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ช่ือ-สกุล:   รองศาสตราจารย์ อภิชญา อยู่ในธรรม 
สถานท่ีท างาน:  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 ปากเกร็ด นนทบุรี 11120  

โทรศพัท:์   02 504 8397 

โทรสาร:   02 503 3580  

 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา  

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถาบันศึกษา 

1.3.1 วารสารศาสตรมหาบัณฑิต  

        (สื่อสารมวลชน) 

2535 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1.3.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต  

       (ภาษาอังกฤษ) 

2526 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

อบรม/สัมมนา/ดูงาน 

- โครงการเขา้ร่วมประชุมทางวชิาการระดบันานาชาติดา้นสังคมศาสตร์และการจดัการ 

The 3rd International Conference on Social Science and Management 

ณ กรุงเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น ระหวา่งวนัท่ี 7-9 พฤษภาคม 2558 

- โครงการเขา้ร่วมประชุมทางวชิาการ 1st CORPORATE AND MARKETING COMMUNICATION 
IN ASIA CONFERENCE: A Research Conference for Asian Perspectives ระหวา่งวนัท่ี 18-19 
พฤศจิกายน 2556 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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- เขา้ร่วมน าเสนอผลงานวจิยั 57th World Assembly of the International Council on Education for 

Teaching (ICET2013) Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand 

25-28 June 2013 

ผลงานทางวชิาการ 

เอกสารการสอนชุดวชิา 

อภิชญา อยูใ่นธรรม เอกสารการสอนชุดวชิา 15337 การส่ือสารกบัการพฒันา ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 หน่วยท่ี 1-8  

“การส่ือสารกบัการพฒันาสังคม” หน่วยท่ี 8 สาขาวชิานิเทศศาสตร์ ส านกัพิมพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2558 

อภิชญา อยูใ่นธรรม เอกสารการสอนชุดวชิา 16455 การรณรงคแ์ละผลิตงานโฆษณา ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 

 หน่วยท่ี 8-15 “ส่ือโฆษณานอกบา้น” หน่วยท่ี 11 สาขาวชิานิเทศศาสตร์ ส านกัพิมพ ์

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2558 

อภิชญา อยูใ่นธรรม เอกสารการสอนชุดวชิา 15335 การวจิยัทางนิเทศศาสตร์ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1  

 หน่วยท่ี 7-15 “การเขียนโครงการวจิยั การเขียนรายงานการวจิยั และการเผยแพร่รายงานการวจิยั” 

 หน่วยท่ี 13 สาขาวชิานิเทศศาสตร์ ส านกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 

 2557 

อภิชญา อยูใ่นธรรม เอกสารการสอนชุดวชิา 16354 ส่ือโฆษณา ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 หน่วยท่ี 1-7 “ประเภท

 ส่ือโฆษณา” หน่วยท่ี 4 สาขาวชิานิเทศศาสตร์ ส านกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พิมพ์

 คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2555 

อภิชญา อยูใ่นธรรม เอกสารการสอนชุดวชิา 16458 การสร้างสรรคแ์ละผลิตงานประชาสัมพนัธ์ ฉบบั

 ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 หน่วยท่ี 11-15 “การสร้างสรรคแ์ละผลิตส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์

 องคก์าร” หน่วยท่ี 13 สาขาวชิานิเทศศาสตร์ ส านกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พิมพค์ร้ัง

 ท่ี 1 พ.ศ. 2555 
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อภิชญา อยูใ่นธรรม ประมวลสาระชุดวชิา 16713 การบูรณาการวชิาชีพเพื่อประยกุตใ์ชใ้นงานนิเทศศาสตร์ 

 หน่วยท่ี 1-8 “การบูรณาการวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในองคก์าร” หน่วยท่ี 3 ส านกัพิมพ ์

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2554  

อภิชญา อยูใ่นธรรม เอกสารการสอนชุดวชิา 15205 หลกัการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ ฉบบัปรับปรุง

 คร้ังท่ี 2 หน่วยท่ี 9-15 “อุตสาหกรรมการประชาสัมพนัธ์” หน่วยท่ี 9 สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

 ส านกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2552 

อภิชญา อยูใ่นธรรม เอกสารการสอนชุดวชิา 16458 การสร้างสรรคแ์ละผลิตงานประชาสัมพนัธ์ หน่วยท่ี  

               8-15 “การสร้างสรรคแ์ละผลิตงานประชาสัมพนัธ์ทางธุรกิจ: กรณีศึกษา” หน่วยท่ี 13 สาขาวชิา    

นิเทศศาสตร์ ส านกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2550 

อภิชญา อยูใ่นธรรม เอกสารการสอนชุดวชิา 16426 การสร้างสรรคง์านโฆษณา หน่วยท่ี 1-7 “การวเิคราะห์

 คู่แข่งในงานโฆษณา” หน่วยท่ี 7 สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2550 

อภิชญา อยูใ่นธรรม เอกสารการสอนชุดวชิา 16455 การรณรงคแ์ละผลิตงานโฆษณา หน่วยท่ี 8-15  

 “การผลิตงานโฆษณาทางวทิยกุระจายเสียง” หน่วยท่ี 9 สาขาวชิานิเทศศาสตร์ ส านกัพิมพ ์

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2549 

อภิชญา อยูใ่นธรรม เอกสารการสอนชุดวชิา 16353 การส่ือสารการตลาด หน่วยท่ี 6-10 “เคร่ืองมือการ ส่ือสาร

การตลาด: การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย” หน่วยท่ี 6 สาขาวชิานิเทศศาสตร์  ส านกัพิมพ ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2548 

อภิชญา อยูใ่นธรรม เอกสารการสอนชุดวชิา 16412 ประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ ฉบบัปรับปรุง  

 หน่วยท่ี 6-10 “การท างานเป็นทีมในงานนิเทศศาสตร์” หน่วยท่ี 9 สาขาวชิานิเทศศาสตร์ ส านกัพิมพ ์

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2548 

อภิชญา อยูใ่นธรรม ประมวลสาระชุดวชิา 15335 การวจิยัทางนิเทศศาสตร์ หน่วยท่ี 11-15 “การเขียนรายงาน

 การวจิยั” หน่วยท่ี 12 สาขาวชิานิเทศศาสตร์ ส านกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พิมพค์ร้ัง

 ท่ี 1 พ.ศ. 2548 
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อภิชญา อยูใ่นธรรม เอกสารการสอนชุดวชิา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ หน่วยท่ี 11-15 “การ

 เขียนแผนการน าเสนอกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพนัธ์” หน่วยท่ี 15 สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

 ส านกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2548 

อภิชญา อยูใ่นธรรม เอกสารการสอนชุดวชิา 15337 การส่ือสารกบัการพฒันา หน่วยท่ี 11-15 “การส่ือสารกบั

 การพฒันาสังคม” หน่วยท่ี 11 สาขาวชิานิเทศศาสตร์ ส านกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2547 

บทความ  

อภิชญา อยูใ่นธรรม “ท าความเขา้ใจศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค” วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. ปี

 ท่ี 4 ฉบบัท่ี 7 กรกฎาคม 2557 หนา้ 141-156 

อภิชญา อยูใ่นธรรม “การส่ือสาร กระบวนการท างาน ปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายบริหารงานลูกคา้บริษทั

 ตวัแทนโฆษณา” วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบณัฑิตย ์ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม ประจ าปี 

 2557 หนา้ 119-148 

อภิชญา อยูใ่นธรรม “แนวคิดและกระบวนการ IMC: การประยกุตใ์ชใ้นองคก์รภาครัฐ” วารสารนิเทศศาสตร์ 

 มสธ. ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม 2553 สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หนา้ 

 111-127 

งานวจัิย 

รายงานการวิจยั เร่ือง “การน าเสนอเน้ือหาสุขภาพตามกระบวนทศัน์ใหม่ในนิตยสารเพื่อสุขภาพ” โดย ผูช่้วย

 ศาสตราจารยอ์มรพรรณ ซุม้โชคชยักุล และผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภิชญา อยูใ่นธรรม ไดรั้บ

 ทุนอุดหนุนจากสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. 2552 

รายงานการวิจยั เร่ือง “รูปแบบการส่ือสารและกระบวนการท างานของฝ่ายบริหารงานลูกคา้บริษทัตวัแทน

 โฆษณาในประเทศไทย” โดย ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภิชญา อยูใ่นธรรม และผูช่้วยศาสตราจารย ์

 อมรพรรณ ซุม้โชคชยักุล ไดรั้บทุนอุดหนุนจากสถาบนัวจิยัและพฒันา

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  พ.ศ. 2553 
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ความเช่ียวชาญ 

- การโฆษณา 

- การประชาสัมพนัธ์ 

 


