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ประสบการณ์ในการวิจัย/การท างาน 
 2557-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 2545-2557 อาจารย์ประจ าภาควิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสื่อสารบูรณาการ นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ก่อตั้งและร่างหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และ
โทรทัศน์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประธานสาขาวิชาภาพยนตร์และโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประธานโครงการวิจัยภาควิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  

 2531-2542 -หัวหน้าข่าว (หน้าผู้บริโภค) หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 
-ผู้ช่วยหัวหน้าข่าว (การเมือง) หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ สยามโพสต์ กรุงเทพ
ธุรกิจ 
-รีไรท์เตอร์ และผู้สื่อข่าว (การเมือง เศรษฐกิจ ศิลปะ สิ่งแวดล้อม สารคดี) 
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์สยามโพสต์  และหนังสือพิมพ์
สยามรัฐ 

-ผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์สารคดี หนังสือ วารสาร และ ผู้บรรยายภาพยนตร์สาร
คดี มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา   

-เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ธนาคารเอเชีย จ ากัด   

 
ความถนัดและความสนใจ 
 Globalisation, Film Studies, Documentary, Journalism, New Media, Media and 
Power, Critical theory, Media Studies. 
 
ผลงานวิจัย 
 Chanrungmaneekul, U. (On progress). Uses of Documentary as Social Practice 
for Advocacy and Educating Human Rights:  A case study of The Third Eye. Funded 
by SHAPE-SEA Project. 

อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2562). 120 ปีธุรกิจฉายภาพยนตร์และสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ทุน
สนับสนุนส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 
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 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2560). 120ปี ธุรกิจภาพยนตร์ไทย ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
และสังคมไทย, กรุงเทพฯ: ทุนสนับสนุนส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2557). การต่อรองในกระบวนการผลิตภาพยนตร์เชิงสังเกตการณ์
ผ่านปฏิบัติการสังคม กรณีศึกษาการคัดค้านการขยายท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่สาม ชุมชนบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี, ชลบุร:ี ทุนสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 Chanrungmaneekul, U. (2009). The Global Village: Grounded Experience, 
Media and Response in Eastern Thailand. A Doctoral Thesis. Loughborough 
University, UK. 
  Chanrungmaneekul, U. (2009). Working Class and Youth: Cultural Identities in 
British Social Realism Films of the 1990s. Master degree Dissertation. Leicester 
University, UK.  
 
ผลงานหนังสือ 
  
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2561). 120ปี ธุรกิจภาพยนตร์ไทย ในมิตปิระวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
และสังคมไทย. กรุงเทพฯ: โสภาการพิมพ์. 

อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2560). ‘120ปี ธุรกิจภาพยนตร์ไทย: สถานภาพความรู้ใน
ปัจจุบัน’. ใน เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ (บรรณาธิการ) ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์: สถานภาพความรู้ปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: โสภาการพิมพ์. 
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. (2548). ‘รัฐปิตาธิปไตย/ความเป็นพ่อของรัฐ: การเมือง ว่าด้วย
ลัทธิชาตินิยม เพศวิถี และเชื้อชาติในสิงคโปร์’ (แปล) ใน กาญจนา แก้วเทพ พริศรา แซ่ก้วย และ 
วรรณา ทองสิมา (บรรณาธิการ) ทั้งรักทั้งใคร่ ทั้งใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง.  เชียงใหม่: ศูนย์สตรีศึกษา 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2549) ‘เปิดม่านการรู้เท่าทันสื่อ’ ใน อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ  เปิด
ประตู สู่การรู้เท่าทันสื่อ แนวคิดทฤษฎีและประสบการณ์การรู้เท่าทันสื่อเพ่ือสุขภาพ. นนทบุรี: 
โครงการสื่อสร้างสรรค์สุขภาพ (สสส.) 
 
ผลงานต าราและแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และ อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2562). ‘สถานภาพองค์ความรู้’ . ใน

แนวการศึกษา สัมมนาประเด็นศึกษาทางนิเทศศาสตร์ ประเด็นสาระท่ี 1 (หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต). นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2562) (บรรณาธิการ) ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น 
(ชุดปรับปรุง 2561) นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2562). ‘การผลิตสื่อ’. หน่วยที่ 4 ในชุดวิชา สื่อศึกษา. นนทบุรี: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2561) ‘กลยุทธ์การบริหารตลาดและลูกค้า’ หน่วยที่ 4 ในชุดวิชา 
กลยุทธ์การบริหารกิจการสื่อสารมวลชน (นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต) นนทบุรี: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (อยู่ระหว่างการเรียบเรียง) 
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2561). (ประธานชุดวิชา) ‘แนวคิดพ้ืนฐานศิลปะภาพถ่ายและ
ภาพยนตร์’ หน่วยที่1 ใน ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ (ชุดปรับปรุง 2561) นนทบุรี: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2561). ‘สื่อและประโยชน์สาธารณะ’ หน่วยที่7. ใน ชุดวิชา  
นโยบายการสื่อสารและการก ากับดูแล. (นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต) นนทบุรี: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2560). ‘สื่อและอ านาจ’. ในแนวการศึกษา สัมมนาประเด็นศึกษา
ทางนิเทศศาสตร์ ประเด็นสาระท่ี 4 (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). นนทบุรี: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2560). ‘สื่อใหม่’. ในแนวการศึกษา ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร
ขั้นสูง ประเด็นสาระที่ 7 (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). นนทบุรี: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2560). ‘ปรัชญาและกระบวนทัศน์ในการแสวงหาความรู้และ
ความจริง’  ประเด็นสาระที่ 1 ในแนวการศึกษา การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง.  (หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต). นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2560). ‘ความหมาย กระบวนการ และการออกแบบความคิดการ
วิจัย’ ประเด็นสาระที่ 2 ในแนวการศึกษา การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง. (หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต). นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2560). Interdisciplinary Approach and Mixed Methods. 
ประเด็นสาระที่ 7. ในแนวการศึกษา การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง. (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต).  
นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2560). ‘การบริหารกิจการสื่อสารภาคพลเมือง สื่อสาธารณะและ
ภาคชุมชน’. หน่วยที่ 4 ใน ชุดวิชาทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร. (นิเทศศาสตร์
มหาบัณฑิต). นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2559). ‘การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการสื่อสารชุมชน’. ใน ชดุ
วิชา การศึกษาชุมชนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

Chanrungmaneekul, U. and Anantho, S. (2016). ‘Introduction to Comparative 
Communication Studies’, Module1. In Synthesis Content 17704 Comparative 
Communication Studies. Master course of Communication Arts for ASEAN. 
Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University.  

Wongrujira, M. and Chanrungmaneekul, U. (2016). ‘Lessons from 
Comparative Research of the U.S. and Europe’, Module2. In Synthesis Content 17704 
Comparative Communication Studies. Master course of Communication Arts for 
ASEAN. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University.  

Wongrujira, M., Chanrungmaneekul, U. and Petchkaew, K. (2016). ‘Lessons 
from Comparative Research of Thailand, the Philippines and Singapore’, Module3. In 
Synthesis Content 17704 Comparative Communication Studies. Master course of 
Communication Arts for ASEAN. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open 
University.  

Anantho, S., Suvachittanon, W., Chanrungmaneekul, U. and Petchkaew, K. 
(2016). ‘Lessons from Comparative Research of Cambodia, Laos and Myanmar and 
Vietnam’, Module6. In Synthesis Content 17704 Comparative Communication 
Studies. Master course of Communication Arts for ASEAN. Nonthaburi: Sukhothai 
Thammathirat Open University.  

อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2558ก). ‘การน าเข้า-ส่งออก และการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์
กระแสหลัก’. หน่วยที่ 9 ในชดุวิชา การบริหารงานภาพยนตร์. นนทบุรี: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2558ข). ‘การบริหารงานภาพยนตร์นอกกระแส’. หน่วยที่ 13 ใน
ชุดวิชา การบริหารงานภาพยนตร์. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
ผลงานการตีพิมพ์บทความ (วารสารวิชาการ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์) 
 
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. (2 พฤศจิกายน 2018) ‘หนังสารคดีในฐานะปฏิบัติการทางสังคม 
‘สิทธิมนุษยชน’ ในโลกแห่งความจริง’ (Thai and English versions) ใน Social Sign Society. ค้น
ได้จาก https://www.facebook.com/socialsignsociety/ 
 

https://www.facebook.com/socialsignsociety/
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อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2018). ‘Documentary: ความหมาย ความจริง ความลวง และ
สถานภาพ’  ใน Documentary Club ค้นไดจ้าก  
http://documentaryclubthailand.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0
%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A1-
%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B
8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5%
E0%B8%81%E0%B8%B8/ 

 
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (5 May 2017) ‘เปิดกรุหนังสือเก่า ว่าด้วยภาพยนตร์และศิลปะ
ของ ‘จิตร ภูมิศักดิ’์’ ใน The Matter  ค้นได้จาก https://thematter.co/rave/chit-phumisak-
and-his-
arts/23439?fbclid=IwAR0dSNcZ7AIulVWynHMsWSjDvGRCEflhyk75oxuV8f23mwS2A5VVtI
kTuVw 
 Chanrungmaneekul, U. (2016). ‘Contestations of Identity in Contemporary Thai 
Cinema’. In Drummond, P. (ed). THE LONDON FILM AND MEDIA READER 4: Visions of 
Identity - Global Film & Media, 2016. (E-book).  
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (19 ธันวาคม 2016). ‘Generation Gap กับความเห็นต่างเรื่อง
เสรีภาพสื่อ’. ใน The Matter.  ค้นได้จาก https://thematter.co/pulse/mass-media-
mentality-vs-
digitalmentality/14660?fbclid=IwAR2MJV_8815IKOiXTU2_7cIkXwnIa0LE0xC4BDzEJebhC
nycqDkVH1czQqw 
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2559) ‘กระบวนการต่อรอง ในการผลิตภาพยนตร์เชิง
สังเกตการณ์ผ่านปฏิบัติการสังคม กรณีศึกษาการคัดค้านการขยายท่าเรือแหลมฉบังเฟสสาม ชุมชน
บางละมุง จังหวัดชลบุรี’. ใน วารสารศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  (มกราคม-
เมษายน 2559). 
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. (2557). ‘Critical Discourse Analysis: วาทกรรม อุดมการณ์ 
และอ านาจ กรณีศึกษาและข้อถกเถียงส าคัญ ในบริบทการเมืองไทย’. ใน วารสารศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับ
ที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557). หน้า 115-143. 
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. (2557). ‘Discourse Analysis: Semiology and Narratology 
of ‘Human Traffic’: กรณีศึกษา อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอังกฤษในทศวรรษ 1990’. ใน 
วารสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ปีที ่4 ฉบับที่ 8 (ตุลาคม 2557). หน้า 108-
129.   

http://documentaryclubthailand.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B8/
http://documentaryclubthailand.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B8/
http://documentaryclubthailand.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B8/
http://documentaryclubthailand.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B8/
http://documentaryclubthailand.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B8/
https://thematter.co/rave/chit-phumisak-and-his-arts/23439?fbclid=IwAR0dSNcZ7AIulVWynHMsWSjDvGRCEflhyk75oxuV8f23mwS2A5VVtIkTuVw
https://thematter.co/rave/chit-phumisak-and-his-arts/23439?fbclid=IwAR0dSNcZ7AIulVWynHMsWSjDvGRCEflhyk75oxuV8f23mwS2A5VVtIkTuVw
https://thematter.co/rave/chit-phumisak-and-his-arts/23439?fbclid=IwAR0dSNcZ7AIulVWynHMsWSjDvGRCEflhyk75oxuV8f23mwS2A5VVtIkTuVw
https://thematter.co/rave/chit-phumisak-and-his-arts/23439?fbclid=IwAR0dSNcZ7AIulVWynHMsWSjDvGRCEflhyk75oxuV8f23mwS2A5VVtIkTuVw
https://thematter.co/pulse/mass-media-mentality-vs-digitalmentality/14660?fbclid=IwAR2MJV_8815IKOiXTU2_7cIkXwnIa0LE0xC4BDzEJebhCnycqDkVH1czQqw
https://thematter.co/pulse/mass-media-mentality-vs-digitalmentality/14660?fbclid=IwAR2MJV_8815IKOiXTU2_7cIkXwnIa0LE0xC4BDzEJebhCnycqDkVH1czQqw
https://thematter.co/pulse/mass-media-mentality-vs-digitalmentality/14660?fbclid=IwAR2MJV_8815IKOiXTU2_7cIkXwnIa0LE0xC4BDzEJebhCnycqDkVH1czQqw
https://thematter.co/pulse/mass-media-mentality-vs-digitalmentality/14660?fbclid=IwAR2MJV_8815IKOiXTU2_7cIkXwnIa0LE0xC4BDzEJebhCnycqDkVH1czQqw


7 

 

รายวิชาที่สอน 
ระดับปริญญาตรี 

-Chinese and ASEAN Films (International course) 

-English for Communication 

-Film Production 

-Advanced Film and Television Programme Production 

-Film Aesthetics 

-Media Literacy 

-Thai Film Business Administration and Management 

-Introduction to Film 

-Research Methodology in Communication Arts 

-Television Documentary 

-Documentary Film  

ระดับปริญญาโท 
-Comparative Communication Studies for ASEAN (หลักสูตรนานาชาติ) 

-สื่อและประโยชน์สาธารณะ 

-กลยุทธ์การตลาดและลูกค้าของกิจการสื่อ 

-การบริหารกิจการสื่อภาคพลเมือง ภาคชุมชนและภาคประชาชน 

-Marketing Communication Research  

-Language in Thinking and Action 

ระดับปริญญาเอก 

-การสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้  

-สื่อใหม่ 

-สื่อและอ านาจ 

-Interdisciplinary Approaches and Mixed Methods 

-ทฤษฎีวิพากษ์ในสื่อสารมวลชน 

-ปรัชญาและกระบวนทัศน์การวิจัย 

-ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน 
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ประวัติการรับทุนศึกษาและฝึกอบรม 
 -Writeshop Academic Writing Training. The Shape-SEA project. Penang, 
Malaysia (2019)  
 - "Digital and Connectivity in Southeast Asia: approaches and methods", the 
workshop co-organised by the Centre for Contemporary Social and Cultural Studies, 
Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University, the Media 
Ethnography Group,  Department of Media and Communications, Goldsmiths, 
University of London, with support from Department of Sociology and Anthropology,  
Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University. (6-7 January 2017) 
 -Visual Anthropology. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ (2554). 

-ทุน สกอ. ภายใต้ความดูแลของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  เพ่ือศึกษา

ระดับปริญญาเอก ณ Loughborough University, UK.  

-A Bursaries of University of Leicester for the Master degree Programme of 

Mass Communications, UK. 

 
ผลงานสร้างสรรค์ 

อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล และ ทีมงานภาพยนตร์สารคดี (2555) The Third Eye. 
ภาพยนตร์สารคดีเชิงสังเกตการณ์. ทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. 
 
วิทยากร การผลิตสื่อ และบริการสังคม 
 -อาจารย์พิเศษด้านภาพยนตร์และสื่อสารมวลชน สื่ออาเซียน Critical thinking และ การ
วิจัยปริญญาโท และปริญญาเอก 
 -วิทยากรอบรมด้านสื่อสารมวลชน การเขียนข่าว การเผยแพร่องค์กร การวิจัย การผลิต
ภาพยนตร์ และการสร้างคอนเทนต์ 

-ผู้ก ากับและอ านวยการสร้างภาพยนตร์สารคดี 
 -นักวิจัยด้านสื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ ศิลปะ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และ สื่อใหม่ 
 -ที่ปรึกษาโครงการด้านการผลิตสื่อ  โครงการรู้เท่าทันสื่อ 
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