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เครื่องราชยอ์ิสริยาภรณ ์

1) ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)  2) ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 

  การท างาน 

2550 – ปัจจุบัน 
 

รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2558-ปัจจุบัน ประธาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2547 - ปัจจุบัน อาจารย์ท่ีปรึกษา ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หลักและร่วมสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสาขาวิชา
วิทยาการจัดการ 

2560-ปัจจุบัน กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2556-2558 ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2552-2558 กรรมการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
2552-2554 กรรมการผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ในสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2548 - 2556  กรรมการ คณะกรรมการบัณฑิตประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2550-2555 กรรมการบริหาร หลักสูตรผู้น าการเมืองยุคใหม่  สถาบันพระปกเกล้า  

2547 – 2550 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2552-2553 รองประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์(คณบดี) ฝ่ายวิชาการ สมัยท่ี 2 
กุมภาพันธ์ -พฤษภาคม 

2549 
รักษาราชการแทน ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (คณบดี) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2546 - 2548 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบัณฑิตประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2544 – 2548  
และ ปัจจุบัน 

กรรมการประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2544 – 2547 รองประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ(รองคณบดี) สมัยท่ี 1 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



2543 – 2545 หัวหน้ากลุ่มวิชาการโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2536 – 2546 อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2534 – 2536 กรรมการผู้จัดการและผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า 
บริษัท สติวดิโอแอด จ ากัด 

2531 – 2534 อาจารยป์ระจ าภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2530 – 2531 ช่างภาพ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 

การสัมมนาและการฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาตนเอง 

เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนในระบบ

การศึกษาทางไกล 

1. การจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning, T5  Model และ Moodle 
2. เทคนิคการสอนกลุ่มย่อย  
3. การพัฒนาโจทย์การวิจัยในระบบการศึกษาทางไกล 
4. การบรรณาธิกรณ์  

เพื่อการพัฒนาการ

เรียนการสอน      

นิเทศศาสตร์ 

5. การพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์พัฒนาการ  
6. การเขียนบทความวิจัย  
7. แนวโน้มการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์

ในประเทศไทย  
8. Perspective of Development Communication Research in Southeast 

Asian Countries at Kasetsart University  
9. องค์ความรู้ใหม่ทางนิเทศศาสตร์ 

 10. เทคนิคการสร้างสรรค์งานโฆษณา  
11. สถิติและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
12. การเขียนหนังสือและบทความ 
13. การถ่ายภาพและเทคนิคการปฏิบัติการห้องมืด 

เพื่อพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ  

14. องค์กรสมรรถนะสูง การตลาดภาครัฐ การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
15. Marketing Vision Beyond Year 2000: Winning Strategies in Asia Pacific 

Era by Marketing Association of Thailand 
16. การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ., AUN QA, CUPT QA, 

EdPEX  



การบริการวิชาการแกส่ังคม 

2531 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ วิทยากร และที่ปรึกษา 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และเอกชน 

อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

การเรียนการสอน 

นิเทศศาสตร์  

วิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  เส้นทางสู่ความส าเร็จนักนิเทศศาสตร์ สัมมนาการ
จัดท าผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและการท าวิทยานิพนธ์ ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์ การสร้างสรรค์และการผลิตสิ่งโฆษณา การณรงค์ทางการโฆษณา แนวโน้มและการ
พัฒนาทักษะการโฆษณา สัมมนาเทคโนโลยีการศึกษา การจัดท าแผนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

การสื่อสาร ทักษะการสื่อสาร : การพูดในโอกาสต่างๆ  การพัฒนาทักษะการสื่อสารในสถานการณ์
ฉุกเฉิน การเขียนบทความทางวิทยุกระจายเสียง พูดอย่างไรให้ประสบความส าเร็จทาง
ธุรกิจ Message Development Process หลักสูตร IEC Messages and Materials 
Development 
การสื่อสารกับสังคม : สื่อกับความรุนแรง การครอบง าสื่อ สังคมป่วยสื่อช่วยได้จริงหรือ ?  
คุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน  
การสื่อสารกับการบริการ : การสื่อสารเพื่อการเป็นเจ้าภาพการจัดงานกีฬาเยาวชนที่ดี  
การประชาสัมพันธ์ : การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร การ
เขียนบทความเพ่ือการประชาสัมพันธ์ เทคนิคการพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ การเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือการเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง การ
เขียนบทความทางวิชาการเพ่ือการสมานฉันท์ การประชาสัมพันธ์และการตอบข้อร้องเรียน
ในงานประกันสังคม การวางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการแนวทางการจัดการพ้ืนที่ชุม
น้ าอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม การวางแผนการประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกป่า
ชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี  การสร้างภาพลักษณ์ การวางแผนงาน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและรับ การบริหารประเด็นทางการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพื่อการ
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ประชาสัมพันธ์  
การสื่อสารสุขภาพ : การวางแผนรณรงค์การสื่อสารสุขภาพ กลยุทธ์การสื่อสารโรคอุบัติ
ใหม่ อุบัติซ้ า ยุทธวิธีการสื่อสารและการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารของกระทรวง
สาธารณสุข การรณรงค์การสื่อสารเพ่ือป้องกันและการอยู่ร่วมกันของผู้ผ่านการบ าบัดยา
เสพติด การวางแผนการสื่อสารโรคไม่ติดต่อระดับพื้นท่ี สื่อมวลชนสัมพันธ์ในงานบริหาร
โรงพยาบาล การสื่อสารการตลาดในงานสาธารณสุข การสื่อสารโน้มน้าวใจเพ่ือการดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรัง ภาพลักษณ์วิชาชีพการพยายาบาล การผลิตงานประชาสัมพันธ์ 
การสื่อสารกับการพัฒนาตน : การสื่อสารกับการพัฒนาตน การจัดการการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาคนดีและคนเก่งสู่ความส าเร็จ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตน การถ่ายทอด
ความรู้ด้านการปฏิบัติงานผ่านการเขียนคู่มือ สุขภาพจิตที่ดีในการท างาน และมนุษย์
สัมพันธ์ในการท างานให้ประสบความส าเร็จ การเป็นวิทยากรเยาวชนต้านยาเสพติด 
เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม 

การบริหารจัดการการ

สื่อสาร  

การจัดการงานประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การ
จัดการงานประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยนครพนม การจัดการการ
สื่อสารแบบบูรณาการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การจัดการการสื่อสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ  การจัดท าวารสารตลาดแรงงาน 

การสื่อสารการเมือง  การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทางการเมือง การประชาสัมพันธ์และการโต้ตอบทาง
การเมือง  

การพัฒนา 

 

บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านต่อการพัฒนาประเทศ  การวางแผนเพ่ือการพัฒนาชุมชน จ.
นนทบุรี เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจชุมชน การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์ลุ่มน้ าปะเหลียน จังหวัดตรัง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา การท าแผนบูรณาการท้องถิ่นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโครงการการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าอ่าวบ้านดอน การวิเคราะห์สถานการณ์ 
ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาจริยธรรม จังหวัดนนทบุรี ปฏิญญาและพันธกิจการ
พัฒนาจิตเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ จังหวัดนนทบุรี การพัฒนาจิตเชิง
จริยธรรมในการปฏิบัติงานระบบบูรณาการของบุคลากร อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาคณะท างานประชาสัมพันธ์ 
โครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนารถใน
วโรกาสทรงเฉลิมพระชนม์มายุ 72 พรรษา ที่ปรึกษาโครงการแนวทางการจัดการพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ที่ปรึกษาโครงการสัมมนาการศึกษาและฟ้ืนฟูระบบ
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นิเวศป่าชายฝั่งเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชนชายฝั่งทะเลที่ประสบภัยพิบัติ  

การบริหารจัดการ

องค์กร 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี การจัดท ายุทธ์ศาสตร์การค้าจังหวัด
นนทบุรี การพัฒนาทีมงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทักษะการบริหารระดับ
อ านวยการ กิจกรรม 5 ส. เทคนิคการประชุมในหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลาง 
การวิพากษ์แผนยุติธรรม จ.นนทบุรี การจัดการความรู้ของศูนย์วิทยพัฒนาอุบลราชธานี 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ หลักสูตรนักบริหารระดับต้น การจัดการความรู้ การพัฒนานัก
บริหารมหานครระดับสูงกรุงเทพมหานคร การจัดท าแผนกลยุทธ์ หลักสูตรนักบริหาร
ระดับต้น เทคนิคการน าเสนองาน Q.C. การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การประปานครหลวง การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การจัดท าแผนพัฒนาส านักผู้ตรวจการ
แผ่นดิน การบริการที่เป็นเลิศและคุณธรรมจริยธรรม การจัดการความรู้และวิธีการจัดการ
องค์ความรู้การพัฒนาชุมชน การจัดการความรู้และวิธีการจัดการองค์ความรู้กรมส่งเสริม
การเกษตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการจดบันทึก
ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน กรมส่งเสริม
การเกษตร การบริหารเชิงกลยุทธ์ : การด าเนินกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ : การ
วิเคราะห์สถานการณ์  การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แผนที่ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การพัฒนา อบจ.
ภูเก็ต สู่ความเป็นเลิศ และอบต.ต้นแบบ การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาบุคลากร การ
ท างานร่วมกัน ภาวะผู้น า เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารบ้านเมืองที่ดี การส ารวจ
การรับฟังความคิดเห็นการบริการ และพรบ.ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
ภาวะผู้น า 

หน่วยงานท่ีให้บริการ

วิชาการแก่สังคม  

กระทรวงศึกษาธิการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยนครพนม โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา 
International Center for Development Communication, Kasetsart University 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยรามค าแหง โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนวัด
ดอนทอง  
ส านักนายกรัฐมนตรี : กรมประชาสัมพันธ์  ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 2 และ เขต 4 กรม
ประชาสัมพันธ์ สถาบันการประชาสัมพันธ์  
กระทรวงการคลัง : โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตร กรมสรรพากร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 
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กระทรวงสาธารณสุข : กรมการแพทย์ ส านักงานสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กรมควบคุมโรค สถาบันธัญญารักษ์ โรงพยาบาลพิจิตร สสจ.ตรัง สสจ.
สมุทรปราการ 
กระทรวงมหาดไทย : กรมพัฒนาชุมชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ จ.ปทุมธานี ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นนทบุรี ส านักงานปกครอง จังหวัดนนทบุรี กองฝึกอบรม กรุงเทพมหานคร สหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมการ
พัฒนาชุมชน สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดนนทบุรี : ส านักงานปกครองจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงาน
การเกษตรจังหวัด ส านักงานพานิชย์จังหวัด  
กระทรวงแรงงาน : ส านักประกันสังคม กรมการจัดหางาน 
กระทรวงยุติธรรม : ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ส านักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ปปส.) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  ศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. อุบลราชธานี ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ส านักนายกรัฐมนตรี : ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คณะกรรมการการ
จัดท าแผนแม่บทการจัดสรรทรัพยากรสื่อสารมวลชน 
องค์กรอิสระ : สถาบันพระปกเกล้า ส านักผู้ตรวจการแผ่นดิน 
กระทรวงกลาโหม : ส่วนงานมวลชนและกิจการพิเศษ ส านักเลขาธิการ กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน กองทัพภาค 4   กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม 
องค์กรทางการเมือง  : พรรคประชาธิปัตย์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
องค์กรเอกชน : บริษัท Dole( Thailand ) Co.,Ltd. บริษัท META IMAGE CO.,LTD. 
โครงการบัณฑิตไทยฝึกงานระดับโลกที่ BBC World ประเทศอังกฤษ โครงการความ
ร่วมมือของสมาคมนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่ง
ประเทศไทย และยูบีซี บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จ ากัด 



กรรมการสอบไล่ภายนอก 

2548 - 2551 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ศรีษะเกษ 
2537 - 2538 วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 
2537 - 2538 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

งานคณะกรรมการ อนกุรรมการ คณะท างานในมหาวิทยาลัย 

คณะท างาน
ระดับสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ 

คณะท างานวิจัยประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประธาน อนุกรรมการ
วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล กรรมการ อนุกรรมการพัฒนาเครือข่ายและคณาจารย์ 
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะกรรมการจัดการ
ความรู้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะท างานศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต คณะท างานคัดเลือกนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญา
ตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะท างานวารสาร นิเทศศาสตร์ มสธ.ปริทรรศน์ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะท างานและวิทยากรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จมหาบัณฑิตนิเทศ
ศาสตร์ มสธ. รุ่นที่ 1-3 คณะท างานจัดการและผู้ด าเนินรายการวิทยุทาง webcasting และวิทยุ
ปฏิสัมพันธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะท างานจัดการน าเสนอและเผยแพร่วิทยานิพนธ์สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ คณะท างานในอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ ประธานคณะท างานในอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ คณะท างานกองทุนวิจัยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะท างานจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะท างานจัดท าสื่อวีซีดีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์  

คณะท างาน
ระดับ
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะท างานศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต คณะท างานร่างระเบียบว่าด้วยเงินรางวัลการผลิตเอกสารการศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง คณะท างานประกันคุณภาพสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ คณะกรรมการร่างระเบียบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะท างาน(ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาโท พ.ศ. 2547 คณะท างาน(ร่าง) ระเบียบ
เพ่ือรองรับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตร พ.ศ. 2547 
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2547 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารชุดวิชาระดับปริญญาตรี คณะท างานประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการและพนักงาน คณะท างานประกันคุณภาพสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 ฯลฯ 
 

งานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 

2531 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ วิทยากร และที่ปรึกษา 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และเอกชน 

2548 - ปัจจุบัน ผู้ประเมินผลงานวิชาการในการก าหนดต าแหน่งวิชาการ  

2551-ปัจจุบัน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และการตรวจประเมินการจัดการเรียนการ
สอนนอกที่ตั้ง ของ สกอ. 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 

การสอนระดับปริญญาตรี  

มสธ. 
2536-ปัจจบุนั 

การสร้างสรรค์งานโฆษณา การรณณรงค์และผลิตงานโฆษณา ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์ การวิจยันิเทศศาสตร์ การส่ือสารการตลาด  

ภายนอก มสธ. 
2531-ปัจจบุนั 

หลกัการโฆษณา การวางแผนรณรงค์เพ่ือการโฆษณา การโฆษณาและการสง่เสริมการขาย 
การวางแผนและการซือ้ส่ือโฆษณา การบริหารงานโฆษณา ปัญหาการโฆษณา สมัมนาการ
โฆษณา ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ หลกัการตลาด พฤตกิรรม
ผู้บริโภค การโฆษณาและพฤตกิรรมผู้บริโภค การส ารวจประชามตแิละการวิจยัตลาด การวิจยั
การประชาสมัพนัธ์ การผลิตส่ือการประชาสมัพนัธ์ การวิจยัการส่ือสาร การส่ือสารในองค์การ 
หลกัและทฤษฎีการส่ือสาร ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัภาพนิ่งและภาพยนตร์ ความรู้เบือ้งต้น
เก่ียวกบัส่ือสิ่งพิมพ์ ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ สถิตแิละการวิจยั
ส่ือสารมวลชน ภาษาเพ่ือการส่ือสาร การถ่ายภาพ การผลิตภาพยนตร์ 
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การสอนระดับปริญญาโท 

มสธ. 
2546-2558 

ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยี
การจัดการการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ศึกษา การประยุกต์นิเทศศาสตร์เพ่ือการพัฒนา บูรณาการ
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ สัมมนานิเทศศาสตร์ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ประสบการณ์
มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์  

ภายนอก มสธ. 
2548-2558 

การวิจัยและการวัดผลการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์เลือกตั้ง การสื่อสารกับการสร้างเครือข่าย
องค์กรทางสังคม การเผยแพร่และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนา  Fundamental of 
Development Communication  Communication and Social Marketing 

 

การสอนระดับปริญญาเอก 

1/2552 - 2553 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางนิเทศศาสตร์ ชุดวิชาวิทยปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร  
2553 – ปัจจุบัน  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย ชุดวิชาการวิจัยและ

ประเมินผลนิเทศศาสตร์  
2552-2557 ปรากฎการณ์นิเทศศาสตร์เพ่ือการก าหนดปัญหาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ชุดวิชาสัมมนาประเด็น

เพ่ือการวิจัยทางนิเทศศาสตร์  
2552 - ปัจจุบัน การจัดท าโครงการและประเมินโครงการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ ชุดวิชาสัมมนาประเด็นเพื่อการ

วิจัยทางนิเทศศาสตร์  

2552 - ปัจจุบัน ประสบการณ์และทักษะด้านการวางแผนงานนิเทศศาสตร์ ชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์
ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์ 

2/2552 ประสบการณ์และทักษะด้านการเป็นผู้น าและการเป็นผู้บริหารองค์กร ชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริม
ประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์ 

2552 - ปัจจุบัน ชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 



11 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

2547 - ปัจจุบัน อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2546 - ปัจจุบัน อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ 

2550-2555 กรรมการบริหารหลักสูตรผู้น าการเมืองยุคใหม่ สถาบันพระปกเกล้า   
2547- ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกริก 
2557-ปัจจุบัน ผู้ตรวจการประกันคุณภาพ  และผู้ตรวจมาตรฐานการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ส านักงานการ

อุดมศึกษา 

 

รางวัล 

2551 30 ปี 30 คนดี มสธ.   
2552 เข็มพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า  
2558 ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2558 ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนหอวัง 
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ผลงานวิชาการ 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทร. 099 421 4664, 099 421 1514, 0 2504 8351-3, 0 2504 8371, โทรสาร 0 2503 3580 
E-mail: titipat@hotmail.com, iamtitipat@gmail.com 

 

ผลิตเอกสารการสอนระดับปริญญาตร ี

2554 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 12 การจัดสรรงบประมาณโฆษณา 
ในเอกสารการสอนชุดวิชาสื่อการโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2554 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 14 การติดตามและประเมินผลสื่อโฆษณา 
ในเอกสารการสอนชุดวิชาสื่อการโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2552 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 9 การสื่อสารเชิงรุกและการสื่อสารในภาวะวิกฤตเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ในเอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2552 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 14 การสื่อสารการตลาดส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
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ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน  
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2551 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 6 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือพัฒนาชุมชน ใน
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารจัดการชุมชน สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2550 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 12 การบริหารสื่อสารการตลาด  
ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2550 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 1 แนวคิดการสร้างสรรค์งานโฆษณา 
ในเอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2550 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 6 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2550 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 8 การจัดการการตลาดเพ่ือชุมชน สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2547 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 9 การสื่อสาร  ในเอกสารการสอนชุดวิชาสังคมมนุษย์ 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2547 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 1 แนวคิดการสื่อสารการตลาด    
ในเอกสารการสอชุดวิชาการสื่อสารการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2547 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 5 การออกแบบสารเพ่ือการพัฒนา    
ในเอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารกับการพัฒนา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2547 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 6 การวางแผนและการจัดการงานนิเทศศาสตร์  
ในเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2547 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 6 การวางแผน การบริหารโครงการ และการประเมินผลโครงการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนา ในเอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารกับการพัฒนา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2547 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 9 การประเมินผลโครงการนิเทศศาสตร์  ในเอกสารการสอนชุดวิชา
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ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2546 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์ การวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  

ในเอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนและการควบคุมการบริหาร สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2545 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์ การวิจัยการโฆษณา เอกสารอัดส าเนา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2541 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เอกสารอัดส าเนา สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2540 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์ หน่วยที่ 9 อุตสาหกรรมการโฆษณา  
ในเอกสารการสอน ชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

ผลิตเอกสารประมวลสาระและแนวการศึกษา ชุดวิชาระดับปริญญาโท 

2548 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 2 การประยุกต์นิเทศศาสตร์ด้านการจัดการความรู้  
ประมวลสาระชุดวิชาการประยุกต์นิเทศศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  บัณฑิตศึกษา                
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2548 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 13 การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อกิจกรรมทางส่งเสริมการเกษตร  
ประมวลสาระชุดวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร 
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2548 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 6 การพัฒนาเครื่องมือการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ (เขียนร่วม)  
ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2548 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 6 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยวิธีการพัฒนาต้นแบบชิ้นงานทาง
นิเทศศาสตร์ (เขียนร่วม) ประมวลสาระชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ บัณฑิตศึกษา  สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2548 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 1 แนวคิดนิเทศศาสตร์ศึกษา  
ประมวลสาระชุดวิชานิเทศศาสตร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2548 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 13 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อการจัดการ 
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ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีการจัดการการสื่อสาร บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2547 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 5 การเขียนและการน าเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (เขียนร่วม) 
ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2547 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ (เขียนร่วม) 
ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2546 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 15 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสาร  
ประมวลสาระชุดวิชาปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2546 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  การวิจัยและการวัดผลการประชาสัมพันธ์ เอกสารอัดส าเนา  
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2546 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  หน่วยที่ 1 แนวคิดการวิจัยทางนิเทศศาสตร์  
ในประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

ผลิตเอกสารแนวการศึกษา ชุดวิชาระดับปริญญาเอก 

2552-2557 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  ประเด็นสาระท่ี 4 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางนิเทศศาสตร์  
ในแนวการศึกษาชุดวิชาวิทยปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2552-2553 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  ประเด็นสาระท่ี 6 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสาร  
ในแนวการศึกษาชุดวิชาวิทยปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2552-2560 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  ประเด็นสาระท่ี 2 ปรากฎการณ์นิเทศศาสตร์เพ่ือการก าหนดปัญหาการ
วิจัยทางนิเทศศาสตร์ ในแนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาประเด็นเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2552-2560 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  ประเด็นสาระท่ี 3 การจัดท าโครงการและประเมินโครงการวิจัยทางด้าน



16 
 

นิเทศศาสตร์ ในแนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาประเด็นเพ่ือการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ บัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2552-2560 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  ประเด็นสาระหลักที่ 1 ประสบการณ์และทักษะด้านการวางแผนงานนิเทศ
ศาสตร์  ในแนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์ 
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2552-2560 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  ประเด็นสาระหลักที่ 9 ประสบการณ์และทักษะด้านการเป็นผู้น าและการ
เป็นผู้บริหารองค์กร ในแนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศ
ศาสตร์ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2552-2560 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  ประเด็นสาระท่ี 8 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในแนวการศึกษาชุด
วิชาสัมมนาประเด็นเพ่ือการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2552-2560 ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์  ประเด็นสาระท่ี 9 การเขียนโครงการและรายงานผลการวิจัย ในแนว
การศึกษาชุดวิชาสัมมนาประเด็นเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

งานวิจัย 

2552 
การจัดการการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2552 
สปข.4 สู่ความเป็นเลิศ 
ส านักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ 

2551-2552 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญของสาขาวิชานิเทศศาสตร์  
2551 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2551 
การประเมินผลการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2550 
 

การติดตามผลการด าเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนนทบุรี 
ที่ท าการปกครองจังหวัดนนทบุรี 

2549 เมืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พึงประสงค์ 
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
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2549 การรับรู้ภาพลักษณ์ 
และการด าเนินงานแบบบูรณาการของส านักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี 

2549 การประเมินผลการจัดเสวนาประชาคมกระบวนยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 

2548 การพัฒนาศักยภาพของไทยต่อการด าเนินนโยบายท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว 
กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล ส านักวิชาการ ส านักเลขาธิการวุฒิสภา 

2548 
 

การศึกษาสถานการณ์และการจัดการการสื่อสารการแจ้งข่าวเตือนภัย 
เพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในกลุ่มเยาวชน 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   

2548 ภาพลักษณ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งของบุคลากรภายใน 

2547 การสร้างเครือข่ายการสื่อสารของพรรคการเมืองไทย 
2545 ภาพลักษณ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2544 การติดตามบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2557 การพัฒนามรรถนะการให้ค าปรึกษาของบุคลากรโรงไพ่ กรมสรรพสามิต 
2556 นิยามความดีของนักปกครองท้องท่ี 

2559 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มสธ.  

2560 การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนของปราชญ์ชาวบ้าน 

2560 การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดค าสอนพระพุทธเจ้าของพระกรรมฐานสายหลวงปู่ม่ัน  
 

บทความ 

2553 Titipat Iamnirun, INTRAPERSONAL COMMUNICATION MANAGEMENT FOR SELF-
DEVELOPMENT, International Conference 
Future Imperatives of Communication and Information for 
Development and Social Change, Bangkok, December 20-22, 2010 
Host: The Faculty of Journalism and Mass Communication 
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Thammasat University 
2549 ICT City ที่พึงประสงค์และยุทธวิธีการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ  

วารสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2548 การสร้างเครือข่ายการสื่อสารของพรรคการเมืองไทย 

น าเสนอในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2548 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จ.เชียงใหม่  

2546 เทคนิคการน าเสนองานด้วยการพูด  
วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.ปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 

2545 24 ปี มสธ.กับ 18 ปีนิเทศศาสตร์บทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลับสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 24 ปี  

2544 Advertising Learning through Distance Education in Thailand   
น าเสนอในการประชุมทางวิชาการ Perspective of Development Communication 
Research in Southeast Asian Countries at Kasetsart University,  September 2001 

2537 ความรักเนื้อหาสาระของการสื่อสารในสังคม 
วารสาร 10 ปีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2537 การฝึกอบรมเครื่องมือของการพัฒนานักโฆษณา 
วารสาร 10 ปีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2537 จริงหรือไม่ สถาบันการศึกษาผลิตนักโฆษณาแล้วใช้ไม่ได้ ? 
วารสาร 10 ปีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

การจดัการโครงการ 

2550 หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 

2549 หัวหน้าโครงการพัฒนาจิตเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงานระบบบูรณาการของบุคลากรใน
จังหวัดนนทบุรี  
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ปี 2549 จังหวัดนนทบุรี 

2549 ผู้ด าเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบบูรณาและการบริหารจัดการ
งบประมาณแบบพ้ืนที่ของบุคลากรในหน่วยงานในระดับจังหวัด  
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ปี 2549 จังหวัดนนทบุรี 
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2553 หัวหน้าโครงการ กลยุทธ์การจัดการการสื่อสารองค์กรสู่ความส าเร็จ 
2553 หัวหน้าโครงการ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนสู่ความส าเร็จ 

2554 หัวหน้าโครงการ การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อส
ม.) 

2555 หัวหน้าโครงการ การจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2555 หัวหน้าโครงการ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนสู่ความส าเร็จ 
2555-2557 หัวหน้าโครงการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ 

2557 หัวหน้าโครงการ การสื่อสารเพื่อพัฒนาปัญญา 

2558 หัวหน้าโครงการ การบริหารความสัมพันธ์เครือข่าย มสธ. 
2558-2559 หัวหน้าโครงการ การบริหารความสัมพันธ์เครือข่าย มสธ. 

2558-2559 หัวหน้าโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนของเครือข่าย มสธ. 

2560 หัวหน้าโครงการ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาคน งานและสังคม 
2560 หัวหน้าโครงการ การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนคนเกษตร 

 
 


