สมอ.08

การปรับปรุ งแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจา
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์ และสื่ อดิจิทลั (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 สาขาวิชาคอนเทนต์ และสื่ อดิจิทลั (ฉบับปี พ.ศ.2561)
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
(เดิม)
ผศ.ดร.บุปผา บุญสมสุ ข
ผศ.สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
ผศ.ดร.ฐิติ วิทยสรณะ
นางสาวชวพร ธรรมนิตยกุล
นางสาวสาลินี จีนจรรยา

ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
(ทีข่ อปรับปรุ ง)
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
คงเดิม
คงเดิม
นายกฤษตฤณ สุ ทธิประเสริ ฐ

รายชื่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์ และสื่ อดิจิทลั (เดิม)
ลาดับ
ตาแหน่ ง
ที่
ทางวิชาการ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางบุปผา บุญสมสุข

เลขที่
บัตรประชาชน
5160100029752

ชื่ อ-สกุล

2.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นายสมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ

3101600649525

3.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นายฐิติ วิทยสรณะ

3140600009509

4.

อาจารย์

นางสาวชวพร ธรรมนิตยกุล

3120600073991

5.

อาจารย์

นางสาวสาลินี จีนจรรยา

1639900065363

คุณวุฒิ
นศ.บ.
นศ.ม.
ปร.ด.
นศ.บ.
นศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
นศ.ม.
ศน.บ.
ปร.ด.
ศศ.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.
นศ.ม.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
การหนังสื อพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
หนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม
การหนังสื อพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสื่ อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์การปกครอง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย
นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การสื่ อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
นิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชา

ปี
2532
2534
2556
2537
2539
2531
2536
2540
2555
2559
2544
2550
2551
2558

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

9 ชม. / สัปดาห์
9 ชม. / สัปดาห์

9 ชม. / สัปดาห์
9 ชม. / สัปดาห์

รายชื่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์ และสื่ อดิจิทลั (ใหม่ )
ลาดับ
ตาแหน่ ง
ที่
ทางวิชาการ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางบุปผา บุญสมสุข

เลขที่
บัตรประชาชน
5160100029752

ชื่ อ-สกุล

2.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นายสมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ

3101600649525

3.

อาจารย์

นางสาวชวพร ธรรมนิตยกุล

3120600073991

4.

อาจารย์

นางสาวสาลินี จีนจรรยา

1639900065363

5.

อาจารย์

นายกฤษตฤณ สุทธิประเสริ ฐ

1100700908231

คุณวุฒิ
นศ.บ.
นศ.ม.
ปร.ด.
นศ.บ.
นศ.ม.
ศศ.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.
นศ.ม.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
การหนังสื อพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
หนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม
การหนังสื อพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การสื่ อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
นิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
โทรทัศน์นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
สาขาวิชา

ปี
2532
2534
2556
2537
2539
2544
2550
2551
2558
2554
2559

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

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

6. โครงสร้ า งหลัก สู ตรภายหลัง การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ โครงสร้ างเดิ ม และเกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิ การ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการ
และพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาชีพ
ก.วิชาชีพบังคับ
ข.วิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์กระทรวง ศธ.
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
เดิม
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
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 หน่วยกิต

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

รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(ลงชื่อ)
(ผศ. ดร. นเรฏฐ์ พันธราธร)
ตาแหน่ง รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิ ต
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอนเทนต์ และสื่ อดิจิทลั วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล นางบุปผา บุญสมสุ ข
ผศ. ดร.บุปผา บุญสมสุ ข
2. เลขประจาตัวประชาชน 5160100029752
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
นศ.บ. (วารสารศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ 2532
นศ.ม. (การหนังสื อพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534
ปร.ด.(นิเทศศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรังสิ ต 2556
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 บทความทางวิชาการ
4.1.1 บุปผา บุญสมสุ ข. (2558). การแปลข่าวภาษาอังกฤษให้เป็ นภาษาไทยในรู ปแบบข่าว
โทรทัศน์ ฝ่ ายข่าวต่างประเทศ สานักข่าวต่างประเทศ บริ ษทั อสมท. จากัด (มหาชน).
นาเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี
2558 (RSU National Research Conference 2015) วันที่ 24 เมษายน 2558 หน้า 768-774.
4.1.2 บุปผา บุญสมสุ ข.(2558) ปัญหาการตัดสิ นเชิงจริ ยธรรมสื่ อมวลชนไทย. นาเสนอผลงาน
วิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยสยาม, 17 กรกฎาคม 2558.
หน้า 379-391.
4.2

ตารา
บุปผา บุญสมสุ ข. (2560). ข่าวและความคิดเห็น News and Opinion. พิมพ์ครั้ง 2.
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิ ต.310 หน้า.

4.3

เอกสารประกอบการสอน
ภาษาและการเขียนในบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม
จริ ยธรรมการสื่ อสารมวลชน
การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซี ยน
การผลิตสื่ อดิจิทลั ในรู ปแบบตัวอักษร

5. รายวิชาที่สอน
1. CDM 111
2. CDM 351
3. CDM 489
4. CDM 492
5. CDM 493

การเขียนและการเล่าเรื่ องสาหรับสื่ อดิจิทลั
การผลิตสื่ อดิจิทลั ในรู ปแบบตัวอักษร
การฝึ กงานวิชาชีพ
ปริ ญญานิพนธ์
สหกิจศึกษา

3(2-2-5)
3(1-4-4)
1(0-40-20)
5(0-10-5)
6(0-40-20)

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอนเทนต์ และสื่ อดิจิทลั วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล นายสมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
ผศ.สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
2. เลขประจาตัวประชาชน 3101600649525
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
นศ.บ. (หนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์) มหาวิทยาลัยสยาม 2537
นศ.ม. (การหนังสื อพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 บทความทางวิชาการ
4.1.1 สมเกี ยรติ รุ่ งเรื องวิริยะ. (2558). ทีวีดิจิทลั : การเปลี่ยนผ่าน แนวโน้ม และผลกระทบ.
บทความวิชาการ ในวารสารนิเทศศาสตรปริ ทศั น์ ปี ที่ 18 ฉบับที่ 2 ,มกราคม –มิถุนายน
2558 หน้า 152-161.
4.1.2 สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ.(2558). เลขที่ 370 ถนนออร์ ชาร์ ด : ความสัมพันธ์ไทย-สิ งคโปร์
จากพระมหากรุ ณิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. นาเสนอผลงาน
วิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยสยาม, 17 กรกฎาคม 2558 หน้า
23-30.
4.2 หนังสื อ
สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ. (2558).คบเด็กสร้างแบรนด์. หนังสื อ. กรุ งเทพ : อาร์ เอสยู
พับลิชชิ่ง. 196 หน้า.
4.3 เอกสารประกอบการสอน
การเล่าเรื่ องรี ววิ เชิงสร้างสรรค์
การเขียนสารคดี

5. รายวิชาที่สอน
1. CDM 121
2. CDM 122
3. CDM 326
4. CDM 489
5. CDM 492
6. CDM 493

การเล่าเรื่ องรี ววิ เชิงสร้างสรรค์
การเขียนสารคดี
การเขียนบันเทิงคดีและซีรีส์
การฝึ กงานวิชาชีพ
ปริ ญญานิพนธ์
สหกิจศึกษา

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

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอนเทนต์ และสื่ อดิจิทลั วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล นางสาวชวพร ธรรมนิตยกุล
อาจารย์ชวพร ธรรมนิตยกุล
2. เลขประจาตัวประชาชน 3120600073991
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544
นศ.ม. (การสื่ อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 บทความทางวิชาการ
4.1.1 Chawaporn Dhamanitayakul (2016). Digital Citizenship in Thailand. Proceedings of International
Media Education Summithe 2016. Paper presented at International Media Education Summit
2016. Rome, Italy, 4 - 5 November 2016 (pp.43). Center for Excellence in Media Practice Media,
John Cabot University.
4.1.2 Chawaporn Dhamanitayakul (2017), Communication Process of Alcohol Consumption Fostering
vs. Opposing around Walailak University.Proceedings of RSU International Research Conference
2017. Paper presented at RSU International Research Conference 2017, Rangsit University,
Pathumthani, 28 April 2017 (pp. 358-366). Research Institute: Rangsit University
4.2

เอกสารประกอบการสอน
การเล่าเรื่ องเพื่อการสื่ อสารแบรนด์
การเป็ นผูป้ ระกอบการด้านคอนเทนต์และการผลิตสื่ อดิจิทลั

5. รายวิชาที่สอน
1. CDM 325
2. CDM 342
3. CDM 489
4. CDM 492
5. CDM 493

การเล่าเรื่ องเพื่อการสื่ อสารแบรนด์
การเป็ นผูป้ ระกอบการด้านคอนเทนต์และการผลิตสื่ อดิจิทลั
การฝึ กงานวิชาชีพ
ปริ ญญานิพนธ์
สหกิจศึกษา

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

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอนเทนต์ และสื่ อดิจิทลั วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล นางสาวสาลินี จีนจรรยา
อาจารย์สาลินี จีนจรรยา
2. เลขประจาตัวประชาชน 1639900065363
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
นศ.บ. (วารสารศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรังสิ ต 2551
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 บทความทางวิชาการ
สาลินี จีนจรรยา. (2561). กลวิธีการเล่าเรื่ องละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ชุด Reply. บทความ
วิชาการ ในวารสารนิเทศศาสตรปริ ทศั น์, ปี ที่21, ฉบับที่ 2, มกราคม-มิถุนายน 2561
หน้า 181-188.
4.2 เอกสารประกอบการสอน
การเจาะลึกผูใ้ ช้สื่อดิจิทลั
5. รายวิชาที่สอน
1. CDM 341
2. CDM 332
3. CDM 489
4. CDM 492
5. CDM 493

การเจาะลึกผูใ้ ช้สื่อดิจิทลั
การเล่าเรื่ องด้วยภาพและอินโฟกราฟิ ก
การฝึ กงานวิชาชีพ
ปริ ญญานิพนธ์
สหกิจศึกษา

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

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอนเทนต์ และสื่ อดิจิทลั วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล นายกฤษตฤณ สุ ทธิประเสริ ฐ
อาจารย์กฤษตฤณ สุ ทธิประเสริ ฐ
2. เลขประจาตัวประชาชน 1100700908231
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
นศ.บ.(วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยรังสิ ต 2554
นศ.ม.(นิเทศศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรังสิ ต 2559
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 ผลงานสร้างสรรค์
กฤษตฤณ สุ ทธิประเสริ ฐ (2561) “เกาะนาคา”, ในนิ ทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ
“วิถีการดาเนินชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม” (GREEN LIFESTYLE) 2 - 4 พฤษภาคม 2561
ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิ ต
4.2 เอกสารประกอบการสอน
การเขียนข่าวและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั
การเขียนบทความ
5. รายวิชาที่สอน
1. CDM 223
2. CDM 224
3. CDM 489
4. CDM 492
5. CDM 493

การเขียนข่าวและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั
การเขียนบทความ
การฝึ กงานวิชาชีพ
ปริ ญญานิพนธ์
สหกิจศึกษา

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

