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ประวัติและผลงาน 
 

 
 
1. ชื่อ – สกุล รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยาธร ท่อแก้ว 
2. ตำแหน่ง/การปฏิบัติงาน  

2.1 ปัจจุบัน 
   -รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   -ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท แขนงวิชา นวัตกรรมการสื่อสาร 

   ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   -ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาปริญญาเอก แขนงวิชา นวัตกรรมการสื่อสาร 

   ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   -ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
   -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 2.2 อดีต 

  -ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (คณบดี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
   -ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
   -กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธาน ี

  -กรรมการบริหาร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  
  -ประธานบริษัท พาโนราม่าเวิร์ลไวด์ จำกัด 
  -ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  
  -ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง สภาผู้แทนราษฎร 
  -รองประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการอาเซียน สภาผู้แทนราษฎร 
  -กรรมการบริหารวิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

   -กรรมการบริหารวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
   -ที่ปรึกษาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
   -รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฎสรุาษฎร์ธานี 
   -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยนครพนม 
   -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยนครพนม 
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3. การศึกษา/ฝึกอบรม 
 -ปริญญาตรี จติวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

-ปริญญาโท โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-ปริญญาเอก การวางแผนและการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
-Certificate in TV Production สถานีโทรทัศน์ NHK ประเทศญี่ปุ่น 
-Certificate in Rural Planning and Development ประเทศฟิลิปปินส์ 
-ประกาศนียบัตร “Director Certificate Program” สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-ประกาศนียบัตร “Auditor Certificate Program” สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-วุฒิบัตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 
 และองค์การมหาชน” สถาบันพระปกเกล้า 

 
4. การทำงาน 
 มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการสอน การวิจัย วิทยากรฝึกอบรม และการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาองค์กรด้านการสื่อสาร การบริหาร การบริการ การเป็นวิทยากร การปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพ การพูดในที่ชุมชน การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสื่อสารเพ่ือรณรงค์ใน
การหาเสียงการเลือกตั้ง การรณรงค์ทางสังคม การออกแบบนโยบายและการสื่อสารนโยบายสาธารณะ การสื่อสาร
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง นวัตกรรมการสื่อสารองค์กร โดยได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรสำหรับ
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชนหลายองค์กรโดยเป็นวิทยากรดังกล่าวข้างต้นมาอย่าง
ต่อเนื่องมากกว่า 40 ปี โดยมุ่งเน้นการการเรียนการสอนและการฝึกอบรมที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพ่ือ
จดักจิกรรมการเรียนรู้อย่างมคีวามสุข การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
 
6. ผลงานทางวิชาการ  
 6.1 ตำรา/หนังสือ/หน่วยการสอน   
         ก. ตำรา/หนังสือ 
วิทยาธร ท่อแก้ว. (2563). การรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้ง. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารทางการเมือง. นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 215 หน้า. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 
วิทยาธร ท่อแก้ว. (2562). การพูดในที่ชุมชน: ปูพื้นฐานบันไดห้าขั้น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารทางการเมือง. 

นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 180 หน้า. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 
วิทยาธร ท่อแก้ว. (2562). การออกแบบนโยบายและนวัตกรรมการสื่อสารนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น. ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการสื่อสารทางการเมือง. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 198 หน้า. 
  (เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 
วิทยาธร ท่อแก้ว. (2561). นวัตกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์ทางการเมือง. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารทาง

การเมืองและการปกครองท้องถิ่น. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 258 หน้า. 
  (เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 
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   ข. หน่วยการสอน  
วิทยาธร ท่อแก้ว. (2563). หน่วยที่ 1 การพัฒนาศกัยภาพการสื่อสารเพ่ือสร้างภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่น.                 

ใน ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาผู้นำการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7 (น. 1-1 -             
1-45). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 

วิทยาธร ท่อแก้ว. (2563). หน่วยที่ 3 การพูดในที่ชุมชนสำหรับผู้นำการปกครองท้องถิ่น. ใน ประมวลสาระชุดวิชา              
การพัฒนาผู้นำการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7 (น. 3-1 – 3-58). นนทบุรี: สาขาวิชา                 
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 

วิทยาธร ท่อแก้ว. (2563). หน่วยที่ 3 การพูดในที่ชุมชนสำหรับผู้นำทางการเมือง. ใน ประมวลสาระชุดวิชา 
 การพัฒนาผู้นำการเมืองด้านการสื่อสาร หน่วยที่ 1-6 (น. 3-1 – 3-110). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑฯ์ ข้อ 10) 
วิทยาธร  ท่อแก้ว. (2562). หน่วยที่ 1 แนวคิด หลักการและกระบวนการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

และการปกครองท้องถิ่น. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ   
การปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-7 (น. 1-1 – 1-55). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 

วิทยาธร ท่อแก้ว. (2562). หน่วยที่ 1 แนวคิด ขอบเขต และแนวทางการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทาง           
การปกครองท้องถิ่น. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครอง                  
ท้องถิ่น หน่วยที่ 1-7 (น. 1-1 – 1-36). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
(เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 

วิทยาธร ท่อแก้ว. (2562). หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไป ขอบเขต และแนวทางการศึกษาค้นคว้าอิสระด้านนวัตกรรม                 
การสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
หน่วยที่ 1-4 (น. 1-1 – 1-68). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.            
(เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 

วิทยาธร ท่อแก้ว และกรกช ขันธบุญ. (2562). หน่วยที่ 2 บูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งทอ้งถิ่น. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการบรูณาการนวัตกรรมการสื่อสารทาง การปกครองท้องถิ่น 
หน่วยที่ 1-7 (น. 2-1 – 2-74). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

  (เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 
วิทยาธร ท่อแก้ว และกรกช ขันธบุญ. (2562). หน่วยที่ 3 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านนวัตกรรมการสื่อสารทาง

การเมืองและการปกครองท้องถิ่นด้วยการพัฒนาต้นแบบชิ้นงาน. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ หน่วยที่ 1-4 (น. 3-1 – 3-80). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย-           
ธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 

วิทยาธร  ท่อแก้ว และกรกช ขันธบุญ. (2562). หน่วยที่ 6 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการรณรงค์หาเสียง
การเลือกตั้ง. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครอง
ท้องถิ่น. หน่วยที่ 1-7 (น. 6-1 – 6-70). นนทบุร:ี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
(เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 
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วิทยาธร ท่อแก้ว และกรกช ขันธบุญ. (2562). หน่วยที่ 13 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
  ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทาง 
  การเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 8-15 (น. 13-1 – 13-52). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 
วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2561). หน่วยที่ 5 การพูดในที่ชุมชนในงานการปกครองท้องถิ่น.    
  ใน เอกสารชุดวิชาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7 (น. 5-1 – 5-64). นนทบุรี: 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 
วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 2 พลังการสื่อสารกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง

ท้องถิ่น. ใน ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-6 
(น. 2-1 – 2-64). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 

วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 3 องค์ประกอบและกระบวนการการสื่อสาร. ใน ประมวล
สาระชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-6 (น. 3-1 – 3-35). 
นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 

วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 3 การออกแบบการวิจัย. ใน ประมวลสาระชุดวิชา                
การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-6 (น. 3-1 – 3-69). นนทบุรี: 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 

วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 4 การวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการสำรวจ. ใน ประมวลสาระ             
ชุดวิชาการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-6 (น. 4-1 – 4-69). นนทบุรี: 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 

วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 6 ทฤษฎีและแบบจำลองพ้ืนฐานของการสื่อสาร. ใน ประมวล
สาระชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-6  

  (น. 6-1 – 6-55). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 
วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที ่7 การเลือกตัวอย่างการวิจัย. ใน ประมวลสาระชุดวิชา                 

การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 7-13 (น. 7-1 – 7-51). นนทบุรี: 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 

วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 8 การวัดและเครื่องมือการวิจัย. ใน ประมวลสาระชุดวิชา 
การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 7-13 (น. 8-1 – 8-66). นนทบุรี: 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 

วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 13 การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารทาง
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและ 

  การปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 7-13 (น. 13-1 – 13-45). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10) 
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  6.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
ธมนพัชร์ ศรีษะพลภูสิทธิ, วิทยาธร ท่อแก้ว และกมลรัฐ อินทรทัศน์. (2564). รูปแบบการสื่อสารในการถ่ายทอด              

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าไหมยกทองจันทร์โสมา จังหวัดสุรินทร์. เผยแพร่ผลงาน ในวารสาร
สังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2564) หน้า 100-117. ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 ISSN 2651-1630 (Print), ISSN 2672-9040 (Online) (เกณฑ์ฯ ข้อ 15) 

ดารณี ธัญญสิริ, วิทยาธร ท่อแก้ว และสุภาภรณ์ ศรีดี. (2564). การสื่อสารเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ตามโครงการ
บุรีรัมย์สันติสุขเก้าดี. เผยแพร่ผลงาน ในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 2564) หน้า 72-83. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ISSN 2539-6765 (Online) (เกณฑ์ฯ ข้อ 15) 

เอกกร มีสุข, วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์  บุญศิริ. (2563). รูปแบบการสื่อสารผลการดำเนินงานตามนโยบาย               
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยเฟสบุ๊กของเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 
เผยแพร่ผลงาน ในวารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน-
ธันวาคม 2563) หน้า 59-78 ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 ISSN (Print)  2673-0839, ISSN (Online)  
2673-0405 (เกณฑ์ฯ ข้อ 11) 

นิชาวดี  ตานีเห็ง, วิทยาธร  ท่อแก้ว, ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค ์และโกวิทย์ พวงงาม. (2562). การพัฒนาสมรรถนะ 
    การสื่อสารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. เผยแพร่ผลงาน ในวารสาร

อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 (มกราคม - มิถุนายน 2562) หน้า 105-114. ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ISSN 0859-0001 (เกณฑ์ฯ ข้อ 15) 

รสิกา อังกูร, วิทยาธร ท่อแก้ว และสุภาภรณ์ ศรีดี. (2562). การสื่อสารภูมิปัญญาด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน.  
    เผยแพร่ผลงาน ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-

มิถุนายน 2562) หน้า 131-154. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 ISSN (ONLINE) 2287-0326  
  (เกณฑ์ฯ ข้อ 15) 
สิงห์ สิงห์ขจร, สุภาภรณ์ ศรีด,ี วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ (2562). การสื่อสารเพ่ือสร้างความนิยมของ 

ผู้นำทางการเมืองท้องถิ่น. เผยแพร่ผลงาน ในวารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฉบับที่ 18 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) หน้า 197-210. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 ISSN 0859-0001  

  (เกณฑ์ฯ ข้อ 15) 
ปิยตา  สุนทรปิยะพันธ์, วิทยาธร ท่อแก้ว และสุภาภรณ์  ศรีดี. (2561). การสื่อสารในการเผยแพร่ความรู้ทาง      

การเมืองผ่านหนังตะลุงของนายหนังประเคียง ระฆังทอง. เผยแพร่ผลงาน ในวารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 10 ฉบบัที ่3 (กนัยายน-ธันวาคม 2561) หน้า 233-
256. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ISSN 1906-1048. (เกณฑ์ฯ ข้อ 15) 

ณัชชา พัฒนะนุกิจ, วิทยาธร ท่อแก้ว และภัสวลี นิติเกษตรสุนทร. (2561). การดำเนินงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่                     
ในกลุม่เยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. เผยแพร่ผลงาน  ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์                   
ฉบับมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) หน้า 27-41.             
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 ISSN 1513-7287 (เกณฑ์ฯ ข้อ 15) 
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 6.3 บทความทางวิชาการ 
Chaiyasit, K., Tokaew, W., & Boonsiri, K. (2021). Health Communication in Nutrition for Cancer 

Prevention in Thailand. เผยแพร่ผลงาน ใน Functional Foods in Health and Disease; 11(4): 
147-153. ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus, Online ISSN: 2160-3855, Print ISSN: 2378-
7007, April 2021. (เกณฑ์ฯ ข้อ 15) 

Srisukthaveerat, V., Tokaew, W., Sridee, S., & Chaiyasit, K. (2021). Nutrition communication about 
low FODMAP diet in irritable bowel syndrome (IBS) and small intestinal bacterial 
overgrowth (SIBO) in Thai healthcare practitioners. เผยแพร่ผลงาน ใน Bioactive 
Compounds in Health and Disease; 4(6): 93-99. ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ BCHD: Online 
ISSN 2574-0334, June 2021. (เกณฑ์ฯ ข้อ 15) 

Kamon Chaiyasit, Wittayatorn, Tokaew Karn Boonsiri. Health Communication in Nutrition for 
 Cancer Prevention in Thailand. เผยแพร่ใน Functional Foods in Health and Disease 
 volume vol 11 no 4 ปี 2021 หน้า 143-153. Online ISSN: 2160-3855, Print ISSN: 2378-7007.  

(เกณฑ์ฯ ข้อ 15) 
Kamon Chaiyasit, Wittayatorn Tokaew, Karn Boonsiri. Medicinal plants and the communication 

on precautionary use of herbs during COVID-19 outbreak in Thailand.  เผยแพร่ใน 
 Functional Foods in Health and Disease Vol 4, No 8 ปี 2021 Online ISSN: 2574-0334, 
 Print ISSN: 2769-2426. (เกณฑ์ฯ ข้อ 15) 
Varit Srisukthaveerat, Wittayatorn Tokaew, Supaporn Sridee, Kamon Chaiyasit.  Nutrition 
 communication about low FODMAP diet in irritable bowel syndrome (IBS) and small 
 intestinal bacterial overgrowth (SIBO) in Thai healthcare practitioners. เผยแพร่ใน 
 Functional Foods in Health and Disease volume. Vol 4 No 6 ปี 2021 หน้า 93-99 Online 
 ISSN: 2574-0334, Print ISSN: 2769-2426. (เกณฑ์ฯ ข้อ 15) 
ทรงสุดา ขวัญประชา, สุภาภรณ์  ศรีดี และ วิทยาธร ท่อแก้ว. (2564). การสื่อสารโภชนาการเพ่ือการปรับเปลี่ยน
 พฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยไตเรื้อรัง. เผยแพร่ผลงาน ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564) หน้าที่ 94-104. . ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
 (เกณฑ์ฯ ข้อ 11) 
วนภรณ์ จักรมานนท์ วิทยาธร ทอแกว และสุภาภรณ ศรีดี การใช้สื่อพ้ืนบ้านเพ่ือการให้ความเทางการเมือง. 
 เผยแพร่ใน วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
 (มกราคม-มิถุนายน 2564). หน้า 45-56 ISSN :2465-4523. (เกณฑ์ฯ ข้อ 11) 
นุสรา ชัยรามัน กานต บุญศิริ วิทยาธร ทอแกว และกรกช ขันธบุญ. การใชสื่อใหมเพ่ือการรณรงคหาเสียง
 เลือกตั้งกเทศมนตรี. นำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร ครั้งที่ 12 
 (Conference Proceedings) หัวขอ “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม” ซ่ึงจัดขึ้นระหว่าง
 วันที่ 16-17 กันยายน 2564 (รูปแบบ Online Conference) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 วิทยาเขตสุรินทร์. (เกณฑ์ฯ ข้อ 11) 
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7. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  
 38 ปี 

 

8. ภาระงานสอน 
 8.1 ระดับปริญญาตรี    
        ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา 

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 

 8.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
   ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา  

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
- - 

        8.3 ระดับปริญญาโท    
   ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.)  และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา  

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
17706 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
17707 การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
17708 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
17713 วิทยานิพนธ์ 
17714  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
17715 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ

การปกครองท้องถิ่น 
17719 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
17720 การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสาร และการผลิตสื่อเพ่ือการสื่อสารทางการเมือง

และการปกครองท้องถิ่น 
17721 การพัฒนาผู้นำทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร 
17722 การเป็นผู้ประกอบการด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
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 8.4 ระดับปริญญาเอก    
  ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.)  และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุง 
แนวการศึกษาชุดวิชา 

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
17904 หลักและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง 
17905 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

ขั้นสูง 
17906 ดุษฎีนิพนธ์ (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น) 
17907 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ

การปกครองท้องถิ่น  
 
9. ภาระงานบริการวิชาการแก่สังคม 

(1) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขการคา้มนุษย”์ ในปีงบประมาณ 2552 

(2) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขการค้ามนุษย์” ในปีงบประมาณ 2553 
 (3) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพคนพิการ รอบท่ี 1” งบประมาณปี 2552 
 (4) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพคนพิการ รอบท่ี 2” งบประมาณปี 2553 
 (5) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การประชาสัมพันธ์บัตรคนพิการ”  งบประมาณปี 2553 
 (6) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2552 แม่ของแผ่นดิน” งบประมาณปี 
2552 
 (7) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การประชาสัมพันธ์และจัดงานการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ สร้างชุมชน
เข้มแข็งประเทศชาติมั่นคง” งบประมาณปี 2553 
 (8) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การรณรงค์เสริมสร้างทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ” งบประมาณปี 
2553 
 (9) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “คาราวานสตรีและครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี” งบประมาณปี 2553 
 (10) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “ระบบบริการสวัสดิการสังคมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : 
กรณีศึกษาผลกระทบต่อคนพิการที่ประสบความสำเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างในสังคม” งบประมาณปี 2554 
 (11) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การสร้างแนวร่วมของประชาชน ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปี 2554” งบประมาณปี 2554 
 (12) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม” งบประมาณปี 2554 
 (13) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ  “การพัฒนาระบบการสื่อสารในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง” งบประมาณปี 2553-2557 
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 (14) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
รองรับความเปลี่ยนแปลง” งบประมาณปี 2556 
 (15) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี” งบประมาณปี 2556 
 (16) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวธรรมชาติของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต” งบประมาณป ี2555-2557 
 (17) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวธรรมชาติของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี” งบประมาณปี 2555-2557 
 (18) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์น้อย จังหวัดภูเก็ต” งบประมาณปี 
2557 
 (19) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวรองรับประชาคม
อาเซียนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” งบประมาณปี 2557 
 (20) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวรองรับประชาคม
อาเซียนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนตำบลอัยเยอร์เวง” งบประมาณปี 2557 
 (21) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวรองรับประชาคม
อาเซียนให้กับบุคลากรของเทศบาลลำตาเสา” งบประมาณปี 2557 
 (22) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานโยธาและผังเมืองรองรับความ
เปลี่ยนแปลงให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” งบประมาณปี 2557 

(23) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการ
ตรวจและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแนวทางของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” งบประมาณปี 2557 

(24) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การพัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบจังหวัดภูเก็ต” งบประมาณ
ปี 2558 

(25) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ภาคประชาชน” งบประมาณปี 2558 

(26) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการจัดทำควบคุมภายในของสตง.(แบบใหม่)และ
แนวทางการตรวจสอบข้อผิดพลาดของสตง.” งบประมาณป ี2558 

(27) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)” งบประมาณปี 2558 

(28) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2558” งบประมาณปี 2558 

(29) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารทางการเมือง:เจาะลึกกลยุทธ์การ
กำหนดนโยบาย การสื่อสารนโยบายและผลการดำเนินงาน การปราศรัย และการพูดในโอกาสต่างๆ ให้โดนใจ
มวลชน” งบประมาณปี 2558 

(30) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านบทบาท
อำนาจหน้าที่ หลักการปฏิบัติงานสภาและแนวทางในการปฏิรูปท้องถิ่น” งบประมาณปี 2558 
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(31) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองรับความเปลี่ยนแปลง” งบประมาณปี 2558 

(32) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “วิธีการจัดทำโครงการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทางการตรวจของ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)” งบประมาณปี 2558 

(33) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “พัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประชาคมอาเซียน
ให้กับบุคลากรององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์” งบประมาณปี 2558 

(34) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “พัฒนาการสื่อสารเพ่ือการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงภาค
ประชาชน ระยะที ่1 งบประมาณปี 2558 

(35) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ "พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์น้อย" จังหวัดภูเก็ต งบประมาณปี 2558 
(36) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมทางหลวงให้มีขีดสมรรถนะสูง

ตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified Fundamental Level) ฉบับที่ 2” กรมทางหลวง 
งบประมาณปี 2560 

(37) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การจัดการความรู้ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบประมาณปี 2560 

(38) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “พัฒนาการสื่อสารเพ่ือการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงภาค
ประชาชน ระยะที่ 2 งบประมาณปี 2559 

(39) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารองค์กร” งบประมาณ
ปี 2560 

(40) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการคิดค่างานเพ่ือการกำหนดอัตรากำลังบุคลากร 
การจัดทำตัวชี้วัด/KPI เป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคนิคและวิธีการจัดทำรูปเล่มผลงานหรือวิสัยทัศน์เพ่ือ
ประกอบการประเมินเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น และเรียนรู้ความเสี่ยงของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” งบประมาณปี 2560 

(41) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การพัฒนาเทคนิคการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพและการพัฒนา
ศักยภาพการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูลเบี้ ยยังชีพ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ และการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0” 
งบประมาณปี 2560 

(42) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2557 รวมแก้ไขฉบับใหม่ 2559 การแก้ไขปัญหา
การดำเนินงานกองทุน วิธีการเขียนโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและแนว
ทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯจาก สตง.” งบประมาณปี 2560 

45) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองทุ่งสง ระยะท่ี 2” 
เทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณปี 2561 

44) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “วิจัยและพัฒนาศักยภาพการสื่อสารองค์กรของเทศบาลเมืองทุ่งสง” 
เทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณปี 2561 
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45) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “พัฒนารูปแบบการสื่อสารผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง” 
เทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณปี 2563 

46) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององค์กรปกคครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี” งบประมาณปี 2563 

47) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององค์กรปกคครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี” งบประมาณปี 2563 

48) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “รูปแบบการสื่อสารเพ่ือการบริการประชาชนของเทศบาลเมืองทุ่งสง” 
เทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณปี 2564 

49) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององค์กรปกคครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี” งบประมาณปี 2564 

50) ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการ “การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององค์กรปกคครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี” งบประมาณปี 2564 
 
10. เครื่องราชอิสยาภรณ์/รางวัล 

-มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม ) 
 -ศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
 -ศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 -ศิษย์เก่าดีเด่น คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 -Talented People มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 -ผู้พัฒนานวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 -บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 -ข้าราชการดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ 
 
11. ที่อยู่ที่ทำงาน 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ถนนแจ้งวัฒนะ  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
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