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 ท่ีปรึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ เร่ืองการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการเพื่อ
เอาชนะยา เสพติด(2544-ปัจจุบนั) 

 อาจารยเ์ครือข่ายวชิาการดา้นติดตามและประเมินผลการด าเนินงานป้องกนัแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด       ส านกังาน ปปส.(2544-ปัจจุบนั) 

วชิำทีส่อนระดับปริญญำตรี 

 หลกัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
 หลกัและทฤษฎีการส่ือสาร 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวทิยแุละโทรทศัน์ 
 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัส่ือส่ิงพิมพ ์
 การวางแผนจดัการงานส่ือสารมวลชน 
 พฤติกรรมการส่ือสาร 
 สถิตแิละการวิจยัส่ือสารมวลชน 

วชิำทีส่อนระดับปริญญำโท 

 การวจิยัและสถิติประยกุตท์างนิเทศศาสตร์ 

 ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการส่ือสาร 

 นิเทศศาสตร์ศกึษา 

 เทคโนโลยีการจดัการการส่ือสาร 

 สมัมนานิเทศศาสตร์ 

 วิทยานิพนธ์1 

 วิทยานิพนธ์2 

 วิทยานิพนธ์3 

 การประยกุต์นิเทศศาสตร์เพ่ือการพฒันา 

 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิตนิเทศศาสตร์ 

วชิำทีส่อนระดับปริญญำเอก 

       สัมมนาประเด็นการวจิยัทางนิเทศศาสตร์ 
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การฝึกอบรม สัมมนา  ดูงาน  

ปี 2006(2549) 
1. การจดัการการตลาดสมยัใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั การ

ประชุมนานาชาติ Conference of Asia-Pacific Sociological Association (ASPA)   
2. AMIC:Media in Asia : Aspirations, Choices and Realities ณ รัฐปีนงั ประเทศ

มาเลเซีย 17-20 กรกฎาคม 2549 
3. การประชุมนานาชาติ Department of Educational Policy, Management and 

Leadership : ICT as an Education Mean for Poverty Aiieviation  among 
Homeworkers as Marginal Groups in Thailand ของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 6-8 กนัยายน2549 

4. การประชุมเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ทางวชิาการดา้นการเรียนการสอนทางไกล ( 
Open Distance Learning :ODL) ณ กรุงปักก่ิง ประเทศจีน 11-15 กนัยายน 2549 

5. การประชุมนานาชาติ Communication System to Facilitate the Open and Distance 
Learning for Mekong Region Empowerment ณ Grand Wat PhanonaPhen,Cambodia 
25-28 กนัยายน 2549 

6. การประชุมนานาชาติ  Asia   Scholarship Foundation (ASF) :Redefining Southeast 
Asia and South Korea in a Global zing World เร่ือง Manifestations in Social 
Lif :Community – Based Communication for Sustainable Development ณ Denpasar, 
Bali  18-21 November 2006 

7. การประชุมนานาชาติโครงการนวตักรรมทางดา้นการศึกษาในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก 
คร้ังท่ี 10 ส านกังานยเูนสโก กรุงเทพมหานคร 6-8 ธนัวาคม 2549 The Empowerment 
of  Media Literacy in Thailand Workshop  

ปี 2007(2550) 
8. การประชุมนานาชาติ ‘Living the Information Society:The Impact of Information and 

Communications Technologies on People ,Work,and Communities in Asia’ 
Rennaisance Hotel,Makati philipine , 23-24 April 2007 Tentative Program 

9. การประชุม  “SHARING THE BEST PRACTICES ON EMPOWERING RURAL 
COMMUNITES TO UTILIZE ICT AS A TOOL TOENHENCE INCOME ” 
ระหวา่งวนัท่ี 21-25 ตุลาคม 2550 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
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ปี 2008(2551) 
10. โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัท าหลกัสูตรบูรณาการ เกษตรนิเวศ (Agro-

ecology ) :การพฒันาบุคลากรของกลุ่มประเทศลุ่มน ้าโขงและICRSAT )ประเทศ
อินเดีย 25-29 กุมภาพนัธ์ 2551(2008) 

11. การศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย 
ระหวา่งวนัท่ี 25 กพ.-1 มีค. 2551 

12. การประชุม e-Asia 2008 ระหวา่งวนัท่ี 11-13 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนยก์ารประชุม
นานาชาติ กวัลา ลมัเปอร์ เมือง กวัลา ลมัเปอร์ สาธารณรัฐมาเลเซีย 

13. การประชุม Developing Tomorrow’s Leaders in Agriculture and Rural 
Development : Responding to the Challenges of Globalization และน าเสนอผลงาน 
“ICT’s and knowledge Management for Rural Development in Thailand” ระหวา่ง
วนัท่ี 25-29 พฤศจิกายน 2551 ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

14. การศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์  ประเทศ
มาเลเซีย ระหวา่งวนัท่ี 29-30พฤศจิกายน 2551 

15. การศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ Telecom Japan Company 
กรุงโตเกียว  ประเทศญ่ีปุ่น ระหวา่งวนัท่ี 19-22 ธค 2551 

ปี 2009(2552) 
16. การศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ Telecom กรุงปักก่ิง  ประเทศ

จีน ระหวา่งวนัท่ี 6-11 กนัยายน 2552 
17. การศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ กรุงจาการ์ตา้ ประเทศ

อินโดนีเซีย  ระหวา่งวนัท่ี 6-9 ตุลาคม 2552 
18. การศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์  ประเทศ

มาเลเซีย ระหวา่งวนัท่ี 29-30พฤศจิกายน 2552 
19. การศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ   ประเทศศรีลงักา ระหวา่งวนัท่ี 

30 พฤศจิกายน-5 ธนัวาคม 2552 
ปี 2010(2553)  

20. การศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว 
ระหวา่งวนัท่ี 29มกราคม-2กุมภาพนัธ์ 2553 

21. การศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ กรุงพนมเปญ  ประเทศเวยีตนาม 
ระหวา่งวนัท่ี 9-12 กนัยายน 2553 

22. การศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ เมืองเคปทาวน์   ประเทศ
สาธารณรัฐอฟัริกาใต ้ระหวา่งวนัท่ี 3-8พฤศจิกายน 2553 
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ปี 2011(2554)  
23. การศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ เวยีงจนัทร์   ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ระหวา่งวนัท่ี 29 มกราคม -2 กุมภาพนัธ์  
2011 

24. การศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ กรุงจาการ์ตา้   ประเทศ
อินโดนีเซีย ระหวา่งวนัท่ี 20-22กนัยายน 2554 

25.การศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์   ประเทศ  
     มาเลเซีย ระหวา่งวนัท่ี16-20 พฤศจิกายน 2011 
26.การศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ DHAKA   ประเทศบงัคลาเดส  
     ระหวา่งวนัท่ี 1-4 ธนัวาคม 2554 

ปี 2012(2555) 
 27.การศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ บาเซโรนา   ประเทศสเปน 

ระหวา่งวนัท่ี 4-9 มีนาคม 2555 
28. การศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ Incheon   ประเทศเกาหลี 

ระหวา่งวนัท่ี 26-29 สิงหาคม 2555 
29. การศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ LAS BANOS   ประเทศ

ฟิลิปปินส์ ระหวา่งวนัท่ี 8-10 ตุลาคม 2555 
30. การร่วมประชุมระดบัประเทศ : การแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT 

ชุมชนของประเทศฟิลิปปินส์ คร้ังท่ี 8 th Knowledge Exchange Conference on 
Community eCenters (KEC on CeCs) ณ โรงแรม APO View เมืองดาเวา ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ระหวา่งวนัท่ี 23-28 ตุลาคม 2555 

31. การศึกษาดูงานเก่ียวกบัAEC (Asean Economics Community) ศูนยก์ารเรียนรู้ ICT 
ชุมชน ณ นครหลวงเวยีงจนัทร์  ประเทศลาว ระหวา่งวนัท่ี 15-18 พฤศจิกายน 2555 

32. การประชุม Digital World ,2012 Knowledge to Prosperity เก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ 
ICT ชุมชน ณ เมือง DHAKA สาธารณรัฐประชาชนบงักลาเทศ  ระหวา่งวนัท่ี  5-10 
ธนัวาคม 2555 

33. ศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ระหวา่งวนัท่ี  11-13 ธนัวาคม 2555 

ปี 2013 (2556)  
34. ศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ เมืองกรานาดา ประเทศสปน 

ระหวา่งวนัท่ี  25พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2556 
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35. ศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ เมืองมะระกา ประเทศมาเลเซีย 
ระหวา่งวนัท่ี  24-26 มิถุนายน 2556 

36. ศึกษาดูงานเก่ียวกบั Distance Learning  ณ เมืองนิวฟันแลนด ์ลาบราดอร์ คิวเบคมหา
วทิยาลยันอร์ท แอตแลนติก  ประเทศแคนาดา  ระหวา่งวนัท่ี  26-8 สิงหาคม 2556 

ปี 2014 (2557)  
37. ท าวจิยั “ The ASEAN One Community ” in 2015  ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์  ประเทศ

มาเลเซีย ระหวา่งวนัท่ี  2 - 5 มิถุนายน 2557 
38. ท าวจิยั “ The ASEAN One Community ” in 2015   ณ เมืองบนัดาร์ เสรี เบกาวาน  

ประเทศบรูไน  ระหวา่งวนัท่ี  7 - 9 มิถุนายน 2557 
39.ท าวจิยั “ The ASEAN One Community ” in 2015   ณ เมืองจาร์การ์ตา้  ประเทศ

อินโดนีเซีย  ระหวา่งวนัท่ี  9 - 12 มิถุนายน 2557 
40. ท าวจิยั “ The ASEAN One Community ” in 2015   ณ กรุงยา่งกุง้   ประเทศพม่า  

ระหวา่งวนัท่ี  13 – 16  มิถุนายน 2557 
41. ท าวจิยั “ The ASEAN One Community ” in 2015    ณ  ประเทศสิงคโปร์  ระหวา่ง

วนัท่ี  15-17 มิถุนายน  2557 
42. ท าวจิยั “ The ASEAN One Community ” in 2015   ณ กรุงจาร์การ์ตา้  ประเทศ

อินโดนีเซีย ระหวา่งวนัท่ี  19 – 22  มิถุนายน 2557 
43. ศึกษาดูงานเก่ียวกบั Distance Learning  ณ  ประเทศนิวซีแลนด ์(30 กรกฎาคม 2014 ) 
      ออสเตรเลีย  (3 สิงหาคม 2014 ออสเตรเลีย) ระหวา่งวนัท่ี  29 -7 สิงหาคม  2557 
44. ศึกษาดูงานเก่ียวกบั Distance Learning  ณ  ประเทศเกาหลีใต ้ ระหวา่งวนัท่ี  22 

กนัยายน -1 ตุลาคม 2014  
45.ท าวจิยั “ The ASEAN One Community ” in 2015    ณ  ประเทศฟิลิปปินส์  ระหวา่ง

วนัท่ี  11-15 พฤศจิกายน 2014  
46.ท าวจิยั “ The ASEAN One Community ” in 2015    ณ  ประเทศเกาหลีใต ้ ระหวา่ง

วนัท่ี  24-29 พฤศจิกายน 2014  
47.ท าวจิยั “ The ASEAN One Community ” in 2015    ณ  ประเทศอินโดนีเซีย  ระหวา่ง

วนัท่ี  11-22 ธนัวาคม 2014  
ปี 2015 (2558)  

48.อบรม ASEAN YOUNG ENTREPENEUR  ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ระหวา่งวนัท่ี11-14 มกราคม 2015  

49.ศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
ระหวา่งวนัท่ี  21-22 มีนาคม 2015  



 7 

50.ศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ เมืองHamburg ประเทศสาธารณรัฐ
เยอรมนี ระหวา่งวนัท่ี  23-28 มีนาคม 2015  

51.ศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ เมืองจาร์การ์ตา้ ประเทศอินโดนีเซีย 
ระหวา่งวนัท่ี  31 มีนาคม – 3เมษายน 2015  

52.ประชุมวชิาการของ ASINA MEDIA INFORMATION AND COMMUNICATION                
CENTRE AMIC : Communicating in an e ASIA : Values ,and  Challenges  ณ เมือง     
ดูไบ ประเทศสาธารณรัฐอิมิเรท  ระหวา่งวนัท่ี  9  – 15 มิถุนายน 2015  

  53.ศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ เมืองมาเก๊า ประเทศจีน ระหวา่งวนัท่ี  
1 กรกฎาคม – 4 กรกฎาคม 2015  

  54.ศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ ประเทศ ฮ่องกง       ระหวา่งวนัท่ี  1 
กรกฎาคม – 4 กรกฎาคม 2015  

 55.ศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ เมืองมากาตา้ ประเทศอินโดนีเซีย        
ระหวา่งวนัท่ี  7 –10 กนัยายน 2015 

 56.ศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ กวัลาลมัเปอร์  ประเทศมาเลเซีย        
ระหวา่งวนัท่ี  7 –10 กนัยายน 2015 ต่อเคร่ือง 

 57. ศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ เมืองพนมเปญ ประเทศกมัพชูา        
ระหวา่งวนัท่ี 14 –17 กนัยายน 2015   

 58.ศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ เมืองซีบรู ประเทศฟิลิปปิบส์        
ระหวา่งวนัท่ี  22 –24 กนัยายน 2015   

 59.ศึกษาดูงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ เมืองกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้       
ระหวา่งวนัท่ี  23-28 พฤศจิกายน 2015 

60. ร่วมงานรับรางวลั ณ เมืองximen ประเทศจีน ระหวา่งวนัท่ี  29 พฤศจิกายน – 1 
ธนัวาคม 2015 
61. ร่วมงานรับรางวลั ณ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา       ระหวา่งวนัท่ี 14-
15 ธนัวาคม 2015 

ปี 2016 (2559) 
62.น าเสนองาน wlb  ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์  ประเทศมาเลเซีย ระหวา่งวนัท่ี  22-25        
กุมภาพนัธ์ 2016 

   63.น าเสนองาน  Teaching Authorship,Gender and Identity Through Grrrl ZINES  ณ 
2ND World Conference on Women s Studies “Empowering Future Generations of Women 
and Girls : Empowering Humanity” 5-6 May 2016 ,Colombo,Sri Lanka   
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งำนแต่ง เรียบเรียง แปลต ำรำระดับปริญญำตรี ปริญญำโทและปริญญำเอก 
   ปี 2539 
 1. “การจดัจ าหน่ายส่ิงพิมพภ์ายในประเทศ “ในเอกสารการสอนชุดวชิาการจดัการทางการ
พิมพ ์  หน่วยท่ี 5 ตอนท่ี 5.2 นนทบุรีโครงการสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2539 หนา้ 251-268 (จากทั้งหมด 3 ตอน) 

2 “การจดัการทางดา้นพสัดุการพิมพ”์ในเอกสารการสอนชุดวชิาการจดัการทางการพิมพ ์  
หน่วยท่ี 10 นนทบุรี   โครงการสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2539 หนา้ 133-179 

ปี 2540 
3. “เทคนิคการผลิตส่ิงพิมพบ์รรจุภณัฑ์”  ในเอกสารการสอนชุดวชิาประสบการณ์วิชาชีพ

เทคโนโลยกีารพิมพ ์ หน่วยท่ี 2 ตอนท่ี 2.2 นนทบุรี โครงการสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2540 หนา้ 78-87 (จากทั้งหมด 3 ตอน) 

4. “กลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อการแข่งขนัในธุรกิจการพิมพ”์ ในเอกสารการสอนชุดวชิา
ประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยกีารพิมพ ์ หน่วยท่ี 6 นนทบุรี โครงการสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2540 หนา้ 375-402 

ปี 2545 
5. “การจดัการส่ือส่ิงพิมพ”์  ในเอกสารการสอนชุดวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัส่ือส่ิงพิมพ ์ 

หน่วยท่ี 13 นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2545 หนา้ 304-361  
6. “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อส่ือส่ิงพิมพ”์  ในเอกสารการสอนชุดวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั

ส่ือส่ิงพิมพ ์  หน่วยท่ี 14 นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2545 
หนา้ 364-399 

ปี 2547 
7. “การประยกุตใ์ชก้ารส่ือสารเชิงพาณิชย”์ ในเอกสารการสอนชุดวชิาทฤษฎีและ

พฤติกรรมการส่ือสาร  หน่วยท่ี 15 นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
2547 หนา้ 450-490  

  ปี 2548 
 8. “การขายโดยพนกังานขายในฐานะเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด” ในเอกสารการสอน
ชุดวชิาการส่ือสารการตลาด หน่วยท่ี 8 นนทบุรี  สาขาวชิานิเทศศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2548   หนา้ 112-147   
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              9. “การตลาดเจาะตรงในฐานะเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด” ในเอกสารการสอนชุด
วชิาการส่ือสารการตลาด หน่วยท่ี 9 นนทบุรี  สาขาวชิานิเทศศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2548   หนา้ 152-184  

10.  “การพฒันาภาวะผูน้ าในงานนิเทศศาสตร์” ในเอกสารการสอนชุดวชิาประสบการณ์
วชิาชีพนิเทศศาสตร์  หน่วยท่ี 5   นนทบุรี  สาขาวชิานิเทศศาสตร์   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
2548 หนา้ 212-256  

11. “การวเิคราะห์ตลาดเป้าหมาย” ในเอกสารการสอนชุดวชิาส่ือโฆษณา  หน่วยท่ี 2 
นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2548 หนา้ 34-57  

12. “การวเิคราะห์ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย” ในเอกสารการสอนชุดวชิาส่ือโฆษณา  หน่วยท่ี 
3 นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2548 หนา้ 59-95  

13. “ การรายงานข่าวกบัความรับผดิชอบทางกฎหมาย ” ในเอกสารการสอนชุดวชิาการข่าว
ขั้นสูงและการบรรณาธิกร  หน่วยท่ี 15  นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2548 หนา้ 384-424  

14. “กฎหมายโฆษณา” ในเอกสารการสอนชุดวชิากฎหมายและจริยธรรมดา้นนิเทศศาสตร์  
หน่วยท่ี 12 นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2548 หนา้  160-198 

15. “ การเขียนงานเฉพาะดา้นในส่ือส่ิงพิมพ”์  ในเอกสารการสอนชุดวชิาการเขียนส าหรับ
ส่ือส่ิงพิมพ ์ หน่วยท่ี 10 นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2548 
หนา้ 44-96 

16. “  หลกัการเป็นนกัประชาสัมพนัธ์ท่ีดีและการเผยแพร่ ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์ ” 
ในเอกสารการสอนชุดวชิาการเขียนเพื่อการ ประชาสัมพนัธ์  หน่วยท่ี 8  นนทบุรี สาขาวชิา
นิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2548 หนา้ 116-139 

17. “ การประยกุตนิ์เทศศาสตร์ดา้นการวางแผนการปฏิบติังาน”  ในประมวลสาระชุด
วชิาการประยกุตนิ์เทศศาสตร์เพื่อการพฒันา    หน่วยท่ี 5   นนทบุรี  สาขาวชิานิเทศศาสตร์   หา
วทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2548 หนา้ 265-335 

ปี 2549 
18. “ การวางแผนรณรงคท์างการโฆษณา” ในเอกสารการสอนชุดวชิาการรณรงคก์าร

โฆษณา หน่วยท่ี 3  นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2549  
19. “ กฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัการโฆษณา” ในเอกสารการสอนชุดวชิาการรณรงคก์าร

โฆษณา หน่วยท่ี 15  นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2549  
20. “ การวเิคราะห์ผลิตภณัฑ์ ” ในเอกสารการสอนชุดวชิาการสร้างสรรคง์านโฆษณา 

หน่วยท่ี 5  นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2549  
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21. “ การวเิคราะห์ผูบ้ริโภค ” ในเอกสารการสอนชุดวชิาการสร้างสรรคง์านโฆษณา หน่วย
ท่ี 8  นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2549  

22. “ กฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานโฆษณา” ในเอกสารการสอนชุดวชิาการบริหารงาน
โฆษณา หน่วยท่ี 14 นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2549 

ปี 2553 
23. “การวเิคราะห์ตลาดเป้าหมาย” ในเอกสารการสอนชุดวชิาส่ือโฆษณา  หน่วยท่ี 2 

นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2553 หนา้ 34-57  
24. “การวเิคราะห์ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย” ในเอกสารการสอนชุดวชิาส่ือโฆษณา  หน่วยท่ี 

3 นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2553หนา้ 59-95  
25. “ การรายงานข่าวกบัความรับผดิชอบทางกฎหมาย ” ในเอกสารการสอนชุดวชิาการข่าว

ขั้นสูงและการบรรณาธิกร  หน่วยท่ี 15  นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2553 หนา้ 384-424  

26. “ ประเด็นการวจิยัทางนิเทศศาสตร์”ในประมวลสาระชุดวชิาสัมมนาประเด็นการวิจยั
ทางนิเทศศาสตร์หน่วยท่ี 1 นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2553  

ปี 2554 
27. “กฎหมายเก่ียวกบัโฆษณา” ในเอกสารการสอนชุดวชิากฎหมายและจริยธรรมดา้น

นิเทศศาสตร์  หน่วยท่ี 12 นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2554 
หนา้  160-198 
 ปี 2555 
 28. “การรู้เท่าทันสื่อและสารเพ่ือปกป้องและพัฒนาเด็กปฐมวัย” ในเอกสารการสอนชุดวชิา
นวตักรรมการส่ือสาร  หน่วยท่ี 6 นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
2555 หนา้  160-198 

29. “ส่ือภูมิปัญญาและพื้นท่ีสร้างสรรคเ์พื่อการพฒันาเด็กปฐมวยั” ในเอกสารการสอนชุด
วชิานวตักรรมการส่ือสาร  หน่วยท่ี 9 นนทบุรี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2555 หนา้  160-198 

ปี 2556 
30.  “ส่ือสุขภาวะของเด็กปฐมวยั”ในเอกสารการสอนชุดวชิาสุขภาวะเด็กปฐมวยั   หน่วยท่ี 

5 นนทบุรี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2555 หนา้  260-319 
31.“ส่ือ ICTเพื่อการพฒันาเด็กปฐมวยั” ในเอกสารการสอนชุดวชิานวตักรรมการส่ือสาร  

หน่วยท่ี 13 นนทบุรี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2555 หนา้  460-498 
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ปี 2557 
32.“ การวางแผนกลยทุธ์ทางการโฆษณา” ในเอกสารการสอนชุดวชิาการรณรงคแ์ละผลิต

งานโฆษณา  หน่วยท่ี 5 นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2557 
หนา้  460-498 

33.หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบนัฑิต แขนงนิเทศศาสตร์อาเซียนในโมดูลออนไลน์ 17701 
Communication Arts and ASEAN ท่ี  module 2(The Media Landscape in ASEAN),module3(The 
Telecommunications System in ASEAN) นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์ หาวทิยาลยัสุโขทยัธรร
มาธิราช  2557  

34.หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบนัฑิต แขนงนิเทศศาสตร์อาเซียนในโมดูลออนไลน์ 17702 
Philosophy and Communication Theories  ท่ี module3(Communication and 
Advocation :CriticalAnalysis in the Sociopolitical Conteext),module 4(Mass Communication 
Theory)นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2557  

35.หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบนัฑิต แขนงนิเทศศาสตร์อาเซียนในโมดูลออนไลน์ 17703 
Communication Paradigm and Research Practice นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์ หาวิทยาลยั
สุโขทยัธรรมาธิราช  2558  

36.หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบนัฑิต แขนงนิเทศศาสตร์บูรณาการ 15715  การวจิยัการ
ส่ือสาร นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์ หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2558  

37.หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบนัฑิต แขนงนิเทศศาสตร์บูรณาการ 15716  นวตักรรมการ
ส่ือสาร นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์ หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2558  

38.หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบนัฑิต แขนงนิเทศศาสตร์บูรณาการ 15717  การบูรณาการ
การส่ือสาร นนทบุรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์ หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2558  
งานวิจัย 

ปี 2544 
 1.  การศึกษาทิศทางการท างานร่วมกนัขององคก์รภาคส่ือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
องคก์รภาคประชาสังคมในการส่งเสริมวถีิชีวิตและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแก่เยาวชน 2544  ทุนจาก
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 
ปี 2545 
 2.   การประเมินผลการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
2545 ทุนจากส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
 3.   การศึกษาความคิดเห็นต่อการเปิดรับส่ือเสริมของบณัฑิต มสธ.  ทุนมสธ. 
 4.   การประเมินผลการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวชิาการผลิตงานประชาสัมพนัธ์ ทุนมสธ. 
ปี 2546 
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 5.   การวเิคราะห์และประเมินผลแผนปฏิบติัการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2544-2545 
ภาพรวมของประเทศ ทุนจากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์ 
ปี 2549 
 6.  สถานการณ์การส่ือสารเพื่อแจง้ข่าวเตือนภยัและการจดัการการส่ือสารลดความเส่ียงโรค
ไม่ติดต่อในกลุ่มเยาวชนไทย    2549  ทุนจากส านกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 
 7.   ศกัยภาพของไทยต่อการด าเนินการท่องเท่ียวแบบพ านกัระยะยาว    2549  ส านกังาน
เลขาธิการวฒิุสภา  รัฐสภา 
ปี 2550 
 8. ชุดโครงการการพฒันาองคค์วามรู้เร่ือง ส่ือเพื่อเด็ก 2550 ทุนจากสสย. 
 1)รายงานสถานการณ์เบ้ืองตน้ส่ือกบัเด็กเยาวชนในประเทศไทย “ ส่ือเพื่อเด็กและเครือข่าย
ส่ือเพื่อเด็ก ” 
 2)รายงานสถานการณ์เบ้ืองตน้ส่ือกบัเด็กเยาวชนในประเทศไทย “ เด็กท าส่ือและเครือข่าย
เด็กท าส่ือ ” 
 3)รายงานสถานการณ์เบ้ืองตน้ส่ือกบัเด็กเยาวชนในประเทศไทย “ ส่ือกบัเด็กเยาวชน 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ” 
 4)รายงานสถานการณ์เบ้ืองตน้ส่ือกบัเด็กเยาวชนในประเทศไทย “ ส่ือกบัเด็กเยาวชนชนเผา่
พื้นเมืองในประเทศไทย ” 
 5)รายงานสถานการณ์เบ้ืองตน้ส่ือกบัเด็กเยาวชนในประเทศไทย “ ส่ือกบัแรงงานเด็กไทย ” 
 6)รายงานสถานการณ์เบ้ืองตน้ส่ือกบัเด็กเยาวชนในประเทศไทย “ ส่ือกบัแรงงานเด็ก
ต่างชาติในประเทศไทย ” 
 7)รายงานสถานการณ์เบ้ืองตน้ส่ือกบัเด็กเยาวชนในประเทศไทย “ ส่ือกบัเด็กพิการใน
ประเทศไทย ”  
ปี 2551 
 9. การพฒันาองคค์วามรู้และการใชส่ื้อเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนทัว่ไปและเด็กเยาวชน
กลุ่มพิเศษของประเทศไทย 2551 ทุนจาก คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
 10. โครงการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื ภายใตโ้ครงการจดัตั้งศูนยก์าร
เรียนรู้ ICT ชุมชน   ส านกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 2551 ทุนจาก
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 11. การพฒันาศกัยภาพกลุ่มคนท างานท่ีบา้นดว้ยส่ือ ICT ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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ภายใตโ้ครงการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน  ส านกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 2551 ทุนจากกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 12.โครงการพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่องานบริหารและวชิาการระดบับณัฑิตศึกษา 
สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 2551 ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ปี 2552 
 13.โครงการด าเนินการจดันิทรรศการTelecentre ในงานประชุมนานาชาติ e-Asia 2008 
Conference and Exhibition  ทุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2552 
 14.โครงการอบรมเพื่อการส่งเสริมและพฒันาการใช ้ICT ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน 
2552 
ทุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2552 
 15.โครงการ Thaitelecentre.org Academy Curriculum phase 1 (กระทรวง ICT) 
 16. โครงการเพิ่มศกัยภาพพนกังานบริการธุรกิจท่องเท่ียวดา้นส่ือสารสารสนเทศ ภายใต้
โครงการชะลอการเลิกจา้งงาน(สมาคมท่องเท่ียว)2552 
ปี 2553 
 17.โครงการจดัท านโยบายทางดา้นการวิจยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ ปี 2553(วช.) 
 18.โครงการวจิยัและพฒันา เชิงปฏิบติัการเร่ือง การใช ้ict ในการพฒันาความมัน่คงของ
มนุษยใ์นกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงของประเทศไทย (กระทรวง พม.) 2553 
 19.การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการและฝึกอบรม โครงการ Empowering Homeworkers in 
Asean Countries Through the Usage of ICT (กระทรวง ICT) 
 20.โครงการประชุมระดมความคิดเร่ือง “ทิศทางการวจิยัดา้นนิเทศศาสตร์ พศ. 2553-
2554”(วช.) 
 21.โครงการศึกษาการโฆษณาของธุรกิจโทรคมนาคมและวเิคราะห์ผลกระทบท่ีมีต่อสิทธิ
ผูบ้ริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) 
 22.โครงการกิจกรรมอบรม /สัมมนาในศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ภายใตโ้ครงการพฒันา
ศูนยก์ารเรียรู้ ICT ชุมชน อยา่งย ัง่ยนื (กระทรวง ICT) 
 
ปี 2554 
 23.การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเร่ือง การด าเนินงานถอดบทเรียนเม่ือดอกรัก
บานพื้นท่ีสร้างสรรคเ์พื่อด็กในสภาวะยากล าบากในเมือง ในโครงการ”เพาะเมล็ดพนัธ์ุดว้ยหวัใจ” 
(มพด.) 
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 24.การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาเร่ือง  การรณรงครู้์จกัส่ือรู้ใชส้าร
อยา่งสร้างสรรคเ์พื่อร่วมสร้างสังคมความรู้ใหก้บัชุมชนทัว่ประเทศไทยผา่นชุมชนและศูนยก์าร
เรียนรู้ ICT ชุมชน(สสย.) 
ปี 2555 
 25.การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาเร่ือง  การฝึกอบรมหลกัสูตร
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือระดบัผูน้ า ขั้นความรู้ชั้นสูง ส าหรับขา้ราชการ สป.ทก. ระดบัช านาญการและ
ปฏิบติัการ และส านกังานรัฐมนตรี (สร.) ทุกระดบั(กระทรวง ICT) เร่ือง “การพฒันาหลกัสูตร
ลูกเสือไซเบอร์” ( Cyber Scout)  เพื่อการพฒันาและสร้างการมีส่วนร่วมระหวา่งทุกภาคส่วนในการ
ป้องกนัภยัจากไซเบอร์อีกทั้งการสร้างสรรคส่ื์อและกิจกรรมผา่นเครือข่ายไซเบอร์ดว้ย 

26. การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาเร่ือง  การเพิ่มศกัยภาพชุมชนท่ีเป็น
ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวกบัทกัษะเทคโนโลยกิีจกรรมพฒันาหลกัสูตรออนไลน์ส าหรับ ICT ชุมชน 
5.การส ารวจความตอ้งการของคนพิการในการเขา้ใชบ้ริการของหน่วยงานภาครัฐ(กระทรวง ICT) 
6.การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาเร่ือง  การจดัตั้งหอ้งเรียนชุมชนออนไลน์
ส าหรับอาเซียน(กระทรวง ICT) ) 
 27.วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันา  เร่ืองชุดความรู้เก่ียวกบั”การใช ้ICT เพื่อ
พฒันาศกัยภาพกลุ่มผูห้ญิงท างานท่ีบา้น”ภายใตน้โยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นระดบั
ชุมชน โดยใชศู้นยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชนเป็นฐาน(กระทรวง ICT) 

28. แนวทางการพฒันาเวบ็ไซตท่ี์ทุกคนเขา้ถึงไดข้องหน่วยงานภาครัฐภายใตโ้ครงการ
พฒันาผูสู้งอาย ุ(กระทรวง ICT) 
ปี 2556 
 29.การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาเร่ือง  การสร้างลูกเสือบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต( Cyber Scout)ประจ าปีงบประมาณ 2556      (กระทรวง ICT) 
 30.การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาเร่ือง  ชุดความรู้เก่ียวกบั เร่ือง  “การ
พฒันาหอ้งเรียนออนไลน์ชุมชนสู่อาเซียน”  (E-Community Classroom for ASEAN)  เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวติของชุมชน (กระทรวง ICT) 
 31.การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาเร่ือง  “การพฒันาหลกัสูตร
ออนไลน์ชุมชนสู่อาเซียน”  (E-Community Academy for ASEAN)  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวติของชุมชน (กระทรวง ICT) 
 32.  การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาเร่ือง  รูปแบบการการผลิตรายการ
น าร่องใหก้บั “สถานีวทิยโุทรทศัน์ออนไลน์เพื่อ ICT ชุมชนแห่งประเทศไทย” (กระทรวง ICT) 
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 33.วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาชุดความรู้เก่ียวกบั เร่ือง  “การพฒันา
หลกัสูตรออนไลน์ชุมชนสู่อาเซียน”  (E-Community Academy for ASEAN)  เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน (กระทรวง ICT) 
 34.วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาชุดความรู้เก่ียวกบั เร่ือง  “การพฒันาเวบ็
ไซดท่ี์ทุกคนเขา้ถึงได ้ภายใตโ้ครงการพฒันาสังคมผูสู้งอาย ุคนพิการและผูด้อ้ยโอกาสในสังคมดว้ย 
ICT (กระทรวง ICT) 
 35.วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาชุดความรู้เก่ียวกบั เร่ือง  “การอบรมความรู้
ดา้น ICTเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ภายใตโ้ครงการพฒันาสังคมผูสู้งอาย ุคนพิการและ
ผูด้อ้ยโอกาสในสังคมดว้ย ICT (กระทรวง ICT) 

36.การส ารวจความตอ้งการของคนพิการในการเขา้ใชบ้ริการของหน่วยงานภาครัฐ
(กระทรวง ICT) 

37.โครงการจดัตั้งห้องเรียนชุมชนออนไลน์ส าหรับอาเซียน(กระทรวง ICT) ) 
38.โครงการพฒันาหลกัสูตรออนไลน์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองภายใตห้ลกัของ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาคมในภูมิภาคอาเซียนอยา่งเท่าเทียม 
  
 39.โครงการผลิตรายการน าร่องใหก้บั “สถานีวทิยโุทรทศัน์ออนไลน์เพื่อ ICT ชุมชนแห่ง
ประเทศไทย” (กระทรวง ICT) 

40.การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาเร่ืองหลกัสูตรออนไลน์ ส าหรับ 
ICT ชุมชน (กระทรวง ICT) 
 41.การศึกษาความตอ้งการ ความเขา้ใจ ความตระหนกัรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ 
 42.แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาเร่ือง   รู้จกัส่ือ รู้ใชส้ารอยา่งสร้างสรรคส์ าหรับกลุ่มนอก
ระบบ 
 43.จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ(Work Shop) (กระทรวง ICT) 
  ปี 2557   

44.การรับรู้ ความพึงพอใจ และความคาดหวงัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อโครงการชุมชน
ตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวชีววถีิ(กฟผ.) 

45.การประเมินศกัยภาพของชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางชีววถีิเพื่อการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืเพื่อพฒันาต่อยอด นวตักรรมชุมชน 
 46. การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาชุดความรู้เก่ียวกบั “ The ASEAN One 
Community ” in 2015   นิเทศศาสตร์อาเซียน 10 ประเทศ (มสธ.) 
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ปี 2558 
 47. การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาเร่ือง    การส่งเสริมทกัษะความรู้
ในการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยกีารส่ือสารในยคุดิจิทลั เพื่อการจดัท าส่ือการตลาดออนไลน์
ใหแ้ก่กลุ่มสตรีดอ้ยโอกาสภายใตก้ารขบัเคล่ือนกิจกรรมการด าเนินงานของศูนย ์USONET (ส านกั
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) 

48. Preliminary Research on Development and Delivery of Livelihood-based e- Service 
for ASEAN Women (APWINC) 
 49.การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาเร่ือง  หลกัสูตรผูป้ระกอบการ
อาเซียน  ASEAN Young Entrepreneurs  : ASEAN Foundation and Partners (โครงการ 3 ปี)  
 50.การวจิยัเชิงปฏิบติัการการพฒันาระบบฐานขอ้มูลงาน CSR ท่ีส าคญัของ กฟผ.และ
ฐานขอ้มูลของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของ กฟผ. ปีท่ี 1 

51.การวจิยัสถานการณ์การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นโฆษณาในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 52.การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาเร่ือง  การสร้างศกัยภาพ
ผูป้ระกอบการไทย พร้อมเขา้สู่เศรษฐกิจยคุใหม่ (บริษทั อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั) 

53.การวจิยัเชิงปฏิบติัการการปรับปรุงระบบฐานขอ้มูล CSR ท่ีส าคญัและฐานขอ้มูลผูมี้
ส่วนไดเ้สียของกฟผ.(กฟผ.) ปีท่ี 2 

54.การวจิยัเก่ียวกบัเร่ือง Digital Forensics (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องคก์ารมหาชน)) 

55.การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาเร่ือง Work & Life Balance : 1 
Million ASEAN Voices in Work-Life Balance Thailand (eHomemakers c/o Corpcom Services 
Sdn Bhd, Malaysia) 

56.โครงการในค่ายอพยพ : โครงการอบรมผูป้ระกอบการเยาวชนอาเซียน (บริษทั 
ไมโครซอฟท ์(ประเทศไทย) จ ากดั)  

ปี 2559 
57.โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการหลกัสูตรผูป้ระกอบการอาเซียน(บริษทั ไมโครซอฟท ์

(ประเทศไทย) จ ากดั) 
58. .โครงการต่อยอดธุรกิจชุมชนดว้ยกลยทุธ์การตลาดดิจิทลัแบบแบ่งปันภายใตแ้นวคิด

พอเพียงและการพึ่งตนเอง แหล่งทุน DTAC 
59.SMART FARMER MODEL :SDG MODEL “คลงัอาหารชุมชน โอบอุม้โลก”เครือข่าย

อาหารปลอดภยั ชุมชนบา้นล่ิมทอง จงัหวดับุรีรัมย ์แหล่งทุน FAO 
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 60.โครงการ กสทช. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่สากลเพื่อพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื “การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และส่ือมลัติมีเดีย ในการด ารงชีวติประจ าวนั
อยา่งถูกวธีิ รู้เท่าทนัส่ือและสร้างโอกาสแก่ชุมชน แหล่งทุน ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 3 

61.รายงานการวิจยั เร่ือง ศกัยภาพของไทยต่อการด าเนินการท่องเท่ียวแบบพ านกัระยะ
ยาว;Thailand's potential for long-stay tourism แหล่งทุนวุฒิสภา 
ทีป่รึกษำวิทยำนิพนธ์/ดุษฎนิีพนธ์(2554-2558) 

1. สาธนี พนูทรัพย ์  รูปแบบ การน าเสนอ และเน้ือหาของเวบ็ไซตย์อดนิยมดา้นสุขภาพ
ในประเทศไทย  

2. น.ส.กญัญณ์ณัฐ   พิจิตรคดีพล การพฒันาศกัยภาพ "หมอนวดแผนไทย" ดว้ยวธีิการ
ฝึกอบรมผา่นส่ือไอซีที  

3. นายสุรพงษ ์  เกียรติพงสา การสร้างเน้ือหาใหม่ (New Media) เพื่อลดช่องวา่ง
ดิจิทลั (Digital Divide) ในพื้นท่ีชนบท 

4. นางพธัยา  จงัศรีวงศ์ การรับรู้สารสนเทศเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องกลุ่ม
บริโภคในแต่ละภาคของประเทศไทยภายหลงัประกาศใชก้ฎหมายหา้มโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

5. สมพร มีเครือ การรับรู้สารความตระหนกัเก่ียวกบัคุณประโยชน์และพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารประเภทผกัและผลไมจ้ากนิตยสารเพื่อสุขภาพของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

6. นาวาอากาศโทอรรณพ               นงคช์ะนา ภาพลกัษณ์กองบิน 21  
7. น.ส.ธนิตา  ทิมดี การวเิคราะห์ส่ือโฆษณาโทรศพัทมื์อถือกบัการบริโภคสัญญะ

ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  
8. น.ส.เพญ็พรรณ   เพิ่มชยัสุข การเปิดรับข่าวสาร  ความรู้  และพฤติกรรมการใช้

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางจากส่ือของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

9. นางณิชนยัน์   เป่ียมอภยัทอง กระบวนการส่ือสารเพื่อพฒันางานใหบ้ริการผูโ้ดยสาร
ภาคพื้นดิน  สายการบินบางกอกแอร์เวยส์  

10. นายรณภพ  บุญเรือง ความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดัจนัทบุรีต่อภาพลกัษณ์
มหาวทิยาลยั 

11. พระอนงค ์ แสงอรุณ ผลกระทบของส่ือเฟซบุค๊ต่อรูปแบบของการด าเนินชีวติของคน
เจนเนอเรชัน่ X ในเขตจงัหวดัสมุทรสาคร  
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12. นายปิติ  กนัทอง การส่ือสารการตลาดของบริษทัเอชไทย (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้  

13. นางสาวจนัทร์จิรา  โมรา การเปิดรับ  การแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตของนกัศึกษา  

14. นายหสัพร  ทองแดง การรับรู้และทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาส่งเสริมสังคมทางส่ือ
โทรทศัน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

15. นางสาวมนฤดี  ทองกลอย กลยทุธ์การสร้างส่ือเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการทาง
สายตา  

16. นายณฐัภูมิ  พรหมเมศ การส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองประดบัอญัมณีของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  

17. นายบรมวฒิุ  ถนอมวงศ์ กระบวนการและแนวคิดในการส่ือสารผา่นส่ือละครเวที 
ของคณะละครเวทีบริษทั SCENARIO จ ากดั  

18. นางสาวนิศาชล  วฒันาชยัผล การส่ือสารการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร  

19. นางสาวธญัลกัษณ์  ภกัดีค า อิทธิพลของส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ท่ีมีผลต่อการ
บริโภคน ้าผลไมใ้นจงัหวดัปทุมธานี  

20. นางสาวนนัทจิ์รา  แกว้พรหม บทบาทและการท าหนา้ท่ีส่ือชุมชนของวารสาร สาร
นครศรีธรรมราชท่ีมีต่อประชาชนในจงัหวดันครศรีธรรมราช  

21. นางสาวณฐัธิดา  สุขเรืองรอง การวเิคราะห์เน้ือหาดา้นสุขภาพของหนงัสือพิมพร์ายวนั
ภาษาไทย  

22. นายจิรัฐพงศ ์ ฉตัรกิตติชยั การออกแบบกิจกรรมของชมรมวทิยสุมคัรเล่น  
23. นางสาววลิาวณัย ์ เขียวมาก ทกัษะการส่ือสารของผูน้ าชุมชนตน้แบบ  
24. นางสาวนนัทวรรณ  ผลบุญ แนวทางการออกแบบส่ือโฆษณาภาพเคล่ือนไหวบน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  
25. นางสาวกิติยา  ศรีนรศกัด์ิศิลป์ การส่ือสารของเด็กชั้นประถมศึกษาผา่นส่ือ

โทรศพัทมื์อถือ  
26. นายธนกร  สุโภภาค การโฆษณาท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชเ้ครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ระบบทรูมูฟของผูบ้ริโภค  
27. นายไชยสิทธ์ิ  ทัว่จบ อิทธิผลของส่ือโฆษณาแฝงในละครโทรทศัน์ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
28. นายกมลรัตน์  เสราดี บทบาทของส่ือทีวสีาธารณะกบัการสร้างความสมานฉนัทใ์ห้

เกิดข้ึนในสังคมไทย  
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29. นางสาวอาภาพชัร  หงส์เวยีงจนัทร์ ทศันคติและความพึงพอใจ การรับรู้ข่าวสาร
ดา้นการประชาสัมพนัธ์รายการโทรทศัน์ บริษทั เอก็แซ็กท ์จ ากดั ในเขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร  

30. นายเกียรติณรงค ์ ครูบา การส่ือสารท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้
ปุ๋ยเคมี มาเป็นปุ๋ยอินทรียชี์วภาพของชาวนา อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย  

31. นายจกัรพนัธ์  เมษประสาท อิทธิพลของส่ือโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค: ศึกษากรณีนกัศึกษาระดบัปริญญาโท มหาวทิยาลยั สุโขทยัธรรมาธิ
ราช  

32. นางสาวอญัมณี  ฤาชา ความตอ้งการขอ้มูล ข่าวสารสุขภาพของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร (การส่ือสารสุขภาพ)  

33. นายทศัชยนัต ์ วาหะรักษ์ การส่ือสารและการเผยแพร่วฒันธรรมของแรงงานต่าง
ดา้วในจงัหวดัสมุทรสาคร  

34. นายมนสั  ชูผกา กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการพฒันาการเกษตร  
35. นางสาวปรียนนัท ์ ชุติวตัจิรบูรณ์ พฒันาการในการใชส่ื้อของเด็กพิการ  
36. นายกิจจา  ฉลาดพจนพร การส่ือสารเพื่อการรณรงคใ์หเ้กิดความร่วมมือหยดุภาวะ

โลกร้อนผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต  
37. จตุพร ล ามะณี การส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟมะรุมของ

บริษทั รมิตา เฮลธ์แอนดบิ์วต้ี จ  ากดั  
38. นางสาวกรักกฎ พรหมมูล การเปิดรับข่าวสารความรู้และพฤติกรรมการท่องเท่ียว

จงัหวดัล าปางของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
39. นางสาวณฐัฐิญา โมรา การเปิดรับและการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวจงัหวดั

เลยผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
40. นายพิศิฐ รัตนเชตกุล ความพร้อมของผูป้ระกอบการท่องเท่ียวไทยสู่การผลกัดนั

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวภายใตน้โยบายการส่ือสารการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
41. นายสมพร ดาวเรือง การส่ือสารวถีิชีวติไทยผา่นบทเพลงลูกทุ่งไทย 
42. นางน ้าผึ้ง ม่วงเฟ่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับสังคมคอมพิวเตอร์ของผูสู้งวยั 

ดุษฎบีัณฑิต 
43. นายณฐันนัท ์ศิริเจริญ การส่ือสารเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศจากส่ือ

อินเทอร์เน็ตของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
44. นางสาววฒันา จนัทร์จรัสวฒันา การส่ือสารสร้างการมีส่วนร่วมในการรณรงคเ์พื่อ

พฒันาสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวยัของประเทศไทย 
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45. นางสาวกฤชศุลี ทองเนียม กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อสร้างการยอมรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ในโครงการพฒันาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศไทย 

46. นายนครินทร์ ชานะมยั การรับรู้ปัจจยัการส่ือสารเพื่อสร้างระดบัความจงรักภกัดีต่อการ
ใชบ้ริการธุรกิจโทรทศัน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกในประเทศไทย 

47. นายกรกฎ จ าเนียร การพฒันารูปแบบสถานีโทรทศัน์ชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน ้าทะเลสาป
สงขลา 

48. นางมนสัชนก สุรชยักุลวฒันา แนวทางการผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อผูพ้ิการทางการ
มองเห็น 

49. นายพงศภทัร มนสั การสร้างแบรนดเ์คร่ืองประดบัอญัมณี 
 
บทควำม 
1.โฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดอยา่งไรจึงถูกตอ้งและเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค 
2. ก่อนตดัสินใจซ้ือห้องชุดในอาคารชุด 
3.The Effects of Internet Usage on Relation of the University Students in Bangkok Metropolitan 
Areas 
4.ส่ือมวลชนกบัการพฒันาเด็กพิการ 
5.การส่ือสารกบัการเกษตรในประเทศไทย 
6.ส่ือใหม่กบัการสร้างสังคมคุณธรรม 
7.ผลกระทบของการใชอิ้นเทอร์เน็ตต่อความสัมพนัธ์ทางสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร 
8.กระบวนการมีความสัมพนัธ์ผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
 
 
งำนเขียน /เผยแพร่ ตีพมิพ์ /น ำเสนอบทควำมวจัิย /บทควำมวชิำกำร เป็นภำษำไทย/
ภำษำต่ำงประเทศร่วมกบัรองศำสตรำจำรย์ ดร.กมลรัฐ อนิทรทศัน์ โดยมีส่วนร่วม ร้อยละ 50 
ปี 2554 
งานเขียน /เผยแพร่ ตีพิมพ ์/น าเสนอบทความวิจยั /บทความวชิาการ เป็นภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ 
เขียนหนังสือ / คู่มือ 
1. รู้จกัส่ือ รู้ใชส้ารอยา่งสร้างสรรคส์ าหรับกลุ่มวชิาชีพส่ือ 
2. เคร่ืองมือรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศส าหรับกลุ่มนอกระบบ  
3. คู่มือรู้จกัส่ือรู้ใชส้ารส าหรับกลุ่มนอกระบบ 
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น ำเสนอบทควำมภำษำต่ำงประเทศ 
1. ICT for Marginalizes in ASEAN and Asia  ณ DHAKA   ประเทศบงัคลาเดส  
     ระหวา่งวนัท่ี 1-4 ธนัวาคม 2554 
ปี 2555 
งานเขียน /เผยแพร่ ตีพิมพ ์/น าเสนอบทความวิจยั /บทความวชิาการ เป็นภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ 
น าเสนอบทความภาษาต่างประเทศ 
1. ICT เพื่อการพฒันาชุมชน คร้ังท่ี 8 th Knowledge Exchange Conference on Community 
eCenters (KEC on CeCs) ณ เมืองดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหวา่งวนัท่ี 23-28 ตุลาคม 2555 
2. Digital World 2012 : Knowledge To Prosperity : 6-8 December, 2012.   Dhaka, Bangaldesh 
ปี 2556 
งานเขียน /เผยแพร่ ตีพิมพ ์/น าเสนอบทความวิจยั /บทความวชิาการ เป็นภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ  
น าเสนอบทความภาษาต่างประเทศ 
1. น าเสนอส่ือใหม่เพื่อการพฒันา ท่ี NORTH  ATLANTIC COLLAGE, Canada ณ เมืองนิวฟัน
แลนด ์ลาบราดอร์ คิวเบคมหาวทิยาลยันอร์ท แอตแลนติก  ประเทศแคนาดา  ระหวา่งวนัท่ี  26-8 
สิงหาคม 2556 
2. Living the Information Society in Asia, ISEAS : IDRC & CRDI   (งานเขียนหนงัสือ) 
ปี 2557 
งานเขียน /เผยแพร่ ตีพิมพ ์/น าเสนอบทความวิจยั /บทความวชิาการ เป็นภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ  
น าเสนอบทความภาษาต่างประเทศ 
1. Preliminary Research on Development and Delivery of Livelihood-based e- Service for 
ASEAN Women (APWINC) sukmung university korea 
2. A Critical Analysis of Telecentre Operators, IDIA Presentation and Proceeding จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
ปี 2558 
งานเขียน /เผยแพร่ ตีพิมพ ์/น าเสนอบทความวิจยั /บทความวชิาการ เป็นภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ  
น าเสนอบทความภาษาต่างประเทศ 
1. Project Report Development and Delivery of Livelihood-based e- Service for ASEAN Women 
(APWINC) (งานเขียนหนงัสือ) 
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2. Evaluation forum for Development and Delivery of Livelihood-Based e- Service fro ASEAN 
Women (APWINC) sukmung university korea 
3.ICT to Empower Marginal Women in ASEAN (AMIC)ประชุมวชิาการของ ASINA MEDIA 
INFORMATION AND COMMUNICATION  CENTRE AMIC : Communicating in an e ASIA : 
Values ,and  Challenges  ณ เมืองดูไบ ประเทศสาธารณรัฐอิมิเรท  ระหวา่งวนัท่ี  9  – 15 มิถุนายน 
2015  
4. Digital Strategies for Development Summit 2015, Sep 22, Cebu, Philippines 
5. People Prosperity Preservation, July 27, 2015.  College of ASEAN Community Studies, 
Narasuan University, Thailand  
6. Access to ICT to Further Development – Assessing the Importance of ICT in the Post 2015 
Development Agenda.   Regional Internet Governance Forums, 13 July 2015, Macau 
 
 


