
ชื่อ-สกุล   รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยาธร  ท่อแก้ว 
สถานที่ท างาน:  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 
ต าแหน่ง/การปฏิบัติงาน  

ปัจจุบัน 
   -รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   -กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล มาหวิทยาลัยราชภัฎสรุาษฎร์ธานี 
   -ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 อดีต 

  -ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
   -ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
   -กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  

  -กรรมการบริหาร บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  
  -ประธานบริษัท พาโนราม่าเวิร์ลไวด์ จ ากัด  
  -กรรมประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  
  -ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง สภาผู้แทนราษฎร  
  -รองประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการอาเซียน สภาผู้แทนราษฎร  

   -กรรมการบริหารวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  
  -กรรมการบริหารวิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

   -รองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

การศึกษา/ฝึกอบรม 
 -ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 -ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

-ปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(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 “การก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ  
 และองค์การมหาชน” สถาบันพระปกเกล้า  
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-วุฒิบัตร “นักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง สายวิชาการ” ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
การท างาน/ความเชี่ยวชาญ 
 มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการสอน การวิจัย วิทยากรฝึกอบรม และการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาองค์กรด้านการสื่อสาร การบริหาร การบริการ การพัฒนาองค์กร การเป็นวิทยากร การ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ การพูดในโอกาสต่างๆ การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
รณรงค์ทางสังคม การรณรงค์การเลือกตั้ง โดยได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรส าหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของ
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชนหลายองค์กรโดยเป็นวิทยากรดังกล่าวข้างต้นมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 35 ปี โดย
มุ่งเน้นการการเรียนการสอนและการฝึกอบรมที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
มีความสุข การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 5.1 ผลงานวิจัย 
 (1) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบการสื่อสารในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสง” เทศบาลเมืองทุ่งสง 2556. 
 (2) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ตรองรับความเปลี่ยนแปลง” องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 2556. 
 (3) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี” เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 2556. 
 (4) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวธรรมชาติของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต” องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 2556. 
 (5) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวธรรมชาติของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี” เทศบาลนครนนทบุรี 2556. 
 (6) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบการสื่อสารในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ระยะที่ 2” เทศบาลเมืองทุ่งสง 2557. 
 (7) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวธรรมชาติของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 2” องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 2557. 
 (8) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์น้อย จังหวัดภูเก็ต” องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 2557. 
 (9) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวรองรับ
ประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2557. 
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 (10) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวรองรับ
ประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนต าบลอัยเยอร์เวง” องค์กรปกครองส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 
2557. 
 (11) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวรองรับ
ประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรของเทศบาลล าตาเสา” เทศบาลล าตาเสา 2557. 
 (12) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานโยธาและผังเมือง
รองรับความเปลี่ยนแปลงให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2557. 

(13) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านการตรวจและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแนวทางของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2557. 

(14) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบจังหวัดภูเก็ต” 
งบประมาณปี 2558 

(15) วิทยาธร ท่อแก้ว “การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงภาค
ประชาชน” เทศบาลเมืองทุ่งสง 2558. 

(36) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการจัดท าควบคุมภายในของสตง.
(แบบใหม่)และแนวทางการตรวจสอบข้อผิดพลาดของสตง.” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2558. 

(17) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2558. 

(18) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2558” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2558. 

(19) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารทางการเมือง:เจาะลึกกล
ยุทธ์การก าหนดนโยบาย การสื่อสารนโยบายและผลการด าเนินงาน การปราศรัย  และการพูดในโอกาสต่างๆ ให้
โดนใจมวลชน” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2558. 

(20) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้าน
บทบาทอ านาจหน้าที่ หลักการปฏิบัติงานสภาและแนวทางในการปฏิรูปท้องถิ่น” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสระบุรี 2558. 

(21) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรองรับความเปลี่ยนแปลง” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2558. 

(22) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “วิธีการจัดท าโครงการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทางการ
ตรวจของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2558. 

(23) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือการมีส่วนร่วมการพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสงภาคประชาชน ระยะที่ 2” เทศบาลเมืองทุ่งสง 2559. 
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(24) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จังหวัดสระบุรี ระยะที่ 2” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี 2559. 

(25) วิทยาธร ท่อแก้ว รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของกรมทางหลวงให้มี
ขีดสมรรถนะสูงตามเกณฑ์การบริหารการจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified Fundamental Level) ฉบับที่ 
2” กรมทางหลวง 2559. 

 
ผลงานต ารา/หนังสือ 

   ต ารา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน   
 วิทยาธร ท่อแก้ว. (2554). การน าเสนองานด้านนิเทศศาสตร์. ประมวลสาระชุดวิชานิเทศศาสตร์ศึกษา  
  หน่วยที่ 4 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, น. 1-1 – 1-46). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 วิทยาธร ท่อแก้ว. (2554). การบูรณาการวิชาชีพนิเทศศาสตร์กับการพัฒนาองค์การ. ประมวลสาระชุดวิชา 
  บูรณาการวิชาชีพเพ่ือประยุคใช้ในงานนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์ศึกษา หน่วยที่ 4 (ฉบับปรับปรุงครั้ง 
  ที ่2, น. 2-2 – 2-56). นนทบุร:ี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 วิทยาธร ท่อแก้ว. (2554). เครื่องมือการบูรณาการวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในการปฏิบัติงาน. ประมวลสาระชุด 
  วิชาบูรณาการวิชาชีพเพ่ือประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์ศึกษา หน่วยที่ 6 (ฉบับ 
  ปรับปรุงครั้งที่ 2, น. 6-2- 6-78). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 วิทยาธร ท่อแก้ว. (2557). การวิจัยประเมินผลทางนิเทศศาสตร์. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและ 
  ประเมินผลทางนิเทศศาสตร์ ประเด็นสาระหลักที่ 3 (30-33). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์. 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 วิทยาธร ท่อแก้ว. (2557). เครื่องมือวิจัยทางนิเทศศาสตร์. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและประเมินผล 
  ทางนิเทศศาสตร์ ประเด็นสาระหลักที่ 4 (33-36). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์.  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 วิทยาธร ท่อแก้ว. (2557). ปรากฏการณ์ทางสังคม: มิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย นโยบาย.  
  แนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาประเด็นและปัญหาเพ่ือการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ประเด็นสาระหลักที่ 1 

(33-36). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 วิทยาธร ท่อแก้ว. (2557). ปรากฏการณ์การสื่อสาร: มิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  
  แนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาประเด็นและปัญหาเพ่ือการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ประเด็นสาระหลักที่ 4 

(33-36). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 วิทยาธร ท่อแก้ว. (2557). ปรากฏการณ์การสื่อสาร: มิติด้านการประกอบกิจการการสื่อสารภาคธุรกิจ  
  ภาคสาธารณะและชุมชน. แนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาประเด็นและปัญหาเพ่ือ การวิจัย 
  ทางนิเทศศาสตร์ ประเด็นสาระหลักที่ 8 (33-36). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์. 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 



 5 

 วิทยาธร ท่อแก้ว. (2558). ประสบการณ์และทักษะด้านการบริหารโครงการการสื่อสาร. แนวการศึกษาชุด 
  วิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์ ประเด็นสาระหลักที่ 2 (33-36).  
  นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 วิทยาธร ท่อแก้ว. (2558). ประสบการณ์และทักษะด้านการเผยแพร่ความรู้ด้วยสื่อบุคคล. แนวการศึกษาชุด 
  วิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์ ประเด็นสาระหลักที่ 6 (33-36).  
  นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 วิทยาธร ท่อแก้ว. (2558). เทคโนโลยีการบริหารและการพัฒนาสังคมส าหรับนักนิเทศศาสตร์.  
                   เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับนักนิเทศสาสตร์ หน่วยที่ 8 
 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, น. 8-2 8-55). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 วิทยาธร ท่อแก้ว. (2558). ความรู้ด้านจิตวิทยาส าหรับนักนิเทศศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทาง 
 สังคมศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับนักนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 12 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, น. 12-2 12- 
 77).นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 วิทยาธร ท่อแก้ว. (2558). ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนส าหรับนักนิเทศศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทาง 
 สังคมศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับนักนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 12 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, น. 15-2 15- 
 112). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
 
 


