บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ลักษณะประกอบการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาปนาขึ้นโดยคณะผูบ้ ริ หารการศึกษา ซึ่ งมีประสบการณ์ใน
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาก่อน โดยจัดตั้งโรงเรี ยนเกษมพิทยา เมื่อปี
พ.ศ.2503 เปิ ดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - มัธยมศึกษาปี ที่ 6 และต่อมาจัดตั้งโรงเรี ยนเกษม
โปลีเทคนิ คในปี พ.ศ. 2511 เปิ ดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การ
จัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด การเลขานุ การ และคอมพิวเตอร์ มีนักเรี ยน และนักศึกษา
ประมาณ 7,500 คน ต่อมาปี พ.ศ. 2528 ด้วยอุดมการณ์และปณิ ธานที่จะจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จึงได้จดั ตั้ง “วิทยาลัยเกษมบัณฑิต” ขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
ปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิ ดสอนเป็ นปี แรกมี 2 คณะ ได้แก่ คณะบริ หารธุรกิจ
และคณะนิติศาสตร์ มีนกั ศึกษารวมกันเพียง 97 คน แต่ดว้ ยความมุ่งมัน่ ที่ตอ้ งการพัฒนาการศึกษาให้
ก้าวไกลของคณะผูบ้ ริ หารวิทยาลัย จึ งพัฒนาการศึกษาจนก้าวหน้าขึ้นเป็ นลาดับขยายคณะ และ
สาขาวิชาเพิ่มมากขึ้นตลอดจน กระทัง่ ปี พ.ศ.2536 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้เปลี่ยนประเภทจาก
วิทยาลัยเป็ น “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปิ ดสอนหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริ ญญาเอก 3
หลัก สู ตรได้แ ก่ ห ลัก สู ตรปรั ชญาดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาจิ ตวิทยา หลัก สู ตรปรั ชญาดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ และหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยว ระดับปริ ญญาโท 13 หลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตรบริ หารธุรกิจ
มหาบัณ ฑิ ต หลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัด การงานวิ ศ วกรรม และ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต หลักสู ตรนิ เทศศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ -วีดิทศั น์ และสาขาวิชาการบริ หารนวัตกรรมการสื่ อสาร หลักสู ตร
ศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาจิ ตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุ ษย์ สาขาวิ ชาการจัดการ
อุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการบิน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่ อสารสมัยใหม่ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ เพื่อการจัดการ
หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
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ระดับ ปริ ญ ญาตรี เปิ ดสอน รวม 10 คณะ ได้แ ก่ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะนิ ติ ศ าสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะจิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ และ 1
สถาบัน ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากร การบิน และระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรภาษาอังกฤษ
4
หลักสู ตร ได้แก่ ด้านบริ หารธุ รกิจ ด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบิน ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสาร และด้านการจัดการโรงแรม โดยมีหลักการ/เป้ าหมายพื้นฐาน 3 ประการ ที่เน้นความมี
คุณค่า คุณธรรม และคุณประโยชน์
วัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีดงั นี้
1. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ ม
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย ธารงรักษาไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ของสังคมไทย และวัฒนธรรมอันดี
ของชาติ ให้รู้จกั เคารพต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนต่อไป
2. เพื่อให้เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมัน่ สร้างความเป็ นเลิศในทางวิชาการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู ้และความสามารถสู งในสาขาอาชีพต่างๆ ให้ไปประกอบอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง รู ้จกั ค้นคิด นาความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ และ
แก้ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ได้อ ย่ า งรอบคอบ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในการเข้า ร่ ว มแก้ไ ข และ
สร้างสรรค์ตนเอง อีกทั้งมีความกระตือรื อร้นที่จะศึกษาค้นคว้าวิทยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
ของตน สามารถปรับตนเองให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพื่อให้การศึกษาและส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชี พชั้นสู ง มุ่งพัฒนาคุณภาพประชาชน
โดยทัว่ ไป ขยายโอกาสทางการศึกษาสาหรับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และให้ผู ้
ที่ประกอบอาชีพได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนวิทยฐานะ
4. เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐในการศึกษา เป็ นการตอบสนองนโยบายของรัฐที่ประสงค์ให้
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนช่วยรัฐจัดการศึกษาและพัฒนาประเทศดังระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. เพื่อให้มีการค้นคว้า วิจยั และเป็ นสื่ อนาความก้าวหน้าต่างๆ ไปสู่ สังคมและให้การ
บริ การทางวิชาการแก่ชุมชนเพื่อเป็ นการรับใช้ และสร้างประโยชน์ต่อชุมชนโดยตรง
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ปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย
ปรั ชญาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ ต “จุ ดแสงสว่างแห่ งปั ญญาระดับอุดมศึ กษา เพื่อ
อนาคตที่สดใสของนักศึกษา” และด้วยความปรารถนาอันมุ่งมัน่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจะปฏิบตั ิ
หน้าที่ ของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาอย่างครบถ้ว นสมบู รณ์ ด้ว ยการประสาทศิ ลปวิทยาการ การวิ จัย
ค้นคว้า การให้บริ การทางวิชาการแก่ สังคม และการทะนุ บารุ งศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยปณิ ธาน 3 ประการ
- คุณค่า ประกอบด้วยศิลปวิทยา สามารถคิด วิเคราะห์และตัดสิ นใจ
- คุณธรรม ประกอบด้วยจริ ยธรรม มโนธรรม เคารพต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
- คุณประโยชน์ ประกอบด้วยความเสี ยสละ พร้อมอุทิศตนเพื่อสร้างและพัฒนาสังคม
มหาวิ ท ยาลัย เกษมบัณ ฑิ ต ได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากส านัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ (สกอ.) เปิ ดสอนหลักสู ตรปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก
3.2 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
Kasem Bundit University Phatthanakan
ชื่อที่ต้ งั สถานประกอบการ : 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
 Tel : 02-320-2777 | 062-442-2060
 Fax : 02-321-4444
การเดินทาง : รถเมล์ : ปอ.206, ปอ.11, ปอ.517, 206, 11, 133
รถสองแถว : 92
หมายเหตุ :
ฝึ กสหกิจที่วิทยาเขตนี้
ชื่อสถานประกอบการ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่ มเกล้า
Kasem Bundit University Romklao
ชื่อที่ต้ งั สถานประกอบการ : 60 ถนนร่ มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุ งเทพฯ 10510
 Tel : 02-904-2222 | 062-442-2061
 Fax : 02-904-2200
การเดินทาง : รถเมล์ : ปอ.26, 151, ปอ.8, ปอ.พ.4
รถตู ้ : 549 ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – มีนบุรี
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คณะนิเทศศาสตร์ (Faculty of Communication Arts)
การสื่ อสารไร้พรมแดน เปิ ดโลกจินตนาการไร้ขอบเขต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (M.C.A.)
- สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่ อดิจิทลั M.Com.Arts (Film-Digital Media)
- สาขาวิชาการการบริ หารนวัตกรรมการสื่ อสาร
(Master of Communication Arts in Innovative Communication Administration (M.A.)
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Communication Arts Program (B.Comm.Arts.)
หลักสู ตร 4 ปี
- สาขาวิชาสื่ อสารการแสดงร่ วมสมัย (Contemporary Performing Arts Communication)
- สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่ อดิจิทลั (Film And Digital Media)
- สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ อดิจิทลั (Broadcasting And Digital Media)
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
- สาขาวิชาสื่ อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทลั (Social Media And Digital Content)
- สาขาวิชาการโฆษณา (Advertising)

ภาพประกอบที่ 3.1 ภาพมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (M.C.A.) สาขาวิชาการการบริหารนวัตกรรมการสื่ อสาร
(Master of Communication Arts in Innovative Communication Administration (M.A.)
รายละเอียดของหลักสู ตรหลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารนวัตกรรมการสื่ อสาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)
รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย

:

ภาษาอังกฤษ

:

ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารนวัตกรรมการสื่ อสาร
Master of Communication Arts Program in Innovative
Communication Administration
ชื่อเต็ม นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริ หารนวัตกรรมการสื่ อสาร)
ชื่อย่อ นศ.ม. (การบริ หารนวัตกรรมการสื่ อสาร)
ชื่อเต็ม Master of Communication Arts
(Innovative Communication Administration)
ชื่อย่อ M.Com.Arts
(Innovative Communication Administration)

จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร : รวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสู ตร
- รู ปแบบ
- ภาษาที่ใช้
- การรับเข้าศึกษา

: หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท
: หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
: รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถติดต่อสื่ อสาร
โดยใช้ภาษาไทยได้
- ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น : เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา : ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
1. หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559 ปรั บ ปรุ ง จาก หลัก สู ต รนิ เ ทศศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริ หารสื่ อสาร พ.ศ. 2555
2. เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559
3. คณะกรรมการสภาวิชาการได้อนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ิในการประชุม ครั้งที่ 4/ 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
4. สภามหาวิ ท ยาลัย อนุ ม ัติ/ เห็ น ชอบ หลัก สู ต รในการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2559 วัน ที่ 24
มีนาคม 2559
ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี การศึกษา 2560
อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
มหาบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
นวัตกรรมการสื่ อสาร สามารถประกอบอาชี พได้อย่างหลากหลายเนื่ องจากเป็ นสาขาวิชาที่บูรณา
การศาสตร์ทางด้านการสื่ อสารเข้ากับศาสตร์ทางด้านการบริ หาร ผูส้ าเร็ จการศึกษาสามารถประกอบ
อาชีพต่างๆ หลังจากสาเร็ จการศึกษา ได้แก่
1. นักวิชาการด้านการบริ หารและสื่ อสาร
2. ผูบ้ ริ หารองค์การสื่ อสารมวลชน ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์
ภาพยนตร์ และ สื่ อดิจิทลั
3. นักสื่ อสารมวลชน
4. นักสื่ อสารการตลาด
5. นักประชาสัมพันธ์
6. ผูจ้ ดั การด้านสื่ อสารองค์การ
7. นักสื่ อสารองค์การ/นักจัดการทางการสื่ อสาร
8. นักจัดการงานศิลปิ นและอุตสาหกรรมบันเทิง
9. เจ้าของธุรกิจส่ วนตัว
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คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับ

1.

อาจารย์ ประจาหลักสู ตร

ผศ.ดร.จักรี รัตน์ แสงวารี

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นศ.ม.

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารเพือ่
การศึกษา
การบริ หาร
สื่ อสารมวลชน
การสื่ อสารมวลชนและ
สื่ อสารการแสดง
International
Communication
การสื่ อสารมวลชน

ศศ.บ.

การสื่ อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ศศ.บ.

รัฐศาสตร์-บริ หารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปร.ด.

วิจยั ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นศ.ม.

วาทวิทยาและสื่ อสารการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แสดง
ภาษาไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ว.ม.
นศ.บ.
Ph.D.

2.

3.

ผศ.ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์

ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริ ญ

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

อ.บ.
MA.

4.

อ.กันยารัตน์ วรฉัตร

อาจารย์

ศศ.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 1)

ว.ม.
5.

อ.นฤวรรณ รักสกุล

อาจารย์
นศ.บ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Macquarie University, Sydney,
Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

International
Communication
ประวัติศาสตร์

Macquarie University, Sydney,
Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
และนวัตกรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
(กาลังศึกษาอยูร่ ะดับปริ ญญา
เอก)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การบริ หาร
สื่ อสารมวลชน
วารสารศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
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3.3 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.3.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
- นาย สุ นทรพจน์ จิตตวรากูล ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ ายออกแบบ
3.3.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
- ดูแลแฟนเพจของหลักสู ตรฯ ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และเอกสารทัว่ ไป
3.4 ชื่ อและตาแหน่ งงานของที่ปรึกษาฝึ กงานสหกิจ
3.4.1 ชื่อ-สกุลและตาแหน่งที่ปรึ กษา
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี รัตน์ แสงวารี
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริ หารนวัตกรรมการสื่ อสาร

ภาพประกอบที่ 3.2 ภาพที่ปรึ กษาฝึ กงานสหกิจ
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ผลงานวิชาการ
งานวิจยั
จักรี รัตน์ แสงวารี . (2560) การสร้ างสรรค์ ภาพถ่ ายดิจิทัลเพื่อใช้ เป็ นสื่ อในการประชาสั มพันธ์ การท่ องเที่ยวของจังหวัดตาก.
ทุนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
งานวิจยั
จัก รี รั ต น์ แสงวารี . (2559) การสร้ า งระบบสารสนเทศเพื่ อส่ งเสริ มการปฏิ บั ติง านของอาสาสมัค รสาธารณสุ ข (อสส.)
ในกรุงเทพมหานคร. ทุนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
งานวิจยั
จักรี รัตน์ แสงวารี . (2559) ภาพยนตร์ เพื่อการสื่ อความหมายและความเข้ าใจในค่ านิยมหลัก 12 ประการของนักเรี ยนไทย.
ทุนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และบริ ษทั เทคโนเชล (เฟรย์) จากัด
งานวิจยั
จักรี รัตน์ แสงวารี . (2559) การศึ กษาพฤติกรรมการเปิ ดรั บสื่ อ การรั บรู้ และความสนใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ ดิจิตอลกับความ
คิดเห็นต่ อการเปลีย่ นเครื่ องรับสั ญญาณโทรทัศน์ . ทุนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
งานวิจยั
วัฒ นา เจริ ญ ชัย นพกุ ล และจัก รี รั ต น์ แสงวารี . (2556) การประยุ ก ต์ ใ ช้ ฟิ ล์ ม ติ ด รถยนต์ แ ทนฟิ ลเตอร์ ในการถ่ า ยภาพ.
ทุนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บทความวิจยั
จักรี รัตน์ แสงวารี และณมน จีรังสุ วรรณ, “รู ปแบบการจัดการความรู้ สาหรั บผู้นาทางด้ านนิเทศศาสตร์ โดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร”. เอกสารตีพิมพ์การนาเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ "งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทางด้าน
นิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 3" 17 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.
บทความวิจยั
จักรี รัตน์ แสงวารี และพัลลภ พิริยะสุ รวงศ์, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการจัดการความรู้ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”. วารสาร
เกษมบัณฑิต, ปี ที่ 14, ฉบับที่ 2, หน้า 99-113, กรกฎาคม - ธันวาคม, 2556.
บทความวิจยั
จักรี รัตน์ แสงวารี , “การศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ การรับรู้ และความสนใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ ดจิ ิตอลกับความคิดเห็นต่ อ
การเปลีย่ นเครื่ องรับสั ญญาณโทรทัศน์ ”. วารสารวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ, ปี ที่ 5, ฉบับที่
2, หน้า 34-41, กรกฎาคม - ธันวาคม, 2557.
บทความวิจยั
จักรี รัตน์ แสงวารี , ปรัชญนันท์ นิ ลสุ ข และพัลลภ พิริยะสุ รวงศ์ , “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อเกณฑ์ คุณภาพสถานีโทรทัศน์ ดิจิทัล
ทางการศึกษา”. เอกสารตีพิมพ์การนาเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ "งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ 4" 3 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.
บทความวิจยั
วัฒนา เจริ ญชัยนพกุล และจักรี รัตน์ แสงวารี , “การประยุกต์ ใช้ ฟิล์ มติดรถยนต์ แทนฟิ ลเตอร์ ในการถ่ ายภาพ”. เอกสารตีพิมพ์
การนาเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ "งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทางด้านนิ เทศศาสตร์ ครั้งที่ 4" 3 มิถุนายน 2557
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.
บทความวิจยั
จักรี รัตน์ แสงวารี , ปรั ชญนันท์ นิ ลสุ ข และพัลลภ พิริยะสุ รวงศ์ , “การพัฒนาเกณฑ์ คุณภาพสถานี โทรทัศ น์ ดิจิทั ล ทาง
การศึกษา”. วารสารเกษมบัณฑิต, ปี ที่ 15, ฉบับที่ 2, หน้า 75-88, กรกฎาคม - ธันวาคม, 2557.
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บทความวิจยั
จักรี รัตน์ แสงวารี , ปรัชญนันท์ นิ ลสุ ข และ พัลลภ พิริยะสุ รวงศ์, “เกณฑ์ คุณภาพที่พึงประสงค์ ของสถานีโทรทัศน์ ดิจิทัลทาง
การศึกษา”. เอกสารตีพิมพ์การนาเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ - เทคโนฯ สัมพันธ์แห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 29
"เทคโนโลยีการศึกษาสู่ อาเซี ยน" 22-23 มกราคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
บทความวิจยั
วัฒนา เจริ ญชัยนพกุล และจักรี รัตน์ แสงวารี , “การเปรี ยบเทียบระหว่ างการใช้ ฟิล์ มติดรถยนต์ แทนฟิ ลเตอร์ กล้ องถ่ ายรู ปใน
การถ่ ายภาพ". วารสารเกษมบัณฑิต, ปี ที่ 16, ฉบับที่ 1, หน้า 55-67, มกราคม - มิถุนายน, 2558.
บทความวิจยั
จักรี รัตน์ แสงวารี , ปรั ชญนันท์ นิ ลสุ ข และ พัลลภ พิริยะสุ รวงศ์ “การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยื น ยัน เกณฑ์ คุณภาพ
สถานีโทรทัศน์ ดิจิทัลทางการศึกษา”. เอกสารตีพิมพ์การนาเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ "งานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5" 17 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.
บทความวิจยั
ธัชพงศ์ มาเอก และจักรี รัตน์ แสงวารี , “การศึกษาความต้ องการรู ปแบบการนาเสนอสิ นค้ าทางอินเตอร์ เน็ตและองค์ ประกอบ
เวปไซต์ ขายสิ นค้ าของนั กศึ กษาในหอพักมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ”. วารสารการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ประจาปี ที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจาเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559
บทความวิจยั
จักรี รัตน์ แสงวารี “การสั งเคราะห์ เกณฑ์ คุณภาพสถานีโทรทัศน์ ดิจิทัลทางการศึ กษา”. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มทร.พระนคร ประจาปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2559
บทความวิจยั
จักรี รัตน์ แสงวารี "พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ ในรู ปแบบเซ็กส์ ติน้ ของวัยรุ่ นไทยในกรุ งเทพมหานคร" วารสารเกษม
บัณฑิต ประจาปี ที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
บทความวิจยั
วัฒนา เจริ ญชัยนพกุล และจักรี รัตน์ แสงวารี "ภาพยนตร์ เพื่อการสื่ อความหมายที่มผี ลต่ อการรับรู้ ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ของนักเรียนไทย" วารสารนิเทศศาสตรปริ ทศั น์ ประจาปี ที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
บทความวิจยั
Jakgreerat Sangvari, Prachyanun Nilsook and Pallop Piriyasurawong. (2557). Total Quality Management Trend of
Education Digital Television Station. The Fifth TCU International e-Learning Conference 2014 Overcome the Uncertainty
of Technology in Education August 5-6 2014 Hotel Windsor Suites & Convention Thailand.
บทความวิจยั
Jakgreerat Sangvari, Prachyanun Nilsook and Pallop Piriyasurawong. (2558). Model of Quality Management of
Education Digital Television Station in Thailand. International Conference on Innovation and Informaion, 2013. Kuala
Lumpur Malaysia 17-18 January 2015.
บทความวิจยั
Jakgreerat Sangvari, Prachyanun Nilsook and Pallop Piriyasurawong. (2558). The Confirmatory Factor analysis of the
Quality Criteris for Education Digital Television Station in Thailand. The Sixth TCU International e-Learning
Conference 2015 “Global Trends in Digital Learning” July 20-21 2015 Bangkok International Trade & Exhibition Center
Thailand.
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บทความวิจยั
Jakgreerat Sangvari, Sa-nga Songmuang and Sutapat Sappajak (2560). The Development of Web Application to support
the Operation of Community Health Volunteers in Bangkok. I-SEEC 2018. International Conference on Social Science
(Track II), 2018. 30th Anniversary of Kasem Bundit University.
บทความวิชาการ
จักรี รัตน์ แสงวารี และณมน จีรังสุ วรรณ, “สื่ อมวลชนเพื่อการศึกษาตามการพัฒนาไอซี ที ”. วารสารบัณฑิตศึกษา, ปี ที่ 10,
ฉบับที่ 46 หน้า 1-11, มกราคม - กุมภาพันธ์, 2556.
บทความวิชาการ
จักรี รัตน์ แสงวารี และพัลลภ พิ ริยะสุ รวงศ์ , “วัฒนธรรมการสื่ อสารบนพื้ น ที่ ส าธารณะในยุคไซเบอร์ ส เปซ”. วารสาร
บัณฑิตศึกษา, ปี ที่ 10, ฉบับที่ 47, หน้า 1-8, มีนาคม - เมษายน, 2556.
บทความวิชาการ
จักรี รัตน์ แสงวารี , “การบริหารงานละครวิทยุกระจายเสี ยงสู่ ยุคดิจิตอล”. วารสารบัณฑิตศึกษา, ปี ที่ 10, ฉบับที่ 48, หน้า 185194, พฤษภาคม - มิถุนายน, 2556.
บทความวิชาการ
จักรี รัตน์ แสงวารี , “การจัดการความรู้ โดยใช้ การเรียนรู้ แบบยืดหยุ่น ห้ องเรียนกลับทาง และการวิจัยเป็ นฐาน ตามทฤษฎีคอน
เนคทิวซิ ึม”. วารสารสังคมศาสตร์ปริ ทรรศน์, ปี ที่ 2, ฉบับที่ 3, หน้า 170-188, กันยายน - ธันวาคม, 2556.
บทความวิชาการ
สุ เทพ เดชะชีพ และ จักรี รัตน์ แสงวารี , “การประชาสั มพันธ์ บนสื่ อสั งคมออนไลน์ ในยุคเว็บ 3.0”. วารสารนิเทศสยามปริ ทศั น์
, ปี ที่ 12, ฉบับที่ 13, หน้า 17-26, 2556.
บทความวิชาการ
จัก รี รั ต น์ แสงวารี และ นพรั ต น์ อภิ วิ ม ลลัก ษณ์ , “ภาวะผู้ น าด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและการบริ ห ารจั ด การตามแนว
พระราชดาริ ”. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเกษมบัณฑิต , ปี ที่ 4, ฉบับที่ 2, หน้า 18-27, กรกฎาคม - ธันวาคม,
2557.
บทความวิชาการ
วัฒนา เจริ ญชัยนพกุล และจักรี รัต น์ แสงวารี , “การสร้ างสรรค์ ภาพถ่ ายความเร็ ว ชั ตเตอร์ ต่า (Long Exposure) ด้ วยฟิ ล์ ม
กรองแสงติดรถยนต์ ”. เอกสารตีพิมพ์การนาเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ "งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทางด้านนิ เทศ
ศาสตร์ ครั้งที่ 5" 17 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.
บทความวิชาการ
อรรณพ ดวงมณี และจักรี รัตน์ แสงวารี “ภาพรวม 3 ไตรมาสของอุตสาหกรรมสื่ อโฆษณาปี 2559”. วารสารเทคโนโลยี
สื่ อสารมวลชน มทร.พระนคร ประจาปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559
งานสร้างสรรค์
ผศ.ดร.จักรี รัตน์ แสงวารี . (2561).ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่ อ ทอดแห (Casting) จัดแสดงนิ ทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ
หัวข้อ “Green Life Style” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561.
งานสร้างสรรค์
ผศ.ดร.จักรี รัตน์ แสงวารี . (2561). ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อ กังหันลม (Turbine). จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ
หัวข้อ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Spirit)” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร วันที่ 15-17 พฤษภาคม
2561.
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3.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติสหกิจศึกษา
3.5.1 วันดาเนินงานวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิ งหาคม 2561
3.5.2 เวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ 8.30 น. – 16.30 น.
3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการเรี ยนรู ้งาน
ฝึ กการทางาน
ลงมือปฏิบตั ิงานจริ ง
ประเมินผลงาน

พฤษภาคม 2561

มิถุนายน 2561

กรกฎาคม 2561

สิ งหาคม 2561

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาและการพัฒนาการของรายงานสหกิจศึกษา
3.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการจัดกิจกรรมพิเศษ
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
1
เครื่ อง จอ TV
1
โปรเตอร์
20
แผ่น
โบรชัวร์
100
ป้าย
4
อัน
เครื่ องถ่ายเอกสาร 1
กล้อง
1
ตัว
เครื่ องควบคุมเสี ยง 1
กล้องวีดิโอ
1
ตัว
โปรเจคเตอร์
1
คู่มือประกอบการบรรยาย 100 เล่ม
ถุงผ้า, ปากกา, สมุดโน้ต
โปรแกรมที่ใช้
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Microsoft Office

เครื่ อง
แผ่น
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
100 ชิ้น

