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ค ำสั่งคณะนิเทศศำสตร์และนวัตกรรมกำรจัดกำร 
ที่  ๓๙  / ๒๕๕๗ 

เร่ือง  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรระดับชำติ ประจ ำปี ๒๕๕๗  

    

   เพื่อให้การด าเนินโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๗ ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๙ ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่า
ด้วยการการด าเนินงานของส่วนงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๗ ดังนี้ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
     ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ์  

  ๒.  รองศาสตราจารย ์ดร.กุลทิพย์  ศาสตระรุจ ิ  
     ๓.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประทมุ  ฤกษ์กลาง    
     ๔.  รองศาสตราจารย ์ดร.อุษา  บิ้กกิน้ส ์  
     ๕.  รองศาสตราจารย ์พัชนี  เชยจรรยา   
     ๖.  รองศาสตราจารย ์อุบลวรรณ  เปรมศรรีัตน ์  
     ๗.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา  ชัยสุวรรณ   
     ๘.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรชัญ์ ครุจติ   
     ๙.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อัศวนิ  เนตรโพธิแ์ก ้ว 
     ๑๐. อาจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร 
     ๑๑. อาจารย์ ดร.วิเชียร  ลัทธิพงศ์พันธ ์    
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
     ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล  เบ็ญจรงค์กิจ 
     ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ  อนิทรทศัน ์
     ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  แกว้เทพ 
     ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ธรรมวิภัชน ์

    
/ ๕. รองศาสตราจารย ์... 
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  ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ก าจร หลุยยะพงศ ์
  ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ถิรนนัท์  อนวัชศริิวงศ ์
  ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พนา ทองมีอาคม 
  ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ 
  ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน 
  ๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พนม คลีฉ่ายา 
  ๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ลีลา  เตี้ยงสงูเนนิ 

     ๑๒. อาจารย์ ดร.ธาตร ี ใต้ฟ้าพูล 
     ๑๓. อาจารย์ ดร.นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ 
     ๑๔. อาจารย์ ดร.ศรัณยธ์ร  ศศธินากรแกว้ 

  ๑๕. อาจารย์ ดร.สชุาดา พงศ์กิตติวบิูลย ์
  ๑๖. อาจารย์ ดร.อัญชล ี เท็นเนอร ์

 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้ ถึงวันที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘      

          สั่ง  ณ  วันที ่ ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

                    (รองศาสตราจารย์ ดร.จติราภรณ ์ สุทธิวรเศรษฐ์) 
                      คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ 
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ค ำน ำ 

 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับชาติ ประจ าปี  2557 หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์          

และการจัดการ” มีผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้อ่านประเมินจ านวน 20 เรื่อง และได้น าเสนอผลงาน      

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 

 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจากการประชุมสัมมนาวิชาการดังกล่าว ประกอบด้วยบทความที่

เกี่ยวข้องกับหัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ” ในหัวข้อย่อยดังนี ้

 กลุ่มท่ี 1 นวัตกรรมนิเทศศาสตร์ นโยบาย บริบททางสังคม และการตลาด 

 กลุ่มท่ี 2 นวัตกรรมนิเทศศาสตร์ เพ่ือองค์กร ชุมชน และสังคม 

 บทความวิชาการในกลุ่มย่อยดังกล่าว มีผลจากการศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการด้านนิเทศ

ศาสตร์ คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการขอขอบคุณผู้เขียนบทความ ผู้ประเมินบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิประจ า

สาขาวิชาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ 

 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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ประชุมสมัมนำวิชำกำรระดับชำติ ประจ ำปี 2557 
1. หลักกำรและเหตุผล 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางวิชาการ  โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไปผลิตผลงานวิจัย งานวิชาการ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการ  การวิจัย  
ตลอดจนเป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้  เพ่ือเป็นฐานส าหรับการพัฒนาด้านวิชาการ
การเรียนการสอน  การพัฒนาชุมชน  และสังคมที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะชนทั้งในองค์กร และ
สร้างความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนๆ  เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์  ให้งานที่ มีคุณค่าได้น าไปใช้
ประโยชน์ และเผยแพร่ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง   

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จึงเห็นสมควรโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
ประจ าปี 2557 หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ” โดยมี หัวข้อย่อย คือ นวัตกรรมนิเทศศาสตร์
การตลาด นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนา เพ่ือเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัย และวิชาการให้กับคณาจารย์  นักวิชาการ  นิสิต  นักศึกษา            
ได้แลกเปลี่ยนความรู้อันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ผลงานวิจัย  สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง  ยั่งยืน  ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติ
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้น าเสนอผลงาน และเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการสู่สาธารณชน และชุมชนวิชาการ 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ อันจะน าไปสู่การพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เพ่ือรวบรวมจัดพิมพ์บทความทางวิชาการในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการ
สร้างสรรค์งานวิจัย งานวิชาการระหว่างนักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ร่วมมือกันในการพัฒนางานทางวิชาการ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3. วิธีด ำเนินกำร  

 1. น าเสนอผลงานวิชาการของนักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในหัวข้อ 
  1.1 นวัตกรรมนิเทศศาสตร์การตลาด 
  1.2 นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 
  1.3 นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ 
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  1.4 นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 2. การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญ 

4. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 1. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

 2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ศึกษา
หลักสูตรแผน ก การท าวิทยานิพนธ์ 

 3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ศึกษา
หลักสูตรแผน ข การท าการศึกษาอิสระ 

 4. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่น าเสนอผลงาน ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจทั่วไป 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 

6. สถำนที ่

 ห้อง 501 และ ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

7. ที่ปรึกษำโครงกำร 

 รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์, คณบดี 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ผู้รับผิดชอบโครงกำร: 
 รองศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว, ผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาเอก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ, ผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาโท 

 ผู้ติดต่อประสำนงำนและด ำเนินกำร: 

 นางสาวศกุนี  อิ่มกระโทก  นักวิชาการศึกษา 
 นางสาวปาริชาติ  บ่อค า  นักวิชาการศึกษา 

นายเอกพงษ์  สิทธิพงษ์   นักวิชาการศึกษา 
นางสาวธันย์ชนก จันทร์รุ่งเรือง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เผยแพร่ผลงานและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน 
 2. นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน 

10. ก ำหนดกำรรับบทควำม 

รำยละเอียด วัน-เดือน-ปี 

ลงทะเบียนและส่งบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่บัดนี้ – 23 พฤษภาคม 2557 
ปิดรับบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 23 พฤษภาคม 2557 

ประกาศผลการพิจารณา 30 พฤษภาคม 2557 
ปิดรับบทความจากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ฉบับแก้ไข) 6 มิถุนายน 2557 

ประกาศรายชื่อและผลงานที่ได้รับการน าเสนอ 10 มิถุนายน 2557 

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 17 มิถุนายน 2557 
 

11. ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำน 
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ก ำหนดกำรกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 นวัตกรรมนิเทศศำสตร์ นโยบำย บริบททำงสังคม และกำรตลำด 

ผู้ด ำเนินรำยกำร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 

ล ำดับ
ที่ 

เวลำน ำเสนอ หัวข้อ ผู้น ำเสนอ 

1. 13.50–14.05 น. การทดสอบแบบจ าลองการก าหนดวาระของ Dearing and 
Rogers ในบริบทการเมืองไทย กรณีร่างพระราชบัญญัตินริ
โทษกรรมสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวัตร 

คุณนาฏยา พิลางาม 
ม.ธรรมศาสตร ์

2. 14.05–14.20 น. แนวทางการก ากับดูแลการโฆษณาในสื่อเคเบลิทีวีท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติคุม้ครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 

คุณศรญัญ์ทิตา ชนะชัย
ภูวพัฒน์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

3. 14.20–14.35 น. กระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงของผู้ผลิต
รายการละครโทรทัศน์ไทย 

คุณภาณุรตัน์ มาจันทร ์
ม.ธรรมศาสตร ์

4. 14.35–14.50 น. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริบทของนิตยสาร Creative 
Thailand 

คุณโกษม โกยทอง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

5. 14.50–15.05 น. การพัฒนาสื่อดิจติอลบนอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกสเ์คลื่อนที ่
เพื่อประชาสมัพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

คุณณัฐวุฒิ  สมุานิต 
ม.พระจอมเกล้าธนบุร ี

6. 15.05–15.20 น. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันวีดีโอคลิปส าหรับการตลาดแบบ
ไวรัล (Viral marketing) โดยใช้สือ่เครือข่ายสังคมออนไลน ์

คุณมาริสา อานติ้า  
ฟันเดอรวาวเดอะ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

7. 15.20–15.35 น. การศึกษาการตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อการตลาดแบบ
ไวรัล เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเจเนอร์เรช่ันเบบี้บมูเมอรส์  
เจเนอร์เรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอร์เรช่ันวาย 

คุณพรจันทร์ วงศ์คุ้มสิน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

8. 15.35–15.50 น. พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊คของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในเขต
อ าเภอเมืองนครสวรรค ์

คุณรณพรหม  ชุนงาม 
ม.เจ้าพระยา 

9. 15.50–16.05 น. รูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดรบัสื่อ และพฤติกรรมการ
บริโภคสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนต์แอนิเมช่ันของ 
กลุ่มโอตาค ุ

คุณนภัค จติศานติกลุ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

 



ix 
 

ก ำหนดกำร กลุ่มที่ 2 นวัตกรรมนิเทศศำสตร์ เพื่อองค์กร ชุมชน และสังคม 

ผู้ด ำเนินรำยกำร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต 

ล ำดับ
ที่ 

เวลำน ำเสนอ หัวข้อ ผู้น ำเสนอ 

1. 13.50–14.05 น. นวัตกรรมการสื่อสารความเป็นไทยผ่านภาพยนตร์แอนเิมช่ัน 
เรื่อง “ยักษ”์ 

คุณดารายา บัวทอง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

2. 14.05–14.20 น. การสื่อสารกับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน
ถนนยมจินดา จังหวัดระยอง 

คุณภัทราพร เนาวรตัน์ธนา
กร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

3. 14.20–14.35 น. ระบบความคิดที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมการสื่อสารศาสนาของ
พระไพศาล วิสาโล 

คุณวศิน ประดิษฐศิลป ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

4. 14.35–14.50 น. แนวโน้มนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน ระหว่างปี พ.ศ. 2558 -2567 

คุณกนกพร ดิษริยะกลุ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

5. 14.50–15.05 น. สื่อโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักกับการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

คุณสริิญญา ลิมโพธิ์ทอง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

6. 15.05–15.20 น. ปัจจัยทางด้านคณุภาพการบริการที่มีความสมัพันธ์ต่อความ
ภักดีในการใช้บริการของโครงการช่ังหัวมันตามพระราชด าริ 
อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบรุ ี

คุณพัชรา แดงประเสริฐ 
ม.ราชภัฏเพชรบุร ี

7. 15.20–15.35 น. รูปแบบการสื่อสารการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท 
ปตท.จ ากัด (มหาชน) โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถี
พอเพียง 

คุณก าพล เติมกิจอนันต ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

8. 15.35–15.50 น. ภาพลักษณ์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับ บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย์ ในการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณปฐมาศ ปัจฉิมนันท์เลิศ 
ม.ธรรมศาสตร ์

9. 15.50–16.05 น. ปัจจัยในการสร้างภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของกรม
ควบคุมโรค ปี 2556 

คุณกิรติ คเชนทวา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

10 16.05–16.20 น. การถอดบทเรยีนโครงการบริการวชิาการ“โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการนักข่าวชุมชน ส านึกรักษ์ท้องถิ่น” 

คุณกรกฎ จ าเนียร 
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 


