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ประวัติการศึกษา 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศ) 
นิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิต  
บัณฑิตศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โยธา) วศ.บ. 
สาระนิพนธ์ : ความแข็งแรงของโครงสร้างชั้นดิน พ้ืนที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ความเชี่ยวชาญและความสนใจ 
 

 ด้านการบริหารองค์กร สื่อสารมวลชน วิชาการ
ด้านนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/ สายงาน
ดิจิทัล 

 ด้านงานวิจัย ศึกษา ค้นคว้า โครงการวิจัย ด้าน
สื่อสารมวลชน ธรรมาภิบาล การตลาด 
พฤติกรรมผู้บริโภค 

 ด้านการอบรม พัฒนา เพ่ิมทักษะด้านวิชาชีพ
สื่อ การรู้เท่าทันสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การ
ก าหนดกลยุทธ์สื่อ 

 ด้านการอบรม บรรยาย ด้าน จริยธรรม 
จรรยาบรรณ วิชาชีพสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อ
ใหม่ และการวิเคราะห์สื่อ 

 ด้านอินเทอร์เน็ตศึกษา สื่อและวัฒนธรรมศึกษา 
พลเมือง และการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้พลเมือง 

 ด้านการเฝ้าระวังสื่อ ตรวจสอบสื่อ จัดท าระบบ
และข้อเสนอแนะต่อสื่อในเชิงจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ 

 ด้านอีสปอร์ต เกม และอินเทอร์เน็ต 

ธาม เชื้อสถาปนศิริ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 



 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 

 นักวิชาการ/นักวิจัยด้านสื่อสารมวลชนอิสระ  
ปัจจุบันก าลังศึกษา/ งานวิจัย ในช่วงปี 2560-2561 เรื่อง กฎหมายและมาตรการป้องกันการพนันในสื่อมวลชน 
สื่อออนไลน์ และ งานวิจัยเกี่ยวข้องกับการพนันในเกมอีสปอร์ตและมาตรการทางธุรกิจในการป้องกันเด็กและ
เยาวชนจากการเล่นอีสปอร์ต 

 ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560 บมจ อสมท (มหาชน) ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อดิจิทัล สถานนีโทรทัศน์ช่อง 9    
โมเดิร์นไนน ์

 2554 พฤศจิกายน -  2559 ผู้ช านาญการอาวุโส ด้านยุทธศาสตร์องค์กร 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) 

 2554 พฤศจิกายน – (2559) นักวิจัยช านาญการ ผู้จัดการฝ่ายวิจัย ประเมินผล และพัฒนา/นักวิชาการด้านสื่อ / 
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะแห่งประเทศไทย 
ความรับผิดชอบ: งานศึกษาวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ การวิจัยประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรสื่อสาธารณะ 
งานพัฒนาอบรมทักษะ เทคนิค ความรู้แก่บุคลากรวิชาชีพสื่อ 

 2547-2554 โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม 
(มีเดียมอนิเตอร์), มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา. www.mediamonitor.in.th 
o 2553 – 2554 นักวิชาการประจ าโครงการ 
o 2549 – 2553 ผู้จัดการกลุ่มงานวิชาการ 
o 2547 – 2549 นักวิจัย  

ความรับผิดชอบ: ออกแบบระเบียบวิธีวิจัย (นิเทศศาสตร์, สังคมศาสตร์) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เก็บข้อมูล การศึกษา วิเคราะห์ สรุป และเขียนรายงาน ตลอดจนแถลงผลการศึกษาสู่สาธารณะ 

 2546 – 2547 บริษัทฤทธา เหมราช (จ ากัด) วิศวกร (งานโยธา) 
 2545 – 2546 บริษัทเซ็คเทล (จ ากัด) วิศวกร (ระบบโทรคมนาคม และงานโยธา) 

 
ประสบการณ์บรรยาย ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
        

 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรสื่อเพ่ือสันติภาพ รุ่น 6-7 /“บทบาทสื่อในการสื่อสารสันติภาพ” 
 กระทรวงยุติธรรม / อบรมแก่อัยการและผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6-7-8 (ยธส.6-7-8) “การสื่อสาร

เพ่ือสร้างภาพลักษณ์” 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ / “พฤติกรรม รูปแบบ การสื่อสารในยุคดิจิทัล” 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ / การสื่อสารในภาวะวิกฤตและการสร้างแบรนด์องค์กร 
 หน่วยงานรัฐอ่ืนๆ อีกมาก เช่น กระทรวงยุติธรรม กรมประชาสัมพันธ์ กสทช. กระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์ 
 ส านักงานกิจการยุติธรรม: หลักสูตรผู้บริหารระดับกลางและสูง 

 
 



 

 

ประสบการณ์บรรยาย (และอาจารย์พิเศษ) (พ.ศ. 2561)                          
    

 2556-2559 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์ วิชามายาคติใน
การสื่อสาร (นิสิตปริญญาตรี ปี 4): บรรยาย 16 คาบ/เทอม 

 2557-8 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะสังคมมานุษวิทยา วิชา การบริหารธุรกิจ
วิทยุโทรทัศน์  (นิสิตปริญญาตรี ปี 4): บรรยาย 8 คาบ/เทอม 

 2558 อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิชา หลักการวารสารศาสตร์ในยุคสื่อดิจิทัล
และสื่อสังคม (นิสิตปริญญาโท): บรรยาย 8 คาบ/เทอม 

 2556 - 7 อาจารย์พิเศษ ภาควิชานิเทศศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)  วิชา นวัตกรรมสื่อ
ใหม่และสื่อสังคม (นิสิตปริญญาโท ): บรรยาย 16 คาบ/เทอม 

 2556-7 อาจารย์พิเศษ ภาควิชานิเทศศาสตร์  วิชา สื่อใหม่และสังคมสารสนเทศ (นิสิตปริญญาโท ): บรรยาย 4 
คาบ/เทอม 

 อาจารย์พิเศษ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะสังคมมานุษวิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา (2553 - 2555) วิชา MEDIA 
LITERACY (นิสิตปริญญาตรี ปี 2-4): บรรยาย 16 คาบ/เทอม 

 อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554 - 2555) วิชา New Media & Information 
(นิสิตปริญญาตรี ปี 3-4): บรรยาย 16 คาบ/เทอม 

 ปัจจุบัน ยังเป็น คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมและสิทธิเสรีภาพ, สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (สมัยที่ 7) ปี 
2555-2558 

 
ประวัติการสอน-บรรยาย และวิทยากร (2547 - 2560) 
 
มหาวิทยาลัยที่มีคณะวิชาด้านนิเทศศาสตร์ (2549-2560) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รายการข่าว/ข่าวบันเทิง) – วิชาสัมมนาสื่อ, ปริญญาตรี ปี 4 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา (เรื่องการรายงานข่าว/ข่าวบันเทิง/โฆษณาในรายการโทรทัศน์) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม (สื่อใหม่และเทคโนโลยีกับกระบวนการรายงานข่าว) 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (วิจัย-กลยุทธ์การโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ โฆษณาแฝง) 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (การวิจัยทางนิเทศศาสตร์เบื้องต้น, การวิจัยผู้รับสาร) 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ระดับปริญญาโท., วิชาสัญวิทยา ) 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิชารู้เท่าทันสื่อ. การรู้เท่าทันสื่อใหม่.) 
 มหาวิทยาลัยบูรพา (วิชารู้เท่าทันสื่อ, รายการข่าวโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์) 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สื่อใหม่, รายการคุยข่าว และทิศทางข่าวโทรทัศน์) 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รายการคุยข่าว/ข่าวในฟรีทีวี) 
 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (กระบวนการผลิตข่าวสืบสวนสอบสวน) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ (การรู้เท่าทันสื่อ, รายการข่าว/คุยข่าวในโทรทัศน์) 



 

 

ประวัติการสอน-บรรยาย และวิทยากร (2547 - 2560) 
 
มหาวิทยาลัยที่มีคณะวิชาด้านนิเทศศาสตร์ (2549-2560) 

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (โฆษณาแฝง โฆษณาตรงในรายการโทรทัศน์, ธุรกิจเคเบิ้ลทีวีในประเทศไทย) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระบบ และ ปัญหาเรตติ้งในรายการโทรทัศน์) 
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (สื่อใหม่ และกระบวนการบรรณาธิกรณ์ข่าว) 
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (ระบบตลาด โครงสร้างสื่อโทรทัศน์ไทย) 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วิชาระดับปริญญาโท: สื่อใหม่กับพลเมือง) 
 มหาวิทยาลัยพายัพ (จริยธรรมสื่อออนไลน์ในการน าเสนอข่าว) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (การรู้เท่าทันสื่อ จากสื่อเก่า สู่สื่อใหม่) 
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (รู้เท่าทันสื่อออนไลน์) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (สื่อเก่า สื่อใหม่ จริยธรรมและการรู้เท่าทันสื่อ) 
 มหาวิทยาลัยบูรพา (การเป็นผู้ด าเนินรายการที่ดี) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชังในยุคสังคมปัจจุบัน) 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชังในสื่อมวลชน , การผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบสื่อ

สาธารณะเพ่ือความมั่นคงในยุคดิจิทัล) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (สื่อมวลชนกับบทบาทในการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน) 
 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (ทักษะนักเรียนนิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล และ ประชาคมอาเซียน) 
 มหาวิทยาลัยรัฒนบัณฑิต (ภูมิทัศน์สื่อและการสื่อสารในยุคดิจิทัล) 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภูมิทัศน์สื่อ และการรู้เท่าทันสื่อ จริยธรรมสื่อ) 

มหาวิทยาลัยที่มีคณะวิชาด้านนิเทศศาสตร์ (2549-2560) 
 กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2559) 
 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2554-2558) 

องค์กรอื่นๆ  
 สภาผู้ชม (ทีวีไทย) วิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ 
 สมาคมนกัข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
 SEAPA 
 วิทยากร ประจ าโครงการ สิงห์ บริษัท สาระดี (รายการเรื่องจริงผ่านจอ) การผลิตรายการสารคดีเชิงข่าว 

 
 
 
 
 



 

 

การสัมมนา/อบรมต่างประเทศ                                                               
    

 Japan, Hiroshima, Hiroshima University: TJA- Academic Civil Engineering Cooperation with 
Thammasat University 2002 

 Germany, Gummersbach - Fridich Naumann Stifftung (FNS): 
Democracy Society-Political Party and NGOs: Friend or Enemy? 2006 

 Phillipines, Manila- Friedrich-Ebert-Stifftung (FES) 
Asian Media Summit 2008, Asian Media Barometer 2008 

 
การอบรม/ศึกษาดูงาน                                                                                      
    

 โครงการศึกษาดูงานส าหรับอาจารย์ผู้สอนด้านนิเทศศาสตร์: 
2553: โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย: 
หัวข้อศึกษา: (วิจัยเชิงคุณภาพ) การรายงานข่าวเชิงสงคราม และ สันติภาพ: ศึกษาเปรียบเทียบหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐและมติชน: ช่วงการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง , อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธณะ จัทรานุกูล
ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอในงาน: สัมมนาวิชาการ(ใหญ่) ประจ าปี ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ
ไทย, 2553 

 โครงการอบรมผู้บริหารองค์กรสื่อมวลชนระดับกลาง รุ่นที่ 2  
2553-2554: โดย สถาบันอิศรา, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
หัวข้อศึกษา : (วิจัยเชิงคุณภาพ) TWITTER JOURNALISM: กับประเด็นปัญหาทางวารสารศาสตร์,  
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธณะ จัทรานุกูล 

 
คณะกรรมการองค์กร/วิชาชีพสื่อ                                                  
    
องค์กรด้านวิชาชีพสื่อ (อดีต-ปัจจุบัน) 

 คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายและส่งเสริมการรับรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน (กระทรวงยุติธรรม) 
 คณะท างานขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อ กระทรวงสาธารณะสุขแห่งชาติ 
 คณะอนุกรรมการ (วิชาการ) สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2558-2560 
 คณะอนุกรรมการ (ชุดคุ้มครองผู้บริโภค) สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2558-2560 
 คณะอนุกรรมการ (ส่งเสริมจริยธรรมและสิทธิเสรีภาพ) สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2555-2558 
 คณะอนุกรรมการ (วิชาการ) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (2551-2554) 
 คณะอนุกรรมการ (วิชาการ) สภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย ปี 2553-2554 (ชุดร่างข้อบังคับจริยธรรมวิชาชีพ) 
 คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบสื่อมวลชน (คพส.) – ปฏิรูปสื่อ 

 
 



 

 

คณะกรรมการองค์กร/วิชาชีพสื่อ 
                                                
ด้านองค์กรภาคประชาสังคม (อ่ืนๆ) 

 คณะท างานด้านสื่อเพ่ือเด็กและเยาวชน (สสย.) 
 คณะท างานเพ่ือยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการพนันในสังคมไทย (มูลิธิสดศรี สฤษวงศ์) 
 คณะท างานด้านยุทธศาสตร์หลายเวที ด้านประชาสังคม เช่น มูลนิธิสาธารณะสุชแห่งชาติ ฯลฯ 
 กรรมการตัดสินรางวัล (ด้านข่าวโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์) 
 กรรมการพิจารณารางวัลหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ข่าว และสารคดี (พิราบน้อย) 2551-2554 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
 กรรมการพิจารณา รางวัลสารคดีข่าว (โทรทัศน์) รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ 2551-2554 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
 กรรมการพิจารณารางวัลการประกวดข่าวสิทธิเด็ก (สมาคมนักข่าวและยูนิเซฟ) 2551-2554 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
 
ความสนใจ                                                                                        
    

 สถานการณ์สื่อปัจจุบัน (รายการข่าว รายการบันเทิง) 
 กฎหมายและความเคลื่อนไหวสื่อมวลชน 

 
สาขาความเชี่ยวชาญ/การบรรยาย                                                  
    

 วิชาสื่อใหม่ (new media) เทคโนโลยีสื่อ และการหลอมรวมสื่อ 
 วิชาทฤษฏีสื่อสารมวลชนเบื้องต้น 
 วิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์/สถิติการวิจัย/การวิจัยขั้นสูง 
 วิชากระบวนผลิตข่าว/หนังสือพิมพ์ 
 วิชาการบรรณาธิกรณ์ข่าวขั้นต้น ขั้นสูง (ข่าวเชิงวิจัย ข่าวสืบสวนสอบสวน) 
 วิชาการวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน 
 วิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน 
 วิชารู้เท่าทันสื่อ /สื่อมวลชนศึกษา 
 วิชาโครงสร้างและอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์และวิทยุ 
 วิชาการผลิตรายการสารคดีข่าวโทรทัศน์และวิทยุ 
 วิชาสื่อมวลชนกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 วิชาวิเคราะห์ และวิพากษ์สื่อ และวิชาสื่อมวลชนศึกษา 
 วิชาสัญวิทยา/ทฤษฏีวิเคราะห์-วิพากษ์สื่อ (สตรีนิยม วาทกรรมวิเคราะห์ การวิเคราะห์ตัวบท) 



 

 

ความเชี่ยวชาญโปรแกรม                                                               
   

 (Office) Microsoft Office (word, excel, Power Point) 
 (Design) Adobe Illustrator, Page Maker, In-Design 
 (Statistics) SPSS 

 
หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์                                                                      
    

 นักเขียน: บทความลงพิมพ์ ในหนังสือพิมพ์มติชน และ หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ (2547 – ปัจจุบัน) 
: เนื้อหาด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม สื่อมวลชน 

 นักเขียน: บทความในหนังสื่อสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (2551-2554) 
: เนื้อหาด้านการท างานของสื่อมวลชน ในประเด็นมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 นักเขียน: คอลัมน์ มองสื่อ บทความลงเว็บไซต์ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) (2554-ปัจจุบัน) 
: เนื้อหาด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม สื่อมวลชน 

 บรรณาธิการ: หนังสือ รู้ทันสื่อ รวมบทความวิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อ (2553), 
: ส านักพิมพ์มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก ISBN 978-616-7309-20-0 

 
รายชื่องานศึกษา/วิจัย (2549- ปัจจุบัน)                                                            
   
งานวิจัย ด้านเด็กและเยาวขน 

1. 2561 “ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานรัฐบาล เอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องต่อมาตรการในการ
ก ากับดูแล ป้องกัน เด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเล่นวิดีโอเกม/เกมออนไลน์เพ่ือแข่งขันชิงเงิน
รางวัล (e-Sports) อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน” 

2. 2561 “ข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลการพนันที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการแข่งขันเล่นวิดีโอเกม/เกมออนไลน์เพ่ือ
แข่งขันหรือชิงเงินรางวัล (e-sports) ที่มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม” 

3. 2559 “ข้อเสนอแนวทางในการก ากับดูแลกิจกรรมเสี่ยงโชค แถมพก ในสื่อมวลชน เพ่ือป้องกันเด็กและเยาวชน
จากปัญหาการพนัน” 

4. 2558 “การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่องมาตรการส่งเอสเอ็มเอสข้อความสั้นที่ใช้ในการเสี่ยงโชคและเข้า
ข่ายการพนัน” 

5. 2553 “การพัฒนาเครื่องมือแยกประเภทเนื้อหารายการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการวิทยุโทรทัศน์ และ การพัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว” 

 
 
 
 
 



 

 

รายชื่องานศึกษา/วิจัย (2549- ปัจจุบัน)                                                            
   
งานวิจัย 

1. 2549 – 2553 โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม (Media Monitor) มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา 
เป็นงานศึกษา 48 เรื่อง 

นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 1  รายการละครในช่วงเวลาเด็กและครอบครัวทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี  
นักวิจัยหลัก : รอบที่ 2   ภาพตัวแทนและความสมดุลในรายการข่าวโทรทัศน์กับบทบาทในการสร้าง
ความสมานฉันท์ในสังคมไทย (3, 5, 7, 9, 11 และ itv เดือนกันยายน 2548 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 3   รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี (3, 5, 7, 9, 11 และ itv  
วันที่ 5 -11 มกราคม 2549) 
นักวิจัยหลัก : รอบที่ 4   รายการข่าว/วิเคราะห์ข่าวโทรทัศน์ ฟรีทีวี: กรณีการชุมนุมของประชาชน 11 
กุมภาพันธ์ 
นักวิจัยหลัก : รอบที่ 5   การรายงานข่าว เหตุการณ์การเมืองของสื่อโทรทัศน์  ในวันที่ 4,11 และ 26 
กุมภาพันธ์ 49 
นักวิจัยหลัก : รอบที่ 6   จับตาดู SMS การเมือง: ในรายการข่าว/วิเคราะห์ข่าววันที่ 21-27 มีนาคม 
2549 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 7   จับตาข่าวการเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549 ทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี  
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 8   จับตาข่าวการเลือกตั้งส.ว.19 เมษายน/ (ซ่อม) ส.ส.23 เมษายน 2549 
นักวิจัยหลัก : รอบที่ 9   ฟุตบอลโลก 2006 :การพนัน, แอลกอฮอล์และการชิงโชคกับบทบาทของสื่อ
ไทย” (วันที่ 9-15 มิถุนายน 2549) 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 10  “รายการ นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน” ในสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 11  โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อฟรีทีวี 
นักวิจัยหลัก : รอบที่ 12   โทรทัศน์ไทยมองผู้ชมเป็น “ผู้บริโภค” (consumer) หรือ“พลเมือง” 
(citizen) 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 13   เรื่อง”รายการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะในฟรีทีวีประเทศไทย” 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 14   เรื่อง “เรตติ้งรายการโทรทัศน์ : ประสิทธิภาพและข้อจ ากัด” 
นักวิจัยหลัก : รอบที่ 15   ”ความเป็นละครในข่าวการเมืองเรื่องเลือกตั้ง” โดยจัดร่วมกับ สมาคม
นักข่าววิทยุโทรทัศน์และโทรทัศน์ไทย 
นักวิจัยหลัก : รอบที่ 16   เรื่อง”การน าเสนอเนื้อหาการเลือกตั้งในสื่อฟรีทีวีไทย” โดยจัดร่วมกับ 
สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์และโทรทัศน์ไทย 
นักวิจัยหลัก : รอบที่ 17   “จับตาสื่อทีวีท าหน้าที่การเลืองตั้ง 50” โดยการส่งรายงานผลการศึกษาทาง
โทรสารไปยังสื่อมวลชนทุกแขนง จ านวน 3 ครั้ง ตลอดวันที่มีการเลือกตั้ง 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 18  เรื่อง”การโฆษณาตรงและแฝงในละครซิทคอม” 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 19   เรื่อง “อคติและภาพตัวแทนในละครซิทคอม” 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 20   เรื่อง “สื่อหนังสือพิมพ์กับการน าเสนอเนื้อหา การจัดตั้งรัฐบาล  
หลังการเลือกตั้ง ทั่วไป 23 ธันวาคม 2550” 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 21   เรื่อง “โฆษณาในรายการเด็ก” 



 

 

รายชื่องานศึกษา/วิจัย (2549- ปัจจุบัน)                                                            
   
งานวิจัย 

1. 2549 – 2553 โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม (Media Monitor) มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา 
เป็นงานศึกษา 48 เรื่อง 

นักวิจัยหลัก : รอบที่ 22   เรื่อง “การรายงานข่าวเหตุการณ์ การชุมนุมทางการเมืองในฟรีทีวี  31 พ.ค. 
-1 มิ.ย.51” 
นักวิจัยหลัก : รอบที่ 23/1 เรื่อง “ฟุตบอลยูโร 2008 : การพนันและการชิงโชคทางเว็บไซต์และออดิ
เท็กซ”์   
นักวิจัยหลัก : รอบที่ 23/2 เรื่อง “ฟุตบอลยูโร 2008 : การพนันและการชิงโชคทางสื่อหนังสือพิมพ์ 
และวิทยุ”    
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 24 เรื่อง “รายการคุยข่าว/เล่าข่าวทางสื่อโทรทัศน์” 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 25 วาทกรรมความงามในโฆษณาทางโทรทัศน์ 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 26 การรายงานข่าวเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 27 รายการอาหารในฟรีทีวี 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 28 รายการแนะน าสินค้า 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 29 รายการการ์ตูนในฟรีทีวี 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 30 รายการเกษตรในฟรีทีวี 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 31 รายการข่าวเศรษฐกิจ 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 32 รายการเพลงในฟรีทีวี 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 33 รายการสุขภาพในฟรีทีวี 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 34 ส ารวจผังฟรีทีวี 52 
นักวิจัยหลัก : รอบที่ 35-36  ฟรีทีวีกับการรายงานข่าวการชุมนุมทางการเมืองระหว่างวันที่ 8-14 
เมษายน 2552 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 37 ภาษาและความรุนแรงในข่าวชุมนุมทางการเมืองในสื่อหนังสือพิมพ์    
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 38 ความรุนแรงในละครไทย ปี 2551 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 39 รายการโทรทัศน์เพื่อการอยู่รอดในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 40 รายการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฟรีทีวี 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 41 สื่อกับการรายงานข่าวโรคอุบัติใหม่ "ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙" 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 42 รายการท่องเที่ยวในฟรีทีวี     
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 43 โฆษณาแฝงและตรงในฟรีทีวี 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 44 รายการข่าวเหตุการณ์ชุมนุม นปช. 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 45 ปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมออนไลน์ 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 46 รายการข่าวบันเทิงในฟรีทีวี 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 47 รายการส ารวจผังในฟรีทีวี 
นักวิจัยหลัก : รอบท่ี 48 สภาพปัญหาในกิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม และภารกิจของกสทช. 



 

 

งานวิจัย/ร่วมกับสถาบันวิชาการอ่ืนๆ                                                                 
   

 นักวิจัยหลัก โครงการข่าวสืบสวน: โครงการวิจัยร่วมกับสกว.หัวหน้าคณะนักวิจัย สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2550) 
 นักวิจัยร่วม 2549-2553 โครงการประกวดหนังสือพิมพ์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันอิศรา และสมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (2554) 
 โครงการศึกษา “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การแก้ไขปัญหาการพนันในข้อความสั้น (sms) เพ่ือการแก้ไขปัญหา

การพนันในเด็กและเยาวชน” (2555) 
 รายงานผลการศึกษา เรื่อง “การรายงานข่าวเชิงสันติภาพ ศึกษากรณีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และมติชน (ช่วงการ

รายงานข่าวการชุมนุม (เมษายน 2553)” โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (โครงการอบรมดู
งานส าหรับผู้สอนวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์) – น าเสนอผลงาน ณ เวทีสัมมนาวิชาการ-วิชาชีพสื่อ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 ธาม เชื้อสถาปนศิริ., (2552) รายงานผลการศึกษา เรื่อง “Twitter Journalism” กัปประเด็นปัญหาเชิงวารสาร
ศาสตร์ยุคสื่อใหม่ โดย สถาบันอิศรา โครงการอบรมผู้บริหารสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.2) สถาบันอิศรา  

 ธาม เชื้อสถาปนศิริ., (2561) งานวิจัย เรื่อง “ข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลการพนันที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการ
แข่งขันเล่นวิดีโอเกม/เกมออนไลน์เพื่อแข่งขันหรือชิงเงินรางวัล (e-sports) ที่มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม” 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ชุดโครงการ
พัฒนาความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน นโยบายป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะ
เพ่ือลดปัญหาการพนัน., มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 

 ธาม เชื้อสถาปนศิริ, พิริยา เพชรแก้ว และ มัณฑนา ด่านมะลิ คณะผู้วิจัย, (2561) งานวิจัย เรื่อง “ข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อหน่วยงานรัฐบาล เอกชน และภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้องต่อมาตรการในการก ากับดูแล ป้องกัน เด็ก
และเยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเล่นวิดีโอเกม/เกมออนไลน์เพ่ือแข่งขันชิง เงินรางวัล (e-sports) อย่าง
ปลอดภัยและรู้เท่าทัน” สมาคมวิทยุและสื่อเพ่ือเด็กและเยาวชน. , ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

 
คู่มือ/หนังสือ ต ารา                                                                                            
    
บรรณาธิการและผู้แต่ง หนังสือ 

 2555 -คู่มือการรายงานข่าวภัยพิบัติธรรมชาติ / สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส) 
 2556 - คู่มือการรายงานข่าวเพ่ือสลายความขัดแย้ง : กรณีศึกษาปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ / 

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส) 
 2557- คู่มือการผลิตรายการวิทยาศาสตร์ / สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส) 
 2554 – รวมบทความเพ่ือการรู้ทันสื่อ – หนังสือรวมแนวคิดรู้เท่าทันสื่อ 

 
 
 



 

 

รางวัล                                                                                                                          
     

 2558 รางวัล นักวิชาการนิเทศศาสตร์ดีเด่น ผู้ชี้น าสังคม 
ด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด จาก "สมาคมนิเทศศาสตร์จันทรเกษม" จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

 2551 รางวัล “วิทยานิพนธ์ดีเด่น” ก าพล วัชรพล เรื่อง “โครงสร้าง ระบบ และไวยากรณ์ของหนังสือพิมพ์” ที่
ปรึกษา ดร.วิลาสินี พิพิธกุล, ดร. พีระ จิรโสภณ และ ดร.กาญจนา แก้วเทพ. , นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (วารสารศาสตร์) 

 
กรรมการ                                                                                                             
    

 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสิ่งพิมพ์ กมธ. ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน 
สปท (2560 - 2561) 

 คณะกรรมการจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (2558 - 2561) 
 คณะอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้องเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ (คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ภายใต้

กระทรวงการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์) 2559 
 
บุคคลอ้างอิง                                                                                    
   

 ผศ.ดร. วรัชญ์ ครุจิต  
(เพ่ือนร่วมวิชาชีพ) NIda / สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ โทรศัพท์  089-455-7035 

 ดร.พีระ จิรโสภณ  
ผู้อ านวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

 ดร. ธีรารัตน์ พันธวี 
นักวิชาการนิเทศศาสตร์ 

 นายสมนึก ปราบนอก (พ่ีเขย)  
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ โทรศัพท์ 081-585-4634   

 ดร.กาญจนา แก้วเทพ  
การสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


