesis of knowledge from literature reviews in Social
Sciences/ Humanities and innovation communication management for analysis and
discussion of current situations. This includes a selection of dissertation topics, an
analysis of problems, a developing of research problems/objectives, presentations and
defending dissertation proposals.
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ0
8208991
ดุษฎีนิพนธ0 1
9 หนHวยกิต
Dissertation 1
นัก ศึก ษาพัฒ นาหัวขQอ และโจทยNดุษฎีนิพ นธNท ี่นัก ศึก ษาสนใจและเกี่ยวขQองกับ
ประเด็นนวัตกรรมการสื่อสาร นวัตกรรมการสื่อสารการเกษตร นวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ และ
นวัตกรรมการสื่อ สารเชิง วัฒ นธรรมสรQางสรรคNม ูล ค@า หรือ หัวขQอ และโจทยNก ารวิจ ัยดQานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวขQองและมีคุณค@าทางวิชาการดQานนิเทศศาสตรNที่มีความลุ@มลึกทางวิชาการสูง สะทQอนนัยยะที่จะ
นำไปสู@การสรQางองคNความรูQใหม@ โดยอยู@ในความดูแลของอาจารยNที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธNอย@างใกลQชิด
Students develop dissertation topics and problems of their own
interests which related to the issues of communication innovations, agricultural
communication innovations, health communication innovations and innovation and
creative cultural communication including other topics/ problems which are
valuable/ advanced academic in communication arts in order to develop new
knowledge or original dissertation under the closed supervision of advisors.
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8208992

ดุษฎีนิพนธ0 2
12 หนHวยกิต
Dissertation 2
นัก ศึก ษาพัฒนาเคQาโครงดุษฎีนิพนธNที่นัก ศึกษาสนใจและเกี่ยวขQอ งกับประเด็น
นวัตกรรมการสื่อสารการเกษตร นวัตกรรมการสือ่ สารสุขภาพ และนวัตกรรมการสื่อสารเชิงวัฒนธรรม
สรQางสรรคNมูลค@า หรือหัวขQอและโจทยNการวิจัยดQานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขQองและมีคุณค@าทางวิชาการดQาน
นิเทศศาสตรNที่มีความลุ@มลึกทางวิชาการสูง โดยอยู@ในความดูแลของอาจารยNที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธNอย@าง
ใกลQชิด และนักศึกษาจะตQองนำเสนอเคQาโครงดุษฎีนิพนธNต@อคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธN
Students develop dissertation topics and problems of their own
interests which related to the innovations issues of communication, agricultural
communication, health communication and creative cultural communication including
other topics/problems which are valuable/advanced academic in communication arts
in order to develop new knowledge or original dissertation under the closed
supervision of advisors. Students have to present their proposals to the dissertation
committees.
8208993

ดุษฎีนิพนธ0 3
12 หนHวยกิต
Dissertation 3
นักศึกษาลงพื้นที่เก็บรวบรวมขQอมูลตามที่กำหนดไวQในเคQาโครงดุษฎีนิพนธNอย@างมี
คุณธรรมจริยธรรม วิเคราะหNขQอมูล เขียนรายงานผลการวิเคราะหNขQอมูลโดยอยู@ในความดูแลของ
อาจารยNที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธNอย@างใกลQชิด และนัก ศึกษาจะตQองนำเสนอผลการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะหNขQอมูลต@อคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธN โดยขQอมูลที่เก็บรวบรวมไดQมานั้นจะตQองแสดงใหQ
เห็นถึงศักยภาพที่จะนำไปสู@การสรQางองคNความรูQใหม@ ๆ
Students collect the data ethically in the determine fields in their
proposals. They do and write the report of data analysis under the closed supervision
of advisors and then present their data collections and analysis to the dissertation
committees. The collected data should show the potential of new knowledge base
creation.
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8208994

ดุษฎีนิพนธ0 4
18 หนHวยกิต
Dissertation 4
นักศึกษาสังเคราะหNองคNความรูQจากขQอมูล โดยระดับของความรูQที่สังเคราะหNไดQนั้น
จะตQองอยู@ในระดับไม@ต่ำกว@าแบบจำลอง ก@อใหQเกิดองคNความรูQใหม@ในดQานนั้น ๆ และพัฒนาดุษฎีนิพนธN
ฉบับสมบูรณNตามรูปแบบที่กำหนด โดยอยู@ในความดูแลของอาจารยNที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธNอ ย@างใกลQชิด
และนักศึกษาจะตQองสอบปåองกันดุษฎีนิพนธNต@อคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธN
Students synthesize knowledge from data. The level of synthetic
knowledge must be at least not lower than the model which creates new knowledge
bases in those specific fields and develops the complete dissertations regarding the
specific format under the closed supervision of advisors. Students have to defend their
completed dissertation to committees.
8208995

ดุษฎีนิพนธ0 5
6 หนHวยกิต
Dissertation 5
นัก ศึก ษาพัฒ นาหัวขQอ และโจทยNดุษฎีนิ พ นธNท ี่นัก ศึก ษาสนใจและเกี่ยวขQอ งกับ
ประเด็นนวัตกรรมการสื่อสารนวัตกรรมการสื่อสารการเกษตร นวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ และ
นวัตกรรมการสื่อ สารเชิง วัฒ นธรรมสรQางสรรคNม ูล ค@า หรือ หัวขQอ และโจทยNก ารวิจ ัยดQานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวขQองและมีคุณค@าและก@อใหQเกิดการต@อยอดความรูQและความกQาวหนQาทางวิชาการดQานนิเทศ
ศาสตรN โดยอยู@ในความดูแลของอาจารยNที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธNอย@างใกลQชิด
Students develop dissertation topics and problems of their own
interests which related to the innovations issues of communication, agricultural
communication, health communication and creative cultural communication including
other topics/ problems which are relevant and valuable for an academic advancing in
communication arts under the closed supervision of advisors.
8208996

ดุษฎีนิพนธ0 6
9 หนHวยกิต
Dissertation 6
นัก ศึก ษาพัฒนาเคQาโครงดุษฎีนิพนธNที่นัก ศึกษาสนใจและเกี่ยวขQอ งกับประเด็น
นวัตกรรมการสื่อสารการเกษตร นวัตกรรมการสือ่ สารสุขภาพ และนวัตกรรมการสื่อสารเชิงวัฒนธรรม
สรQางสรรคNมูลค@า หรือหัวขQอและโจทยNการวิจัยดQานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขQองและมีคุณค@าในลัก ษณะของการ
ต@อยอดความรูQและความกQาวหนQาทางวิชาการดQานนิเทศศาสตรN โดยอยู@ในความดูแลของอาจารยNที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธNอย@างใกลQชิด และนักศึกษาจะตQองนำเสนอเคQาโครงดุษฎีนิพนธNต@อคณะกรรมการ
สอบดุษฎีนิพนธN
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Students develop dissertation topics and problems of their own
interests which related to the innovations issues of communication, agricultural
communication, health communication and creative cultural communication including
other topics/ problems which are relevant and valuable for an academic advancing in
communication arts under the closed supervision of advisors. Students have to present
their proposals to the dissertation committees.
8208997

ดุษฎีนิพนธ0 7
9 หนHวยกิต
Dissertation 7
นักศึกษาลงพื้นที่เก็บรวบรวมขQอมูลตามที่กำหนดไวQในเคQาโครงดุษฎีนิพนธNอย@างมี
คุณธรรมจริยธรรม วิเคราะหNขQอมูลในเชิงต@อยอดจากความรูQเดิมและเขียนรายงานผลการวิเคราะหN
ขQอมูลโดยอยู@ในความดูแลของอาจารยNที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธNอย@างใกลQชิด และนักศึกษาจะตQองนำเสนอ
ผลการเก็บรวบรวมและวิเคราะหNขQอมูลต@อคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธN
Students collect the data ethically in the determine fields in their
proposals. They analyze the data in order to further the previous knowledge and write
the report of data analysis under the closed supervisions of advisors and then have to
present the results of data collection and analysis to their advisor committees.
8208998

ดุษฎีนิพนธ0 8
12 หนHวยกิต
Dissertation 8
นักศึกษาสังเคราะหNความรูQจากขQอมูล โดยความรูQที่ไดQตQองแสดงใหQเห็นถึงการต@อยอด
และความกQาวหนQาทางวิชาการนิเทศศาสตรN เพื่อพัฒนาดุษฎีนิพนธNฉบับสมบูรณNตามรูปแบบที่กำหนด
โดยอยู@ในความดูแลของอาจารยNที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธNอย@างใกลQชิดและนักศึกษาจะตQองสอบปåองกัน
ดุษฎีนิพนธNต@อคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธN
Students synthesize knowledge from the collected data. The
knowledge need to show an extension and advancement in communication arts for
developing the complete dissertations the complete dissertations regarding the
specific format under the closed supervision of advisors. Students have to defend their
completed dissertation to committees.
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ภาคผนวก ข
ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
ของอาจารย0ผูCรับผิดชอบหลักสูตร
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1.นายบวรสรรค0 เจี่ยดำรง
Mr. Bavonsan Chiadamrong
1.1 ตำแหนHงทางวิชาการ
ผูQช@วยศาสตราจารยN (นิเทศศาสตรN)
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(นิเทศศาสตรN)
ปริญญาโท
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(นิเทศศาสตรNธุรกิจ)
ปริญญาตรี
นิเทศศาสตรบัณฑิต
(การประชาสัมพันธN)

ชื่อสถาบัน, ประเทศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยN,
ไทย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยN,
ไทย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยN,
ไทย

ปq พ.ศ.
2557
2551
2548

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 ตำรา หนังสือ
1.3.2 บทความทางวิชาการ
- บวรสรรคN เจี่ยดำรง. (2562). การจัดการความหมายและการบริโภคสัญญะอัญมณี
จันท0. การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 หัวขQอ “วิจัยเพื่อพัฒนาทQองถิ่นและ
จัดการสิ่งแวดลQอมอย@างยั่งยืน” เนื่องในวโรกาสคลQายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจQารำไพพรรณี
ครบ 115 ปS มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุร.ี วันที่ 19 ธันวาคม 2560, 419-424.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
- บวรสรรคN เจีย่ ดำรง. (2561). การเจริญสติสัมโพชฌงคN : การสื่อสารภายในบุคคลกับ
การรักษาใจผูQติดเชื้อเอชไอวี/เอดสNจากตราบาป. วารสารรHมพฤกษ0. 36(1) เดือนมกราคม - เมษายน
พ.ศ.2561, 111-134.
(วารสารทางวิชาการในฐานขQอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุม@ ที่ 1)
- บวรสรรคN เจี่ยดำรง. (2559). การเฝåาระวังและติดตามกลยุทธNการสื่อสารในการ
ส@งเสริมการตลาดนมผงในประเทศไทยที่ละเมิดหลักเกณฑNสากลว@าดQวยการตลาดอาหารทารกและเด็ก
เล็กระหว@างการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมการส@งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก.
วารสารรHมพฤกษ0. 34(2) เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.2559, 104-124.
(วารสารทางวิชาการในฐานขQอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ@มที่ 1)
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- บวรสรรคN เจี่ยดำรง. (2560). การเฝíาระวังและติดตามกลยุทธ0การสือ่ สารการตลาด
โดยใชCแรงดึงดูดทางเพศของเว็บไซต0พนันฟุตบอลออนไลน0กับการละเมิดกฎหมายในประเทศไทย.
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 เนื่องในวโรกาสคลQายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจQารำไพพรรณี ครบ 113 ปS และงานประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ@มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 หัวขQอ "การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ ขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุร.ี วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560,
309-315.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
1.4 ประสบการณ0สอนระดับอุดมศึกษา 5 ปS
1.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
8002411
การวิจยั นิเทศศาสตรN
8123006
การวิจัยประชาสัมพันธN
8143006
การวิจัยวิทยุโทรทัศนNและวิทยุกระจายเสียง

3 หน@วยกิต
3 หน@วยกิต
3 หน@วยกิต
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2. นายจำเริญ คังคะศรี
Mr. Chamroen Khangkhasri
2.1 ตำแหนHงทางวิชาการ
ผูQช@วยศาสตราจารยN (นิเทศศาสตรN)
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(การจัดการเทคโนโลยี)
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การสื่อสารมวลชน)
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษยN)
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(นิเทศศาสตรN)

ชื่อสถาบัน, ประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร, ไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตรN, ไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ไทย
วิทยาลัยครูบQานสมเด็จ
เจQาพระยา, ไทย

ปq พ.ศ.
2554
2553
2539
2534
2534

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 ตำรา หนังสือ
2.3.2 บทความทางวิชาการ
- Chamroen Khangkhasri. ( 2 0 1 7 ) . Guidelines for Human Resource
Development of Small Radio Stations: A Case Study of Chanthaburi, Thailand.
3 rdInternational Social Sciences and Business Research Conference. University of
California Berkeley USA. 17-20 May 2017, 87-93.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)
- รัจนNชีวาตN ตั๋นติกุลวรา, สริยาภา คันธวัลยN, จำเริญ คังคะศรี และอาทิตยา แกQวตา
ธนวัฒ. (2561). แนวทางการปรับตัวของสื่อการแสดงพื้นบCานจันทบุรีภายใตCบริบทการเปôนประชา
สังคม และวัฒ นธรรมอาเซีย น. การประชุ มวิ ชาการระดับ ชาติ ครั ้ ง ที ่ 7 คณะวิ ท ยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. วันที่ 2 กุมภาพันธN 2561, 30-56.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
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- จเร เถื่อนพวงแกQว, ภูริพัฒนN แกQวตาธนวัฒนา, จำเริญ คังคะศรี และลักขณา ธรรม
สุภาพงศN. (2563). การใชCสื่อออนไลน0เพื่อสHงเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการทHองเที่ยวใน
จังหวัดจันทบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคมในยุคดิจิตอล” ครั้ง
ที่ 7 วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา. วันเสารNที่ 28 มีนาคม 2563, 378-386.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
- จุฑามาศ อินทรNจันทรN, จำเริญ คังคะศรี, ภูริพัฒนN แกQวตาธนวัฒนา และเอมอร
หวานเสนาะ. (2563). การใชCวิทยุธุรกิจขนาดเล็กเพื่อสHงเสริมการตลาดของผูCประกอบการสินคCา
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ0ในจังหวัดจันทบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
และสังคมในยุคดิจิตอล” ครั้งที่ 7 วิทยาลัยนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา. วันที่ 28 มีนาคม 2563,
218-227.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
2.4 ประสบการณ0สอนระดับอุดมศึกษา 27 ปS
2.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
8124002
โครงการพิเศษดQานการประชาสัมพันธN
3562404
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
8002002
ศิลปะการใชQภาษาเพื่อการนิเทศศาสตรN
8123003
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธN
8002005
การสือ่ ข@าวเบื้องตQน
8124001
สัมมนาการประชาสัมพันธN
3013203
การสือ่ ข@าวขั้นสูง
8143012
วิทยุชุมชน
ระดับปริญญาโท
8007002
ทฤษฎีการจัดการ
8007005
กลยุทธNและการบูรณาการการสื่อสาร
8007971
การสัมมนาแนวโนQมและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมทางการสื่อสาร
8007012
การเขียนสรQางสรรคNทางนิเทศศาสตรN

3
3
3
3
3
3
3
3

หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต

3 หน@วยกิต
3 หน@วยกิต
3 หน@วยกิต
3 หน@วยกิต
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3. นายภูริพัฒน0 แกCวตาธนวัฒนา
Mr.Puripat Kaewtathanawattana
3.1 ตำแหนHงทางวิชาการ
อาจารยN
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(นิเทศศาสตรNนวัตกรรม)
ปริญญาโท
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(การสื่อสารการท@องเที่ยวและ
บันเทิง)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)
ปริญญาตรี
นิเทศศาสตรบัณฑิต
(วิทยุโทรทัศนN)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(การบริหารงานบุคคล)

ชื่อสถาบัน, ประเทศ
มหาวิทยาลัยเกริก,ไทย

ปq พ.ศ.
2561

มหาวิทยาลัยเกริก,ไทย

2553

มหาวิทยาลัยเกริก,ไทย

2549

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
ไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548
ไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546
ไทย

3.3 ผลงานวิชาการ
3.3.1 ตำรา หนังสือ
3.3.2 บทความทางวิชาการ
- จเร เถื่อนพวงแกQว, ภูริพัฒนN แกQวตาธนวัฒนา, จำเริญ คังคะศรี และลักขณา ธรรม
สุภาพงศN. (2563). การใชCสื่อออนไลน0เพื่อสHงเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการทHองเที่ยวใน
จังหวัดจันทบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคมในยุคดิจิตอล” ครั้ง
ที่ 7 วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา. วันเสารNที่ 28 มีนาคม 2563, 378-386.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
- จุฑามาศ อินทรNจันทรN, จำเริญ คังคะศรี, ภูริพัฒนN แกQวตาธนวัฒนา และเอมอร
หวานเสนาะ. (2563). การใชCวิทยุธุรกิจขนาดเล็กเพื่อสHงเสริมการตลาดของผูCประกอบการสินคCา
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ0ในจังหวัดจันทบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
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และสังคมในยุคดิจิตอล” ครั้งที่ 7 วิทยาลัยนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา. วันที่ 28 มีนาคม 2563,
218-227.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
- ดนัย โชติแสง, ภูร ิพ ัฒนN แกQวตาธนวัฒนา, จเร เถื่อ นพวงแกQว และณิชพน แสง
กระจ@าง. (2563). การศึกษาเว็บไซต0เพื่อสHงเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการทHองเที่ยว
ประเภทที่พักแรมและรCานอาหารในกลุHมจังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก. การประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ “นวั ต กรรมเพื ่อ สุข ภาพและสั ง คมในยุค ดิ จ ิต อล” ครั ้ ง ที่ 7 วิ ท ยาลัย นครราชสีม า
จังหวัดนครราชสีมา. วันที่ 28 มีนาคม 2563, 574-583.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
- ภูริพัฒนN แกQวตาธนวัฒนา.(2561).นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเกี่ยวกับกฎหมาย
สื่อสารมวลชนเพื่อส@งเสริมการพัฒนาสังคมไทย. วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา. 7(1)
เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2561, 118-130.
(วารสารทางวิชาการในฐานขQอมูลระดับนานาชาติ Social Science Research Network (SSRN
ตามประกาศ กพอ. พ.ศ.2556)
3.4 ประสบการณ0ในการสอน 12 ปS
3.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
8002411
การวิจัยนิเทศศาสตรN
8001005
หลักการสื่อสารการตลาด
8212001
หลักการสื่อสารการท@องเที่ยว
8002411
หลักนิเทศศาสตรN
3013406
การวิจัยการประชาสัมพันธN
3013410
ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธN
8001008
หลักการจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชน
8002006
การสือ่ สารเพือ่ การพัฒนาทQองถิ่น
8214001
โครงการพิเศษเพื่อส@งเสริมการท@องเที่ยว
8213007
การสือ่ ข@าวการท@องเที่ยว
8134001
สัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธN
8133001
หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธN
3011102
หลักการสื่อสารมวลชน

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
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8213004
8123008
8001002
8213009
8223002
0002319
8213014

การหลักมัคคุเทศกN
สื่อสมัยใหม@เพื่อการประชาสัมพันธN
หลักวารสารศาสตรN
การสือ่ สารการตลาดเพือ่ การท@องเที่ยว
การผลิตและสรQางสรรคNผลงานการบันเทิง
และการแสดง
การสือ่ สารอาเซียน
ยุทธศาสตรNการจัดการท@องเที่ยวในทQองถิ่น

ระดับปริญญาโท
8007004
การวางแผนและนโยบายการจัดการสื่อสาร
8002007
กลยุทธNและการบูรณาการการสื่อสาร
8007971
การสัมมนาแนวโนQมและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางการสื่อสาร

3
3
3
3
3

หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต

3 หน@วยกิต
3 หน@วยกิต

3 หน@วยกิต
3 หน@วยกิต
3 หน@วยกิต
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4. นางสาวอภิวรรณ ศิรินันทนา
Miss Apiwan Sirinantana
4.1 ตำแหนHงทางวิชาการ
รองศาสตราจารยN (นิเทศศาสตรN)
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท
นิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต
(การบริหารการสือ่ สาร)
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การโฆษณา)
เกียรตินิยมอับดับ 2

ชื่อสถาบัน, ประเทศ
มหาวิทยาลัยเกริก, ไทย

ปq พ.ศ.
2549

สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, ไทย 2545

4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 ตำรา หนังสือ
4.3.2 บทความทางวิชาการ
- อภิวรรณ ศิรินันทนา. (2559). ความสามารถทางการสื่อสารกับการปรับตัวของ
แรงงานกัมพูชาจังหวัดจันทบุรี.การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10 เนื่องใน
วโรกาสคลQายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจQารำไพพรรณี ครบ 112 ปS มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ
พรรณี. วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559, 132-137.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
- อภิวรรณ ศิรินันทนา. (2559). พฤติกรรมการทHองเที่ยวของนักทHองเที่ยวที่มาเที่ยว
จังหวัดจันทบุร.ี การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปS 2559 เล@มที่ 2 กลุ@ม
สาขามนุษยศาสตรN สังคมศาสตรN และศิลปศาสตรN ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี.
วันที่ 16 กรกฎาคม 2559, 71-75.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
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- เสาวนียN วรรณประภา, อภิวรรณ ศิรินันทนา, ผกามาศ ยินดี และธนัชพร ผาเปåา.
(2561). การจัดการการสื่อสารแหลHงทHองเที่ยวเชิงอนุรักษ0แบบโฮมสเตย0 จังหวัดระยอง จันทบุรี
ตราด. การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12 เนื่องในวโรกาสคลQายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระนางเจQารำไพพรรณี ครบ 114 ปS มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. วันที่ 19 ธันวาคม
2561, 478 - 487.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
4.4 ประสบการณ0สอนระดับอุดมศึกษา 9 ปS
4.5 ภาระงานสอน
ปริญญาตรี
8002411
8001005
8002411
3013406
3013415
8001008
3061101
8002006
3013412
8213005
3013622
3013615
8001006
8133001
8133001
8133014
3013503
8133004
8143006
8133006
3014101

การวิจัยนิเทศศาสตรN
หลักการสื่อสารการตลาด
หลักนิเทศศาสตรN
การวิจัยการประชาสัมพันธN
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธN
หลักการจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชน
การถ@ายภาพเบื้องตQน
การสือ่ สารเพือ่ การพัฒนาทQองถิ่น
การถ@ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธN
การโฆษณาและการประชาสัมพันธNเพื่อการ
สื่อสารการท@องเที่ยว
ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการท@องเที่ยว
การสือ่ สารการท@องเที่ยวเพือ่ การอนุรักษN
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตรN
การโฆษณาและพฤติกรรมผูบQ ริโภค
หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธN
การวางแผนสื่อโฆษณา
การสรQางสรรคNและการผลิตงานโฆษณา
การเขียนบทโฆษณา
การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนN
การวิจัยโฆษณา
การเตรียมฝîกประสบการณNวิชาชีพนิเทศศาสตรN

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต
หน@วยกิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2563

71

ภาคผนวก ค
คำสั่งแต@งตั้งคณะกรรมการวิพากษNหลักสูตร
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สรุปสาระสำคัญการวิพากษ0หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรใหมH พ.ศ. 2563
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร ทิศทางของ
หลักสูตรควรเนQนไปที่การผลิตนักวิชาการดQานนวัตกรรมการสือ่ สารที่มีบทบาทในการนำนวัตกรรมการ
สื่อสารไปประยุกตNใชQในการพัฒนาทQองถิ่น เพื่อใหQสอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ
พรรณี
2. เพื่อใหQสอดรับกับขQอที่ 1 ควรเนQนน้ำหนักไปที่วิชาที่เกี่ยวขQองกับระเบียบวิธีวิจัยทั้ง ในเชิง
คุณภาพ เชิงปริมาณ ตลอดจนรายวิชาที่เกี่ยวขQองกับสถิติที่จะนำมาใชQในการวิเคราะหNขQอมูลและ
สังเคราะหNผลการวิจัย
3. หลั ก สูตรที ่เปà ดสอนเปc นปรัชญาดุ ษฎีบั ณฑิต ดั ง นั ้ นควรมี การจัดการเรี ยนการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวขQองกับปรัชญาในแต@ละสาขา เช@น ภววิทยา ญาณวิทยา คุณวิทยา เปcนตQน เพื่อฝîกใหQ
นักศึกษามีกระบวนการคิด ทักษะในการตั้งคำถามต@อหัวขQอวิจัยที่มีลักษณะเปcนปรัชญา
4. หมวดวิชาบังคับ รายวิชาควรเนQนสาระสำคัญที่เปcนองคNความรูQ หรือ ทฤษฎีที่เกี่ยวขQองกับ
การนำนวัตกรรม เทคโนโลยี สังคมศาสตรN วัฒนธรรม มาประยุกตNใชQในการพัฒนาทQองถิ่น
5. ควรจัดการเรียนการสอนในวิชาสัมมนาที่เกี่ยวขQองกับดุษฎีนิพนธN เพื่อฝîกฝนนักศึกษาใหQ
เกิดทัก ษะในการทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนเตรียมความพรQอ มใหQแก@น ัก ศึก ษาในการเขQ า สู@
กระบวนการพัฒนาดุษฎีนิพนธN
6. เพื่อไม@ใหQเปcนการเสียโอกาสในการรับนักศึกษาเขQาศึก ษาต@อ การเปàดรับนักศึกษาควร
เปàดรับทั้งแบบ (1) เฉพาะทำดุษฎีนิพนธN (2) เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธN รวมถึงการเปàดแผนการ
(3) เรียนปริญญาโทควบปริญญาเอก แต@อาจจะตQองพิจารณาเรื่องคุณสมบัตินักศึกษาที่จะรับเขQาใหQ
เหมาะสม
7. ควรมีหรือแนะนำแหล@งคQนควQางานวิจัยทั้งในและต@างประเทศที่เกีย่ วขQองกับนวัตกรรม การ
สื่อสาร สังคมศึกษา และวัฒนธรรมศึกษา
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ภาคผนวก ง
ขCอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- ขQอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว@าดQวย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
- ขQอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว@าดQวย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ขQอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว@าดQวย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
- ขQอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว@าดQวย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563
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ภาคผนวก จ.
รายชื่อหนังสือ ตำรา เอกสาร และเว็บไซตNที่เกี่ยวขQอง
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รายชื่อหนังสือ ตำรา เอกสาร และเว็บไซด0ที่เกี่ยวขCอง
หนังสือ / ตำรา(ภาษาไทย)
ลำดับที่

ชื่อหนังสือ / ตำรา

1
2
3
4
5
6

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หน@วยที่ 1-7
หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนN
การผลิตรายการโทรทัศนNเบื้องตQน
กว@าจะเปcนรายการโทรทัศนN
วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล

7
8
9
10
11
12
13
14
15

หลักนิเทศศาสตรN
สื่อสารมวลชน : ทฤษฏีและแนวทางการศึกษา
ความรูQทางการสือ่ สาร
ความรูQเบื้องตQนเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน
หลักและทฤษฎีการสื่อสารหน@วยที่ 10
ทฤษฎีการสื่อสาร
ยุทธวิธีการประชาสัมพันธN
กลยุทธNการประชาสัมพันธN
นักประชาสัมพันธNกบั งานประชาสัมพันธNในเชิงปฏิบัติ
ยุคสารสนเทศ
การประชาสัมพันธNฉบับสมบูรณN
การประชาสัมพันธNหน@วยงาน
แนวคิดเบื้องตQนเกี่ยวกับการเขียนในหนQาหนังสือพิมพN
และนิตยสาร
การเขียนแบบสรQางสรรคN
การเขียนสำหรับสื่อการสื่อสาร
การประชาสัมพันธN
การสัมมนา
หลักและกระบวนการแกQปäญหา
ประชามติในงานประชาสัมพันธN
การผลิตสิง่ โฆษณาประเภทวิทยุกระจายเสียง

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

โครงสรQางองคNกรของเว็บไซตNที่ใหQบริการฟäงเพลงออนไลนN
แบบ On-demand

จำนวน
(เลHม)
1
5
1
5
1
1

หมายเหตุ

10
2
1
3
1
1
2
1
2
1
5
1
1
1
4
2
1
1
1
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ลำดับที่

ชื่อหนังสือ / ตำรา

26
27

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธN
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดและผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงชุดที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การคิดเชิงวิเคราะหN
การวิเคราะหNสถานการณNปจä จุบัน
ทฤษฎีทางสังคมวิทยา การสรQางการประเมินค@าและการใชQ
เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิเคราะหNสถานการณNปจä จุบัน
เพื่อการสื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชาสัมพันธN : หลักและวิธีปฏิบัติ
สื่อประชาสัมพันธN
การผลิตสือ่ เพือ่ ประชาสัมพันธN
การผลิตและการใชQสอื่ เพือ่ การประชาสัมพันธN
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธN
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธN
การสือ่ ข@าวเบื้องตQน
เทคนิคการหาข@าวและการเขียนข@าวหนังสือพิมพN
เทคนิคการสื่อข@าวและการเขียนข@าววิทยุกระจายเสียงเบือ้ งตQน
การรายงานข@าวชั้นสูง
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
หลักการสัมภาษณNในวงการบริหารการสือ่ สารมวลชน
และการวิจัย
หลักการทำหนังสือพิมพNเบื้องตQน
หลักการหนังสือพิมพN
จริยธรรมของนักหนังสือพิมพN
หลักการเขียนบทโทรทัศนN
การผลิตรายการโทรทัศนNเพื่อการประชาสัมพันธN
งานสรQางความเขQมแข็งของชุมชนในทQองถิ่นภาคตะวันออก
ของสถานีโทรทัศนNแห@งประเทศไทย ช@อง 11 จังหวัดระยอง
การวิเคราะหNขQอมูลดQวย SPSS for Windows
การศึกษาสื่อมวลชนดQวยทฤษฎีวิพากษN
สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51

จำนวน
(เลHม)
1
5

หมายเหตุ

1
1
1
1
3
1
1
1
3
2
5
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1

3
2
2
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ลำดับที่

ชื่อหนังสือ / ตำรา

52
53
54
55
56
57
58
59
60

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
การวิจัยเบื้องตQน
กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา
ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร
ความรูQเบื้องตQนเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศนN
ความรูQเบื้องตQนดQานวิจัยสือ่ สารมวลชน
การผลิตรายการโทรทัศนNเบื้องตQน
การผลิตรายการโทรทัศนNสมัยใหม@สไตลNอเมริกัน
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรN

61
62
63

กระบวนทัศนNเกี่ยวกับการส@งเสริมนโยบายสาธารณะของการผลิต
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทQองถิ่น
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาและการพัฒนาการสื่อสารของไทย
: อดีต ปäจจุบัน อนาคต
การบริหารและพัฒนาชนบทเพื่อเสริมสรQางความเขQมแข็งชุมชน
องคNประกอบศิลปะในการถ@ายภาพ
เทคนิคการถ@ายภาพ ฉบับสมบูรณN
เทคโนโลยีการถ@ายภาพ
ทฤษฎีถ@ายภาพ (The Science of Photography)
เทคนิคการถ@ายภาพ (Photographic Techniques)

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

เทคนิคการสรรสรQางภาพ
การถ@ายภาพวารสารศาสตรN
ความรูQเบื้องตQนเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพN

กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนN
อุปกรณNการผลิตวิทยุโทรทัศนN
หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนN
การผลิตสื่อโทรทัศนNและสื่อคอมพิวเตอรN
กระบวนการสรQางสรรคNและเทคนิคการผลิต
คู@มือการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
กำเนิดโทรทัศนNไทย (พ.ศ.2493-2500)
ระบบวิทยุและโทรทัศนNไทย โครงสรQางทางเศรษฐกิจการเมือง

จำนวน
(เลHม)
3
3
1
5
5
1
2
1
2

หมายเหตุ

1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
1
1
1
2
1
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ลำดับที่

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

ชื่อหนังสือ / ตำรา
และผลกระทบต@อสิทธิ เสรีภาพ
เอกสารประกอบการสอน การวิจัยนิเทศศาสตรN
เทคนิคการเขียนเคQาโครงการวิจัย : แนวทางสู@ความสำเร็จ
วิชาสถิติและการวิจัยเบื้องตQน
สถิติเบื้องตQนและการวิจัย
การออกแบบการวิจัย (ฉบับปรับปรุง)
พื้นฐานการวิจัย
เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตรN
การวิจัยและบรรณานุกรม
การสรQางมาตรวัดในการวิจัยทางสังคมศาสตรN
และพฤติกรรมศาสตรN
จิตวิทยาการสื่อสารของมนุษยN
เทคนิคการเปcนพิธีกรที่ดี
ศาสตรNการเขียน
แบบแผนการวิจัยและสถิติ
การวิจัยนิเทศศาสตรN
การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักนิเทศศาสตรN
การใชQภาษาไทย

จำนวน
(เลHม)

หมายเหตุ

5
2
1
2
1
2
3
1
1
1
1
5
5
5
5
5

หนังสือ / ตำรา(ภาษาอังกฤษ)
ลำดับที่

ชื่อหนังสือ / ตำรา

1
2
3
4
5
6

Understanding mass communication.
Marketing Communication
Cambridge English for the Media.
Reading for Mass communication
Business English I
Men, Messages, and Media: a look at human
communication
English for Communication and Information Retrieval.
Broadcast writing principles and practice.

7
8

จำนวน
(เลHม)
1
1
1
1
1
1

หมายเหตุ

1
1
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26

Writing the research paper
Media America form, content, and consequence of
masscommunication
Public Relations
Business Communication : Principles and Methods
Business Communication : A Functional Approach
Communication Mosaics : An Introduction to the Field
of Communication
Communicating in Business
Communicating for Results : A Guide for Business and
the Professions
Communication for Management and Business
Management Communication : A Case-Analysis
Approach
Managerial Communication : Strategies and
Application
Management Fundamentals : Concepts, Applications,
Skill Development

1
1

Organizational Behavior: Power, Politics, Conflict, and
Stress
Organizational Communication
Strategic Organizational Communication In A Global
Economy
Strategic Management : Texts, Tools, and Cases for
Business Policies
Strategies for sustainable agriculture and rural
development
Business policy and strategy : The art of competition

1

1
2
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
2
3
1
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เว็บไซด0ที่เกี่ยวขCอง
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รายชื่อเว็บไซด0
http://www.thailandinone.com/dotcom/servlet/pollsetup
http://manage.nstru.ac.th/home/vijai5.html

หมายเหตุ

http://www.ipst.ac.th/thaiversion/publications/in_sci/surpop.pdf

http://www.polsci.chula.ac.th/scorm/1/CD-offline/index.htm
http://www.watpon.com/Elearning/res15.htm
http://www.pr.nu.ac.th/It's%20PR/homepr.htm
http://itc.pkru.ac.th/syllabus/view_syllabus.php?id=16
http://bupress.bu.ac.th/ebook/comart/pr301_norasate.c.pdf
http://dusitpoll.dusit.ac.th
http://research.bu.ac.th/poll
http://www.abacpoll.com/index.html
http://www.google.com
http://www.sanook.com
http://www.Free Download.com
http://www.radiothailand.prd.go.th
http://www.nsru.ac.th
http://www.arit.dusit.ac.th
http://www.snd.org (The Society News Design)
http://www.nesdb.go.th
http://www.presscouncil.orth.
http://www.zmag.org/ZENT.htm
http://www.geocities.com/midnightoniv
http://www.time.com/time
http://www.washingtonpost.com
http://www.commarts.chula.ac.th
http://www.library.tu.ac.th
http://www.mcot.net
http://www.tvch3.com
http://www.ch7.com
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ลำดับที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

รายชื่อเว็บไซด0

หมายเหตุ

http://www.oknation.net
http://www.ihere.tv
http://www.jobnorththailand.com/learning/100work
http://www.oknation.net/
http://www.yahoo.com
http://www.chula.ac.th
http://www.prdregion7.com
http://www.radioonline.com
http://www.mcot.net/radio
http://www.greenwave.fm
http://www.photoontour.com
http://www.edu.nu.ac.th
http://www.slideshare.net
http://my.sony.co.th
http://ebooks9.com
http://www.ectfoto.com
http://www.radiothailand.prd.go.th
http://www.arit.dusit.ac.th
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งานวิจัยของคณาจารย0คณะนิเทศศาสตร0
ลำดับที่
รายชื่อ
1
ปäจจัยทีมีอิทธิพลต@อการตัดสินใจเลือกศึกษาหลักสูตร
นิเทศศาสตรN มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศนNประเภทตลก
สถานการณNที่มีอิทธิพลต@อการนำไปพัฒนาตนเอง
ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตรN
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
พฤติกรรมการเปàดรับข@าวสารและการรับรูQข@าวสาร
งานประชาสัมพันธNโครงการแนะแนวเชิงรุก
และรับตรง สำหรับผูQตQองการศึกษาต@อ
ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
พฤติกรรมการรับฟäงและความพึงพอใจต@อรายการ
และเทคนิคของสถานีวิทยุชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี E. F.M.92.75 Mhz
5
การศึกษาศักยภาพชุมชนวัดคาทอลิก อ.เมือง จ.จันทบุรี
เพื่อพัฒนาเปcนแหล@งท@องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
6
ทัศนคติของผูQอ@านที่มีต@อหนังสือพิมพNรำไพโพสตN
7

8

9
10

การรับชมรายการโทรทัศนNกับการนำมาใชQประโยชนN
ในการเรียนการสอนของอาจารยNมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี
กลยุทธNทางการประชาสัมพันธNเพื่อพัฒนาชุมชน
ใหQเขQมแข็งของประชาชนภายใตQโครงการศูนยNศึกษา
การพัฒนาอ@าวคุQงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การมีส@วนร@วมของประชาชนในการสรQางเครือข@าย
การอนุรักษNและฟπ∫นฟูวัฒนธรรมทQองถิ่นจันทบุรี
กระบวนการเรียนรูQโดยเนQนปฏิบัติการวิจัย
ดQานประชาสัมพันธNของนักศึกษานิเทศศาสตรN

พ.ศ.
2549

ผูCวิจัย
เสาวนียN วรรณประภา

2553

วิฆเนศวร ทะกอง
ภูรินัทธNดา อิศรกุล
สุทธินันทN โสตวิถี

2553

อรพรรณ ถาวรายุศมN
ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษN

2553

จำเริญ คังคะศรี
ภูรพิ ัฒนN แกQวตาธนวัฒนา
อาทิตยา แกQวตาธนวัฒนา
เสาวนียN วรรณประภา
กรรณิการN โหQยสิ้น
ภูรินันธNดา อิศรกุล
วิฆเนศวร ทะกอง
วิฆเนศวร ทะกอง
รัจนNชีวาตN แซ@ตั๋น
ภูรินัทธNดา อิศรกุล
ภารดี พึ่งสำราญ
สุทธินันทN โสตวิถี

2553
2553
2554

2554

2554
2554

จำเริญ คังคะศรี
ภูริพัฒนN แกQวตาธนวัฒนา
รัจนNชีวาตN แซ@ตั๋น
สกล กิจจริต
ภูรินัทธNดา อิศรกุล
วิฆเนศวร ทะกอง
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ลำดับที่
รายชื่อ
11 การวางแผนสื่อประชาสัมพันธNการท@องเที่ยว
อย@างมีส@วนร@วม
12 เจตคติที่มีต@อวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ชั้นปSที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13 การศึกษาความสัมพันธNระหว@างการเปàดรับข@าวสาร
เกี่ยวกับการท@องเที่ยวเชิงนิเวศกับความรูQทัศนคติ
และพฤติกรรมการท@องเที่ยวของนักท@องเที่ยวไทย
ในจังหวัดจันทบุรี
14 การศึกษารูปแบบการจัดการวิทยุชุมชนสภาพปäจจุบัน
และปäญหาการดำเนินกิจการวิทยุชุมชน
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
15 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพNเพื่อการใชQงานของนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตรNมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
16

พฤติกรรมการเปàดรับความพึงพอใจและการนำไปใชQ
ประโยชนNของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ที่มีต@อการชมละครหลังข@าวภาคค่ำ

พ.ศ.
2554
2554

ผูCวิจัย
อรพรรณ ถาวรายุศมN
อาทิตยา แกQวตาธนวัฒนา
กรรณิการN โหQยสิ้น
เสาวนียN วรรณประภา

2554

รดาธร ศรีสายหยุด
สกล กิจจริต

2554

สุธารักษN ภูติโส
นิสากร ยินดีจันทรN

2554

ภูรินัทธNดา อิศรกุล
วิฆเนศวร ทะกอง
รัจนNชีวาตN แซ@ตั๋น
สุทธินันทN โสตวิถี
ภารดี พึ่งสำราญ

2554
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ภาคผนวก ฉ.
ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู@
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ลำดับที่
รายการและรายละเอียด
กลCองถHายรูป
1
กลQอง Nikon FM-10 (รภ.รพ.06.16.118)
2
กลQอง Digital Kodak (รภ.รพ.06.11.86)
3
กลQอง Digital Sony DSC-12 (รภ.รพ. )
4
กลQอง Digital Sony CD-RW (รภ.รพ.06.11.114)
5
กลQอง Digital Sony DSC-P 32 (รภ.รพ.06.11.125)
6
กลQอง DigitalFuji(รภ.รพ.06.11.155)
7
กลQองถ@ายรูป Nikon - FM10 (รภ.รพ.06.11.115)
8
กลQองถ@ายรูป Nikon - FM10 (รภ.รพ.06.11.116)
9
กลQองถ@ายรูป Nikon - FM10 (รภ.รพ.06.11.117)
10
กลQองถ@ายรูป Nikon + อุปกรณN (รภ.รพ.06.11.137)
11
กลQองถ@ายรูป Nikon + อุปกรณN (รภ.รพ.06.11.138)
12
กลQองถ@ายรูป Nikon + อุปกรณN (รภ.รพ.06.11.139)
13
กลQองถ@ายรูป Nikon + อุปกรณN (รภ.รพ.06.11.140)
14
กลQองถ@ายรูป Nikon + อุปกรณN (รภ.รพ.06.11.141)
15
กลQองถ@ายรูป Nikon + อุปกรณN (รภ.รพ.06.11.142)
16
กลQองถ@ายรูป Nikon + อุปกรณN (รภ.รพ.06.11.143)
17
กลQองถ@ายรูป Nikon + อุปกรณN (รภ.รพ.06.11.144)
18
กลQองถ@ายรูป Nikon + อุปกรณN (รภ.รพ.06.11.145)
19
กลQองถ@ายรูป Nikon + อุปกรณN (รภ.รพ.06.11.146)
20
กลQองถ@ายรูป Pentax –MZ30 (รภ.รพ.06.11.103)
21
กลQองถ@ายรูป Pentax –MZ30 (รภ.รพ.06.11.104)
22
กลQอง Digital Nikon D4OX (มร.รพ.06.11.205)
23
กลQอง Digital Nikon D4OX (มร.รพ.06.11.206)
24
กลQอง Digital Nikon D4OX (มร.รพ.06.11.207)
25
กลQอง Digital Nikon D4OX (มร.รพ.06.11.208)
26
กลQอง Digital Nikon D4OX (มร.รพ.06.11.209)
27
กลQอง Digital Nikon D4OX (มร.รพ.06.11.210)
28
กลQอง Digital Nikon D4OX (มร.รพ.06.11.211)
29
กลQอง Digital Nikon D4OX (มร.รพ.06.11.212)
30
กลQอง Digital Nikon D4OX (มร.รพ.06.11.213)

จำนวน

หนHวย

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครือ่ ง
เครื่อง
เครื่อง
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ลำดับที่
รายการและรายละเอียด
31
กลQอง Digital Nikon D4OX (มร.รพ.06.11.214)
กลCองวีดิโอ
1
กลQอง VDO –V8 ยี่หQอ JVC (มร.รพ.06.16.239)
2
กลQองVDO –V8 ยีห่ Qอ JVC มร.รพ.06.16.240
3
กลQองV DO –V8 ยี่หQอ JVC มร.รพ.06.16.241
4
กลQองVDO –V8 ยีห่ Qอ JVC มร.รพ.06.16.242
5
กลQองVDO –V8 ยีห่ Qอ JVC มร.รพ.06.16.243
6
กลQอง VDO Sony – Handy cam มร.รพ.06.16.239
7
กลQอง VDO Sony – Handy cam มร.รพ.06.16.240
8
กลQอง VDO Sony – Handy cam มร.รพ.06.16.241
9
กลQอง VDO Sony – Handy cam มร.รพ.06.16.242
10
กลQอง VDO Sony – Handy cam มร.รพ.06.16.243
11
กลQอง VDO Panasonic รภ.รพ.06.16.176
12
กลQอง VDO Panasonic รภ.รพ.06.16.177
13
กลQอง VDO Panasonic รภ.รพ.06.16.235
หCองบันทึกเสียง 1 (อาคาร 6 ดCานนอก)
1
คอมพิวเตอรN (รภ.รพ.01.64.1393)
2
ไมคNบูม
3
พาวเวอรNแอมปº (รภ.รพ.05.06.81)
4
เครื่องเล@น CD/MP3 (รภ.รพ.05.07.197, รภ.รพ.
05.07.276)
5
เครื่องเล@น MD (รภ.รพ.05.07.318)
6
เครื่องเล@นเทป
7
เครื่องผสมสัญญาณเสียง(รภ.รพ.06.17.21)
8
ลำโพงติดผนัง
9
เครือ่ งสำรองไฟ(รภ.รพ.05.02.242)
หCองบันทึกเสียง 2 (อาคาร 6 ดCานใน)
1
คอมพิวเตอรN (รภ.รพ.01.64.1616)
2
ไมคNบูม
3
พาวเวอรNแอมปº (รภ.รพ.05.06.82)

จำนวน
1

หนHวย
เครื่อง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

1
1
1

ชุด
ชุด
เครื่อง

2
1
1
1
1
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
คู@
เครื่อง

1
1
1

ชุด
ชุด
เครื่อง
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ลำดับที่
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4
เครื่องเล@น CD/MP3 (รภ.รพ.05.07.196, รภ.รพ.
05.07.199)
5
เครื่องเล@น MD (รภ.รพ.05.07.319)
6
เครื่องเล@นเทป
7
เครื่องผสมสัญญาณเสียง(รภ.รพ.06.17.22)
8
ลำโพงติดผนัง
9
เครื่องสำรองไฟ
หCองปฏิบัติการประชาสัมพันธ0 (อาคาร 6)
1
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอรN
2
ฉากฉายภาพ
3
คอมพิวเตอรNสำหรับออกแบบสื่อ
4
เครื่องปริ้นเตอรN
5
กลQองถ@ายภาพ Digital SONY DSC-S750
หCองปฏิบัติการถHายภาพนิ่ง (อาคาร 6)
1
ชุดไฟแฟลต
2
ชุดฉากสีขาวพรQอมมอเตอรNสำหรับถ@ายภาพ
3
โตæะถ@ายภาพนิ่ง
หCองปฏิบัติการหนังสือพิมพ0 (ตึกเกื้อการุณ)
1
เครื่องคอมพิวเตอรNสำหรับออกแบบ (MAC)
2
เครื่องสแกนเนอรN(มร.รพ.01.57.378)
3
เทปบันทึกเสียงSony(กลาง)(รภ.รพ.06.07.320,
06.07.256)
4
เครื่องสำรองไฟ
หCองปฏิบัตกิ ารโทรทัศน0(ตึกเกื้อการุณ)
1
เครื่องคอมพิวเตอรNสำหรับตัดต@อ
2
เครื่องผสมสัญญาณเสียง
3
ทีวี 21 นิ้ว
4
ทีวี 14 นิ้ว (รภ.รพ.05.11.288,05.11.289, 05.11.422,
05.11.423)
5
จอมอนิเตอรN (มร.รพ.05.11.445, 05.11.446)
6
สวิทเชอรN

จำนวน

หนHวย

2
1
1
1
1
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
คู@
เครื่อง

1
1
2
2
2

เครื่อง
ชุด
ชุด
เครื่อง
ตัว

1
1
1

ชุด
เครื่อง
ตัว

7
1
2

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

3

เครื่อง

5
1
2

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

4
2
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
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ลำดับที่
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7
ลำโพงติดผนัง
8
เครื่องเล@น DVD/CD/MP3
9
พาวเวอรNแอมปº
10
คอมพิวเตอรN
11
ชุดไฟสตูดิโอ
12
เครื่องสำรองไฟ (รภ.รพ.05.02.244)
13
ไมคNลอย (รภ.รพ.05.13.123, 05.13.124, 05.14.291)
หCองบันทึกเสียง 1 (อาคารหCองสมุดชั้น 4)
1
คอมพิวเตอรN (รภ.รพ.01.64.1393)
2
ไมคNบูม
3
พาวเวอรNแอมปº (รภ.รพ.05.06.81)
4
เครื่องเล@น CD/MP3 (รภ.รพ.05.07.197, รภ.รพ.
05.07.276)
5
เครื่องเล@น MD (รภ.รพ.05.07.318)
6
เครื่องเล@นเทป
7
เครื่องผสมสัญญาณเสียง(รภ.รพ.06.17.21)
8
ลำโพงติดผนัง
9
เครื่องสำรองไฟ(รภ.รพ.05.02.242)
หCองบันทึกเสียง 2 (อาคารหCองสมุดชั้น 4)
1
คอมพิวเตอรN (รภ.รพ.01.64.1616)
2
ไมคNบูม
3
พาวเวอรNแอมปº (รภ.รพ.05.06.82)
4
เครื่องเล@น CD/MP3 (รภ.รพ.05.07.196, รภ.รพ.
05.07.199)
5
เครื่องเล@น MD (รภ.รพ.05.07.319)
6
เครื่องเล@นเทป
7
เครื่องผสมสัญญาณเสียง(รภ.รพ.06.17.22)
8
ลำโพงติดผนัง
9
เครื่องสำรองไฟ
หCองปฏิบัติการโทรทัศน0(อาคารหCองสมุดชั้น 4)
1
เครื่องคอมพิวเตอรNสำหรับตัดต@อ

จำนวน
1
2
1
1
1
1
3

หนHวย
คู@
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
ชุด
เครื่อง
ตัว

1
1
1

ชุด
ชุด
เครื่อง

2
1
1
1
1
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
คู@
เครื่อง

1
1
1

ชุด
ชุด
เครื่อง

2
1
1
1
1
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครือ่ ง
คู@
เครื่อง

5

เครื่อง
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2
เครื่องผสมสัญญาณเสียง
3
ทีวี 21 นิ้ว
4
ทีวี 14 นิ้ว (รภ.รพ.05.11.288,05.11.289, 05.11.422,
05.11.423)
5
จอมอนิเตอรN (มร.รพ.05.11.445, 05.11.446)
6
สวิทเชอรN
7
ลำโพงติดผนัง
8
เครื่องเล@น DVD/CD/MP3
9
พาวเวอรNแอมปº
10
คอมพิวเตอรN
11
ชุดไฟสตูดิโอ
12
เครื่องสำรองไฟ (รภ.รพ.05.02.244)
13
ไมคNลอย (รภ.รพ.05.13.123, 05.13.124, 05.14.291)
หCองปฏิบัติการถHายภาพนิ่ง (อาคารหCองสมุดชั้น 4)
1
ชุดไฟแฟลต
2
ชุดฉากสีขาวพรQอมมอเตอรNสำหรับถ@ายภาพ
3
โตæะถ@ายภาพนิ่ง

จำนวน
1
2

หนHวย
เครื่อง
เครื่อง

4
2
1
1
2
1
1
1
1
3

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
คู@
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
ชุด
เครื่อง
ตัว

1
1
1

ชุด
เครื่อง
ตัว
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ภาคผนวก ช
บทสรุปผูQบริหาร
การสำรวจความคิดเห็นและความตQองการ
ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร
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บทสรุปผูบC ริหาร
(Executive Summary)
ชื่อโครงการ: ทัศนคติและความตCองการในการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช า
การจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร
ชื่อผูCวิจัย:
คณะนิเทศศาสตรN มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
งบประมาณการทำวิจัย: ไดQรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะนิเทศศาสตรNมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
การศึก ษาเรื่อ ง“ทั ศนคติและความตQอ งการในการพัฒ นาหลัก สูตรปรชญาดุษฎีบ ัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร”มีวัตถุประสงคNการวิจัย 2 ขQอ คือ (1) เพื่อศึกษาความ
ตQองการเปàดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารของผูQเรียน และ
(2) เพื่อออกแบบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารผูวQ ิจัยใชQการ
วิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชQการวิเคราะหNเอกสาร การสัมภาษณN การสนทนา
กลุ@ม และการจัดเวทีสะทQอนความคิดเห็นเปcนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขQอมูลจากนักศึกษาระดับ
มหาบัณฑิตทางดQานสังคมศาสตรN นักวิชาการทางดQานสังคมศาสตรN นักวิชาชีพดQานสื่อสารมวลชน
อาจารยNในสถาบันอุดมศึกษาทางดQานสังคมศาสตรN และเจQาหนQาที่รัฐเพื่อบรรลุวัตถุประสงคNการวิจัย
ขQางตQน
ผลการศึกษาวิจัย พบว@า การเปàดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรม
การสื่อสารนั้นเปcนเรื่องจำเปcน ทั้งนี้เพราะจะเปcนอีกหนึ่งทางเลือกแก@ผูQสนใจเขQาศึกษาต@อในปริญญา
เอกนอกจากนี้ผ ูQใหQ ขQอ มูล หลั ก ยัง เสนอแนะว@า หากสามารถออกแบบแผนการเรีย นใหQม ี ค วาม
หลากหลาย กล@าวคือ ผูQเรียนสามารถเลือกเรียนแบบทำดุษฎีนิพนธNอย@างเดียว หรือ เลือกเรียนแบบ
รายวิชาและทำดุษฎีนิพนธN และหากสามารถเปàดหลักสูตรปริญญาโทควบปริญญาเอกไดQก็จะยิ่งเปcน
ประโยชนNในแง@ทางเลือกกับผูQเรียนมากขึ้น
ดQานทิศทางของหลักสูตรที่จะเปàดสอนพบว@า การเปàดหลักสูตรควรจะตQองมีความสอดคลQอง
กับความตQองการของผูQเรียน ทQองถิ่น นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และนโยบายประเทศ
โดยเฉพาะนโยบายไทยแลนดN 4.0 ตลอดจนเนQนย้ำว@ารายวิชาที่จะทำการเปàดสอนในหลักสูตรควร
จะตQองเปcนการสื่อสารหรือนวัตกรรมที่มีประโยชนNต@อการพัฒนาทQองถิ่น
ดQานการออกแบบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร พบว@า
การออกแบบหลักสูตรในระดับปริญญาเอกควรมีความชัดเจนใน 2 ดQาน กล@าวคือ ดQานการต@อยอด
หลักสูตรฯ ควรพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของหลักสูตรที่มีการเปàดสอนในระดับปริญญาโท เพื่อใหQผูQเรียน
มีตQนทุนทางความรูQที่เหมาะสมและเพียงพอต@อการศึกษาต@อในระดับปริญญาเอก ดQานที่สอง ดQาน
ความแตกต@าง หลักสูตรปริญญาเอกควรแตกต@างจากหลักสูตรปริญญาโทอย@างชัดเจน โดยเฉพาะ
เปåาหมายของการผลิตบัณฑิต กล@าวโดยสรุป หลักสูตรระดับปริญญาโท ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ
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และทักษะเชิงวิเคราะหNในวิชาชีพ ขณะที่หลักสูตรระดับปริญญาเอก ผลิตบัณฑิตที่นอกจากจะมีทักษะ
ในการวิเคราะหNไดQอย@างดีแลQว บัณฑิตจำเปcนจะตQองมีทักษะในการวิจยั ที่ลุ@มลึกและรอบดQานเพื่อใชQเปcน
เครื่องมือในการแสวงหาความรูQไดQดวQ ยตนเอง
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