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สารจากคณบดี 

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 

การส่ือสารที่ในปัจจุบัน ได้หลอมรวมทักษะการ

ส่ือสารของมนุษย์เข้ากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตของผู้คนในสังคมยุคใหม่ไป

อย่างส้ินเชิง การเรียนรู้ ค้นคว้า วิจัยจึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา

ทักษะดั้งเดิมและทักษะใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสาร 

ศักยภาพการเรียนรู้ การท างานเพื่อการด ารงชีวิตและการ

พัฒนาเพื่อสังคมที่มีคุณภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 9     

เรามุ่งมั่นในการท างานตามพันธกิจหลัก ทั้ง 4 ด้าน ของคณะฯ 

ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ 

ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร ภายนอกใน

ระดับชาติและนานาชาติ และด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

เพื่อผลิตบัณฑิต บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม     

มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม  และเราจะเป็นส่วน

ห น่ึ ง ใ น ก า รผ ลั ก ดั น ใ ห้ ส ถ า บั น ฯ  ไ ด้ ก้ า ว สู่ ก า ร เ ป็ น

สถาบันการศึกษาในระดับสากลต่อไป 

 

“สร้างสรรค์ภูมิปัญญา นวัตกรรมนิเทศศาสตร์ 

เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดับสากล” 
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“เสริมสร้างภูมิปัญญา  

ด้วยนวัตกรรมนิเทศศาสตร์” 

Creating WISDOM with 

Innovative Communication Arts 

 

(ปรับปรุง 2558) 

 

ปรชัญา 

(ปรับปรุง 2558) 

 

ปณธิาน 

“พัฒนาความเป็นบัณฑิต

ศึกษานิเทศศาสตร์ สู่สากล” 

    (Creating WISDOM with 

Communication) 

Innovation 

 
วสิยัทัศน ์

“สร้างสรรค์ภูมิปัญญา นวัตกรรมนิเทศศาสตร์ 

เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดับสากล” 

(Creating communication arts wisdom to 

become a world-class educational institution) 

(ปรับปรุง 2558) 
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คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  

จัดตั้งขึ้นเม่ือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2555  

ตามมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เพื่อเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการศึกษาหลักสูตร      

นิเทศศาสตร์ หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมการจัดการ เพื่อให้ศาสตร์แห่งการบริหารการ

พัฒนามีความทันสมัย ครบถ้วน และจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้สถาบันได้ก้าวสู่การ

เป็นสถาบันการศึกษาในระดับสากลต่อไป 

 

ที่ตั้งคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ชั้น 7 - 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ  

กรุงเทพมหานคร 10240          02-727-3758 - 9 
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คา่นยิมรว่มคณะ I-Connect 

(ปรับปรุง 2558) 

Innovation   = ส่งเสริม แสวงหานวัตกรรม 

Communication  = มุ่งเน้นพัฒนาการสื่อสาร 

Openness   = เปิดใจรับฟังความคิดเห็นต่าง 

Network   = สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง 

Nobility   = อยู่ในสังคมอย่างสง่างาม 

Engagement   = มีภารกิจผูกพันร่วมกัน 

Creativity   = การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ 

พนัธกจิ (MISSON) 

1. ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม 

  (To produce competent, moral, conscientious and socially responsible 

graduates.) 

2. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

  (To create knowledge and research studies in communication arts and related 

fields.) 

3. สร้างงานบริการวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมโลก 

  (To provide academic services for the benefits of Thailand and the world.) 
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1. ยุทธศาสตร์การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีด

ความสามารถสูง (Talented People) สามารถขับเคลื่อนคณะและ

สถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้ 

2. ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคณะ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของคณะ ให้เอื้อต่อการ

ปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

4. ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้ง

ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างแบรนด์ของคณะ (Branding) ทางด้าน

วิชาการผ่านนวัตกรรมการจัดการนิเทศศาสตร์ 

6. ยุทธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร 

งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและสังคมโลก 

7. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการ 

 

ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2551 – 2565) คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการ 

ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ดังนี้ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (GSCM Strategy Map) 

 

โครงสร้างการบริหาร  
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คณะกรรมการประจ าคณะ 

 
     ค าสั่งสพบ. ที่ 7/2559   ลงวันที่ 13 ม.ค. 59 

ระยะเวลาด ารงต าแหนง่ (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 62) 

คณบดี 

ประธานกรรมการ 

(ศ. ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ) 

 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

กรรมการ 

(รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ) 

 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

กรรมการ 

(รศ.พัชนี เชยจรรยา) 

(10 ก.ย. 58 – 1 ต.ค. 59) 

(ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต) 

(1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 64) 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการ 

(ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ) 

 

ผู้อ านวยการหลักสตูรป.เอก 

กรรมการ 

(รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว) 

 

ผู้อ านวยการหลักสตูรป.โท 

กรรมการ 

(ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร) 

 

อาจารย์ประจ าคณะ 

กรรมการ 

(รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์) 

 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

ผูช้่วยเลขานุการ 

(นางสาวอุษา โหราเรือง) 

 

อาจารย์ประจ าคณะ 

กรรมการ 

(ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต) 
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     ค าสั่งสพบ. ที่ 35/2561   ลงวันที่ 21 พ.ย. 61 

ระยะเวลาด ารงต าแหนง่ (1 ต.ค. 61 – ปัจจุบัน) 

คณะกรรมการประจ าคณะ  

 

คณบดี 

ประธานกรรมการ 

(ศ. ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ) 

 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

กรรมการ 

(รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ) 

 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

กรรมการ 

(ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต) 

(1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 64) 

 

ผู้อ านวยการหลักสตูรป.เอก 

กรรมการ 

(รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว) 

 

ผู้อ านวยการหลักสตูรป.โท 

กรรมการ 

(ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร) 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการ 

(ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ) 

 

อาจารย์ประจ าคณะ 

กรรมการ 

(รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์) 

 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

ผูช้่วยเลขานุการ 

(นางสาวอุษา โหราเรือง) 

 

อาจารย์ประจ าคณะ 

กรรมการ 

(ศ.พัชนี เชยจรรยา) 
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ผู้บริหารคณะ 

 

 
 

เรียงจากซ้ายไปขวา 

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว : ผู้อ านวยการหลักสูตรป.เอก   

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ :  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ศ. ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ :  คณบดี 

ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร : ผู้อ านวยการหลักสูตรป.โท 

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต :  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
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คณาจารย์ประจ าคณะ 

 

รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อ.ดร.ธีรติ บันเทิง 

อ.ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ 

รศ.ดร.ชุติสันต ์เกิดวิบูลย์เวช 

รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส ์

 

ศ.พัชนี เชยจรรยา  

รศ.ดร.จิตราภรณ ์สุทธิวรเศรษฐ ์

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา  
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บุคลากรสายสนับสนุน 

 

หวัหนา้ส านกังานเลขานกุารคณะ 

(นางสาวอุษา โหราเรือง) 

 กลุม่งานการศกึษา 

1. นางสาวศกุนี อิ่มกระโทก (นักวิชาการศึกษาชาญการ) (หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา) 

2. นางสาวปาริชาติ บ่อค า (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)   

3. นายเอกพงษ์ สิทธิพงษ์ (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) 

กลุม่งานแผนและพฒันา 

1. นางสาวนรพรรณ หลงเจริญ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) 

 (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ) 

2. นางสาวธันย์ชนก จันทร์รุ่งเรือง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 

กลุม่งานบรหิารและธรุการ 

1. นางสาวหน่ึงฤทัย สุ่มมาตย์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 

2. น.ส.สราญจิต นาประกอบ (ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน) 

3. น.ส.วิภาวี วงษ์เม่น (ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน) (ลาออก) 

4. นางจารุพร อัศวะภูมิ (พนักงานสถานที่) 
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         รายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะ          

 
 

 

 

 

จ านวนบุคลากร / วฒุกิารศกึษา 

 

 

**ไม่นับรวมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 คน 
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ต าแหนง่ทางวชิาการ  

 

 
จ านวนนกัศกึษา 

 
ปริญญาโท 

ภาคพิเศษ รับเข้า :  41 คน 

ภาคปกติ รับเข้า :  25 คน 

คงอยู่  :  184 คน 

ส าเร็จการศึกษา :  72 คน 

 ปีการศึกษา 2562 

ปริญญาเอก 

รับเข้า   :  13 คน 

คงอยู่   :  74 คน 

ส าเร็จการศึกษา :  13 คน 

ปริญญาโท 

ภาคพิเศษ รับเข้า :  41 คน 

ภาคปกติ รับเข้า :  34 คน 

คงอยู่  :  165 คน 

ส าเร็จการศึกษา :  83 คน 

 ปีการศึกษา 2563 

ปริญญาเอก 

รับเข้า   :  14 คน 

คงอยู่   :  73 คน 

ส าเร็จการศึกษา :  14 คน 
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คณะนเิทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการ 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 
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ปีงบประมาณ 2563-2564 คณะฯ ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

ตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในพันธกิจของคณะฯ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการ

การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันฯ ควบคู่กันไป เพื่อขับเคลื่อนและติดตาม

กระบวนการด าเนินงานให้สามารถด าเนินพันธกิจให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านการศึกษา 

1.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีการน า

ข้อมูลจากนักศึกษา สภาวการณ์ในปัจจุบันมาวิเคราะห์ และปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และทันต่อเปลี่ยนแปลง

ในยุคดิจิทัล นอกจากน้ี ยังได้เปิดหลักสูตร การจัดการการสื่อสารด้วยข้อมูล ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่มีคุณค่าต่อผู้เรียน

เพิ่มขึ้น โดยผู้เรียนสามารถเข้าใจในกระบวนการใช้การส่ือสารด้วยข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและส่ือสารได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรบูรณาการที่ผสมผสาน ทฤษฎีองค์ความรู้และแนวคิดทางนวัตกรรม

การส่ือสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส าหรับวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ อาทิ การตลาด สารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ การ

พัฒนาโครงการทางสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชน มุ่งเน้นผลิตนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถใน

ภาคทฤษฎี รวมถึงพัฒนาศักยภาพและพลังทางความคิดที่ลึกซึ้งและการสร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์ วิจัย วางแผน 

ประเมินผลและพัฒนาการด าเนินงานในเชิงประยุกต์ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต         

โดยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเอก คือ  

 1. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการส่ือสารการตลาดและดิจิทัล  Innovative Marketing and 

Digital Communication (i-Digital Marketing) 
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 มุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ทางการตลาด และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคซึ่ง

จ าเป็นส าหรับออกแบบเน้ือหาการตลาดและการใช้ส่ือในช่องทางการส่ือสารที่หลากหลาย นักศึกษาสามารถบูรณาการ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดและการส่ือสารดิจิทัลและวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มผู้รับสาร ผู้บริโภค

ข่าวสาร ไปสู่การปฏิบัติจริงด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา การก าหนดกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด       

การรณรงค์ทางการตลาด การส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร และตราสินค้าขององค์กร 

 

2. สาขาวิชา เอกนวัตกรรมการส่ือสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์  Innovative Digital 

Communication for Creative Industries (i-Creative) 

 มุ่งเน้นการให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการส่ือสารดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ความคิดสร้างสรรค์ ในขอบข่ายของความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการส่ือสารการริเร่ิมประกอบการ นวัตกรรม 

ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นทางสังคม ที่เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐในบริบทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

 

 3. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการส่ือสารและการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 Innovative Communication and Campaign for Social Change (i-Change) 

 จะเน้นที่มุมมองใหม่ๆบูรณาการทฤษฎี แนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา เพื่อการเปลี่ยนแปลงในมิติด้าน

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส่ิงแวดล้อมและการส่ือสารเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน นอกจากน้ียังสามารถน าทฤษฎีมาวิเคราะห์และประเมินกรณีศึกษาและการปฏิบัติจริงในการจัดการ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านสังคมอันจะน าไปสู่การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน 
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 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีการน า

ข้อมูลจากนักศึกษา สภาวการณ์ในปัจจุบันมาวิเคราะห์ และปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และทันต่อ

เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรขั้นสูงที่มีการบูรณา

การและประยุกต์นวัตกรรม แนวคิดเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการส่ือสารกับงานด้านอื่นๆ แบบสหวิทยาการ        

เป็นหลักสูตรที่น าเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ ในมุมมองที่ต่างจากอดีตและเสนอมุมมองที่เป็น

นวัตกรรมในภาพกว้าง จึงนับเป็นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์นักนิเทศศาสตร์และบุคลากรรุ่น

ใหม่ที่มีแนวคิดใหม่และทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกด้านทั้ง เทคโนโลยีสังคมและวัฒนธรรมใน

ลักษณะต่างๆ มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ง ในการสังเคราะห์การวิจัย การวางแผน การประเมินผลและการ

พัฒนาการด าเนินงานในเชิงประยุกต์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเลือกแผนการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

  

  

  

 



 

21 | P a g e  
 

Graduate School of Communication Arts and Management Innovation 
 

 

 

 

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ 40      

ปีการศึกษา 2561 -2562 มีผู้ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบันฯ จ านวนทั้งส้ิน 2,062 คน แบ่งเป็นระดับ

ป ริญญา เอก 100 คน ร ะ ดั บ ป ริญญา โ ท          

1,962 คน  

 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ

จัดการ มีผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งหมด 100 คน แบ่งเป็น

ระดับปริญญาเอก 18 คน และ ระดับปริญญาโท 82 

คน (วันที่ 4 ม.ค. 2563) 
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ 41     

ปีการศึกษา 2563 -2564  มีผู้ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบันจ านวนทั้งส้ิน 2,262 คน แบ่งเป็นระดับปริญญา

เอก 94 คน ระดับปริญญาโท 2,168 คน (วันที่ 30 

พ.ย. 2563)  

 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

มีผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งหมด 114 คน แบ่งเป็นระดับ

ปริญญาเอก 12 คน และ ระดับปริญญาโท 102 คน 

(วันที่ 8 ม.ค. 2564) 
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1.2 การพัฒนานักศึกษา 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้ตระหนักถึงคุณภาพในการพัฒนานักศึกษาในคณะฯ โดยใช้

แนวทางที่ครอบคลุมการพัฒนานักศึกษาตามที่ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู (1) ด้านคุณธรรม/จริยธรรม (2) ด้าน

ความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี เพื่อผลิต

มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ให้เป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูง ตั้งแต่การคัดเลือก 

รับสมัคร ปฐมนิเทศ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา อาทิ กิจกรรมศึกษา

ดูงาน รวมทั้งกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม  

  

 

นอกจากน้ีคณะฯ ได้เชิญผู้มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูงทางด้านนิเทศศาสตร์ 

ทั้งวิชาการและวิชาชีพ เพื่อมาให้ความรู้แก่นักศึกษาในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง 

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2563 - 2564 คณะฯได้

จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ดังน้ี 
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โครงการสัมมนา Research Talk #4 "ประสบการณ์วิจัย ปริญญาเอกในต่างแดน" 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

14 ธ.ค. 62  
โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานวิจัยในการท า

ดุษฎีนิพนธ์ และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ได้

แนวทางและทิศทางของการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาล อีกทั้ง ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา 

นักวิชาการ นักวิจัย และเพื่อร่วมกันพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เชิงวิชาการต่อไปในอนาคต 
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ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2562 รุ่นที่ 15 
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

11 ม.ค. 63 
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โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ปริญญาเอก รุ่นที่ 15-16 

ณ  ร้านอาหารวอร์เตอร์ไซด์ 

26 ก.ย. 63 

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษาแต่ละรุ่น คณาจารย์

และเจ้าหน้าที่ในคณะ รวมทั้งส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้ และเพื่อพัฒนา

วิชาการร่วมกันต่อไปในอนาคตได้อย่างเหนียวแน่น โดยอาศัยหลักการรับน้องด้วยความจริงใจ มุ่งเน้นความ

สามัคคีในหมู่คณะ และความรักในสถาบัน ซึ่งการต้อนรับน้องใหม่ที่เข้ามาอยู่ในสถาบันแห่งน้ี เป็นการต้อนรับ

เข้าสู่การศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ อันเป็นกิจกรรมที่จะแสดงความเป็นเอกลักษณ์

ของชาวคณะ และเป็นการสืบสานประเพณีผูกข้อมืออวยพรต้อนรับน้องใหม่ที่ดีงาม 
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โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ ป.โท ภาคปกติและภาคพิเศษ รุ่น 8-12 

ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2561  

ณ ร้านอาหาร Thumbs up Karaoke & 

Restaurant 

17 ต.ค. 63  

 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวทาง

ปฏิบัติตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา หลังส าเร็จ

การศึกษาพร้อมการก้าวไปสู่การพัฒนาในอาชีพของ

นักศึกษา และเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

มีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป 
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โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ ปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ รุ่นที่ 9”  

ประจ าปีการศึกษา 2561-2562 

ณ ร้านอาหาร Waterside Restaurant 

16 ก.พ. 63 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวทางปฏิบัติตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

ปรัชญา หลังส าเร็จการศึกษาพร้อมการก้าวไปสู่การพัฒนาในอาชีพของนักศึกษา และ

เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมี

จรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป 
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งานกีฬาสานสัมพันธ์ "รักผูกพันเพื่อผองเรา" คร้ังที่ 3 ซึ่งมีคณะ เข้าร่วมกิจกรรม

ดังกล่าว ทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เจ้าภาพ) คณะสถิติ

ประยุกต์ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ฯ  

 ณ อาคารกีฬาในร่ม ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

19 ต.ค. 62 

งานกีฬาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีม 

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะ 5 คณะ อีกทั้งยังเป็นการ

ส่งเสริมการมีสุขภาพพลามัยที่ดีจากการออกก าลังกายให้กับ

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า 
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วิชาแนวโน้มการตลาดและวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้บริโภค (นน 7001)  

ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพงศ์ กิตติถาวรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบ็คยาร์ต จ ากัด     

บรรยายหัวข้อ “การวิจัยด้วย Data and Social Listening เพื่อความเข้าใจผูบ้ริโภค” 

โดยมี ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ เป็นอาจารย์ประจ าวิชาดังกล่าว  

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

7 มี.ค. 63 

  

วิทยากรรายวิชา 
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วิชาการสัมมนาประเด็นใหม่ทางนิเทศศาสตร์ (นน 8202)  

ได้รับเกียรติจาก Dr. James Gomez., Regional Director at Asia Centre.  

บรรยายหัวข้อ ““Digital Asia: Social change, engagement and communication” 
โดยมี ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา เป็นอาจารย์ประจ าวิชาดังกล่าว 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

29 ก.พ. 63 
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วิชานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (นน 7006) 

ได้รับเกียรติจาก คุณปาริชาติ สัมฤทธิ์จินดากุล Marketing Technology 

Consultant, MFEC Public Company Limited  

บรรยายหัวข้อ “Data-Driven Creativity & Communication in Creative Industries” 
โดยมี ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา เป็นอาจารย์ประจ าวิชาดังกล่าว 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

29 ก.พ. 63 
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รายวิชานวัตกรรมการส่ือสารดิจิทัลแบบประยุกต์ (นน 6004) และ 

วิชาเทคโนโลยีเสมือนจริงและการออกแบบประสบการณ์การส่ือสาร (นน 7005) 
พานักศึกษาคณะนิเทศฯ@นิด้า เข้าร่วมฟัง เสวนาวิชาการ “นวัตกรรมการส่ือ...สร้าง

อย่างไรให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์”  

โดยมีคุณหนุ่ย พงษ์สุข หิรัญพฤกษ์ เสวนาหัวข้อ “Digital Transformation”  

คุณสุวิตา จรัญวงศ์ มาเสวนาหัวข้อ “Media Innovation” และ  

คุณปฐม อินทโรดม มาเสวนาหัวข้อ “Internet of Things (IOT)”  

จัดโดยกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

โดยมี รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช เป็นอาจารย์ประจ าวิชาดังกล่าว  

ณ โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ 

28 ก.พ. 63 
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วิชาความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเร่ืองผ่านส่ือดิจิทัล (นน 6002)  

ได้รับเกียรติจากคุณชัยภัทร ปิติสุตระกูล ครูสอนการแสดงและผู้ก ากับการแสดงอิสระ  

บรรยายหัวข้อ “Fostering Creativity through Improvisational Theatre” 

โดยมี อ.ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ เป็นอาจารย์ประจ าวิชาดังกล่าว 

ณ ส านักงานคณะนิเทศฯ ชั้น 8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

20 และ 23 ก.พ. 63 
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วิชาแนวโน้มการตลาดและวิเคราะห์ประสบการร์ผู้บริโภค (นน 7001)  

ได้รับเกียรติจาก ดร.สรัญญ์ เถระวงศ์ หัวหน้าแผนก ตัวแทนสัมพันธ์ ส่วนบริหาร

เครือข่ายธุรกิจตลาดค้าปลีก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  

บรรยายหัวข้อ “Consumer Insight & Experiences: กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด

เพื่อจับใจผู้บริโภค กรณีศึกษา อินทนิน คอฟฟี่ และ อินทนิล การ์เด้น” 
โดยมี ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ  เป็นอาจารย์ประจ าวิชาดังกล่าว 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

22 ก.พ. 63 
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วิชาการศึกษาเฉพาะเร่ือง (รณรงค์การตลาดเพื่อสังคมระดับชุมชน) (นน 8203)  

ได้รับเกียรติจากคุณพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 

บรรยายหัวข้อ “กรณีศึกษาการตลาดเพื่อสังคมกับการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน” 
โดยมี รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ เป็นอาจารย์ประจ าวิชาดังกล่าว 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

16 ก.พ. 63  
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วิชานวัตกรรมการส่ือสารดิจิทัลแบบประยุกต์ (นน 6004)  

ได้รับเกียรติจากคุณวโรรส โรจนะ  

นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย/ผู้ก่อต้ังบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด  

บรรยายหัวข้อ “การแข่งขันและความท้าทายของส่ือในยุคส่ือดิจิทัลใหม่ในแง่มุมเทคโนโลยี”  
โดยมี รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช เป็นอาจารย์ประจ าวิชาดังกล่าว 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

7 ก.พ. 63  
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รายวิชาสตาร์ทอัพ: การส่ือสารดิจิทัลในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (นน 7008)  

ได้รับเกียรติจาก ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคม Thailand Tech Startup 

Association (สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่)  

บรรยายหัวข้อ “- Entrepreneurial Mindset - Understanding Start-up & 

Business Models” 

โดยมี ผศ.ดร. ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา เป็นอาจารย์ประจ าวิชาดังกล่าว 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

26 ม.ค. 63 
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รายวิชาการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการการส่ือสารเชิงเน้ือหาแบบบูรณาการการตลาด 

(นน 7002) ได้รับเกียรติจากคุณศิรัส ปั้นเก่า Digital Strategic Planner, AD HOC 

Creative Connect Co., Ltd.  

บรรยาย หัวข้อ “Campaign Content Marketing Strategy” 

โดยมี ผศ.ดร.พรพรรณ  ประจักษ์เนตร เป็นอาจารย์ประจ าวิชาดังกล่าว 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

26 ม.ค. 63 
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วิชานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (นน 7006) 

ได้รับเกียรติจากคุณพสุ ศรีหิรัญ  

ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กสทช.  

บรรยายหัวข้อ “โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีส่ือสารดิจิทัลภายใต้เทคโนโลยีพลิกผัน” 
โดยมี ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา เป็นอาจารย์ประจ าวิชาดังกล่าว 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

25 ม.ค. 63 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/NitadeNida/photos/pcb.2793666764045629/2793658327379806/?__cft__%5b0%5d=AZWCY-xH-E0ZEC9zxlcDqtH8lc-w1vjhz1RZViIEnmXV7q-HeWBjzG34hoyQriguukWygWQKRHJvtMB42UdRff_LWXbDv7ewDoXQMztrC_TVBle9433NNVRdSEgDlqnvSFQ2i--PjZ6lHiAylThHyCmH4Fq29EbR1xd7fhb9PIdfm2nB7K7MYWTIRXFHFeT0yf8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/NitadeNida/photos/pcb.2793666764045629/2793658327379806/?__cft__%5b0%5d=AZWCY-xH-E0ZEC9zxlcDqtH8lc-w1vjhz1RZViIEnmXV7q-HeWBjzG34hoyQriguukWygWQKRHJvtMB42UdRff_LWXbDv7ewDoXQMztrC_TVBle9433NNVRdSEgDlqnvSFQ2i--PjZ6lHiAylThHyCmH4Fq29EbR1xd7fhb9PIdfm2nB7K7MYWTIRXFHFeT0yf8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/NitadeNida/photos/pcb.2793666764045629/2793665514045754/?__cft__%5b0%5d=AZWCY-xH-E0ZEC9zxlcDqtH8lc-w1vjhz1RZViIEnmXV7q-HeWBjzG34hoyQriguukWygWQKRHJvtMB42UdRff_LWXbDv7ewDoXQMztrC_TVBle9433NNVRdSEgDlqnvSFQ2i--PjZ6lHiAylThHyCmH4Fq29EbR1xd7fhb9PIdfm2nB7K7MYWTIRXFHFeT0yf8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/NitadeNida/photos/pcb.2793666764045629/2793665514045754/?__cft__%5b0%5d=AZWCY-xH-E0ZEC9zxlcDqtH8lc-w1vjhz1RZViIEnmXV7q-HeWBjzG34hoyQriguukWygWQKRHJvtMB42UdRff_LWXbDv7ewDoXQMztrC_TVBle9433NNVRdSEgDlqnvSFQ2i--PjZ6lHiAylThHyCmH4Fq29EbR1xd7fhb9PIdfm2nB7K7MYWTIRXFHFeT0yf8&__tn__=*bH-R
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เสวนาวิชาการ เรื่อง “Transforming the World with #BigData Analytics”  

ซึงได้รับเกียรติจาก Prof. Steven, Ph.D, Director, Research Institute of Big Data 

Analytics Xi'an Jiaotong-Liverpool University  

และรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช อาจารประจ าคณะนิเทศศาสตร์และ

นวัตกรรมการจัดการ นิด้า เป็นวิทยากร  

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการเรียน

การสอน รายวิชานวัตกรรมการส่ือสารดิจิทัล

แบบประยุกต์ (นน 6004) 

21 ม.ค. 63  

  

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/bigdata?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXdXDsH1Ebxo8KHVuwwWEj3SU1fYxCFjPDiS9X6dkF72vrdaLU4-09Zh0sHrdr8bizQwhdcq6SvcoQvWXBWEZk15bbSmk-AoJ5cHIKPvYCo6uqIfUCZk0_FQX7HmNV48-VAPXtTdqpfqrjBtfaytCTZkdwjjVIZtE5Whd8Sub8PbBuU3uvzQ0rVw-qCB9x6AIc&__tn__=*NK-R
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รายวิชานวัตกรรมการส่ือสารดิจิทัลแบบประยุกต์ (นน 6004)  

ได้รับเกียรติจากคุณณัฐวัฒน์ มีศิสรัตน์ Chief Executive Officer และ คุณเอกพันธ์ 

อภิรักษ์สาโรช Business Development บริษัท พี.ดับเบิล.มีเดีย (ไทยแลนด์) จ ากัด  

บรรยายหัวข้อ “การท าการตลาดผ่านเว็บไซต์และเคร่ืองมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต” 

โดยมี รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว เป็นอาจารย์ประจ าวิชาดังกล่าว 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

17 พ.ย. 62 
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วิชาประเด็นทางสังคมในการส่ือสาร (นน 7009)  

ได้รับเกียรติจากคุณกิติกร อนุเธียร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

บรรยายหัวข้อ “การส่ือสารดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนทางการเมือง” 

โดยมี ผศ.ดร.วรัชญ์  ครุจิต เป็นอาจารย์ประจ าวิชาดังกล่าว 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

26 ต.ค. 62 
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วิชาโครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการส่ือสารการตลาด (นน 7004)  

ได้รับเกียรติจากรองคุณสยามรัฐ สุทธานุกูล Chief Marketing Officer, SCG 

บรรยายหัวข้อ “การตลาดในยุคดิจิทัล” 

โดยมี ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต เป็นอาจารย์ประจ าวิชาดังกล่าว 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

17 ต.ค. 62 
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รายวิชาเทคโนโลยีเสมือนจริงและการออกแบบประสบการณ์การส่ือสาร (นน 7005)  

เข้าศึกษาดูงานการด าเนินงานของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

โดยมี รศ. ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช เป็นอาจารย์ประจ าวิชา 

ณ ตึก CRC Tower 

7 ต.ค. 62 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาดูงานน้ีจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาของคณะฯ ได้รับความรู้เพิ่มเติมจาก

การเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นองค์กรที่

เป็นผู้ขับเคลื่อนการปฎิรูปด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ในโลกแห่งอัจฉริยภาพของเทคโนโลยีที่

ทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงถึงกัน โดยมีก าลังส าคัญให้ทุกคนและทุกองค์กรทั่วทุกมุมโลกได้

บรรลุผลส าเร็จที่ดียิ่งกว่าศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบและ

ความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับเน้ือหาในรายวิชาดังกล่าวได้ 

 

 

 

https://www.facebook.com/NitadeNida/photos/pcb.2557054274373547/2557052224373752/?__cft__%5b0%5d=AZUtXNGTcB_ZF-cw6kClJOTzN7VPh9OYoT6NYZb4p1EvrC7Qmbagcx7lR8PnHrVBHImU-bnRfgr9cUsuxxhGMB_hc0FHy8ddU25DONMNehiTrsDD_B96AatYTxVlmrxpwDzDRtHGMiNHioUl_87yqscspOs-1leN3hZCZ_i7p2a7KjmT0KbS9mGhsXoEX9FBafw&__tn__=*bH-R
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รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเร่ืองผ่านส่ือดิจิทัล (นน 6002) 

เข้าเยี่ยมชมงานนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน  

ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ และห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ  

โดยมี อาจารย์ ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ เป็นอาจารย์ประจ าวิชา 

ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center)  

อาคารไปรษณีย์กลาง 

2 ต.ค. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาดูงานน้ีจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาของคณะฯ ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ

เรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design 

Center) เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบและ

ความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับเน้ือหาในรายวิชาดังกล่าวได้  
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1.3 การพฒันาคณุภาพการศกึษา 

 คณะฯ ให้ความส าคัญในเร่ืองของการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยสถาบันมีการ

จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อให้บุคลากรของคณะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะ

และสถาบัน  และมีความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายใน

และภายนอก และเพื่อให้บุคลากรของคณะฯได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) และบูรณาการกระบวนการ

ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกตัวชี้วัด ตลอดจนผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพระดับสากลต่อไป  

 โดยในปีการศึกษา 2562 – 2563 ระดับคณะฯ  ใช้เกณฑ์ EdPEx และ ระดับ

หลักสูตรใช้เกณฑ์ AUN-QA  
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  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ 

AUN-QA ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังน้ี 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) หลักสูตร

เตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจรับรอง AUN-QA Slot 4 ประจ าปี 2564            

ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 24 - 26 ส.ค. 63)  

 คณะฯได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมิน

ดังกล่าว ได้แก่ 

o ประธาน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา , คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       

 

o กรรมการ :  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร. สิทธิ์  สุนทรายุทธ             

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิต-   

พัฒนบริหารศาสตร์  
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 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) 

หลักสูตรผ่านการรับรอง ตามเกณฑ์ AUN-QA  ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 8 

อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (27 ส.ค. 63) 

คณะฯ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมิน

ดังกล่าว ได้แก่ 

o ประธาน:  ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหาร

การพัฒนาส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

o กรรมการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุหงา ชัยสุวรรณ          รอง

คณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ

จัดการ รับมอบประกาศ AUN-QA หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต        

(สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) ที่ผ่านการรับรองระดับสากล เครือข่ายการประกัน

คุณภาพมหาวิทยาลัย กับ ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

27 พ.ย. 62 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ 

AUN-QA ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังน้ี 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) หลักสูตร

เตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจรับรอง AUN-QA Slot 5 ประจ าปี 2564  

ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM (ระหว่างวันที่ 20 - 22 ก.ย. 64) 
คณะฯได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมิน

ดังกล่าว ได้แก่ 

o ประธาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย  เอื้ออนันตสันต์       

ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ว า ง แ ผ น , 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

o กรรมการ :  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร. สิทธิ์  สุนทรายุทธ             

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิต-   

พัฒนบริหารศาสตร์ 
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 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) 

หลักสูตรผ่านการรับรอง ตามเกณฑ์ AUN-QA  ผ่านระบบการประชุม

อิเล็กทรอนิกส์ ZOOM (31 ส.ค. 64) 

คณะฯ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมิน

ดังกล่าว ได้แก่ 

o ประธาน:  ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหาร

การพัฒนาส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

o กรรมการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุหงา ชัยสุวรรณ          รอง

คณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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2. ด้านการวิจัยและบรกิารวิชาการ 

 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ท า

ผลงานทางวิชาการ และให้มีการเผยแพร่ผลงานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ อาทิ 

วารสารทางวิชาการ เว็บไซต์คณะฯ นอกจากน้ียังสนับสนุนแหล่งทุน อาทิ การจัด

ประชุมวิชาการ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้น าเสนอ

ผลงาน และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และชุมชนวิชาการ ในที่ประชุม

วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการสร้างสรรค์

ง านวิจัย  ง านวิชาการระหว่ า ง นักวิชาการ นักศึกษา  และบุค คลทั่ ว ไป ใน

สถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมมือกันในการพัฒนางานทางวิชาการ และอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องต่อไป 

นอกจากน้ี คณะฯ ได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยฝึกอบรมให้กับ

หน่วยงานต่างๆ และบุคคลทั่วไป ได้แก่ การสร้างสรรค์เน้ือหาด้วยข้อมูล (Data) เพื่อ

เพิ่มคุณค่าขององค์กร (Content Creation in Digital Organization) โครงการ

การพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ  โครงการการวางแผนการ

ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรบนฐานความเข้าใจผู้คน (An Insight-Driven 

Corporate Brand Planning) เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กร โครงการ

ฝึกอบรมเทคนิควิจัยเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ การบริหาร

ภาพลักษณ์ชื่อเสียงยุคดิจิทัล เทคนิคการน าเสนอข่าวสารเชิงสถิติในโลกยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์การบริหารงานส่ือสารภายในองค์กรในยุคดิจิทัล โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ 

รู้เท่าทันส่ือ คิดเท่าทันสาร สร้างสรรค์ส่ือเพื่อสังคม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ส าหรับคณาจารย์ในสายวิชาชีพโฆษณาและการส่ือสารการตลาด Bridging the 

Gap: Cracking Branding Creativity and Digital 4.0 โครงการอบรมพัฒนา

หลักสูตรการส่ือสาร CSR ระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ 

 
ผู้อ านวยการศูนย์สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์ 
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ปีงบประมาณ 2564 

  

โครงการ Nitade@NIDA Live Talk/Teach  

หัวข้อ “นิเทศศาสตร์วิพากษ์ยุคโควิค" 

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 

เวลา 17.00 - 18.00 น. 

ผ่านระบบ ZOOM 

 

โครงการ Nitade@NIDA Live Talk/Teach  

หัวข้อ “เทคนิคการสร้างชุมชนออนไลน์ 

อย่างมืออาชีพด้วย Facebook  

Understanding Community Management 

And Why it is a Promising Field" 

วันพุธท่ี 15 กันยายน 2564 

เวลา 16.00 - 17.00 น. 

ผ่านระบบ ZOOM 
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โครงการ Nitade@NIDA Live Talk/Teach  

หัวข้อ “Streaming War 2021:  

โอกาสหรือวิกฤตของธุรกิจ Content 

ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย" 

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 

เวลา 16.00 - 17.00 น. 

ผ่านระบบ ZOOM 

 

โครงการ Nitade@NIDA Live Talk/Teach  

หัวข้อ “มองอนาคต Boy Band Girl Group ไทย 

ฝ่าวิกฤตโควิคอย่างไร ถึงจะรอด" 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 

เวลา 17.00 - 18.00 น. 

ผ่านระบบ ZOOM 
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โครงการ Nitade@NIDA Live Talk/Teach  

หัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตอินโฟ         

กราฟฟิคด้วยแอฟพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน" 

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 

เวลา 13.00 - 15.00 น. 

ผ่านระบบ ZOOM 

 

โครงการ Nitade@NIDA Live Talk/Teach  

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 9 ปี นิเทศ@นิด้า 

ระหว่างวันที่ 21 และ 23 พฤษภาคม 2564 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

ผ่านระบบ ZOOM 
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โครงการ Nitade@NIDA Live Talk/Teach  

หัวข้อ “Post COVID-19 and Reputation 

Management for Digital Marketer" 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

เวลา 16.00 - 17.00 น. 

ผ่านระบบ ZOOM 

 

โครงการ Nitade@NIDA Live Talk/Teach  

หัวข้อ “Visual Note for Innovation 

Communication  

ส่ือสารนวัตกรรมท าง่ายด้วยภาพ" 

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 

เวลา 16.00 - 17.00 น. 

ผ่านระบบ ZOOM 
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โครงการ Nitade@NIDA Live Talk/Teach  

หัวข้อ "Make your content audience-centric 

สร้างสรรค์เน้ือหาด้วยความเข้าใจ  Audience" 

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 

เวลา 16.00 - 17.00 น. 

ผ่านระบบ ZOOM 

 

โครงการ Nitade@NIDA Live Talk/Teach  

หัวข้อ “นิเทศศาสตร์นวัตกรรม กับ          

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์" 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 

เวลา 16.00 - 17.00 น. 

ผ่านระบบ ZOOM 
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โครงการ Nitade@NIDA Live Talk/Teach  

หัวข้อ " Storytelling for Marketing 

Communication " 

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 

เวลา 17.00 - 18.00 น. 

ผ่านระบบ ZOOM 

 

โครงการ Nitade@NIDA Live Talk/Teach  

หัวข้อ "Software Design and  

Communication" 

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 16.00 - 17.00 น. 

ผ่านระบบ ZOOM 
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งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังที่ 5 “5th International Conference Hate 

Speech in Asia: Challenges and Solution ณ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่าง คณะนิเทศศาสตร์

และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า ASIA Centre และองค์กรต่างๆ 

7 ต.ค. 63 
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ปีงบประมาณ 2563 

โครงการ “การสร้างสรรค์เน้ือหาด้วยข้อมูล (Data) เพื่อเพิ่มคุณค่าขององค์กร” 

ภายใต้กลุ่มหลักสูตร Creative content  

ในโครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill)  

ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่าง นิเทศฯ@นิด้า ร่วมกับ กระทรวง อว.  

ณ ห้อง 8011 ชั้น 8 อาคารนวมินทราธิราช และ ห้อง Multimedia Studio ชั้น 7 อาคาร

มาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ระหว่างวันที่ 15 - 17, 20 - 24 ส.ค. 2563 
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โครงการ “การพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 25 – 27 ส.ค. 63 

ณ ห้อง Lab 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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โครงการ “การพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 2 

ระหว่างวันที่ 1 – 3 ก.ย. 63 

ณ ห้อง Lab 2 ชั้น 9 และห้อง 401 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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โครงการ “การพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 3 

ระหว่างวันที่ 8 – 10 ก.ย. 63 

ณ ห้อง Lab 2 ชั้น 9 และห้อง 401 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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โครงการ Nitade@NIDA Live Talk/Teach  

หัวข้อ “Unicorn Platforms: นวัตกรรมเปลี่ยนโลก 

"เจาะลึกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการส่ือสารเพื่อ

สร้างชุมชนออนไลน์" 

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 

เวลา 16.00 - 17.00 น. 

ผ่านระบบ ZOOM 

 

8 ปีนิเทศ@นิด้า เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสส าหรับ  

Digital Marketing บน 8 Digital Platforms 

"New Normal on 8-Digital Platforms Live 

Crash Course  

for Becoming a Digital Marketer" 

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 

เวลา 16.00 - 17.00 น. 

ผ่านระบบ ZOOM 
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ประชุมวิชาการการส่ือสารระดับชาติ คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2563  

ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า 

ณ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

20 ก.ค. 63 
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3. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอกใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 คณะฯ มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และ

การใช้ทรัพยากร ทั้งจาก มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นความ

ร่วมมือในหลายลักษณะ เช่น การแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ  

ความร่วมมือทางด้านการวิจัย และเอกสารวิชาการ ซึ่งข้อตกลงความร่วมมือ

ดังกล่าวจะเป็นช่องทางในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการได้อย่างย่ังยืน  

ปัจจุบันคณะฯ มีเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งภาค

การศึกษา ภาคธุรกิจ และองค์กรวิชาชีพ ด้านต่างๆ อาทิ คณะมนุษยศาสตร์ 

ม.บูรพา คณะนิ เทศฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวารสารฯ              

ม.ธรรมศาสตร์ สสส. กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมโฆษณา เป็นต้น  

 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการใช้ทรัพยากร ระหว่าง กรม

ประชาสัมพันธ์ และ 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาจารย์

สะอาด ตัณศุภผล ชั้น 2 อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ สถาบันการ 

ประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (20 ต.ค. 63) 
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 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน “โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการวัด

คุณภาพของส่ือที่น าเสนอต่อสังคม” เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการวัดคุณภาพ

ของส่ือที่มีต่อสังคมไทย (Thailand Quality Rating) และร่วมน าร่องการ

ประเมินคุณภาพของรายการข่าวสาร และรายการเพื่อเด็กเยาวชนและ

ครอบครัวทางโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บริษัท แบ็คยาร์ด  จ ากัด และ กองทุนพัฒนาส่ือ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือสถานีโทรทัศน์และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 5 

แห่ง ได้แก่ ช่องไทยพีบีเอส ช่องวัน 31 ช่องเวิร์คพอยท์ บริษัท บีอีซี-เทโรเอ็น

เตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด และบริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จ ากัด  

 

 
 
 
 
 

 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ องค์กร Asia Centreโดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้าน

นิเทศศาสตร์ การส่ือสารและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทาง

วิชาการ ด้ายงานวิจัยและการให้บริการวิชาการแก่สังคม ณ ส านักงานคณะ

นิเทศฯ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

(21 ก.ค. 63) 
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 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการ “พัฒนาศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ของข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายระดับประเทศในการรับมือกับข่าวปลอม” 

และเปิดตัวระบบ #เช็กให้รู้ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จับมือภาคีจากภาครัฐและเอกชน 5 แห่ง  

ได้แก่ กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะวารสารศาสตร์และ

ส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และบริษัท    แบ็คยาร์ด 

จ ากัด (24 มี.ค. 63) 

 

 

 

 

 

 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “การผลิตส่ือโฆษณาที่

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ” 14 ภาคี  ส าหรับหน่วยงานที่ ร่วมเป็นภาคี

ประกอบด้วย กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การ

มหาชน) ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศ

ไทย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) 
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สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคม

โฆษณาแห่งประเทศไทย ณ กระทรวงวัฒนธรรม          (12 ก.พ. 63) 
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4. ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

 คณะฯ มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่ งเสริมและปลูกฝังความ

รับผิดชอบต่อสังคม ในการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม ตลอดจน

ช่วยเหลือส่งเสริมเพื่อการพัฒนาสังคม เสริมสร้างภูมิปัญญา นวัตกรรม

นิเทศศาสตร์ โดยการผสานองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม การสื่อสาร และ

ความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับจริยธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพวิชาการด้าน

นิเทศศาสตร์ ให้ก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดับสากล มีจิตส านึกและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา     

เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งคณะฯ ด าเนินการจัดกิจกรรมหลายประเภท อาทิ ท าบุญ

ตักบาตรประจ าปีของสถาบันฯ พิธีไหว้ครูGSCM4Society รุ่นพี่ชวนรุ่นน้อง

ท าดี เป็นต้น 
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  โครงการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม/กิจกรรม USR 

ปีงบประมาณ 2563 

 

พิธีท าบุญตักบาตร (พระสงฆ์ 9 รูป) และพิธีถวายเคร่ืองสักการะ พระบาทสมเด็จ   

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ เนื่องในวันคล้ายเฉลิม        

พระชนมพรรษา และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2562  

ณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

4 ธันวาคม 2562 
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จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปี 2563 

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 

10 ก.ย. 63 
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โครงการท านบุ ารงุศลิปะและวฒันธรรม/กิจกรรม USR 

ปีงบประมาณ 2564 

 

นิเทศ@นิด้า จัดกิจกรรม "#GSCM4Society รุ่นพี่ชวน

รุ่นน้องท าดี ปี 2563" นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ รุ่นที่ 15 - 16 

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดพิชัย  

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการมีจิต

เป็นสาธารณะในการท ากิจกรรมเพื่อสังคม และยัง เป็นกระชับ

ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทั้ง 2 รุ่น ส่งผลให้เกิดความรักใคร่และ

คอยช่วยเหลือกัน อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ที่จะ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ต่อไป 
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ท าบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราช

กุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร เน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 63 และวันพ่อแห่งชาติ   

ณ ศาลาประดิษฐ์พระพุทธวจนะปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4 ธันวาคม 2563 
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5. ผลงาน / รางวัล ของคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า  

- บทบาททางวิชาการ 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “New generation spends life with the internet so much so 

they are skillful at communication on online platform...”                   

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ส่ือสารองค์การและกิจการนักศึกษา และผู้อ านวยการหลักสูตร

ปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า ให้

สั ม ภ า ษ ณ์  หั ว ข้ อ  " Govt struggles with 'tech-savvy' 

protesters" ทางเว็บไซต์ Bangkok Post (25 ต.ค. 63) 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า ให้สัมภาษณ์..

หัวข้อ "รู้จัก Cancel Culture กระแสบอยคอตเพราะจุดยืนทาง

สังคม-การเมืองที่ “แบรนด์” ควรระวัง" ทางเว็บไซต์ Positioning     

(7 ก.ย. 63)  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางและ

พัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า และ นางสาว

ปรมาภรณ์ จ่างกมล ศิษย์เก่าปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่น11 นิเทศ

ฯ@NIDA  ให้สัมภาษณ์รายการ เปิดบ้าน Thai PBS ในประเด็น "ค า

หยาบในส่ือยูทูบ" โดยอ้างอิงจากการค้นคว้าอิสระ เร่ือง "ลักษณะของ

ค าหยาบคายในเน้ือหารายการในส่ือยูทูบ และทัศนคติของยูทูบเบอร์

และผู้รับชม" ของนางสาวปรมาภรณ์ จ่างกมล โดยมีที่ปรึกษา IS คือ 

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต  (18 ก.ค. 63)  
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า ให้

สัมภาษณ์.. "มุมมองบวก ส่ิงดีๆ ที่เกิดกับประเทศไทย จากการแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรนา" ทาง JS100 Channel (5 ก.พ. 63)  

 รองศาสตราจารย์ ดร.กลุทิพย์ ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า ให้สัมภาษณ์.. 

"ภาวะ (ส่ือสาร) วิกฤต" ในรายการ บ่ายโมง ตรงประเด็น และ รายการ

พลิกปมข่าว ทางไทยพีบีเอส (5 ก.พ. 63)  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า ให้

สัมภาษณ์.. "คนไทยร่วมฝ่าวิกฤตไวรัส - เสพข่าวอย่างมีสติ"  ในข่าว

ค่ า NBT (4 ก.พ. 63)  

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ผู้อ านวยการส านัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์และ

นวัตกรรมการจัดการ นิด้า ให้สัมภาษณ์ประเด็น เทคโนโลยีสแกน

ใบหน้า และ Deepfake ในรายการบันทึกสถานการณ์ FM92.5 /AM 

891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (4 ก.พ. 63)  

 รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ส่ือสารองค์การและกิจการนักศึกษา และผู้อ านวยการหลักสูตร

ปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้สัมภาษณ์สกู๊ปข่าว คอลัมน์ 

like สาระ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ในหัวข้อ “จุดประเด็น-ปั่นกระแส’ 

แนวรบออนไลน์‘หน้าม้า 4.0" (9 ม.ค. 63) 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า ให้

สัมภาษณ์ประเด็น วิเคราะห์ “การเมือง” กับ “โซเชียลมีเดีย” อาวุธไม่

ลับ! รับปี 2563 ! ในสยามรัฐออนไลน์ (6 ม.ค. 63) 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ส่ือสารองค์การและกิจการนักศึกษา และผู้อ านวยการหลักสูตร

ปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้สัมภาษณ์ข่าว คอลัมน์      

like สาระ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ในหัวข้อ “แก้ปัญหา‘ปั่นกระแส

ออนไลน์’สังคมแตกแยก นักวิชาการแนะรัฐต้องเป็นธรรม-อย่าใช้

กติกากล่ันแกล้ง" (2 ม.ค. 63) 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ส่ือสารองค์การและกิจการนักศึกษา และผู้อ านวยการหลักสูตร

ปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ NIDA 

ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ในงาน The 18 th Biennial 

Symposium on Literature and Culture in the Asia-

Pacific Region โ ดยน า เ สนอผลง านท า ง วิ ช าก า ร  เ ร่ื อ ง 

“Crossroads of Cosmopolitanism” Macquarie University, 

Sydney ณ ประเทศออสเตรเลีย (28 – 29 พ.ย. 62) 

 

 

 



 

78 | P a g e  
 

Annual Report 2020 - 2021 

  
 รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญา

เอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ NIDA พร้อมด้วยนักศึกษา

ปริญญาเอก จ านวน 2 คน เข้าร่วมน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ MediAsia 

Conference Theme: “Reclaiming the Future” ในงาน The 10th Asian 

Conference on Media, Communication & Film  ร ะ ห ว่ า ง  2 5 - 2 7 

ตุลาคม 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น  

โดยหัวข้อเร่ืองที่น าเสนอ มีดังน้ี 

o รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์ แก้ว เ ร่ือง Back to the Future in 

Thailand.  

o ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 เ ร่ือง 

Sexual Signification, Erotic Metonymy, and Myths in 

Contemporary Thai Music Videos. 

o ดร.ปุณฑริกา รวิกุล นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 3  เ ร่ือ ง 

Communicating the Gender Reassignment Surgical 

Service Among Transgenders in Thailand. 
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1. นางสาวชุดาณัฏฐ์ สุดทองคง นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 7 และทีม ที่คว้า 3 รางวัล จากเวที

นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์นานาชาติ ในงาน “Seoul International Invention Fair 2020” (SIIF 2020) 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  ได้แก่  

 รางวัล Grand prize จ านวน 1 รางวัล เร่ือง “การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสมือนผ่าน

แอปพลิเคชั่น เร่ือง นวดแพทย์แผนไทยแบบราชส านักส าหรับออฟฟิตซินโดรม (The 

development Augmented Reality Technology topic Traditional Thai massage 

application for office Syndrome)”  

 รางวัล Bronze prize  จ านวน 2 รางวัล เร่ือง “ระบบตอบโต้อัตโนมัติ (Chat Bot) เพื่อ

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดยการนวดแผนไทยแบบราชส านัก (The Development of Chat 

bot Application for hypertensive patients with Traditional Thai Massage)” และ 

เร่ือง “แอพลิเคชั่นบนเกมมือถือเพื่อบริหารสมองบ าบัดความเส่ียงของความจ าเส่ือมส าหรับ

ผู้ ใหญ่ (Application games on smartphone for exercise the brain to prevent 

the risk of losing memory for elderly)” 

ผลงานทั้ง 3 ชิ้น ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2564 ซึ่งจัดโดย

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ Event Hall 102 - 104 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

- รางวัล / เกียรติยศ / ความภาคภมูิใจ นักศึกษา 

 

 

 

https://business.facebook.com/NitadeNida/photos/a.359078867504443/2410459905699652/?type=3&theater
https://business.facebook.com/NitadeNida/photos/a.359078867504443/2410459905699652/?type=3&theater
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2 . นายภูมิเกียรติยศ เทศนา ป.เอก รุ่นที่ 13 

ได้ โล่รางวัล เกียรติยศ ตาชั่ งทอง 2562         

(6 มี.ค. 63) โดยสหพันธ์กรรมการสงเคราะห์

เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (สกท.) และ

สมาคมสถาบันคุ้ มครอง สิทธิปร ะ โยชน์

ผู้บริโภค (สสคบ.) ประจ าปี 2562 คร้ังที่ 8    

ณ หอประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พุทธ

วิชชาลัย เขตบางเขน กทม. 

 

3. นางสาวมาดา เฉิน ป.โท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14 ทีม YAK YIM ได้รับรางวัล Popular 

Vote Prize of TAT Travel Tech 

Startup Awards 2020! ในโครงการ

ประกวด TAT Travel Tech Startup 

Season 2 เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม

ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อช่วยพลิก

ฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายหลัง

วิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) (18 ก.ย. 63) โดย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ส านักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล ธนาคารออมสิน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คิง เพาเวอร์ คลิก 

Techsauce Q-Ads และแบไต๋ไฮเทค และ True digital park   
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1. นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น ศิษย์เก่าป.โท ภาคปกติ รุ่นที่ 6 ได้รับรางวัลพระราชทาน     

เทพทอง ประเภทนักวิทยุกระจายเสียง

ดีเด่น คร้ังที่ 20 ของสมาคมนักวิทยุ

และโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม 

ในพระบรมมหาราชวัง (3 มี.ค. 63) 

 

2 .  น ายอดิ เ ทพ  เ กตุ ช าต  ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล  Best 

Performance Kbank Staff Award 2019 สาย

งานบริหารกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล จาก ธนาคาร

กสิกรไทย (8 พ.ค. 63)  

 

 

3. นายฤทธิพล กันธาสุวรรณ์ ปริญญาเอก 

รุ่นที่ 5 ได้รับรางวัล พนักงานดีเด่น ประจ าปี 

2562 สาขาการสร้างมูลค่าเพิ่ม บริษัท ปตท. 

น้ ามันและการค้ าปลีก จ ากัด (มหาชน)    

(29 ก.ย. 63)  
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ศิษย์เก่าปริญญาเอก จ านวน 3 ราย ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรในการประกวด

วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี 2563            

ณ อาคารนวมินทราธิราชและหอเกียรติยศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์               

(3 ก.ย. 63)  

โดยรางวัลประกวดวิทยานิพนธ์ฯ แบ่งเป็นรางวัลระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 ราย และ รางวัล

ระดับดี จ านวน 2 ราย ดังน้ี  

รางวัลระดับดีเยี่ยม:  นางสาวปุณฑริกา รวิกุล  

วิ ท ย า พ น ธ์  " Marketing Communication Processes and Psychological 

Classification for Reassignment Health Service Industry in Thailand Through 

The Six Buddhist Temperaments"  

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ 

รางวัลระดับดี:   นางฉัตรฉวี คงดี  

วิทยาพนธ์ "Communication Factors and Community Management Towards 

Sustainable Tourism"  

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ศ.พัชนี 

เชยจรรยา 

รา งวัลระดับดี :  นางสาวชวพร 

ธรรมนิตยกุล  

วิ ทย าพนธ์  "Conceptualizing 

Digital Citizenship for Digital 

Natives in Thailand"  

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.อุษา 

บิ้กกิ้นส์ 
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ศิษย์เก่านิเทศ@นิด้า จ านวน 4 ราย ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรในการประกวด

วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี 2564 ผ่านระบบ

ออนไลน์ Microsoft Teams (3 ก.ย. 64)  

 ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ราย 

รางวลัระดบัดเียีย่ม : นายสมชัชา นลิปทัม ์ 

วิทยาพนธ์: บทบาทของส่ือภาคประชาชนในการต่อรองกับความรุนแรงภายใต้  

บริบทของกระบวนการสันติภาพ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว  

รางวลัระดบัดี : นางสาววชริารตัน ์นริันดรเ์ตชาภทัร์ 

วิทยาพนธ์: อัตลักษณ์และเครือข่ายการส่ือสารของนักพนันหวยใต้ดินชนชั้นกลาง 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 

 ระดับปริญญาโท จ านวน 2 ราย 

รางวลัระดบัดเียีย่ม : นายกฤตพล สธุภีทัรกุล 

วิทยาพนธ์: การประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร 

รางวลัระดบัดี : นางสาวอภัสนันท์ พงษพ์นสั 

วิทยาพนธ์ : การวิเคราะห์เน้ือหาสารและกลยุทธ์การส่ือสารบนสังคมออนไลน์

เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร 
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ส่วนที ่3 

ขอ้มลูสถติดิา้นการเงนิและงบประมาณ 
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ตารางคุณวุฒิอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การจัดการ 

 

 

ส่วนที ่4 ภาคผนวก 

ว/ด/ป ระยะเวลา
ท่ีบรรจุ การท างาน

1 ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ ศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D. (Mass Communication), The Ohio State University เร่ิม 1 ก.ค. 57 7 ปี 2 เดือน
2 ศ.พัชนี    เชยจรรยา ศาสตราจารย์ ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ิม 1 ต.ค. 55 8 ปี 11 เดือน
3 รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph. D (Education Technology), Northern lllinois University, USA เร่ิม 1 เม.ย. 56 8 ปี 5 เดือน
4 รศ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D. (Development Administration) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เร่ิม 2 ก.ค. 55 9 ปี 2 เดือน
5 รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D. in Engineering (Computer Engineering), Keio University เร่ิม 27 ม.ค. 58 6 ปี 8 เดือน
6 รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก กศ.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เร่ิม 1 มิ.ย. 56 8 ปี 3 เดือน
7 รศ.ดร.อุษา บ้ิกก้ินส์ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D. (Communication) The University of Canberra, Australia เร่ิม 1 มิ.ย. 56 8 ปี 3 เดือน
8 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธ์ิแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D. (Communication),Westminster University, London, England เร่ิม 2 ก.ค. 55 9 ปี 2 เดือน
9 ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อุยธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ิม 2 ธ.ค. 62 1 ปี 9 เดือน 
10 ผศ.ดร.บุหงา  ชัยสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ิม 1 ต.ค. 55 8 ปี 11 เดือน
11 ผศ.ดร.พรพรรณ     ประจักษ์เนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D. (Media, Music and Cultural Studies) Macquarie University, 

Sydney, Australia
เร่ิม 1 มิ.ย. 55 9 ปี 3 เดือน

12 ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D. (Mass Media & Communication) Temple University, USA เร่ิม 1 ก.ค. 56 8 ปี 2 เดือน
13 อ.ดร.ธีรติร์ บรรเทิง อาจารย์ ปริญญาเอก Ph.D., Journalism and Communication, Tsinghua University, China เร่ิม 1 ต.ค. 62 1 ปี 11 เดือน
14 อ.ดร.วิเชียร  ลัทธิพงศ์พันธ์ อาจารย์ ปริญญาเอก Ph.D. (Media, Music and Cultural Studies) Macquarie University, 

Sydney, Australia
เร่ิม 1 ส.ค. 55 9 ปี 1 เดือน

ล าดับ ช่ือ – สกุล
ต าแหน่งทาง

วิชาการ
วุฒิการศึกษา
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ล าดบั ชือ่โครงการ ผูใ้หท้นุ งบประมาณ/บาท 

งานบรกิารวชิาการ 

1. โครงการการพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง 

2. ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ  

งบแผ่นดิน  

ผ่านกองแผนงาน 

NIDA 

1,200,000 

2. โครงการการสร้างสรรค์ เ น้ือหาด้วยข้อมูล (Data)      

เพื่อ เพิ่มคุณค่าขององค์กร (Content Creation in 

Digital Organization) 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ 

2. ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ  
3. ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร 

กระทรวงการ

อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) 

380,000 

งานวจิยั 

1.  โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล

ข่าวสารและสร้างเครือข่ายระดับประเทศในการรับมือกับ

ข่าวปลอม  

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ 

2. ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ 

ส านักงานกองทุน

พัฒนาส่ือปลอดภัย

และสร้างสรรค์ 

8,000,000 

2.  โครงการวิจัยพัฒนาระบบการวัดคุณภาพของส่ือที่

น าเสนอต่อสังคม (Quality rating) 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 

ส านักงานกองทุน

พัฒนาส่ือปลอดภัย

และสร้างสรรค์ 

3,000,000 

งานบรกิารวิชาการ วิจัย ที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2563 
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ล าดบั ชือ่โครงการ ผูใ้หท้นุ งบประมาณ/บาท 

3.  โครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นพลเมือง

ดิจิทัลด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับผู้สูงอายุ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

รศ.ดร.อุษา บิ้กก้ินส์ 

กองทุนวิจัยและ

พัฒนา ส านักงาน

คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.). 

3,518,973.20 

4.  โครงการการศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ

ผู้ ใช้ น้ า ในเขตบริการของการประปานครหลวงเพื่อ

ออกแบบรณรงค์ทางการส่ือสารเชิงนวัตกรรมทางการ

ส่ือสารเพื่อส่งเสริมการรับรู้ด้านคุณภาพขอน้ าประปา 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต 

การประปานครหลวง 961,180 

5.  โครงการคิดใหม ่ไทยก้าวต่อ กับ บริษัท ไทยพับลิก้า จ ากัด 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ 

บริษัท ไทยพับลิก้า 

จ ากัด 

1,012,000 

6.  โครงการบทบาทวัดในพื้นที่ เสมือนกับการส่ือสารจิต

วิญญาณเพื่อเข้าถึงเยาวชนในยุคประเทศไทย 4.0 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ 

ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (สกสว.) 

1,576,200 

7.  โครงการนวัตกรรมการสร้างสรรค์ส่ือเพื่อการส่ือสาร

การท าบุญตามหลักพุทธศาสนาในส่ือสังคมออนไลน์สู่

สังคมไทย 4.0 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

อ.ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) 

1,498,700 



 

90 | P a g e  
 

Annual Report 2020 - 2021 

ล าดบั ชือ่โครงการ ผูใ้หท้นุ งบประมาณ/บาท 

8.  โครงการการมีส่วนร่วม คุณภาพชีวิตและความสุขของ

ประชาชนในชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนและชุมชนท่องเที่ยว 

OTOP นวัตวิถ ี

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) 

1,992,800 

9. โครงการการรับรู้ ภาพลักษณ์ พฤติกรรมท่องเที่ยว และ

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนและ

ชุ มชนท่ อง เที่ ยว OTOP นวั ตวิ ถี  เพื่ อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ รูปแบบ แนวทางการส่งเสริม 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) 

2,440,500 

10. โครงการการศึกษาการใช้ส่ือดิจิทัลของเด็กและเยาวชนไทย

ในอนาคต และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 

ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) 

1,500,000 

งานทีป่รกึษา 

1.  โครงการการปรับปรุงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์

แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)  เป็น นโยบายและ

แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2563 – 

2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ 

2. ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 

3. อาจารย์ ดร.ธีรติร์ บันเทิง 

4. อาจารย์ ดร.กรกช แสนจิตร 

กรมประชาสัมพันธ์ 1,600,000 
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2. โครงการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ศ.พัชนี เชยจรรยา 

กรมประชาสัมพันธ์ 1,500,000 

3.  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ส านักงาน 

กสทช. และและเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ 

ประจ าปี 2563 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) 

6,505,000 

4. โครงการการส่ือสารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ความ

เข้าใจงานบริการภาครัฐในยุคดิจิทัล 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) 

2,300,000 

5. โครงการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐใน

การต่อต้านการทุจริต 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) 

5,006,900 
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งานบรกิารวชิาการ 

1. โครงการ "การวางแผนการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์

องค์กรบนฐานความเข้าใจผู้คน (An Insight-Driven 

Corporate Brand Planning) เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง

และยั่งยืนขององค์กร” (In-House Training) 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ 

ส านักงานการบินพล

เรือนแห่งประเทศไทย 

(กพท.) 

148,800 

2. โครงการ "ฟื้นฟูธุรกิจชุมชนและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ของชาวต าบลเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบ่ี หลัง

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

รศ.ดร.อุษา บิ้กก้ินส์ 

งบแผ่นดิน  

ผ่านกองแผนงาน 

NIDA 

3,543,200 

3. โครงการ "ฟื้นฟูธุรกิจชุมชนและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ของชาวต าบลชัยนาท จังหวัดชัยนาทหลัง

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

รศ.ดร.อุษา บิ้กก้ินส์ 

งบแผ่นดิน  

ผ่านกองแผนงาน 

NIDA 

3,543,200 

 

4. โครงการการพัฒนาอัตลักษณ์และการส่ือสารการตลาด

ออนไลน์ส าหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาอาชีพต าบล

วังหมัน จังหวัดชัยนาท 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ 

งบแผ่นดิน  

ผ่านกองแผนงาน 

NIDA 

3,543,200 

5. โครงการการยกระดับการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ และสินค้า 

OTOP ของต าบลหนองน้อย จั งหวัดชัยนาทด้วยการ

งบแผ่นดิน  3,543,200 

งานบรกิารวชิาการ วิจัย ที่ปรึกษา ปงีบประมาณ 2564 
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พัฒนาการส่ือสารการตลาดอย่ างครบวงจรภายใต้

สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ 

ผ่านกองแผนงาน 

NIDA 

งานวจิยั 

1.  โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ค ว า ม รู้  แ ล ะ ทั ก ษ ะ ท า ง ด้ า น

ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการส่ือสารอย่างปลอดภัยและ

สร้างสรรค ์

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) 

5,874,000 

2.  โครงการเร่งรัดการด า เ นินงานของคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์แห่งชาติการจัดท า (ร่าง) นโยบายและ

แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. 2566 

- 2570) 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต 

กรมประชาสัมพันธ์ 1,205,200 

3.  โครงการจ้างเหมาส ารวจความต้องการข้อมูลเร่ืองโรคและ

ภัยสุขภาพรวมถึงพฤติกรรมการบริโภค ส่ือของ

ประชาชนในกลุ่มวัยท างาน 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต 

กรมควบคุมโรค 150,000 

4. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุน

แผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ศ.พัชนี เชยจรรยา 

หน่วยบริหารและ

จัดการทุนด้านการ

เพิ่มความสามารถใน

2,000,000 
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การแข่งขันของ

ประเทศ 

(บพข.) 

งานทีป่รกึษา 

1.  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ศ.พัชนี เชยจรรยา 

กรมประชาสัมพันธ์ 1,000,000 
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1. ความสัมพันธระหวางทัศนคติ 

การคลอยตามกลุ่มอางอิง การ

รับรูการควบคุมพฤติกรรม ส

วนผสมทางการการตลาด กับ

ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ

เกษตรที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

บุหงา ชัยสุวรรณ ประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับชาติ 

ประจ าปี 2562 53 ปี นิด้า  

29 มีนาคม 2562 หน้า 728 

2. อิทธิพลของการรับรูและการเป

ดรับขอมูลข่าวสารส่ิงแวดล

อมตอการสรางความตระหนัก

ใสใจส่ิงแวดลอม พฤติกรรมใส

ใจส่ิงแวดลอมและการมีสวนร

วมของประชาชนไทย 

ประทุม ฤกษ์กลาง ประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับชาติ 

ประจ าปี 2562 53 ปี นิด้า  

29 มีนาคม 2562 หน้า 754 

3. สายสัมพันธ์ครอบครัวไทยใน

ส่ือสังคมออนไลน์ 

 

กุลทิพย์  ศาสตระรุจิ 50% 

ภูเบศร์ สมุทรจักร 50% 

ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ สั ง ค ม  2 5 6 2 

ครอบครัวไทย...สะท้อนอะไรใน

สังคม หน้า 71-88 ในงานประชุม

วิ ช าก า รร ะดั บช าติ  ค ร้ั ง ที่  1 5 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่

จั ง ห วั ด ร า ช บุ รี ส า ห รั บ

นักท่องเที่ยววัยเกษียณ 

กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ 50% 

อาจรีย์ ศักดิ์เกษตรกูล 50% 

รายงานสืบเน่ือง งานประชุมวิชาการ

การส่ือสารระดับชาติ  ค ร้ังที่  3 

ประจ าปี 2562 (20 กรกฎาคม 

2562) หน้า 407-17 - 407-29 

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
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5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

อาภา เอกวานิช 50% 

วารสารสุโขทัยธรรมธิราช ปีที่ 32 

ฉบับที่  1 มกราคม - มิถุนายน 

2562 หน้า 125 - 140 

6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ความตั งใจท้าศัลยกรรมความ

งามของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

ไอยวริญ ด่านชัย 50% 

รายงานสืบเน่ือง งานประชุมวิชาการ

การส่ือสารระดับชาติ คร้ังที่ 3 

ประจ าปี 2562 (20 กรกฎาคม 

2562) หน้า 404-81 - 404-91 

7. การออกแบบการส่ือสารด้วย

กิจกรรมละครในกลุ่มผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าใน

ตนเอง 

วรัชญ์ ครุจิต 50% 

สุวิมล อุทัยโรจนรัตน์ 50% 

รายงานสืบเน่ือง งานประชุมวิชาการ

การส่ือสารระดับชาติ คร้ังที่ 3 

ประจ าปี 2562 (20 กรกฎาคม 

2562) หน้า 407-30 - 407-41 

8. การศึกษาเอกสารอัตลักษณ์

ตรา สินค้ า แล ะกา ร ส่ื อ ส า ร

การตลาดเพื่อส่งเสริม 

การท่องเที่ยวกาดข่วงเมือง

น่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

ปาริชาติ ยาน้อย 50% 

รายงานสืบเน่ือง งานประชุมวิชาการ

การส่ือสารระดับชาติ  ค ร้ังที่  3 

ประจ าปี  2562 (20 กรกฎาคม 

2562) หน้า 405-17 - 405-30 

9.  ผลของการใช้ Youtuber ใน

การรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว ที่มี

ผ ล ต่ อ ก า ร รั บ รู้ แ ล ะ ก า ร

ตัดสินใจซื้อและใช้บริการของ

ผู้บริโภค 

พัชนี เชยจรรยา 50% 

จอมขวัญ บุญทศ 50% 

รายงานสืบเน่ือง งานประชุมวิชาการ

การส่ือสารระดับชาติ  ค ร้ังที่  3 

ประจ าปี 2562 (20 กรกฎาคม 

2562) หน้า 401-135 - 401-148 

10. ทัศนคติและพฤติกรรมการซื 

อสินค้าของผู้บริโภคในแอป

พลิเคชัน E-marketplace 

กรณีศึกษา Shopee 

พรพรรณ ประจักษ์เนตร 50% 

พีรวัส สัตย์ใจเที่ยง 50% 

รายงานสืบเน่ือง งานประชุมวิชาการ

การส่ือสารระดับชาติ  ค ร้ังที่  3 

ประจ าปี 2562 (20 กรกฎาคม 

2562) หน้า 404-70 - 404-80 
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11. การตลาดเชิงประสบการณ์

ด้ วย เ ทค โน โ ลยี ค ว ามจ ริ ง

เสมือน และความตั้ ง ใจซื้ อ

คอนโดของผู้บริโภค 

พรพรรณ ประจักษ์เนตร 50% 

ณัฐวรรธน์ คูณอเนกสิน 50% 

รายงานสืบเน่ือง งานประชุมวิชาการ

การส่ือสารระดับชาติ  ค ร้ังที่  3 

ประจ าปี 2562 (20 กรกฎาคม 

2562) หน้า 406-29 - 406-43 

12. ปัจจัยที่มีผลต่อการส่ือสาร 

ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ท า ง สั ง ค ม 

พฤติ ก ร ร ม ก า ร เ ล่ น  แ ล ะ

ผลกระทบจากการเล่นเกมอี

สปอร์ตของเกมเมอร์ไทย 

วรัชญ์ ครุจิต 50% 

ณัฏฐพงษ์ สายพิณ 50% 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คร้ังที่  14 ประจ าปี  2562 (31 

ตุลาคม 2562). เร่ือง การวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 

หน้า 868-877 

13. การวิ เคราะห์สภาพปัจจุบัน

ด้านทักษะความเข้าใจและการ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของแรงงาน

กลุ่มอุตสาหกรรมการบิน 

และโลจิสติกส์ ในโครงการเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ 50% 

สริยาภา คันธวัลย์ 50% 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คร้ังที่ 14 ระจ าปี 2562 เร่ือง วิจัย

และนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 

หน้า 807-814 (19 ธ.ค. 2019) 

14. Crossroad of 

Cosmopolitanism: The 

Success of Thai TV 

Series Love Destiny. 

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว The 18th  Biennial 

Symposium on Literature and 

Culture in the Asia – Pacific 

Region at Macquarie 

University, Sydney, Australia 

ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 

2562 

15. Back to the Future in 

Thailand: the Success of 

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว The 10th Asian Conference 

on Media, Communication & 
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the TV Series Love 

Destiny. 

Film (MediAsia2019) at Toshi 

Center Hotel, Tokyo, Japan 

ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 

2562 

16. แบบจ าลองเชิงโครงสร้างของ

ปั จ จั ยที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ ก า ร

ยอมรับเทคโนโลยีระบบการ

ช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

ภาครัฐ (E-Payment) ของ

ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร. 

พรพรรณ ประจักษ์เนตร 50% 

บัญชา หมั่นกิจการ 50% 

วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬา, 37, (3)  

(TCI กลุ่ม 2) 

17. การรู้เท่าทันและการตอบสนอง

ส่ืออินโฟกราฟิกของกลุ่มเจ

เนอเรชุ่นวาย 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

ณัฐวิกา สุขภิรมย์เกษม 50% 

วารสาร นิ เทศศาสต ร์  ปี ที่  37     

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 

2562 หน้า 63-74 (TCI กลุ่ม 2) 

18. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

ผ่านวิดีโอคอนเทนต์ โดยใช้

เทคนิคการเล่าเร่ืองของเฟชบุ๊ก

แ ฟ น เ พ จ  Minutevideos 

Thailand 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

ศลิษา วงศ์ไพรินทร์ 50% 

ว า รสา ร นิ เ ทศศ าสต ร์  ปี ที่  37     

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 

2562 หน้า 86-99 (TCI กลุ่ม 2) 

19. อิทธิพลจากการเล่าเร่ืองของ

บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่มีผล

ต่อความตั้งใจที่จะท่องเที่ยว

ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

เนตรรัต จิระศิลป์ 50% 

วารสารการส่ือสารและการจัดการ 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค. - เม.ย. 62 

หน้า 30 - 43 (TCI กลุ่ม 2) 
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20. ปัจจัยพยากรณ์ผลลัพธ์ความ

ผูกพันในเฟซบุ๊กแฟนเพจบิวตี้

บล็อกเกอร์ 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

อรสินี ตุลสุข 50% 

วารสารการส่ือสารและการจัดการ 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค. - เม.ย. 62 

หน้า 118-130 (TCI กลุ่ม 2) 

21. ปัจจัยพยากรณ์ที่มีต่อความ

ตั้งใจกล่ันแกล้งทางไซเบอร์ของ

เจเนอเรชัน ซี 

พัชนี เชยจรรยา 50% 

พิณญาดา ปิติธนฤทธิ์ 50% 

วารสารการส่ือสารและการจัดการ 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พ.ค. - ส.ค. 2562 

หน้า 1-17 (TCI กลุ่ม 2) 

22. กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด

ดิจิทัลของร้านค้าผลิตภัณฑ์

ความงามอีฟแอนด์บอย เกศ

สุดา 

พัชนี เชยจรรยา 50% 

ณัฐสินี กรรโมทาร 50% 

วารสารการส่ือสารและการจัดการ 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พ.ค. - ส.ค. 2562 

หน้า 50-62 (TCI กลุ่ม 2) 

23. การรับรู้ความน่าเชื่อถือของ

แหล่งสาร การรับรู้ความเส่ียง

ของผู้บริโภคและความตั้งใจซื้อ

อาหารเสริมเพื่อควบคุม

น้ าหนักบนเฟชบุ๊ก 

พรพรรณ ประจักษ์เนตร 50% 

ชยานี ชูประยูร 50% 

วารสาร นิ เทศศาสต ร์  ปี ที่  37    

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 

2562 หน้า 20-30 (TCI กลุ่ม 2) 

24. รูปแบบเส้นทางการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าที่มีความเกี่ยวพันสูง

ผ่ านช่ อ งทา งออนไล น์ แ ล ะ

ออฟไลน์ 

พรพรรณ ประจักษ์เนตร 50% 

เกศสุดา สุนทรรักษ์ 50% 

วารสารการส่ือสารและการจัดการ 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค. - เม.ย. 62 

หน้า 44-57 (TCI กลุ่ม 2) 

25. การศึกษาปัจจัยสู่ความสาเร็จ 

และรูปแบบเครือข่ายการ

ส่ือสารชุมชนคนทางานธุรกิจ 

สร้างสรรค์ กรณีศึกษา พื้นที่

การทางานร่วมกัน ฮับบา ไทย

แลนด์ สาขาเอกมัยซอย 4 

อุษา บิ้กกิ้นส์ 50% 

ธัญญ์ฐิตา จิตร์ภิรมย์ 50% 

วารสารการส่ือสารและการจัดการ 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค. - เม.ย. 62 

หน้า 58-78  (TCI กลุ่ม 2) 
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26. การเปิดรับส่ือกับพฤติกรรม

การแสวงหาสารสนเทศทาง

สุขภาพที่มีผลต่อการรู้เท่าทัน

โรคความดันโลหิตสูงของคน

วั ย ท า ง า น ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร 

อุษา บิ้กกิ้นส์ 50% 

ศิรินันท์ ศรีพระคุณ 50% 

วารสารการส่ือสารและการจัดการ 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค. - เม.ย. 62 

หน้า 79-100 (TCI กลุ่ม 2) 

27. การพัฒนาตัวบ่งชี การรู้เท่า

ทั น ส่ื อ ส า ร ส น เ ท ศ  แ ล ะ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริม

ค ว า ม เ ป็ น พ ล เ มื อ ง

ประชาธิปไตยของผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย. 

ชนัญสรา อรนพ ณ อยธุยา  

พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย ์ 

วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 

วารสารการส่ือสารมวลชน 7(1) , 

มกราคม – มิถุนายน 2562 , 147-

192. (TCI กลุ่ม 2) 

28. การศึกษาการใช้ประโยชน์และ

ความพึงพอใจของแอปพลิเค

ชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของ

กลุ่มชายรักชาย (เกย์) 

พัชนี เชยจรรยา 50% 

วรยุทธ พายพายุห์ 50% 

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

นิ ด้ า  ปี ที่  6 ฉบั บ ที่  2 เ ดื อ น 

กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 หน้า 

45-66  (TCI กลุ่ม 2) 

29. การส่ือสารผ่านยูทูบที่มีผลต่อ

ก า ร รั บ รู้ แ ล ะ ทั ศ นค ติ โ ร ค

ซึมเศร้าของกลุ่มคนวัยท างาน

ในเขตกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดนนทบุรี 

อุษา บิ้กกิ้นส์ 50% 

วารีทิพย์ บุญยอ 50% 

วารสารการส่ือสารและการจัดการ 

นิด้า ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 

- ธันวาคม 2562 หน้า 61-74  

(TCI กลุ่ม 2) 

30. รหัสสัญญะที่ส าคัญของส่ือ

การ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ : 

การศึกษาฮิคารุ เซียนโกะ เกม

อัจฉริยะ 

วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ 50% 

ภัทราพร ภูริวังสกุล 50% 

วารสารการส่ือสารและการจัดการ 

นิด้า ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 

- ธันวาคม 2562 หน้า 61-74  

(TCI กลุ่ม 2) 
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31. ปัจจัยเชิงสาเหตุในการส่ือสาร

ระหว่างวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ

การปรับตัวของนักฟุตบอล

ต่างชาติในสโมสรฟุตบอลไทยลีก 

เอกรงค์ ปั้นพงษ์ 50% 

วรัชญ์ ครุจิต 50% 

วารสารปาริชาติ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 

เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2562 

หน้า 91-103 

32. แนวทางการส่ือสารเพื่อการ

ปรับตัวทางวัฒนธรรมของนัก

ฟุตบอลต างชาติ ในสโมสร

ฟุตบอลไทยลีก 

วรัชญ์ ครุจิต 50% 

เอกรงค์ ปั้นพงษ์ 50% 

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 

14 ฉบับที่  2 เดือนกรกฎาคม - 

ธั นวาคม 2562 หน้า  393-412 

(TCI กลุ่ม 2) 

33. รูปแบบการดาเนินชีวิตการ

เ ปิ ด รั บ ส่ื อ วี ล็ อ ก ค ว า ม

น่า เชื่อถือและการตัดสินใจ

ท่องเที่ยวของผู้ชมวีล็อก 

พัชนี เชยจรรยา 50% 

ธนพร ทองแดง 50% 

 

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

นิ ด้ า  ปี ที่  6  ฉบั บที่  2  เ ดื อ น 

กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 หน้า 

1-20 (TCI กลุ่ม 2) 

34. ร า ย ก า ร เ ก ม โ ช ว์ กั บ พ ลั ง

ท้องถิ่นนิยมในประเทศไทย 

อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว  50% 

พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม  50% 

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

นิด้า ปีที่ 6 เล่มที่ 1 (มกราคม - 

มิถุนายน 2562) หน้าที่ 107-123 

35. การศึกษาแนวโน้มการแสดง

ความคิดเห็นทางการเมืองไทย

ของแฟนเพจส่ือมวลชนกับ

การสร้างความเกลียดชัง 

กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ  50% 

นายดลระวี สุดพุ่ม  50% 

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

นิด้า ปีที่ 6 ฉบับที่ 1.  มกราคม – 

มิถุนายน 2562. หน้า 55-80 

36. ส่ือ สั งคมออนไลน์ ในฐานะ

เ ค ร่ื อ ง มื อ ก า ร ส่ื อ ส า ร ใ น

ครอบครัวยุคดิจิทัล: การท า

ห น้ าที่ ใ นกา ร ส่ือส า ร  กา ร

วรัชญ์ ครุจิต 50% 

กรกช แสนจิตร 50% 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 20 ฉบับ

ที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

หน้า : 132-144 (TCI กลุ่ม 1) 
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เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ และการ

สร้างความเข้าใจร่วมกัน 

37. แนวทางการขับเคลื่อนความรู

เท าทัน ส่ือส าห รับ เด็ ก แ ล ะ

เยาวชนในต างประเทศ และ

แนวทางส าหรับประเทศไทย 

วรัชญ์ ครุจิต 100% วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราช

ภั ฏ พ ร ะ น ค ร  Vol.14 No1 

(January - June 2019) 

(TCI กลุ่ม 1) 

38. ปัจจัยพยากรณ์ความส าเร็จ

ในการส่ง เส ริมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากในชุมชน: 

กรณีศึกษาจังหวัดชายแดน

ภ า ค เ ห นื อ  ภ า ค

ตะวันออกเฉียง เห นือ และ

ภาคใต้ 

บุหงา ชัยสุวรรณ 40% 

พรพรรณ ประจักษ์เนตร 40% 

กิรติ คเชนทวา 20% 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ม.บูรพา ปีที่  27 

ฉบับที่ 53 มกราคม - เมษายน 

2562 หน้า 87-108 (TCI กลุ่ม 1) 

39. Corporate Branding of 

the Thai Multinational 

Companies in the ASEAN 

region: A Case Study of 

Service Company in 

Thailand. 

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 50% 

อดิเทพ เกตุชาติ 50% 

วารสารการประชาสัมพันธ์และการ

โฆษณา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 

- มิถุนายน 2562 หน้า 85-95  

(TCI กลุ่ม 1) 

40. The  Process of 

Communication in Airline 

Business Management of 

Crisi 

Yubol Benjarongkij  50% 

Kanyakorn 

Narapattaveebhorn 50% 

Journal of Public Relations 

and Advertising Vol.12 No. 2 

2019 pp. 106-127 (TCI กลุ่ม 1) 

41. เ น้ือหาสารกับกระบวนการ

แสวงหาข้อมูลของผู้รับบริการ

วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ 50% 

ปุณฑริกา รวิกุล 50% 

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 

23 ฉ บั บ ที่  2 พ ฤ ษ ภ า ค ม  - 
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ในอุตสาหกรรมศัลยกรรมเพื่อ

การขา้มเพศ ประเทศไทย 

สิ ง ห า คม  2562 ห น้ า  162-177 

(TCI กลุ่ม 1) 

42. สถานการณ์รายการวิทยุ

ส าหรับเยาวชนสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

พัชนี เชยจรรยา 50% 

อาทิตยา สมโลก 50% 

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 

23 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 

2562 หน้า 45-59  (TCI กลุ่ม 1) 

43. การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับ

ความเป็นพลเมืองดิจิทัลเนทีฟ

ในประเทศไทย 

อุษา บิ้กกิ้นส์ 50% 

ชวพร ธรรมนิตยกุล 50% 

วารสารนิเทศศาสตปริทัศน์ ฉบับปี

ท่ี 23 เล่มที่ 3 ประจ าเดือนกันยายน 

- ธันวาคม 2562 หน้า 60   

(TCI กลุ่ม 1) 

44. นวัตกรรมการจัดการการ

ส่ือสารภายในองค์การเพื่อ

เสริมสร้างความผูกพันธ์ของ

พ นัก ง า นต่ อ อ ง ค์ ก า ร แ ล ะ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

ประทุม ฤกษ์กลาง 50% 

สรัญญ์ เถระวงศ์ 50% 

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 

23 ฉบับที่ 3 กันยายน -ธันวาคม 

2562  (TCI กลุ่ม 1) 

45. Gesture-Based 

Communication via User 

Experience Design: 

Integrating Experience 

into Daily Life for an 

Arm-Swing Input Device. 

N. Kaewpanukrangsi 50% 

and  

C. Kerdvibulvech 50% 

Augmented Human 

Research, Vol. 4, Issue 2, 

Springer Publisher (Ingenta 

Connect, EBSCO Discovery 

Service, ProQuest-ExLibris 

Primo, ProQuest-ExLibris 

Summon, OCLC WorldCat 

Discovery Service, and 

Google Scholar), April 2019. 

46. แนวทางการสร้างตราสินค้า

ส าหรับข้าวไทยที่มี

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

พรรณพิลาศ กุลดิลก 50% 

วารสารการประชาสัมพันธ์และการ

โ ฆ ษณ า  ปี ที่  1 2  ฉ บั บ ที่  1  
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กระบวนการผลิตจากไร่นา

ขนาดเล็ก 

มกราคม-มิถุนายน 2562  (TCI 

กลุ่ม 1) 

47. Structural Equation 

Model of Corporate 

Social Responsibility 

Innovation Adoption 

among Generation Y: A 

Case Study of PTT Public 

Company Limited 

Yubol Benjarongkij  50% 

Chonnikarn Seritanondh 

50% 

Communication and Media in 

Asia Pacific VOL.2/No.1 

January - June 2019 pp.51-72 

(New International Online 

Journal จากจุฬา) 

48. Consumer Persona: 

Segmentation Scheme 

Based on Buddhist 

Temperaments for Digital 

Marketing. 

Chaisuwan, B., Chantamas, 

M., Prasongsukarn, K. 

(2018). 

In Burns, D.J. (Ed.), 

Multifaceted Explorations of 

Consumer Culture and Its 

Impact on Individuals and 

Society. (173 – 195), IGI 

Global. 

49. Affective Computing for 

Enhancing Affective 

Touch-based 

Communication through 

Extended Reality. 

รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช 

100% 

The 19th International 

Conference on Computational 

Science and Its Applications, 

Lecture Notes in Computer 

Science ณ  Saint Petersburg 

University, Russia ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง

วันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2562 

(อยู่ในฐานข้อมูลของ Scopus / 

Scimago (Q2)) 
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50. A Review of Augmented 

Reality-based Human-

Computer Interaction 

Applications of Gesture-

based Interaction. 

รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช 

100% 

ในงาน HCI International 2019 

ณ  รั ฐ ฟ ล อ ริ ด า  ป ร ะ เ ท ศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง

วันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2562 

(อยู่ในฐานข้อมูลของ Scopus / 

Scimago (Q2)) 

51. Conversational 

Commerce and 

CryptoCurrency Research 

in Urban Office 

Employees in Thailand 

T. Rungvithu 50% 

and  

C. Kerdvibulvech 50% 

International Journal of e-

Collaboration (IJeC), Vol. 15, 

Number 3, 15 Pages, IGI-

Global Publisher (SCImago 

Q2, INSPEC, DBLP, Web of 

Science Emerging Sources 

Citation Index (ESCI), 

Scopus, and ACM), 2019. 
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1. Social voice: ก า ร ส่ื อ ส า ร

เกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโค

วิด- 19  บนพื้ นที่ ส่ื อ สั งคม

ออนไลน์ 

บุหงา ชัยสุวรรณ 

พรพรรณ ประจักษ์เนตร 

ประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับชาติ 

ประจ าปี 2563 54 ปี นิด้า  

18-19 สิงหาคม 2563 หน้า 1120 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้

ข่ า วส า รวิ กฤติ ภั ย แ ล้ ง จิ ต 

ส านึกคุณค่าน้ า พฤติกรรม

ประหยัดนน้ า ความต้องการ

และความคาดหวังการแก้ไข 

ประทุม ฤกษ์กลาง ประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับชาติ 

ประจ าปี 2563 54 ปี นิด้า  

18-19 สิงหาคม 2563 หน้า 1160 

3. ปัจจัยการส่ือสารที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรีภายใต้

วิ กฤตกา รศึ กษ า ไ ทยขอ ง

มหาวิทยาลัยเอกชน 

พรพรรณ ประจักษ์เนตร 50% 

เอกลักษณ์ วิริยะยุทมา 50% 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 

15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น คร้ัง

ที่ 5 เร่ือง “โลกไร้พรมแดน : ทิศทาง

การศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม” 

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 

หน้า 961-972 

4. ปั จจั ยด้ า นก า ร รับ รู้ความ

ต้องการ ปัญหาการใช้สมาร์ต

โฟน และการมีส่วนร่วมในส่ือ

สังคมออนไลน์ที่พยากรณ์

อาการกลัวตกกระแสของผู้ใช้

ส่ือสังคมออนไลน์ 

พรพรรณ ประจักษ์เนตร 50% 

วรรณวิศา ลาภสมบูรณ์ดี 50% 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 

15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น คร้ัง

ท่ี 5 เร่ือง “โลกไร้พรมแดน : ทิศทาง

การศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม” 

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 

หน้า 951-960 

5. การเสพติดอินเทอร์เน็ต และ

ปั จ จั ย ท า ง จิ ต วิ ท ย า ที่ มี

พรพรรณ ประจักษ์เนตร 50% 

ณัฐเดช ยอแซฟ 50% 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 

15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น คร้ัง

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2563 
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ความสัมพันธ์กับภาว ะ โ รค

ซึมเศร้าของคนวัยท างาน 

ที่ 5 เร่ือง “โลกไร้พรมแดน : ทิศทาง

การศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม”  

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 

หน้า 426-435 

6. การรับรู้ด้านความน่าเชื่อถือ

ของตราสินค้า การรับรู้ด้าน

ความน่าเชื่อถือของ 

พรีเซนเตอร์ศิลปินเกาหลีที่

พยากรณ์ความตั้ ง ใจซื้อซ้้ า

สินค้าดูแลผิวหน้า 

พรพรรณ ประจักษ์เนตร 50% 

อนุศรา เอนกพัฒนกิจ 50% 

ประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 15 

และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น คร้ังที่ 

5 เร่ือง “โลกไร้พรมแดน : ทิศทาง

การศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม”  

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ห น้ า  1 5 8 - 1 6 9  ก รุ ง เ ท พ ฯ : 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

7. กลวิธีการสร้า งชุด สัญญะ

มหัศจรรย์ ในการแสดงดิ ส

นีย์ออนไอซ์ เร่ือง ผจญภัย

แดนค าสาปราชินีหิมะ 

วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ 50% 

ปภิณวิช อ่องบางน้อย 50% 

งานสัมมนาทางวิชาการและการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการ

ส่ือสารและการบริหารจัดการ คร้ังที่ 

4 ปี 2020 วันที่ 18 มิ.ย. 63 หน้า 

820-832 

8. เ ส้นทางและพฤติกรรมแฟน

คลับศิลปินนักร้องเกาหลี 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

ศุภร ศรีสุดดี 50% 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการการส่ือสารระดับชาติ คร้ังที่ 

4 ประจ าปี 2563 วันที่ 20 ก.ค. 

63 หน้า 172 - 185  

9. การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ 

และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของไวรัสโควิด-19 ของกลุ่มเจ

เนอเรชั่นวาย 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

กมลชนก สาระศาลิน 50% 

รายงานสืบเ น่ืองจากการประชุม

วิชาการการส่ือสารระดับชาติ คร้ังที่ 

4 ประจ าปี 2563 วันที่ 20 ก.ค. 

63 หน้า 186-203   



 

108 | P a g e  
 

Annual Report 2020 - 2021 

ล าดบั ชือ่บทความ ชือ่ผูท้ าผลงาน แหลง่ตพีมิพเ์ผยแพร่ 

10.  เ สี ย ง ส่ื อ ส า ร ใ น ส่ื อ สั ง ค ม

ออนไลน์ ด้านการท่องเที่ยวเชิง

อาหารประเภทอาหารริมทาง

(Street food) ย่านเยาวราช 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

ฐิติรัตน์ เจนศิริรัตนากร 50% 

รายงานสืบเ น่ืองจากการประชุม

วิชาการการส่ือสารระดับชาติ คร้ังที่ 

4 ประจ าปี 2563 วันที่ 20 ก.ค. 

63 หน้า 360-375   

11. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจ

บริโภคอาหารมังสวิรัติ 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

กรสรวง ตรีโสภณกุล 50% 

รายงานสืบเ น่ืองจากการประชุม

วิชาการการส่ือสารระดับชาติ คร้ังที่ 

4 ประจ าปี 2563 วันที่ 20 ก.ค. 

63 หน้า 376-391   

12. การสร้างตัวตนต่ออัตลักษณ์

ด้าน I และ Me ของแฟนคลับ

ไอดอลจากประเทศเกาหลีใต้ใน

ประเทศไทย 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

ภัทราวดี หงส์เอก 50% 

รายงานสืบเ น่ืองจากการประชุม

วิชาการการส่ือสารระดับชาติ คร้ังที่ 

4 ประจ าปี 2563 วันที่  20 ก.ค. 

63 หน้า 534-544   

13. การเปิดรับข่าวสาร และการรับรู้

ข่าวปลอมบนส่ือสังคมออนไลน์

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

ลลิดา วาระเพียง 50% 

รายงานสืบเ น่ืองจากการประชุม

วิชาการการส่ือสารระดับชาติ คร้ังที่ 

4 ประจ าปี 2563 วันที่ 20 ก.ค. 

63 หน้า 677-687   

14. ก า ร ศึ ก ษ า ลั ก ษณ ะ ข อ ง

ข้อความพาดหัวและรูปภาพ

ประกอบข่าวปลอมที่เผยแพร่

ผ่านส่ือออนไลน์ในประเทศไทย 

วรัชญ์ ครุจิต 50% 

เสาวภาคย์ รัตนพงศ์ 50% 

รายงานสืบเ น่ืองจากการประชุม

วิชาการการส่ือสารระดับชาติ คร้ังที่ 

4 ประจ าปี 2563 วันที่  20 ก.ค. 

63 หน้า 701-712 

15. อัตลักษณ์ตราสินค้าและการ

ส่ือสารการตลาดโดยการมี

ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น เ พื่ อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วง

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

ปาริชาติ ยาน้อย 50% 

รายงานสืบเ น่ืองจากการประชุม

วิชาการการส่ือสารระดับชาติ คร้ังที่ 

4 ประจ าปี 2563 วันที่ 20 ก.ค. 

63 หน้า 713-725   
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เมืองน่าน (ถนนคนเดินวัด

ภูมินทร์) 

16. แนวทางการรณรงค์เพื่อลด

อุบัติเหตุจากความเร็วบนท้อง

ถนน 

อุษา บิ้กกิ้นส์ 50% 

วรรษมน ธารามาศ 50% 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 

ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(Thailand Research Expo 

2020) (วช.) หน้า 4-20  

(2-6 สิงหาคม 2563) 

17. การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ 

และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของไวรัสโควิด-19 ของกลุ่มเจ

เนอเรชั่นวาย 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

กมลชนก สาระศาลิน 50% 

ประชุมวิชาการการส่ือสาร

ระดับชาติ คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2563 

วันที่ 20 ก.ค. 63 หน้า 186-203 

18. โมเดลสมการโครงสร้างของ

การส่ือสารทางการท่องเที่ยว 

การจัดการชุมชน และการ

ท่อง เที่ยวอย่ าง รับผิดชอบ     

ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน 

ฉัตรฉวี คงดี 

ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 

พัชนี เชยจรรยา 

วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์

การจัดการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน

มกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า 

109-128 

19. Big data in the Era of 

Fake News and 

Deepfake. 

รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช The 5th   International 

Conference on Big data 

Analytics (ICBDA 2020) at 

City Hotel Xiamen Hotel, 

Xiamen, China  

ระหว่างวันที่ 6 – 9 มีนาคม 2563  

(ผ่านระบบ ZOOM) 
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20. ประสิทธิผลของการสร้างการมี

ส่ วน ร่วม ในชุ มชนแบรนด์

ออนไลน์:ความสัมพันธ์ระหว่าง

แบรนด์และผู้บ ริ โภคที่มีต่อ

ความจงรักภักดี ในแบรนด์  

Netflix 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

กานต์ธิดา อัจฉริยะชาญวิทย์ 50% 

 

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

นิด้า ปีที่ 7ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 

- มิถุนายน 2563 หน้า 1-25 (TCI 

กลุ่ม 2) 

21. การสร้างสรรค์เน้ือหารายการ

โทรทัศน์ระหว่างประเทศ 

สหพร ยี่ตันสี 

กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ 

ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

นิด้า ปีที่ 7ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 

- มิถุนายน 2563 หน้า 26-46 

(TCI กลุ่ม 2) 

22. การเล่าเร่ืองของวงแบล็กพิงก์

ผ่านส่ือออนไลน์ 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

ภัทร์ธีรา ค านิล 50% 

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

นิด้า ปีที่ 7ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 

- มิถุนายน 2563 หน้า 47-64  

(TCI กลุ่ม 2) 

23. Level of civic 

engagement on 

Facebook and factors 

and motivations to 

create 

civic netizens: Case 

study of Assumption 

university students 

Warat Karuchit 50% 

Ammaritta Rattanapanop 50% 

วารสารการส่ือสารและการจัดการ 

นิด้า ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 

- เมษายน 2563 หน้า 1-22  

 (TCI กลุ่ม 2) 

24. Nation Branding Based 

on Semiotic Analysis: A 

Krit Hongjanya 

Asawin Natepokaew 

Kanjana Kaewthep 

วารสารการส่ือสารและการจัดการ 

นิด้า ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 
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Case Study of Thailand 

Brand 

-  เมษายน 2563 หน้า  23-43  

(TCI กลุ่ม 2) 

25. บทบาทของปัจเจกบุคคลต่อ

ก า ร ไ ห ล เ วี ย น ข อ ง ข้ อ มู ล

ข่าวสารในส่ือสังคมออนไลน์

ใ น ช่ ว ง ก า ร ชุ ม นุ ม ข อ ง

คณะกรรมการประชาชนเพื่อ

การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้

เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 50% 

รัตนา เมฆนันทไพศิฐ 50% 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  

ปี ที่  28  ฉบับที่  3 กันยายน - 

ธันวาคม 2563 หน้า 144 - 166 

(TCI กลุ่ม 2) 

26. ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรม

การลดใช้ถุ งพลาสติกของ

ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

พัชนี เชยจรรยา 50% 

ฐิติพร ภักดีวิโรจน์ 50% 

วารสารการส่ือสารและการจัดการ 

นิด้า ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน – 

ธันวาคม 2563) หน้า 1-26  (TCI 

กลุ่ม 2) 

27. การส่ือสารของผู้ประกาศข่าว

โทรทัศน์สู่การเป็นผู้มีอิทธิพล

ทางความคิด และการสร้าง

ความนิยมและความน่าเชื่อถือ

ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

พัชนี เชยจรรยา 50% 

กันย์สินี ภู่พูลทรัพย์ 50% 

วารสารการส่ือสารและการจัดการ 

นิด้า ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน – 

ธันวาคม 2563) หน้า 59-80  

(TCI กลุ่ม 2) 

28. การประยุกต์แนวคิดการตลาด

เพื่อสังคมในระดับชุมชนเพื่อ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการลด

ใช้หลอดพลาสติกในร้านกาแฟ 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

วิสสุตา ตั้งธนพฤทธิ์ 50% 

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

นิด้า ปีที 7 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 

2563) หน้า 117-135 (TCI กลุ่ม 

2) 



 

112 | P a g e  
 

Annual Report 2020 - 2021 

ล าดบั ชือ่บทความ ชือ่ผูท้ าผลงาน แหลง่ตพีมิพเ์ผยแพร่ 

29. กิจกรรมของยังแฮปปี้และการ

มีส่วนร่วมของผู้สูงอายุที่ เสริม

สร้างพฤฒพลังของผู้สูงอายุ 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

อัยริณ แต้มเรืองอิทธิ์ 50% 

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

นิด้า ปีที 7 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 

2563) หน้า 61-79 (TCI กลุ่ม 2) 

30. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์

การส่ือสารการรณรงค์ทาง

การตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพล

ท า ง ค ว า มคิ ด ใ น ส่ื อ สั งคม

ออนไลน์ 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

ดวงใจ แซ่ฉั่ว 50% 

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

นิด้า ปีที 7 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 

2563) หน้า 1-23 (TCI กลุ่ม 2) 

31. การเล่าเร่ืองของวงแบล็กพิงก์

ผ่านส่ือออนไลน์ 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

ภัทร์ธีรา ค านิล 50% 

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

นิด้า ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 

- มิถุนายน 2563 หน้า 47-64 

(TCI กลุ่ม 2) 

32. ประสิทธิผลของการสร้างการมี

ส่ วน ร่วม ในชุ มชนแบรนด์

ออนไลน์:ความสัมพันธ์ระหว่าง

แบรนด์และผู้บ ริ โภคที่มีต่อ

ความจงรักภักดี ในแบรนด์  

Netflix 

กานต์ธิดา อัจฉริยะชาญวิทย์ 

50% 

บุหงา ชัยสุวรรณ 50% 

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

นิด้า ปีที่ 7ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 

- มิถุนายน 2563 หน้า 1-25  

(TCI กลุ่ม 2) 

33. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การซื้อและสนับสนุนวงบอย

แบนด์ไทยของแฟนคลับ 

พรพรรณ ประจักษ์เนตร 50%

ณัฏฐนิตย์ ปกป้อง 50% 

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

นิด้า ปีที 7 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 

2563) หน้า 24-41 (TCI กลุ่ม 2) 

34. การวิเคราะห์เน้ือหาสารและกล

ยุทธ์การส่ือสาร บนสังคม

ออนไลน์เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า 

พรพรรณ ประจักษ์เนตร 50% 

อภัสนันท์ พงษ์พนัส 50% 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีที่  28 ฉบับที่  3  กันยายน - 
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ธันวาคม 2563 หน้า 235-259 

(TCI กลุ่ม 2) 

35. Level of civic 

engagement on 

Facebook and factors 

and motivations to 

create 

civic netizens: Case study 

of Assumption university 

students 

Warat Karuchit 50% 

Ammaritta Rattanapanop 

50% 

วารสารการส่ือสารและการจัดการ 

นิด้า ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 

- เมษายน 2563 หน้า 1-22 

36. การใช้ชีวิตและปัจจัยหลักที่มี

ผลต่อการปรับตัวของ

นักศึกษามุสลิมต่างชาติใน

ประเทศไทย 

Yaowanuch Sawhasun  

Patchanee Cheyjunya 

Metta Vivatananukul 

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหา

นค ร  ปี ที่  17 ฉบั บ ที่  2 เ ดื อ น

กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 หน้า 

66-93 

37. ระบบการส่ือสารทางการเงิน

ด้วยแนวคิดเชิงเกม เพื่อ

ส่งเสริมความตั้งมั่นใน

เป้าหมายของนักลงทุนราย

ย่อย 

กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ 50% 

เอกชัย อางควนิช 50% 

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 

24 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม- 

สิงหาคม 2563 หน้า 91-104 

38. The Faces of Teens: The 

Exhibition of Multiple-

identity in Social Media 

Bhubate Samutachak1,  

Kullatip Satararuji2 and  

Reena Tadee3 

ว า ร ส า ร ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สั ง ค ม ศ า สต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย

น ค รพ นม  ปี ที่  10 ฉ บั บ ที่  2 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 P.1-

8 (TCI กลุ่ม 1) 
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39. ปัจจัยการส่ือสารการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อความภักดีของ

ผู้บริโภคชาวไทยต่อธุรกิจอี-

ค อ ม เ มิ ร์ ซ ใ น ทั ศ น ะ ข อ ง

นักวิชาการและนักวิชาชีพ 

พัชนี เชยจรรยา 50% 

ลลิตา พวงมหา 50% 

วารสารการประชาสัมพันธ์และการ

โฆษณา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม 

- มิถุนายน 2563 หน้า 84-93 

(TCI กลุ่ม 1) 

40. การ ส่ือสารอั ตลักษณ์ คน

พิการทางการเคลื่อนไหวผ่าน

เว็บไซต์ข่าวในประเทศไทย 

กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ 50% 

ปราง ธาระวานิช 50% 

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการ

วิจัยและพัฒนาคนพิการ ปีที่ 16 

ฉบับที่  1 มกราคม - มิถุนายน 

2563 หน้า 99-114. 

41. เฟชบุ๊กเพจ: นวัตกรรมการ

ส่ือสารจากส่ือโทรทัศน์สู่ ส่ือ

สังคมของไทยรัฐทีวี 

อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 50% 

พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ 50% 

วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับ

ที่ 2 พ.ศ. 2563 เดือนพฤษภาคม 

- สิงหาคม 2563 หน้า 1-15 

(TCI กลุ่ม 1) 

42. Integrated Marketing 

Communication: 

Exposure and Discovery 

of Gender Reassignment 

Surgery Service 

Information in Thailand 

Wichian Lattipongpun 50% 

Puntarika Rawikul 50% 

 

วารสารการประชาสัมพันธ์และการ

โฆษณา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน

กรกฏาคม - ธันวาคม 2563 หน้า 

23-36 (TCI กลุ่ม 1) 

43. อิทธิพลของการส่ือสารเ ร่ือง

เ กี่ ย ว กั บ สั ต ว์ ที่ มี ต่ อ ก า ร

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง เ จ ต ค ติ แ ล ะ

พฤติกรรมของผู้ใช้ ส่ือสังคม

ออนไลน์ 

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 50% 

วิไล วิทยวีรศักดิ์ 50% 

 

วารสารการประชาสัมพันธ์และการ

โฆษณา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน

กรกฏาคม - ธันวาคม 2563 หน้า 

115-135 (TCI กลุ่ม 1) 
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44. Promoting Gender 

Reassignment Surgical 

Service in Thailand 

among International 

Transgenders 

Wichian Lattipongpun 50% 

Puntarika Rawikul 50% 

IAFOR Journal of Media, 

Communication & Film 

Volume 7 – Issue 1 – Summer 

2020 P.59-67 (ระดับนานาชาติ 

ญ่ีปุ่น) 

https://iafor.org/journal/iafor-

journal-of-media-

communication-and-

film/volume-7-issue-1/article-4/ 

45. วาทกรรมและการส่ือ

ความหมายการสมรสของคน

เพศเดียวกันผ่านการน าเสนอ

ข่าวของส่ือมวลชนในประเทศ

ไทย 

อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 50% 

สิริวัฒน์ มาเทศ 50% 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ กรกฎาคม - 

กันยายน 2563 ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 

หน้า 189 - 203 

46. Exploring the Success of 

Thai Advertising: 

Historical Perspective. 

Chantamas, M., & 

Chaisuwan, B. 

Journal of Historical Research 

in Marketing. Vol. 12. No. 1 

47. Digitally Depressed: The 

Effects of Digital Media 

Usage in regard to 

Depression and 

Approaches for 

Alleviation for Individuals 

and the Society 

Pritta Chasombat 50% 

Warat Karuchit 50% 

Communication and Media in 

Asia Pacific 3 (1), 13-34 
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48. Selective Exposure and 

Selective Perception 

Behavior on E-san 

Cultural Negotiation 

อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 50% 

สิริกานต์ สุวรรณผู 50% 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

International Journal, 

Creative and Change. 

www.ijicc.net (Volume 11, 

Issue 10, 2020 หน้า 558 - 

574) Scopus® & ERA® 

(Excellence in Research 

Australia) listed journal  

(อยู่ในฐานข้อมูลของ Scopus / 

Scimago (Q2)) 

49. Recent Multimodal 

Communication 

Methodologies in 

Phonology, Vision, and 

Touch 

C. Kerdvibulvech. The 22nd International 

Conference on Human-

Computer Interaction (HCI 

International'20), Lecture 

Notes in Computer Science 

(LNCS), Part II, vol. 12182, 

(DBLP, SCImago Q2 and 

Scopus), Springer 

International Publishing, 

Copenhagen, Denmark, pp. 

392-400, July 19–24, 2020. 

Oral (Full Paper) 

50. The Power of 

Augmented Reality and 

Artificial Intelligence 

C. Kerdvibulvech., L. L. 

Chen 

The 22nd International 

Conference on Human-

Computer Interaction (HCI 
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ล าดบั ชือ่บทความ ชือ่ผูท้ าผลงาน แหลง่ตพีมิพเ์ผยแพร่ 

During the Covid-19 

Outbreak 

International'20), Lecture 

Notes in Computer Science 

(LNCS), vol. 12424, (DBLP, 

SCImago Q2 and Scopus), 

Springer International 

Publishing, Copenhagen, 

Denmark, pp. 467–476, July 

19–24, 2020. Oral (Full 

Paper) 

51. Big data in the Era of 

Fake News and 

Deepfake. 

C. Kerdvibulvech The 5th International 

Conference on Big data 

Analytics (ICBDA 2020) 8th 

May 2020 to 11th May 2020.  

at City Hotel Xiamen Hotel, 

Xiamen, China. 
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  วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ได้การ

รับรองคุณภาพและคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ให้

เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) 

 

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า เป็นวารสารที่น าเสนอบทความงานวิจัย

และบทความทางวิชาการทุกลักษณะ ขอบข่ายครอบคลุมงานวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ 

นวัตกรรม และการสื่อสาร บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็น

ถึงคุณภาพทางวิชาการ และมีประโยชน์ในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ โดยผ่านการพิจารณา

และให้ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติอย่างต่ าตาม

เกณฑ์มาตรฐาน คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ท างานวิจัยและมีผลงานวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง จ านวนอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปต่อบทความ 

 

 

ก าหนดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ  

 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  

 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 



 

119 | P a g e  
 

Graduate School of Communication Arts and Management Innovation 
 

 

  

วารสารการสือ่สารและการจดัการ นิด้า ได้การรบัรองคณุภาพและคัดเลอืกเขา้สูฐ่านขอ้มลู 

TCI ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 (จนถึง 31 ธันวาคม 2567)      

 

เป็นวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติที่เผยแพร่ผลงาน

บทความวิชาการ (Article) หรือบทความวิจัย (Research article) บทความวิจารณ์หนังสือ 

(Book review) และบทความปริทัศน์ (Review article) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ คือ  

 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน     

 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม    

 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 
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คณะผูจ้ดัท าหนังสอืรายงานประจ าป ีปงีบประมาณ 2563 – 2564 

คณะนเิทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการ NIDA 

ที่ปรึกษา 

ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ   คณบดี 

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธ์ิแก้ว ผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาเอก 

ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร ผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาโท 

 

ผู้จัดท า 

นางสาวอุษา โหราเรือง             หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

นางสาวนรพรรณ หลงเจริญ    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ 

นางสาวศกุนี อิ่มกระโทก             หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา  
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 คณะนเิทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการ 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

118 ถนนเสรไีทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ิกทม.10240 

โทร. 02-272-3757-9 โทรสาร 02-377-7414 

http://www.gscm.nida.ac.th  

http://www.gscm.nida.ac.th/

