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การปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ า 

สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร  (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 
วทิยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

-----------------------------------  
 
1.  หลกัสูตรฉบบัดงักล่าวน้ีไดรั้บทราบ/รับรองการเปิดสอนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว้  
     ในระบบรับทราบหลกัสูตร (CHECO) 
2.  สภามหาวทิยาลยั/สถาบนั ไดอ้นุมติัการปรับปรุงแกไ้ขคร้ังน้ีแลว้ในการประชุม   
 คร้ังท่ี    1/2562    เม่ือวนัท่ี  20  มีนาคม 2562 
3.  หลกัสูตรปรับปรุงการแกไ้ขน้ี เร่ิมใชก้บันกัศึกษารุ่นปีการศึกษา 2561  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1  
 ปีการศึกษา 2561  เป็นตน้ไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ข 
  เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมในการปฏิบติังาน   
5. สาระในการปรับปรุงแกไ้ข  
 5.1   ขอปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ดงัน้ี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร  (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

วทิยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

 

ล าดับที ่ รายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  
(เดิม) 

ล าดับที ่ รายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  
 (ทีข่อปรับปรุง) 

1. นายสรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์ 1. คงเดิม 
2. นางสาวธิราภรณ์ กล่ินสุคนธ์ 2. คงเดิม 
3. นางสาวรพีวรรณ  กลยนี 3. คงเดิม 
4. นายคมศร สนองคุณ 4. คงเดิม 
5. นายสุริยะ ศรีศกัด์ินอก  ตดัออก 
  5. ผศ.ดารุเรศ  กาศโอสถ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร (เดิม) 
    
ล าดบั
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา   ภาระงานสอน 
  (ชม./สัปดาห์) จากสถาบัน ปี 

1 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นายสรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์ 3200100451431 นศ.บ. การหนงัสือพิมพ ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 2537 9 ชม./สปัดาห์ 
   M.A. International Communication Macquarie University, Sydney , Australia 2542 
    นศ.ด. นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 2556 
         

2 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวธิราภรณ์ กล่ินสุคนธ์ 3100600360605 นศ.บ. สารนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 2536   9 ชม./สปัดาห์ 
   พบ.ม. เทคโนโลยกีารบริหาร สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2539  
         

3 อาจารย ์ นายคมศร  สนองคุณ 3120101215115 นศ.บ. วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2534   9 ชม./สปัดาห์ 
    นศ.ม. นิเทศศาสตร์ธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 2540 
4 อาจารย ์ นางสาวรพีวรรณ กลยนี 3100504196107 นศ.บ. การประชาสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 2536 9 ชม./สปัดาห์ 

    นศ.ม. วารสารสนเทศ/การหนงัสือพิมพ ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2544  
 

5 อาจารย ์ นายสุริยะ ศรีศกัด์ินอก 311800080159 นศ.บ. วิทยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 2548 9 ชม./สปัดาห์ 

นศ.ม.    นิเทศศาสตร์ 
 

มหาวทิยาลยัรังสิต 2555 

 

  
 
 
 



รายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร (ใหม่) 
 
ล าดบั
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา   ภาระงานสอน 
  (ชม./สัปดาห์) จากสถาบัน ปี 

1 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

ดร.สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์ 3200100451431 นศ.บ. การหนงัสือพิมพ ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 2537 
9 ชม./สปัดาห์    M.A. International Communication Macquarie University, Sydney , Australia 2542 

    นศ.ด. นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 2556 
2 ผูช่้วย 

ศาสตราจารย ์
นางสาวดารุเรศ กาศโอสถ 3540500159785 ศศ.บ.    การส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2528 

9 ชม./สปัดาห์ 
   นศ.ม.    การส่ือสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2535 
    M.A.    Language and Communication สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2548  

3 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวธิราภรณ์ กล่ินสุคนธ์ 3100600360605 นศ.บ. สารนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 2536   9 ชม./สปัดาห์ 
   พบ.ม. เทคโนโลยกีารบริหาร สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2539  
4 อาจารย ์ นายคมศร  สนองคุณ 3120101215115 นศ.บ. วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2534   9 ชม./สปัดาห์ 
    นศ.ม. นิเทศศาสตร์ธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 2540  

5 อาจารย ์ นางสาวรพีวรรณ กลยนี 3100504196107 นศ.บ. การประชาสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 2536   9 ชม./สปัดาห์ 

    นศ.ม. วารสารสนเทศ/การหนงัสือพิมพ ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2544 

 
 



6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดงัน้ี 

 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตร 

เดมิ 
โครงสร้างหลกัสูตร 

ใหม่ 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
-  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  
   และสงัคมศาสตร์ 

 
 3 หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 

-  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
   และคณิตศาสตร์ 

 
9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

-  กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา    3 หน่วยกิต   3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

   -  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

   -  กลุ่มวชิาชีพ             63 หน่วยกิต            63 หน่วยกิต 
      ก. วชิาชีพ-บงัคบั                   54 หน่วยกิต                  54 หน่วยกิต 
      ข. วชิาชีพ-เลือก                     9 หน่วยกิต                    9 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ      6 หน่วยกติ      6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

 
 
             รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 
     (ลงช่ือ) 
 

      (ผศ. ดร. นเรฏฐ ์ พนัธราธร) 
    ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

     อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต  
    วนัท่ี 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
 

 
 
 
 



แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร  วทิยาลัยนิเทศศาสตร์   
มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
 1. ช่ือ – สกุล นายสรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์  
    ผศ.ดร. สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์ 
 

 2. เลขประจ าตวัประชาชน  3200100451431 
 
 3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั   
   นศ.บ. (การหนงัสือพิมพ)์ มหาวทิยาลยัรังสิต 2537 
   M.A. (International Communication) Macquarie University, Sydney, Australia 2542 
   นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) มหาวทิยาลยัรังสิต 2556 

 

4. ผลงานทางวชิาการ  
4.1 งานวจิยั 

4.1.1 สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์. (2561). ประเด็นทางการส่ือสารในการออกแบบส่ือรณรงค์เพ่ือ 
 การประชาสัมพนัธ์ โครงการ “มหาวทิยาลยัรังสิตปลอดบุหร่ี”. วารสารวชิาการนิเทศศาสตร์

ปริทัศน์. ปีท่ี 21 ฉบบัท่ี 2 มกราคม –มิถุนายน  2561. ปทุมธานี :ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยั
รังสิต, หนา้ 172 – 180. 

4.1.2 สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์, ววิรรณ ยนสิงห์. (2560). “การประเมินโครงการ สสส. ค่ายผู้น า
เยาวชนกฬีาเพ่ือสุขภาพชุมชน ประจ าปี 2559 (สสส. Sport Leader Camp 2016) ของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ”. เอกสารประกอบการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปี 2560. คร้ังท่ี 10. 28 เมษายน 2560. ปทุมธานี: 
ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต, หนา้ 779 - 778.  

4.1.3 สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์, อิสรานุวฒัน์ เอ้ือจิรกาล. (2560). “การเปิดรับและความพงึพอใจของ
แฟนเพจทีม่ีต่อ www.facebook.com/GMM25THAILAND ของสถานีโทรทัศน์จีเอม็เอม็ 
25”. เอกสารประกอบการประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปี 2560.  คร้ัง
ท่ี 10. 21 เมษายน 2560. ปทุมธานี : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต, หนา้ 748 - 758. 



 
 
4.1.4 สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์, นนรดา อ่ิมเอ่ียม. (2560). “การเปิดรับและความพงึพอใจของ

เครือข่ายเกษตรกรและผู้ค้าภายในตลาดไททีม่ีต่อวารสาร “เครือข่ายสัมพนัธ์” ของตลาดไท”. 
เอกสารประกอบการประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปี 2560. 28 
เมษายน 2560.  คร้ังท่ี 10. ปทุมธานี : ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรังสิต, หนา้ 759 – 768. 

4.1.5 สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์, สิริโสภา สิริเวชชะพนัธ์. (2560).“การประเมินความส าเร็จ โครงการ
“โรบินสันท าดีเพ่ือแม่” ปลูกป่า 5 ปี 50,000 ต้น (ปีที ่2) ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ ากดั 
(มหาชน)”. เอกสารประกอบการประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปี 2560. 
คร้ังท่ี 10.  28 เมษายน 2560. ปทุมธานี : ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัรังสิต, หนา้ 769 – 778. 

4.1.6 อวสัดา สวสัดี, สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์. (2560). “กลยุทธ์ในการด าเนินงานกจิกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคม กรณีศึกษาโครงการ สุขภาพชุมชน มหาวทิยาลัยรังสิต”. เอกสาร
ประกอบการประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปี 2560. คร้ังท่ี 10. 28 
เมษายน 2560. ปทุมธานี : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต, หนา้ 705 – 715. 

4.1.7 สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์, ปิติพร อุบล. (2559). “การเปิดรับและความพงึพอใจของบุคลากร 
 ทีม่ีต่อเฟซบุ๊ก เรารักชลประทานของกรมชลประทาน”. เอกสารประกอบการประชุม

วชิาการระดับชาติ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปี 2559. คร้ังท่ี 9. 29 เมษายน 2559. ปทุมธานี : 
ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต, หนา้ 1205 – 1214. 

4.1.8 สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์, ภารารัตน์ แพระบ า. (2559). “การเปิดรับและความพงึพอใจของ
บุคลากรการกฬีาแห่งประเทศไทยทีม่ีต่อวารสาร SAT Magazine”. เอกสารประกอบการ
ประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวทิยาลัยรังสิต ประจ าปี 2559. คร้ังท่ี 9. 29 เมษายน 2559. 
ปทุมธานี : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต, หนา้ 1215 – 1223. 

4.1.9 สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์, สุลดัดา ปัญญารัมย.์ (2559). “การเปิดรับส่ือและความพงึพอใจของผู้
ทีเ่ข้าร่วมโครงการ Cycling Plus & Adventure Expo 2015”. เอกสารประกอบการประชุม
วชิาการระดับชาติ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปี 2559. คร้ังท่ี 9. 29 เมษายน 2559. ปทุมธานี : 
ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต, หนา้ 1224 – 1232. 

4.1.10 สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์, ณฐัชา คุม้วงศดี์. (2558). “ภาพลกัษณ์ของไทยรัฐทวีใีนทัศนคติของ
พนักงาน”. เอกสารประกอบการประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปี 
2558. คร้ังท่ี 8. 24 เมษายน 2558. ปทุมธานี : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต, หนา้ 1026 – 
1034. 

4.1.11 สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์, นิศากร ตนัจนัตา. (2558). “การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ของนัก
ลงทุนทีม่ีต่อเวบ็ไซต์ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)”. เอกสาร



ประกอบการประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปี 2558. คร้ังท่ี 8.               
24 เมษายน 2558. ปทุมธานี : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต, หนา้ 1223 – 1231. 

4.1.12 สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์. (2558). การเปิดรับและทศันคติของนักศึกษาทีม่ีต่อป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการมหาวทิยาลยัรังสิตปลอดบุหร่ี. วารสารวชิาการนิเทศศาสตร์
ปริทัศน์. ปีท่ี 18 ฉบบัท่ี 2 มกราคม –มิถุนายน 2558. ปทุมธานี : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยั
รังสิต, หนา้ 144 – 151. 

 
4.2 ผลงานสร้างสรรค ์

4.2.1 สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์. (2560). ภาพถ่าย  “ฤดูร้อน” ใน นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ  
 “Meta Selfie” ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.  4 – 6 เมษายน 2560. 
 

 4.3  เอกสารประกอบการสอน 
  4.3.1 รายวชิาการออกแบบกราฟิกเพื่อการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร 
  4.3.2 รายวชิาเทคนิคการน าเสนอในงานประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร 
 
5. รายวชิาท่ีสอน 
   1) PRC 234 การออกแบบกราฟิกเพื่อการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร 3(1-4-4)  
   2) PRC 332 การรณรงคก์ารประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร  3(2-2-5) 
   3) PRC 336 เทคนิคการน าเสนอในงานประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร 3(2-2-5) 
   4) PRC 344 การออกแบบและการจดัการขอ้มูลดิจิทลัเพื่องานประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 
     และส่ือสารองคก์ร      
   5) PRC 489 การฝึกงานวชิาชีพ     1(0-40-20) 
   6) PRC 492 ปริญญานิพนธ์     5(0-10-5) 
   7) PRC 493 สหกิจศึกษา     6(0-40-20) 
      8) COM 117 วาทศิลป์และบุคลิกภาพ     3(2-2-5) 



แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร  วทิยาลัยนิเทศศาสตร์   
มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

1. ช่ือ – สกุล    นางสาวธิราภรณ์  กล่ินสุคนธ์  
   ผศ.ธิราภรณ์ กล่ินสุคนธ์ 
   

2. เลขประจ าตวัประชาชน  3100600360605 
 

3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั  
   นศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์) มหาวทิยาลยัรังสิต 2536  
   พบ.ม. (เทคโนโลยกีารบริหาร) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2539 
  

4. ผลงานทางวชิาการ       
 4.1 งานวจิยั   
 4.1.1  ธิราภรณ์ กล่ินสุคนธ์. “ความพงึพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อโครงการด้านอนามัยการเจริญ 

พนัธ์ุของมหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี”. (2559). เอกสารประกอบการประชุมวชิาการ
ระดับชาต ิมหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปี 2559. คร้ังท่ี 9. 29 เมษายน 2559. มหาวทิยาลยัรังสิต. 
ปทุมธานี : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต, 1177-1186. 

4.1.2 ธิราภรณ์ กล่ินสุคนธ์. ประสิทธิผลการประชาสัมพนัธ์ภายในมหาวทิยาลยัรังสิต.  
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวทิยาลัยรังสิต ประจ าปี 2560. คร้ังท่ี 10. 28 
เมษายน 2560. มหาวทิยาลยัรังสิต. ปทุมธานี : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต, 630-639. 

 4.1.3  ธิราภรณ์ กล่ินสุคนธ์. ประสิทธิผลกจิกรรมค่ายผู้น านิเทศศาสตร์ ภายใต้โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง “สร้างนักคิดจิตอาสา” ของวทิยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต. 
วารสารนิเทศศาสตรปริทศัน์. ปีท่ี 20 เดือนสิงหาคม 2560. ปทุมธานี : เอเชีย ดิจิตอล 
การพิมพ,์ 113-122. 
 

 4.2  เอกสารประกอบสอน 
   4.2.1 รายวชิาจิตวทิยาการส่ือสาร 
   4.2.2 รายวชิาการบริหารงานประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร  
 
 
 



  5.  รายวชิาท่ีสอน  
   1) PRC 334 การบริหารงานประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร  3(3-0-6)  
   2) PRC 342 การประชาสัมพนัธ์เพื่อธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
   3) PRC 343 การเป็นผูป้ระกอบการดา้นการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร 3(3-0-6) 
   4) PRC 437 การประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาด    3(3-0-6)  
   5) PRC 489 การฝึกงานวชิาชีพ     1(0-40-20) 
   6) PRC 492 ปริญญานิพนธ์     5(0-10-5) 
   7) PRC 493 สหกิจศึกษา     6(0-40-20) 
   8) COM 116 ภาษาและการเขียนในบริบททางสังคมและวฒันธรรม  3(2-2-5) 
   9) COM 217 จิตวทิยาการส่ือสาร     3(3-0-6) 
 



แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร  วทิยาลัยนิเทศศาสตร์   
มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
1. ช่ือ – สกุล นายคมศร สนองคุณ   

  

2. เลขประจ าตวัประชาชน  3120101215115 
 

3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั  
   นศ.บ. (วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์) มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2534 
   นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์2540 
   

4. ผลงานทางวชิาการ       
 4.1 ผลงานสร้างสรรค์ 
  4.1.1  คมศร สนองคุณ. (2560). ความทรงจ าที่งดงาม. “นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ Meta 

Selfie”.  ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.กรุงเทพมหานคร. 4-6 เมษายน 2560. 
  4.1.2  คมศร สนองคุณ. (2561). SO (wait). “นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ Green Spirit : Light 

and Shadow”.  ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.กรุงเทพมหานคร. 15-17 
พฤษภาคม 2561. 

 4.3 เอกสารประกอบการสอน   
    4.3.1 รายวชิาการวิจยัและประเมินผลทางการประชาสัมพนัธ์ 
    4.3.2 รายวชิาการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร 
 

5. รายวชิาท่ีสอน 
   1)  PRC 237 การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร  3(2-2-5) 
   2) PRC 238 การสร้างสรรคส่ื์อดิจิทลัเพื่อการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร  3(1-4-4) 

    3) PRC 330 การวจิยัและประเมินผลทางการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร 3(2-2-5) 
   4) PRC 489 การฝึกงานวชิาชีพ     1(0-40-20) 
   5) PRC 492 ปริญญานิพนธ์     5(0-10-5) 
   6) PRC 493 สหกิจศึกษา     6(0-40-20) 
   7) COM 117 วาทศิลป์และบุคลิกภาพ     3(2-2-5) 
   8) COM 223 การถ่ายภาพดิจิทลัเพื่อการส่ือสาร    3(2-3-6)  

    9) COM 317 การวจิยัทางการส่ือสาร     3(3-0-6) 



แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร  วทิยาลัยนิเทศศาสตร์   
มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

1. ช่ือ – สกุล     นางสาวรพีวรรณ  กลยนี   
  

2. เลขประจ าตวัประชาชน  3100504196107 
 

3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั  
    นศ.บ. (การประชาสัมพนัธ์) มหาวทิยาลยัรังสิต 2536  
    นศ.ม. (วารสารสนเทศ/การหนงัสือพิมพ)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2544 
   

4. ผลงานทางวชิาการ   
 4.1 งานวจิยั   

 4.1.1 รพีวรรณ  กลยนี. (2559). กระบวนการสร้างสรรค์วรรณกรรม ในวารสาร “สารรังสิต”. 
   วารสารนิเทศศาสตรปริทศัน์. ปีท่ี 20 ฉบบัพิเศษ เดือนตุลาคม 2559. ปทุมธานี : เอเชีย 
   ดิจิตอลการพิมพ,์ 203 - 212. 

4.2 บทความวชิาการ 
 4. 2.1 รพีวรรณ กลยนี. (2561). การใช้ส่ือดิจิทลัในข่าวประชาสัมพนัธ์. วารสารนิเทศศาสตร 
   ปริทัศน์. ปีท่ี 21/2 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561. ปทุมธานี : เอเชีย ดิจิตอลการพิมพ,์ 
   201 - 209. 

 4.2  เอกสารประกอบการสอน   
   4.2.1 รายวชิาหลกัการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร 
   4.2.2 รายวชิาการเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร 
    

5. รายวชิาท่ีสอน 
   1) PRC 131 หลกัการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร   3(3-0-6)  
   2) PRC 231 การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร  3(2-2-5) 
   3) PRC 489 การฝึกงานวชิาชีพ     1(0-40-20) 
   4) PRC 492 ปริญญานิพนธ์     5(0-10-5) 
   5) PRC 493 สหกิจศึกษา     6(0-40-20) 

         6) COM 116    ภาษาและการเขียนในบริบททางสังคมและวฒันธรรม  3(2-2-5) 



แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร  วทิยาลัยนิเทศศาสตร์   
มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
1. ช่ือ – สกุล     นางสาวดารุเรศ  กาศโอสถ 
   ผศ.ดารุเรศ  กาศโอสถ 
 

2. เลขประจ าตวัประชาชน 3540500159785 
 

3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั  
 ศศ.บ. (การส่ือสารมวลชน) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2528 
 นศ.ม. (การส่ือสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2535 
         ศศ.ม. (ภาษาและการส่ือสาร) หลกัสูตรนานาชาติ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2548 
 

4. ผลงานทางวชิาการ   
4.1  งานวจิยั   

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 รายวชิา International Public Relations (การประชาสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ) 
 

5. รายวชิาท่ีสอน   
 1. COM111 หลกัและทฤษฎีการส่ือสาร                 3(3-0 -6) 
 2.  COM112 การส่ือสารมวลชนเบ้ืองตน้                  3(3-0 -6) 
 3.  PRC132 การส่ือสารเพื่อการโนม้นา้วใจ       3(3-0 -6) 
 4. PRC 239 ทกัษะการคิดส าหรับการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร   3(3-0 -6) 

  5. PRC435 การประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์รในระดบัสากล  3(3-0 -6) 
  


