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แบบประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 

1. ชื่อ – นามสกุล 

-นายก าจร หลุยยะพงศ์ 

2. วัน เดือน ปีเกิด 

-12 มกราคม 2515 

3. ต าแหน่ง 

-รองศาสตราจารย์ ดร. 

4. สังกัด 

-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

5. สาขาวิชา 

-นิเทศศาสตร์  

6. ความสนใจ 

-media and film studies, cultural studies, media and gender studies, development 

communication, media and community studies, health communication, mass 

communication. 

7.  ตัวอย่างรายวิชาที่เคยสอน 

-สื่อมวลชนกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ม.ธรรมศาสตร์) 

-ภาพยนตร์ศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ม.ธรรมศาสตร์) 

-สื่อมวลชนนานาชาติ (ม.ธรรมศาสตร์) 

-รู้เท่าทันสื่อ (จุฬาฯ) 

-ทฤษฎีการสื่อสารมวลชนส านักวิพากษ์ (จุฬาฯ และ ม.ธุรกิจบัณฑิต) 

-นวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (นิด้า และ ม.กรุงเทพ) 

-การวิจัยเชิงคุณภาพ (ม.กรุงเทพ, มสธ.)  

-การวิเคราะห์สื่อมวลชน (ม.กรุงเทพ) 

-การวิจารณ์ภาพยนตร์ (ม.รังสิต) 

-ทฤษฎีการสื่อสาร / การผลิตภาพยนตร์ / การสื่อสารชุมชน / การโฆษณาประชาสัมพันธ์ (มสธ.) 
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8. ต าแหน่งทางวิชาการ (ประวัติการท างาน) 

-รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ปี 2552) 

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ปี 2549) 

-อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ปี 2548) 

-อาจารย์ประจ าโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ปี 2544-

2548) 

-เจ้าหน้าที่วิเคราะหง์านบุคคล 5 ส านักงาน ก.พ. (ปี 2541-2544) 

-อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยอิสเทิรน์เอเชีย (ปี 2540-2541) 

9. ประวัติการศึกษา 

-นศด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์เรื่อง “การสื่อสารกับวาทกรรมอัตลักษณ์

ผู้สูงอายุในสังคมไทย”) 

-วม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (งานวิจัยโครงการเฉพาะบุคคล เรื่อง “ภาพยนตร์บู๊ของ

ฮอลลีวู้ดกับการสะท้อนภาพความเป็นชาย) 

-นศม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์เรื่อง “การน าเสนอภาพของความเป็น

ชายในโฆษณาเบียร์สิงห์”) 

-ศศบ. (ภาษาญี่ปุ่น, เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

10. สถานที่ติดต่อ 

-สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

11. ผลงานทางวิชาการ 

11.1 งานวิจัย 

1. กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. 2543. สื่อชุมชน. กรุงเทพฯ: สกว. (ในฐานะนักวิจัยร่วม) 

2. สมสุข หินวิมาน และคณะ. 2547. เครือข่ายการสื่อสารกับศักยภาพการด ารงอยู่ของชุมชน :   

ศึกษากรณีบ้านทุ่งขวาง จ.ชลบุรี. กรุงเทพฯ: สกว. (ในฐานะนักวิจัยร่วม) 

3. บุษบา สุธีธร และคณะ. 2549. การประเมินการรับรู้และภาพลักษณ์ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ. กรุงเทพฯ: สสส. (ในฐานะนักวิจัยร่วม) 
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4. บุษบา สุธีธร และคณะ. 2550. รายงานวิจัยการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ สสส . กรุงเทพฯ: 

สสส. (ในฐานะนักวิจัยร่วม) 

5. ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ. 2550. การศึกษาทบทวนการด าเนินการลดสูบบุหรี่ในประเทศไทย 

พ.ศ. 2540-2550 และบทบาท สสส. กรุงเทพฯ: สสส. (ในฐานะนักวิจัยร่วม) 

6. ก าจร หลุยยะพงศ์ และสมสุข หินวิมาน. 2551. ภาพยนตร์ไทยในรอบสามทศวรรษ (พ.ศ. 2520-2547). 

กรุงเทพฯ: สกว. 

7. ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ และคณะ. 2551. สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี : มสธ. (ในฐานะนักวิจัยร่วม) 

8. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2552. อัตลักษณ์และความสามารถทางการสื่อสารของแกนน าชมรมผู้สูงอายุ ต.โพธิ์

ไทรงาม จ.พิจิตร ในการท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน . กรุงเทพฯ : ส านักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม. 

9. ก าจร หลุยยะพงศ์ และคณะ. 2553. การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากการด าเนินงานของ สสส. 

ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ. กรุงเทพฯ : สสส. 

10. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2558. โครงการวิจัยเพื่อประเมินการรับรู้ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และ

ความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายต่อศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมศ.). กรุงเทพฯ : ศมส. 

11. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2559. ภาพยนตร์เด็กไทยกับการประกอบสร้างภาพตัวแทนเด็กและอุดมการณ์ที่แฝง

อยู.่ กรุงเทพฯ : สกว. 

12. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2560. ชุดโครงการวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร . 

กรุงเทพฯ : สกว.    

11.2 ต ารา 

1. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2547. หนังอุษาคเนย์. กรุงเทพฯ: ธรรมศาสตร์. 

2. ก าจร หลุยยะพงศ์ และคณะ. 2550. สงกรานต์ปีนี้มี Net ที่ Work: บทเรียนการรณรงค์สุขภาพในระดับ

ชุมชน. กรุงเทพฯ: ธรรมศาสตร์. 
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3. ก าจร หลุยยะพงศ์ และสมสุข หินวิมาน. 2552. หลอน รัก สับสน ในหนังไทย. กรุงเทพฯ: ศยาม. 

4. กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. 2553. การบริหารจัดการวัฒนธรรมพื้นบ้านแบบมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรม

การวิจัย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ภาพพิมพ์. (ผู้เขียนร่วม) 

5. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2556. ภาพยนตร์กับการประกอบสร้างสังคม. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์. 

6. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2559. หนังเล็กๆ กับเด็กน้อยๆ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 

7. กาญจนา แก้วเทพ และก าจร หลุยยะพงศ์. 2560. การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร: 

แนวคิดและบทสังเคราะห์. : กรุงเทพฯ :  หยินหยางการพิมพ์.  

8. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2561. การสื่อสารกับชุมชนศึกษา: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. ต าราประกอบการเรียน

การสอนชุดวิชาสัมมนาประเด็นศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 17903 ปีการศึกษา 2/2560. นนทบุรี: มสธ.   

11.3 บทความวิชาการ 

1. Kamjohn Louiyapong. 1998. “Discovering Hidden Stories: Mass Media and Japanese Popular 

Culture”. in Thammasat Review. Vol 3. No. 1: 166-169. 

2. ก าจร หลุยยะพงศ์ . 2544. “ครอบครัวกับความสัมพันธ์ที่ ไม่มีวันเปลี่ยน” . ใน กนกศักดิ์  แก้วเทพ 
(บรรณาธิการ). สตรีศึกษา 2. หน้า 134-218. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์. 

3. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2545. “จับเข่าคุยกันในรายการจับเข่าคุยกัน”. ใน สื่อบันเทิง: อ านาจแห่งความไร้
สาระ. หน้า 249-347. กรุงเทพฯ: ออลอเบาท์พริ้นท์. 

4. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2546. “1-2-3 หลักกิโลการศึกษา “สื่อและวัฒนธรรมศึกษาของไทย”. ใน วารสารวิจัย
สังคม. 26, 2 (2546). 

5. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2547a. “ปฐมบทแห่งการสื่อสารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”. ใน วารสารศิลปศาสตร์ 
4,1 (มกราคม.-มิถุนายน. 2547). 

6. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2547b. “นิทานสอนใจจากจักวรรดินิยมและจินตนาการเกี่ยวกับแดนลี้ลับ: การสร้าง
ภาพตัวแทนเรื่องเทศะและเพศของประเทศไทยในสายตาตะวันตก”. ใน เพศวิถี วันวาน วันนี้ และ
วันพรุ่ง. หน้า 226 – 272. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชั่งจ ากัด. (งานแปล) 

7. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2548a. “เปลื้องกามสูตร” ใน ทั้งรักทั้งใคร่ทั้งใช้ความรุนแรง. หน้า 28-56. กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชั่งจ ากัด. (งานแปล) 
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8. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2548b. “จงเก็บไว้ในครอบครัว: รัฐบาล การแต่งงาน และเพศในบริบทของจีนร่วม

สมัย”. ใน ทั้งรักทั้งใคร่ทั้งใช้ความรุนแรง. หน้า 229-284 กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิช

ชิ่งจ ากัด. (งานแปล) 

9. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2548c. “ตัดต่อสวย: ศัลยกรรมความงามและเทคโนโลยีการผลิตเรือนร่างของหญิง

ชาย”. ใน ทั้งรักทั้งใคร่ทั้งใช้ความรุนแรง. หน้า 285-327. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิช

ชิ่งจ ากัด. (งานแปล) 

10. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2548d. “จักกาย สานใจ จักสานความสุข”. ใน สื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข. หน้า 90-117. 

กรุงเทพฯ: ธรรมศาสตร์. 

11. กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. 2548e. “ผู้หญิงท างานในสื่อมวลชนไทย”. ใน เพศสถานะและเพศวิถีใน
สังคมไทย. หน้า 231-268 กรุงเทพฯ: บริษัทแอคทีฟ พริ้นท์จ ากัด. (ผู้เขียนร่วม) 

12. ก าจร หลุยยะพงศ์ และสมสุข หินวิมาน. 2548f. “ความลึกล้ าของสุนทรียะและโลกทัศน์ในหนังน้ าเน่า: 
กรณีศึกษาหนังผีไทยยุค 2520-2547”. ใน วารสารภาษาและหนังสือ. ปีที่ 36 (2548) : 100-185.  

13. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2548g. “ผู้คนบนผืนลุ่มแม่น้ าโขงบนแผ่นหนัง” ใน วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. ปีที่ 23 ฉ. 3-4: 1-20.  

14. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2549a. “จากกฎบผีบุญสู่ปอบหวีดสยอง”. ใน รัฐศาสตร์สาร. 27, 3 (กันยายน-

ธันวาคม): 99-121. 

15. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2549b. “ผีที่เปลี๊ยนไปในภาพยนตร์ไทย. ใน ธเนศ เวศร์ภาดา. (บรรณาธิการ). ภาษา

ส่องวัฒนธรรม วรรณคดีส่องชีวิต. หน้า 175-211. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

16. ก าจร หลุยยะพงศ์ และสมสุข หินวิมาน. 2550a. “วิ่งหารักมาอ่อนใจ เอื่อยไหลซบทรายกระเซ็น: ถอดรหัส

รัก (ที่ไม่ลับ) ของภาพยนตร์ไทย”. ใน รัฐศาสตร์สาร. 28, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม): 205-278.  

17. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2550b. “การพัฒนาผู้ชมตาคม”. ใน หนังสร้างสุข: กลยุทธ์การดูภาพยนตร์อย่าง

รู้เท่าทันเพื่อสุขภาพ. หน้า 209-229. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์. 

18. ก าจร หลุยยะพงศ์. 2551. “ผู้หญิงกับหนังรักแบบไทยๆ และความสัมพันธ์ข้ามชาติ”. ใน วารสารศิลป

ศาสตร์. 8, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 157-199. 
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