สมอ.08

การปรับปรุ งแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจา
สาขาวิชาการประชาสั มพันธ์ และสื่ อสารองค์ กร (ฉบับปี พ.ศ. 2561)
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
----------------------------------1. หลักสู ตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิ ดสอนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว
ในระบบรับทราบหลักสู ตร (CHECO)
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมตั ิการปรับปรุ งแก้ไขครั้งนี้แล้วในการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
3. หลักสู ตรปรับปรุ งการแก้ไขนี้ เริ่ มใช้กบั นักศึกษารุ่ นปี การศึกษา 2561 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2561 เป็ นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุ งแก้ไข
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
5. สาระในการปรับปรุ งแก้ไข
5.1 ขอปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจาหลักสู ตร ดังนี้

หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสั มพันธ์ และสื่ อสารองค์ กร (ฉบับปี พ.ศ. 2561)
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
(เดิม)
นายสรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์
นางสาวธิ ราภรณ์ กลิ่นสุ คนธ์
นางสาวรพีวรรณ กลยนี
นายคมศร สนองคุณ
นายสุ ริยะ ศรี ศกั ดิ์นอก

ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
(ทีข่ อปรับปรุ ง)
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
ผศ.ดารุ เรศ กาศโอสถ

รายชื่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสั มพันธ์ และสื่ อสารองค์ กร (เดิม)
ลาดับ
ที่
1

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

2

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

3

อาจารย์

ชื่ อ-สกุล
นายสรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์

เลขที่
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
บัตรประชาชน
3200100451431 นศ.บ. การหนังสื อพิมพ์
M.A. International Communication
นศ.ด. นิเทศศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
Macquarie University, Sydney , Australia
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ปี
2537
2542
2556

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์ )
9 ชม./สัปดาห์

นางสาวธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ 3100600360605

นศ.บ.
พบ.ม.

สารนิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีการบริ หาร

มหาวิทยาลัยรังสิ ต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2536
2539

9 ชม./สัปดาห์

นายคมศร สนองคุณ

3120101215115

นศ.บ.

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

2534

9 ชม./สัปดาห์

นศ.ม.
นศ.บ.
นศ.ม.

วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
นิเทศศาสตร์ธุรกิจ
การประชาสัมพันธ์
วารสารสนเทศ/การหนังสื อพิมพ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540
2536
2544

9 ชม./สัปดาห์

4

อาจารย์

นางสาวรพีวรรณ กลยนี

3100504196107

5

อาจารย์

นายสุริยะ ศรี ศกั ดิ์นอก

311800080159

นศ.บ. วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
นศ.ม. นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2548
2555

9 ชม./สัปดาห์

รายชื่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสั มพันธ์ และสื่ อสารองค์ กร (ใหม่ )
ลาดับ
ที่
1

2

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

ชื่ อ-สกุล
ดร.สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์

นางสาวดารุ เรศ กาศโอสถ

เลขที่
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
3200100451431 นศ.บ.
M.A.
นศ.ด.
3540500159785 ศศ.บ.
นศ.ม.

M.A.

4

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

5

อาจารย์

3

นางสาวธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ 3100600360605
นายคมศร สนองคุณ

3120101215115

นางสาวรพีวรรณ กลยนี

3100504196107

นศ.บ.
พบ.ม.
นศ.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.
นศ.ม.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
การหนังสื อพิมพ์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
International Communication
Macquarie University, Sydney , Australia
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
นิเทศศาสตร์
การสื่ อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การสื่ อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Language and Communication สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สารนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เทคโนโลยีการบริ หาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
นิเทศศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
วารสารสนเทศ/การหนังสื อพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชา

ปี
2537
2542
2556
2528
2535

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์ )
9 ชม./สัปดาห์
9 ชม./สัปดาห์

2548
2536
2539
2534
2540
2536
2544

9 ชม./สัปดาห์
9 ชม./สัปดาห์
9 ชม./สัปดาห์

6. โครงสร้ างหลัก สู ตรภายหลัง การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ โครงสร้ า งเดิ ม และเกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิ การ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ใหม่
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(ลงชื่อ)
(ผศ. ดร. นเรฏฐ์ พันธราธร)
ตาแหน่ง รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิ ต
วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสั มพันธ์ และสื่ อสารองค์ กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล

นายสรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์
ผศ.ดร. สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์

2. เลขประจาตัวประชาชน 3200100451431
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
นศ.บ. (การหนังสื อพิมพ์) มหาวิทยาลัยรังสิ ต 2537
M.A. (International Communication) Macquarie University, Sydney, Australia 2542
นศ.ด. (นิเทศศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรังสิ ต 2556
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
4.1.1 สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์. (2561). ประเด็นทางการสื่ อสารในการออกแบบสื่ อรณรงค์ เพื่อ
การประชาสั มพันธ์ โครงการ “มหาวิทยาลัยรังสิ ตปลอดบุหรี่”. วารสารวิชาการนิเทศศาสตร์
ปริทัศน์ . ปี ที่ 21 ฉบับที่ 2 มกราคม –มิถุนายน 2561. ปทุมธานี :สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รังสิ ต, หน้า 172 – 180.
4.1.2 สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์, วิวรรณ ยนสิ งห์. (2560). “การประเมินโครงการ สสส. ค่ ายผู้นา
เยาวชนกีฬาเพื่อสุ ขภาพชุ มชน ประจาปี 2559 (สสส. Sport Leader Camp 2016) ของ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุ ขภาพ”. เอกสารประกอบการประชุ มวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี 2560. ครั้งที่ 10. 28 เมษายน 2560. ปทุมธานี:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิ ต, หน้า 779 - 778.
4.1.3 สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์, อิสรานุวฒั น์ เอื้อจิรกาล. (2560). “การเปิ ดรับและความพึงพอใจของ
แฟนเพจทีม่ ีต่อ www.facebook.com/GMM25THAILAND ของสถานีโทรทัศน์ จีเอ็มเอ็ม
25”. เอกสารประกอบการประชุ มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี 2560. ครั้ง
ที่ 10. 21 เมษายน 2560. ปทุมธานี : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิ ต, หน้า 748 - 758.

4.1.4 สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์, นนรดา อิ่มเอี่ยม. (2560). “การเปิ ดรับและความพึงพอใจของ
เครื อข่ ายเกษตรกรและผู้ค้าภายในตลาดไททีม่ ีต่อวารสาร “เครื อข่ ายสั มพันธ์ ” ของตลาดไท”.
เอกสารประกอบการประชุ มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี 2560. 28
เมษายน 2560. ครั้งที่ 10. ปทุมธานี : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิ ต, หน้า 759 – 768.
4.1.5 สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์, สิ ริโสภา สิ ริเวชชะพันธ์. (2560).“การประเมินความสาเร็จ โครงการ
“โรบินสั นทาดีเพื่อแม่ ” ปลูกป่ า 5 ปี 50,000 ต้ น (ปี ที่ 2) ของห้ างสรรพสิ นค้ าโรบินสั น จากัด
(มหาชน)”. เอกสารประกอบการประชุ มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ประจาปี 2560.
ครั้งที่ 10. 28 เมษายน 2560. ปทุมธานี : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิ ต, หน้า 769 – 778.
4.1.6 อวัสดา สวัสดี, สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์. (2560). “กลยุทธ์ ในการดาเนินงานกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่ อสั งคม กรณีศึกษาโครงการ สุ ขภาพชุ มชน มหาวิทยาลัยรังสิ ต”. เอกสาร
ประกอบการประชุ มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี 2560. ครั้งที่ 10. 28
เมษายน 2560. ปทุมธานี : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิ ต, หน้า 705 – 715.
4.1.7 สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์, ปิ ติพร อุบล. (2559). “การเปิ ดรับและความพึงพอใจของบุคลากร
ทีม่ ีต่อเฟซบุ๊ก เรารักชลประทานของกรมชลประทาน”. เอกสารประกอบการประชุ ม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี 2559. ครั้งที่ 9. 29 เมษายน 2559. ปทุมธานี :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิ ต, หน้า 1205 – 1214.
4.1.8 สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์, ภารารัตน์ แพระบา. (2559). “การเปิ ดรับและความพึงพอใจของ
บุคลากรการกีฬาแห่ งประเทศไทยทีม่ ีต่อวารสาร SAT Magazine”. เอกสารประกอบการ
ประชุ มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี 2559. ครั้งที่ 9. 29 เมษายน 2559.
ปทุมธานี : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิ ต, หน้า 1215 – 1223.
4.1.9 สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์, สุ ลดั ดา ปัญญารัมย์. (2559). “การเปิ ดรับสื่ อและความพึงพอใจของผู้
ทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการ Cycling Plus & Adventure Expo 2015”. เอกสารประกอบการประชุ ม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี 2559. ครั้งที่ 9. 29 เมษายน 2559. ปทุมธานี :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิ ต, หน้า 1224 – 1232.
4.1.10 สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์, ณัฐชา คุม้ วงศ์ดี. (2558). “ภาพลักษณ์ของไทยรัฐทีวใี นทัศนคติของ
พนักงาน”. เอกสารประกอบการประชุ มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี
2558. ครั้งที่ 8. 24 เมษายน 2558. ปทุมธานี : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิ ต, หน้า 1026 –
1034.
4.1.11 สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์, นิศากร ตันจันตา. (2558). “การเปิ ดรับและการใช้ ประโยชน์ ของนัก
ลงทุนทีม่ ีต่อเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (www.set.or.th)”. เอกสาร

ประกอบการประชุ มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี 2558. ครั้งที่ 8.
24 เมษายน 2558. ปทุมธานี : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิ ต, หน้า 1223 – 1231.
4.1.12 สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์. (2558). การเปิ ดรับและทัศนคติของนักศึกษาทีม่ ีต่อป้ าย
ประชาสั มพันธ์ โครงการมหาวิทยาลัยรังสิ ตปลอดบุหรี่ . วารสารวิชาการนิเทศศาสตร์
ปริทัศน์ . ปี ที่ 18 ฉบับที่ 2 มกราคม –มิถุนายน 2558. ปทุมธานี : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รังสิ ต, หน้า 144 – 151.
4.2 ผลงานสร้างสรรค์
4.2.1 สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์. (2560). ภาพถ่ าย “ฤดูร้อน” ใน นิทรรศการภาพถ่ ายนานาชาติ
“Meta Selfie” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร. 4 – 6 เมษายน 2560.
4.3 เอกสารประกอบการสอน
4.3.1 รายวิชาการออกแบบกราฟิ กเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร
4.3.2 รายวิชาเทคนิคการนาเสนอในงานประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร
5. รายวิชาที่สอน
1) PRC 234
2) PRC 332
3) PRC 336
4) PRC 344

การออกแบบกราฟิ กเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร 3(1-4-4)
การรณรงค์การประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร
3(2-2-5)
เทคนิคการนาเสนอในงานประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร 3(2-2-5)
การออกแบบและการจัดการข้อมูลดิจิทลั เพื่องานประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
และสื่ อสารองค์กร
5) PRC 489 การฝึ กงานวิชาชีพ
1(0-40-20)
6) PRC 492 ปริ ญญานิพนธ์
5(0-10-5)
7) PRC 493 สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
8) COM 117 วาทศิลป์ และบุคลิกภาพ
3(2-2-5)

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสั มพันธ์ และสื่ อสารองค์ กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล นางสาวธิราภรณ์ กลิ่นสุ คนธ์
ผศ.ธิ ราภรณ์ กลิ่นสุ คนธ์
2. เลขประจาตัวประชาชน 3100600360605
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
นศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรังสิ ต 2536
พบ.ม. (เทคโนโลยีการบริ หาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ 2539
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
4.1.1 ธิ ราภรณ์ กลิ่นสุ คนธ์. “ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ีต่อโครงการด้ านอนามัยการเจริญ
พันธุ์ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ปทุมธานี”. (2559). เอกสารประกอบการประชุ มวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี 2559. ครั้งที่ 9. 29 เมษายน 2559. มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 1177-1186.
4.1.2 ธิ ราภรณ์ กลิ่นสุ คนธ์. ประสิ ทธิผลการประชาสั มพันธ์ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิ ต.
เอกสารประกอบการประชุ มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี 2560. ครั้งที่ 10. 28
เมษายน 2560. มหาวิทยาลัยรังสิ ต. ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 630-639.
4.1.3 ธิ ราภรณ์ กลิ่นสุ คนธ์. ประสิ ทธิผลกิจกรรมค่ ายผู้นานิเทศศาสตร์ ภายใต้ โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่ อง “สร้ างนักคิดจิตอาสา” ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
วารสารนิเทศศาสตรปริทศั น์ . ปี ที่ 20 เดือนสิ งหาคม 2560. ปทุมธานี : เอเชีย ดิจิตอล
การพิมพ์, 113-122.
4.2 เอกสารประกอบสอน
4.2.1 รายวิชาจิตวิทยาการสื่ อสาร
4.2.2 รายวิชาการบริ หารงานประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร

5. รายวิชาที่สอน
1) PRC 334
2) PRC 342
3) PRC 343
4) PRC 437
5) PRC 489
6) PRC 492
7) PRC 493
8) COM 116
9) COM 217

การบริ หารงานประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร
การประชาสัมพันธ์เพื่อธุ รกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
การเป็ นผูป้ ระกอบการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร
การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด
การฝึ กงานวิชาชีพ
ปริ ญญานิพนธ์
สหกิจศึกษา
ภาษาและการเขียนในบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม
จิตวิทยาการสื่ อสาร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-40-20)
5(0-10-5)
6(0-40-20)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสั มพันธ์ และสื่ อสารองค์ กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล

นายคมศร สนองคุณ

2. เลขประจาตัวประชาชน 3120101215115
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ 2534
นศ.ม. (นิ เทศศาสตร์ ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ 2540
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 ผลงานสร้างสรรค์
4.1.1 คมศร สนองคุณ. (2560). ความทรงจาที่งดงาม. “นิทรรศการภาพถ่ ายนานาชาติ Meta
Selfie”. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร.กรุ งเทพมหานคร. 4-6 เมษายน 2560.
4.1.2 คมศร สนองคุณ. (2561). SO (wait). “นิทรรศการภาพถ่ ายนานาชาติ Green Spirit : Light
and Shadow”. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร.กรุ งเทพมหานคร. 15-17
พฤษภาคม 2561.
4.3 เอกสารประกอบการสอน
4.3.1 รายวิชาการวิจยั และประเมินผลทางการประชาสัมพันธ์
4.3.2 รายวิชาการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร
5. รายวิชาที่สอน
1) PRC 237
2) PRC 238
3) PRC 330
4) PRC 489
5) PRC 492
6) PRC 493
7) COM 117
8) COM 223
9) COM 317

การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร
3(2-2-5)
การสร้างสรรค์สื่อดิจิทลั เพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร 3(1-4-4)
การวิจยั และประเมินผลทางการประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร 3(2-2-5)
การฝึ กงานวิชาชีพ
1(0-40-20)
ปริ ญญานิพนธ์
5(0-10-5)
สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
วาทศิลป์ และบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
การถ่ายภาพดิจิทลั เพื่อการสื่ อสาร
3(2-3-6)
การวิจยั ทางการสื่ อสาร
3(3-0-6)

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสั มพันธ์ และสื่ อสารองค์ กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล

นางสาวรพีวรรณ กลยนี

2. เลขประจาตัวประชาชน 3100504196107
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยรังสิ ต 2536
นศ.ม. (วารสารสนเทศ/การหนังสื อพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
4.1.1 รพีวรรณ กลยนี. (2559). กระบวนการสร้ างสรรค์ วรรณกรรม ในวารสาร “สารรังสิ ต”.
วารสารนิเทศศาสตรปริทศั น์ . ปี ที่ 20 ฉบับพิเศษ เดือนตุลาคม 2559. ปทุมธานี : เอเชีย
ดิจิตอลการพิมพ์, 203 - 212.
4.2 บทความวิชาการ
4. 2.1 รพีวรรณ กลยนี. (2561). การใช้ สื่อดิจิทลั ในข่ าวประชาสั มพันธ์ . วารสารนิเทศศาสตร
ปริทัศน์ . ปี ที่ 21/2 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561. ปทุมธานี : เอเชีย ดิจิตอลการพิมพ์,
201 - 209.
4.2 เอกสารประกอบการสอน
4.2.1 รายวิชาหลักการประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร
4.2.2 รายวิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร
5. รายวิชาที่สอน
1) PRC 131
2) PRC 231
3) PRC 489
4) PRC 492
5) PRC 493
6) COM 116

หลักการประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร
การฝึ กงานวิชาชีพ
ปริ ญญานิพนธ์
สหกิจศึกษา
ภาษาและการเขียนในบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-40-20)
5(0-10-5)
6(0-40-20)
3(2-2-5)

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสั มพันธ์ และสื่ อสารองค์ กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล

นางสาวดารุ เรศ กาศโอสถ
ผศ.ดารุ เรศ กาศโอสถ

2. เลขประจาตัวประชาชน 3540500159785
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
ศศ.บ. (การสื่ อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2528
นศ.ม. (การสื่ อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่ อสาร) หลักสู ตรนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ 2548
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
Kasosoth, D. (2018). International public relations education: A perspective of agency
leaders. 3rd RSUSSH International Research Conference on Science and Technology,
Social Science, and Humanities 2018 Proceeding. (pp. 636-645). 4 May 2018,
Rangsit University, Thailand.
4.3 เอกสารประกอบการสอน
4.3.1 รายวิชา International Public Relations (การประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
5. รายวิชาที่สอน
1. COM111
2. COM112
3. PRC132
4. PRC 239
5. PRC435

หลักและทฤษฎีการสื่ อสาร
การสื่ อสารมวลชนเบื้องต้น
การสื่ อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
ทักษะการคิดสาหรับการประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร
การประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กรในระดับสากล

3(3-0 -6)
3(3-0 -6)
3(3-0 -6)
3(3-0 -6)
3(3-0 -6)

