
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสรางแบรนด 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับความเห็นชอบจาก สกอ. วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563
2. สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้ในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 เมือ่วนัที ่11 ธันวาคม 2564
3. การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เริ่มใชกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและ

การสรางแบรนด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2564 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข

    เพ่ือปรับปรุงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรใหเหมาะสม และเปน
ปจจุบัน 

5. สาระในการปรับปรุงแกไข
 เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารยเอกวุฒิ จันทรสม 1. อาจารยเอกวุฒิ จันทรสม
2. อาจารยสุชาติ ฉันสําราญ 2. อาจารยสุชาติ ฉันสําราญ
3. อาจารยวชรวรรษ พรหมมา 3. อาจารยวชรวรรษ พรหมมา
4. อาจารยอลิศรา สระโมฬี 4. อาจารยอลิศรา สระโมฬี
5. อาจารย ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน 5. อาจารย ดร.วศิน ประดิษฐศิลป

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนดิา แชมชาง 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิดา แชมชาง
2. รองศาสตราจารย ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต 2. อาจารย ดร.วศิน ประดิษฐศิลป
3. อาจารย ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน 3. อาจารย ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน
4. ผูชวยศาสตราจารยบุณฑร ีจันทรกลับ 4. ผูชวยศาสตราจารยบุณฑร ีจันทรกลับ
5. อาจารย ดร.ปยะ ปานผูมีทรัพย 5. อาจารย ดร.ปยะ ปานผูมีทรัพย
6. อาจารย ดร.พรเพ็ญ  ทิพยนา 6. อาจารย ดร.พรเพ็ญ  ทิพยนา
7. อาจารยนลินี  ทินนาม 7. อาจารยนลินี  ทินนาม
8. อาจารยประภาดา ศรีสุวรรณ 8. อาจารยประภาดา ศรีสุวรรณ
9. อาจารยสุชาต ิ ฉันสําราญ 9. อาจารยสุชาต ิ ฉันสําราญ
10. อาจารย ดร.นิษฐิดา สุดใหม 10. อาจารย ดร.นิษฐิดา สุดใหม
11. รองศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ ์ พงศกรรังศิลป  11. รองศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ ์ พงศกรรังศิลป
12. ผูชวยศาสตราจารยรัชฎาทิพย อุปถัมภประชา 12. ผูชวยศาสตราจารยรัชฎาทิพย อุปถัมภประชา
13. อาจารยเอกวุฒิ จันทรสม 13. อาจารยเอกวุฒิ จันทรสม
14. อาจารยณิชชา วัฒนสิริภักดี 14. อาจารยณิชชา วัฒนสิริภักดี
15. อาจารยวชรวรรษ  พรหมมา 15. อาจารยวชรวรรษ  พรหมมา
16.อาจารยอลิศรา สระโมฬี 16. อาจารยอลิศรา สระโมฬี 

 สมอ.08 



รายละเอียดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ สกุล  

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป พ.ศ. 

3101600027982 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางพนิดา แชมชาง Ph.D. (Operations Research) 
 
M.S. Management Science  
 
M.S. (Operations Research)  
วท.บ. (คณิตศาสตร) 

Case Western Reserve University 
: (U.S.A) 
Case Western Reserve University 
: (U.S.A) 
University of Delaware (U.S.A) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

310160002
7982 

3900400011430 รอง
ศาสตราจารย 

นางสาวจรรยา  
ชาญชัยชูจิต 

Ph.D.  Logistics and Supply Chain 
Management 
M.Sc. Operational Research  
วท.บ. คณิตศาสตร 

Curtin University : (Australia)  
 
University of Hertfordshire: ( U.K.) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

390040001
1430 

3959900497828 อาจารย นางสาวกัญญนิจ 
วิเชียรรัตน 

Ph.D. (Management studies) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
บธ.บ. (การบริหารการขนสงระหวาง
ประเทศ) 

University of Exeter (U.K.) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

395990049
7828 

3809900063110 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาวบุณฑรี 
จันทรกลับ 

วท.ม. (การจัดการดานโลจิสติกส) 
บธ.บ. (การบริหารการขนสงระหวาง
ประเทศ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

380990006
3110 

3101600678631 อาจารย นายปยะ ปานผูมีทรัพย Ph.D. (Energy Economics and Finance) 
พบ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 
พณ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

Heriot–Watt University : (U.K.) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

31016006
78631 

3829900029426 อาจารย นางสาวพรเพ็ญ   
ทิพยนา 

Ph.D. Finance 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)     
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

382990002
9426 

3800100363803 อาจารย นางนลินี  ทินนาม บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บช.บ. (บัญชี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

380010036
3803 

1809900031645 อาจารย นางประภาดา  
ศรีสุวรรณ 

วท.ม. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
บช.บ. (การบัญช)ี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

180990003
1645 

3800800652034 อาจารย นายสุชาติ  ฉันสําราญ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)   
บธ.บ. (พาณิชยนาวี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

380080065
2034 

3800100123098 อาจารย นางนิษฐิดา สุดใหม         Ph.D (Environment and Sustainability) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

University Of Surrey 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

380010012
3098 

3700500557461 รอง
ศาสตราจารย 

นายศิวฤทธิ์   
พงศกรรังศิลป       

Ph.D. (Management Studies in 
Marketing) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การตลาด) 

University of Exeter: (U.K.) 
 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

370050055
7461 

3920400400606 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาวรัชฎาทิพย 
อุปถัมภประชา 

วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
องคการ)  
บธ.บ. (การตลาด)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

392040040
0606 

1809700262228 อาจารย นายเอกวุฒิ จันทรสม MSc. Digital Marketing   
B.B.A. International Business 
Management  

University of Southampton 
Burapha University International 
College   

180970026
2228 

1809700262228 อาจารย นางสาวณิชชา วัฒนสิริ
ภักดี 

วท.ม. Logistics and Supply Chain 
Management  
วท.บ. Engineering Management, SIIT  

Lancaster University  
 
Thammasat University  

180970026
2228 

380080054609 อาจารย นายวชรวรรษ   
พรหมมา 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)  
บช.บ. (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

380080054
609 

3800100783209 อาจารย นางอลิศรา สระโมฬี 
 

บช.ม. (การบัญชี) 
บช.บ. (การสอบบัญช)ี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

380010078
3209 

 
 
 
 

 

 



รายละเอียดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ สกุล  

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป พ.ศ. 

3101600027982 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางพนิดา แชมชาง Ph.D. (Operations Research) 
 
M.S. Management Science  
 
M.S. (Operations Research)  
วท.บ. (คณิตศาสตร) 

Case Western Reserve University 
: (U.S.A) 
Case Western Reserve University 
: (U.S.A) 
University of Delaware (U.S.A) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2543 
 

    2541 
 

2539 
2536 

3900400011430 อาจารย นายวศิน ประดิษฐศิลป Ph.D. (International Communication & 
Soft Power)  
ศศ.ม.(นิเทศศาสตรและนวัตกรรม)  
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)  

Macquarie University (Australia) 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2562 
 

2557 
2555 

3959900497828 อาจารย นางสาวกัญญนิจ 
วิเชียรรัตน 

Ph.D. (Management studies) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
บธ.บ. (การบริหารการขนสงระหวาง
ประเทศ) 

University of Exeter (U.K.) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2562 
2550 
2546 

3809900063110 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาวบุณฑรี 
จันทรกลับ 

วท.ม. (การจัดการดานโลจิสติกส) 
บธ.บ. (การบริหารการขนสงระหวาง
ประเทศ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2551  
2547 

3101600678631 อาจารย นายปยะ ปานผูมีทรัพย Ph.D. (Energy Economics and Finance) 
พบ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 
พณ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

Heriot–Watt University : (U.K.) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2555 
2538    
2535 

3829900029426 อาจารย นางสาวพรเพ็ญ   
ทิพยนา 

Ph.D. Finance 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)     
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2558 
2542  
2535 

3800100363803 อาจารย นางนลินี  ทินนาม บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บช.บ. (บัญชี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2542 
2537 

1809900031645 อาจารย นางประภาดา  
ศรีสุวรรณ 

วท.ม. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
บช.บ. (การบัญช)ี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  

2555 
2550 

3800800652034 อาจารย นายสุชาติ  ฉันสําราญ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)   
บธ.บ. (พาณิชยนาวี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    2543 
2538 

3800100123098 อาจารย นางนิษฐิดา สุดใหม         Ph.D (Environment and Sustainability) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

University Of Surrey 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2561 
2544 
2537 

3700500557461 รอง
ศาสตราจารย 

นายศิวฤทธิ์   
พงศกรรังศิลป       

Ph.D. (Management Studies in 
Marketing) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การตลาด) 

University of Exeter: (U.K.) 
 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

2553 
 

2542 
2539 

3920400400606 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาวรัชฎาทิพย 
อุปถัมภประชา 

วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
องคการ)  
บธ.บ. (การตลาด)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2551 
2545 

1809700262228 อาจารย นายเอกวุฒิ จันทรสม MSc. Digital Marketing   
B.B.A. International Business 
Management  

University of Southampton 
Burapha University International 
College   

2562 
2560 

1809700262228 อาจารย นางสาวณิชชา วัฒนสิริ
ภักดี 

วท.ม. Logistics and Supply Chain 
Management  
วท.บ. Engineering Management, SIIT  

Lancaster University  
 
Thammasat University  

2562 
 

2557 

1229900233731 อาจารย นายวชรวรรษ   
พรหมมา 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)  
บช.บ. (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

2549 
2545 

1909800799176 อาจารย นางอลิศรา สระโมฬี 
 

บช.ม. (การบัญชี) 
บช.บ. (การสอบบัญช)ี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

2547 
2545 

 
 

 

 



6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ สกอ. 

(หนวยกิตระบบทวิภาค) 
โครงสรางเดิม 

(หนวยกิตระบบไตรภาค) 
โครงสรางใหม 

(หนวยกิตระบบไตรภาค) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 40 40 
หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 72 109 109 
หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 8 8 
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 157 157 

หมายเหตุ : 1 หนวยกิตในระบบทวิภาคเทากับ 1.25 หนวยกิตในระบบไตรภาค  
 
 

         รับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 

 (รองศาสตราจารย ดร.จรัญ  บุญกาญจน) 
    รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ............ 

 

 

 



แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
 

นายวศิน ประดิษฐศิลป 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สํานักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email         

075 672 257 
075 672 202 
wasin.pr@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

Ph.D. 
International Communication and Soft Power, Macquarie 
University, Australia  

2562 

ศศ.ม. 
นิเทศศาสตรและนวัตกรรม (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร  

2557 

นศ.บ. 
การประชาสัมพันธ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

2555 

 
2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด)  

ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 
อาจารย สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2564-ปจจุบัน 

 
3. ความเช่ียวชาญ  

1) การสื่อสารระหวางประเทศและการสรางแบรนดชาติ  
2) การตลาด การสรางแบรนดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
3) นวัตกรรมการสื่อสาร (สื่อและสาร)  

 
4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 
ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/สํานักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

สํานักวิชาการจัดการ / 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
/ หลักสูตรการตลาด

ดิจิทัลและการสรางแบ
รนด 

MKT60-316 กลยุทธตรา
สินคาและการสื่อสารแบ
รนดแบบบูรณาการ 

2564-
ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

สํานักวิชาการจัดการ / 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
/ หลักสูตรการตลาด

ดิจิทัลและการสรางแบ
รนด 

MKT62-313 วิจัยทาง
การตลาด 

2564-
ปจจุบัน 



ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/สํานักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

สํานักวิชาการจัดการ / 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
/ หลักสูตรการตลาด

ดิจิทัลและการสรางแบ
รนด 

MKT62-324 หัวขอเฉพาะ
ทางการสรางแบรนด 

2564-
ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

สํานักวิชาการจัดการ / 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
/ หลักสูตรการตลาด

ดิจิทัลและการสรางแบ
รนด 

MKT62-101 หลักการ
ตลาด 

2564-
ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

สํานักวิชาสาธรณสุขศาสตร 
/ สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 

สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดลอมและ

เทคโนโลย ี/ หลักสูตร
อนามัยสิ่งแวดลอม 

ENH62-364 การจัดการ
ธุรกิจขนาดยอมในงาน
อนามัยสิ่งแวดลอม 

2564-
ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

สํานักวิชาสาธรณสุขศาสตร 
/ สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 

สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดลอมและ

เทคโนโลยี / หลักสูตร
อนามัยสิ่งแวดลอม 

ENV61-436 ภาวะผูนํา
สําหรับนักอนามัย
สิ่งแวดลอม 

2564-
ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

สํานักวิชาสาธรณสุขศาสตร 
/ สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 

สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดลอมและ

เทคโนโลยี / หลักสูตร
อนามัยสิ่งแวดลอม 

ENH62-363 
ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสารในงานอนามัย
สิ่งแวดลอม 

2563 

 
5.  ผลงานท่ีขอสําเร็จการศึกษา/ผลงานท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ 
 5.1 ช่ือวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 

1) นวัตกรรมทางวิธีคิดเพ่ือการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 
 5.2 ผลงานท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท (ถามี) 

1) วศิน ประดิษฐศิลป. (2557). นวัตกรรมการสื่อสารศาสนาของ พระไพศาล วิสาโล ในบริบทสังคมไทย
ปจจุบัน. วารสารวิชาการคุณธรรมความดี, (3)1, 35-55. DOI: 10.14456/jmv.2014.4  
2) วศิน ประดิษฐศิลป. (2557). ระบบความคิดท่ีมีอิทธิพลตอนวัตกรรมการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล 
วิสาโล. ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจําป 2557 นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ. (นน. 
157-173). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  

 5.3 ช่ือวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก 
1) Crafting soft power in Thailand  

 5.4 ผลงานท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก (ถามี) 
- 
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6. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 
บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีเปน Proceedings  
1) Praditsilp, W., & Chitty, N. (2018). Civic Motivation, Cultural Diplomacy and Sustainable 
Development:  The Case of Thai Cultural and Creative Industries.  The International 
Association for Media and Communication Research (IAMCR) Annual Conference 2018. (pp. 
1-17). Eugene, OR USA: University of Oregon.  

 

7. เกียรติคุณและรางวัล 
เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 

- - 
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