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การปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ า 

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาคอนเทนต์และส่ือดิจิทลั (ฉบับปี พ.ศ.2561) 
วทิยาลยันิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต 

-----------------------------------  
 
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  สาขาวชิาคอนเทนต์และส่ือดิจิทลั (ฉบับปี พ.ศ.2561) 
วทิยาลยันิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

ล าดับที ่ รายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  
(เดิม) 

ล าดับที ่ รายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  
(ทีข่อปรับปรุง) 

1 ผศ.ดร.บุปผา  บุญสมสุข 1 คงเดิม 
2 ผศ.สมเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ 2 คงเดิม 
3 ผศ.ดร.ฐิติ  วทิยสรณะ  ตดัออก 
4 นางสาวชวพร  ธรรมนิตยกุล 3 คงเดิม 
5 นางสาวสาลินี  จีนจรรยา 4 คงเดิม 

  5 นายกฤษตฤณ สุทธิประเสริฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาคอนเทนต์และส่ือดิจิทลั (เดิม) 
    
ล าดบั
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) จากสถาบัน ปี 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางบุปผา  บุญสมสุข 5160100029752 นศ.บ. 
นศ.ม. 
ปร.ด. 

วารสารศาสตร์ 
การหนงัสือพิมพ ์
นิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

2532 
2534 
2556 

9 ชม. / สปัดาห์ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นายสมเกียรติ  รุ่งเรืองวริิยะ 3101600649525 นศ.บ. 
นศ.ม. 

หนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์
การหนงัสือพิมพ ์

มหาวทิยาลยัสยาม 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2537 
2539 

9 ชม. / สปัดาห์ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นายฐิติ  วทิยสรณะ 3140600009509 ศศ.บ. 
ศศ.ม. 
นศ.ม. 
ศน.บ. 

 
ปร.ด. 

การส่ือสารมวลชน 
รัฐศาสตร์ 
นิเทศศาสตรพฒันาการ 
รัฐศาสตร์การปกครอง 
 
นิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราช
วทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

2531 
2536 
2540 
2555 

 
2559 

9 ชม. / สปัดาห์ 

4. อาจารย ์ นางสาวชวพร  ธรรมนิตยกลุ 3120600073991 ศศ.บ. 
นศ.ม. 

ภาษาองักฤษ 
การส่ือสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2544 
2550 

9 ชม. / สปัดาห์ 

5. อาจารย ์ นางสาวสาลินี  จีนจรรยา 1639900065363 นศ.บ. 
นศ.ม. 

วารสารศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2551 
2558 

9 ชม. / สปัดาห์ 

 
  
 
 
 



รายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาคอนเทนต์และส่ือดิจิทลั (ใหม่) 
    
ล าดบั
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) จากสถาบัน ปี 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางบุปผา  บุญสมสุข 5160100029752 นศ.บ. 
นศ.ม. 
ปร.ด. 

วารสารศาสตร์ 
การหนงัสือพิมพ ์
นิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

2532 
2534 
2556 

9 ชม. / สปัดาห์ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นายสมเกียรติ  รุ่งเรืองวริิยะ 3101600649525 นศ.บ. 
นศ.ม. 

หนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์
การหนงัสือพิมพ ์

มหาวทิยาลยัสยาม 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2537 
2539 

9 ชม. / สปัดาห์ 

3. อาจารย ์ นางสาวชวพร  ธรรมนิตยกลุ 3120600073991 ศศ.บ. 
นศ.ม. 

ภาษาองักฤษ 
การส่ือสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2544 
2550 

9 ชม. / สปัดาห์ 

4. อาจารย ์ นางสาวสาลินี  จีนจรรยา 1639900065363 นศ.บ. 
นศ.ม. 

วารสารศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2551 
2558 

9 ชม. / สปัดาห์ 

5. อาจารย ์ นายกฤษตฤณ สุทธิประเสริฐ 1100700908231 นศ.บ. 
นศ.ม. 

วทิยกุระจายเสียงและวทิยุ
โทรทศัน์นิเทศศาสตร์ 
 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

2554 
2559 

9 ชม. / สปัดาห์ 

 
 



6. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแก้ไข  เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดงัน้ี 

 

หมวดวชิา เกณฑก์ระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตร 

เดิม 
โครงสร้างหลกัสูตร 

ใหม่ 
1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
   -  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
      และสงัคมศาสตร์ 
   -  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
      และคณิตศาสตร์ 
   -  กลุ่มวชิาภาษา 
   -  กลุ่มวชิาสหวทิยาการ 
      และพลศึกษา 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ 
   -  วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 
   -  วชิาชีพ 
     ก.วชิาชีพบงัคบั 
     ข.วิชาชีพเลือก 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี 

ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 
 
 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

30 หน่วยกติ 
3 หน่วยกิต 

 
9 หน่วยกิต 

 
15 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
99 หน่วยกติ 
36 หน่วยกิต 
63 หน่วยกิต 
54 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
6 หน่วยกติ 

30 หน่วยกติ 
3 หน่วยกิต 

 
9 หน่วยกิต 

 
15 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
99 หน่วยกติ 
36 หน่วยกิต 
63 หน่วยกิต 
54 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต 135 หน่วยกิต 135 หน่วยกิต 

 
 
             รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 
     (ลงช่ือ)  
 

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

     อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต  
    วนัท่ี 28  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
 

 
 
 
 
 



แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต                                                                         

 สาขาวชิาคอนเทนต์และส่ือดิจิทลั  วทิยาลัยนิเทศศาสตร์                                                                     
 มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
1. ช่ือ – สกุล     นางบุปผา  บุญสมสุข 
 ผศ. ดร.บุปผา  บุญสมสุข 

2. เลขประจ าตวัประชาชน 5160100029752 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั   

 นศ.บ. (วารสารศาสตร์) มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2532 
       นศ.ม. (การหนงัสือพิมพ)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2534           

ปร.ด.(นิเทศศาสตร์) มหาวทิยาลยัรังสิต 2556 
4. ผลงานทางวชิาการ  

4.1 บทความทางวชิาการ   
 4.1.1 บุปผา  บุญสมสุข. (2558). การแปลข่าวภาษาองักฤษใหเ้ป็นภาษาไทยในรูปแบบข่าว

โทรทศัน์ ฝ่ายข่าวต่างประเทศ ส านกัข่าวต่างประเทศ บริษทั อสมท. จ ากดั (มหาชน). 
น าเสนอผลงานวชิาการ ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปี 
2558 (RSU National Research Conference  2015) วนัท่ี 24 เมษายน 2558 หนา้ 768-774. 

 4.1.2 บุปผา  บุญสมสุข.(2558) ปัญหาการตดัสินเชิงจริยธรรมส่ือมวลชนไทย. น าเสนอผลงาน
วชิาการ ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มหาวทิยาลยัสยาม, 17 กรกฎาคม 2558.  

  หนา้ 379-391. 
 

4.2 ต ารา 

บุปผา  บุญสมสุข. (2560). ข่าวและความคิดเห็น News and Opinion. พิมพค์ร้ัง 2. 
ปทุมธานี : มหาวทิยาลยัรังสิต.310 หนา้. 
 

4.3 เอกสารประกอบการสอน   
 ภาษาและการเขียนในบริบททางสังคมและวฒันธรรม 
 จริยธรรมการส่ือสารมวลชน 
 การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมในภูมิภาคอาเซียน 
 การผลิตส่ือดิจิทลัในรูปแบบตวัอกัษร 
  
 



 
5. รายวชิาท่ีสอน   

 1. CDM 111 การเขียนและการเล่าเร่ืองส าหรับส่ือดิจิทลั    3(2-2-5)     
2. CDM 351  การผลิตส่ือดิจิทลัในรูปแบบตวัอกัษร    3(1-4-4) 

 3. CDM 489 การฝึกงานวชิาชีพ      1(0-40-20) 
4. CDM 492 ปริญญานิพนธ์       5(0-10-5) 

      5. CDM 493 สหกิจศึกษา       6(0-40-20) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต                                                                          

สาขาวชิาคอนเทนต์และส่ือดิจิทลั  วทิยาลัยนิเทศศาสตร์                                                                      
มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
1. ช่ือ – สกุล     นายสมเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ 
 ผศ.สมเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ 

2. เลขประจ าตวัประชาชน   3101600649525 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั   

  นศ.บ. (หนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพ)์ มหาวทิยาลยัสยาม 2537    
  นศ.ม. (การหนงัสือพิมพ)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2539  

4. ผลงานทางวชิาการ  
4.1 บทความทางวชิาการ   
  4.1.1 สมเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ. (2558). ทีวีดิจิทลั: การเปล่ียนผา่น แนวโน้ม และผลกระทบ. 

บทความวิชาการ ในวารสารนิเทศศาสตรปริทศัน์ ปีท่ี 18 ฉบบัท่ี 2 ,มกราคม –มิถุนายน 
2558 หนา้ 152-161. 

  4.1.2 สมเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ.(2558). เลขท่ี 370 ถนนออร์ชาร์ด : ความสัมพนัธ์ไทย-สิงคโปร์ 
จากพระมหากรุณิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว. น าเสนอผลงาน
วิชาการ ในการประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัสยาม, 17 กรกฎาคม 2558 หนา้ 
23-30. 

 4.2 หนงัสือ 
สมเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ. (2558).คบเด็กสร้างแบรนด์. หนงัสือ. กรุงเทพ : อาร์เอสยู

พบัลิชช่ิง. 196 หนา้. 

 4.3 เอกสารประกอบการสอน   
 การเล่าเร่ืองรีววิเชิงสร้างสรรค ์  
 การเขียนสารคดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. รายวชิาท่ีสอน   
 1. CDM 121 การเล่าเร่ืองรีววิเชิงสร้างสรรค ์     3(2-2-5) 

       2. CDM 122 การเขียนสารคดี             3(2-2-5) 
3. CDM 326 การเขียนบนัเทิงคดีและซีรีส์     3(2-2-5) 

 4. CDM 489 การฝึกงานวชิาชีพ      1(0-40-20) 
5. CDM 492 ปริญญานิพนธ์       5(0-10-5) 

      6. CDM 493 สหกิจศึกษา       6(0-40-20) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต                                                                          

สาขาวชิาคอนเทนต์และส่ือดิจิทลั  วทิยาลัยนิเทศศาสตร์                                                                      
มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
1. ช่ือ – สกุล     นางสาวชวพร  ธรรมนิตยกุล 
 อาจารยช์วพร  ธรรมนิตยกุล 

2. เลขประจ าตวัประชาชน   3120600073991 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั   

 ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2544     
 นศ.ม. (การส่ือสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2550  

4. ผลงานทางวชิาการ  
4.1 บทความทางวชิาการ   

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   
 การเล่าเร่ืองเพื่อการส่ือสารแบรนด์ 
 การเป็นผูป้ระกอบการดา้นคอนเทนต์และการผลิตส่ือดิจิทลั  
 
5. รายวชิาท่ีสอน   

  1. CDM 325 การเล่าเร่ืองเพื่อการส่ือสารแบรนด์    3(2-2-5) 
2. CDM 342 การเป็นผูป้ระกอบการดา้นคอนเทนต์และการผลิตส่ือดิจิทลั  3(2-2-5) 

 3. CDM 489 การฝึกงานวชิาชีพ      1(0-40-20) 
4. CDM 492 ปริญญานิพนธ์       5(0-10-5) 

      5. CDM 493 สหกิจศึกษา       6(0-40-20) 



แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต                                                                          

สาขาวชิาคอนเทนต์และส่ือดิจิทลั  วทิยาลัยนิเทศศาสตร์                                                                      
มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
1. ช่ือ – สกุล     นางสาวสาลินี  จีนจรรยา 
 อาจารยส์าลินี  จีนจรรยา 

2. เลขประจ าตวัประชาชน 1639900065363 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั   

   นศ.บ. (วารสารศาสตร์) มหาวทิยาลยัรังสิต 2551 
           นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2558  

4. ผลงานทางวชิาการ  
4.1 บทความทางวชิาการ   

  สาลินี  จีนจรรยา. (2561). กลวธีิการเล่าเร่ืองละครโทรทศัน์เกาหลีใตชุ้ด Reply. บทความ
วชิาการ ในวารสารนิเทศศาสตรปริทศัน์, ปีท่ี21, ฉบบัท่ี 2, มกราคม-มิถุนายน 2561 

  หนา้ 181-188. 
 

4.2 เอกสารประกอบการสอน 
 การเจาะลึกผูใ้ชส่ื้อดิจิทลั      

  
5. รายวชิาท่ีสอน   

 1. CDM 341 การเจาะลึกผูใ้ชส่ื้อดิจิทลั          3(2-2-5) 
2. CDM 332 การเล่าเร่ืองดว้ยภาพและอินโฟกราฟิก    3(2-2-5) 

 3. CDM 489 การฝึกงานวชิาชีพ      1(0-40-20) 
4. CDM 492 ปริญญานิพนธ์       5(0-10-5) 

      5. CDM 493 สหกิจศึกษา       6(0-40-20) 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต                                                                          
สาขาวชิาคอนเทนต์และส่ือดิจิทลั  วทิยาลัยนิเทศศาสตร์                                                                      

มหาวทิยาลัยรังสิต 
 

1. ช่ือ – สกุล     นายกฤษตฤณ สุทธิประเสริฐ 
 อาจารยก์ฤษตฤณ สุทธิประเสริฐ 

2. เลขประจ าตวัประชาชน 1100700908231 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั   

          นศ.บ.(วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์) มหาวทิยาลยัรังสิต 2554 

                                  นศ.ม.(นิเทศศาสตร์) มหาวทิยาลยัรังสิต 2559 
4. ผลงานทางวชิาการ  

4.1   ผลงานสร้างสรรค์  
       กฤษตฤณ สุทธิประเสริฐ (2561)   “เกาะนาคา”, ในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ  

                  “วถีิการด าเนินชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม” (GREEN LIFESTYLE) 2 - 4 พฤษภาคม 2561  

       ณ Communication Arts Gallery มหาวทิยาลยัรังสิต 

4.2 เอกสารประกอบการสอน 
 -  การเขียนข่าวและการวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั  
 -  การเขียนบทความ 
 

      5. รายวชิาท่ีสอน   
  1. CDM 223 การเขียนข่าวและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั   3(2-2-5) 
  2. CDM 224  การเขียนบทความ             3(2-2-5)      
 3. CDM 489 การฝึกงานวชิาชีพ      1(0-40-20) 

4. CDM 492 ปริญญานิพนธ์       5(0-10-5) 
      5. CDM 493 สหกิจศึกษา       6(0-40-20) 

 
 

       


