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Some people

want it to happen,

Some wish it would happen,

others make it happen.

Michael Jordan
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คณะการสื่อสารมวลชนได้รับการยอมรับว่าเป็นคณะที่มีการเรียนการสอน 
ด้านนิเทศศาสตร์�ชั้นนำาอันดับ�1�ใน�3�ของประเทศ

มีผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านการสื่อสาร�การสื่อสารการตลาด�และอื่น� ๆ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

เครือข่ายศิษย์เก่าเข้มแข็ง� ช่วยสนับสนุนกิจกรรมเชิงวิชาการ� กิจกรรมเสริมทักษะ 
ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมของคณะและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ภาวะการได้งานทำาของบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ดี

ศิษย์เก่ามีชื่อเสียงอยู่ในวงการวิชาชีพที่หลากหลาย

มสีือ่และชอ่งทางการสือ่สารทีห่ลากหลาย�ทัง้ออนแอร�์ออนไลน�์และออฟไลน์�เปน็ของ
ตนเอง�เพื่อการกระจายข่าวสารที่มีคุณภาพในทุกช่องทาง�อาทิ�สถานีวิทยุ�เสียงสื่อสาร
มวลชน�สำานกัขา่วอา่งแก้ว�เฟซบุก๊เพจ�มช.�ทเูดย์�ซึง่เปน็สือ่�ทีม่คีวามน่าเชือ่ถือและไดร้บั 
การยอมรับ

มีศูนย์นวัตกรรมการสื่อสารที่มีความพร้อมในการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์เชิงรุก 
ของ�มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของคณะด้านการสร้างสมรรถนะทางการเงินเพ่ือ
ความ�ยั่งยืนขององค์กร

องค์กรวิชาชีพและวิชาการด้านการสื่อสาร� มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง� คณะสามารถใช้
เป็น�ช่องทางในการแสวงหาความร่วมมือในระดับประเทศ� ภูมิภาคอาเซียน� และ
นานาชาติได้�

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ� ฉบับที่� 12� มีนโยบายที่เก่ียวข้องกับ
การ�พัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน�ได้แก่�นโยบาย�Digital�Economy

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่�มีนโยบายในการกระจายอำานาจมากขึ้น� เพ่ือให้ส่วนงานและ
หน่วยงาน�มีอิสระในการเพิ่มการแข่งขัน

การเปิดหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทาง� (Non�Degree)�ด้านการสื่อสารของบริษัทธุรกิจ
เอกชน� โดยเฉพาะทักษะการสื่อสารในยุคดิจิทัล� มีเพ่ิมมากขึ้น� เป็นช่องทางที่คณะ
สามารถเข้าไป�สร้างความร่วมมือได้

ขาดการบรหิารจดัการข้อมลูตา่ง��ๆ ��ของคณะอย่างเปน็ระบบ�ทำาให้ไมส่ามารถ 
บริหาร�งานคณะให้เป็นเชิงรุกอย่างเต็มประสิทธิภาพ

จำานวนผลงานวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์วารสารระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติน้อย

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการสื่อสารทำาให้ภูมิทัศน์สื่อและพฤติกรรม� 
การรบัขา่วสารมคีวามพลวัตสงู�การเรยีนการสอนทางดา้นการสือ่สารจงึตอ้งปรบัหลกัสตูร� 
ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับโลกในยุค�New�Normal

มหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์� มีงบประมาณ� 
ในการซื้ออุปกรณ์และลงทุนด้านเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนสูงมาก� เป็นปัจจัย
กระตุ้น�ให้นักเรียนสนใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนมากขึ้น�

การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยีการสือ่สารในปจัจบุนัรวดเรว็มาก�ทำาใหค้ณะมตีน้ทนุ�ดา้น
ครุภัณฑ์สูง�และจะต้องลงทุนกับอุปกรณ์ต่าง�ๆ�ให้ทันสมัย
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แผนยุทธศาสตร์คณะการสื่อสารมวลชน

ยท ศ ส ์ ัน

ยท ศ ส ์สนั สนน

i.� ��ยุทธศาสตร์ที�่1�บัณฑิตคุณภาพสู่สังคม
ii.� �ยุทธศาสตร์ที�่2�การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม
iii.� ยุทธศาสตร์ที�่3�การบริการวิชาการเพื่อสังคมเป็นสุข

iv.���ยุทธศาสตร์ที่�4�สร้างสมรรถนะทางการเงินเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
v.����ยุทธศาสตร์ที�่5�การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
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แผนงานที่สำาคัญ (Key Action Plan)
ัน น ัน น

ด้านบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม

ย

อัตราบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทำาไม่น้อยกว่าร้อยละ�80

อัตราการตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาและผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับ
เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่อจำานวนผลงานท้ังหมด�คิดเป็น
ร้อยละ�50

ผลงานหรอืโครงการความรว่มมอืจากนักศกึษากับสถานประกอบการหรอืองคก์รวชิาชพีสือ่ 
ในระดับดีเยี่ยม

ความพึงพอใจจากอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อทักษะวิชาชีพของบุคลากรสนับสนุนการสอน 
ไม่น้อยกว่า�ระดับ�4��จากคะแนนเต็ม�5

รางวัลของนักศึกษาในระดับชาติ�จำานวน�16�รางวัล�/�4�ปี

นักศึกษาท่ีมีผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำาเร็จการศึกษา 
ตามมาตรฐาน�Common�European�Framework�of�Reference� for�Language�อยู่ใน
ระดับ�B1�

ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม

ย

จำานวนผลงานวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ�จำานวน�15�เรื่อง�/�4�ปี�ระดับนานาชาติ 
�จำานวน�5�เรื่อง�/�4�ปี

จำานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก�จำานวน�12�เรื่อง�/�4�ปี
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ด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ

ด้านการบริการวิชาการเพื่อสังคมเป็นสุข ด้านสร้างสมรรถนะทางการเงินเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

ย

ย ย

มีการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบครบทั้ง� 7� หมวด� (ตามข้อกำาหนดของ�CMU-EdPEx) 
ได้รับการ�ประเมินตามเกณฑ์�CMU-EdPEx�มากกว่าระดับ�300

พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย� ตอบสนองการบริหาร� และการดำาเนินงานของคณะ 
อย่างมี�ประสิทธิภาพ�(Big�Data)�ร้อยละ�100

มุ่งเน้นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุขภายใต้แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ภายใตแ้นวคดิ��“สือ่สาร สรา้งสรรค ์แบง่ปนั” (We�Communicate,�We�Create,�We�Share)�

สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรม� โปร่งใสมีธรรมาภิบาล� สร้างสรรค์บรรยากาศ 
การทำางานที่�ทำาให้ทุกคนมีความสุข� (Happy�Workplace)� โดยมีผลประเมินความสุข 
ของบุคลากรในองค์กร�ร้อยละ�70

จำานวนผู้ติดตามเพจของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนเพิ่มขึ้น�ไม่น้อยกว่าร้อยละ�20�/�ปี��

การเขา้ถึงและการมองเห็นเน้ือหาของสถานวิีทยุเสยีงสือ่สารมวลชนผา่นชอ่งทางออนไลน์�
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า�ร้อยละ�20�/�ปี

ความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม�ไม่น้อยกว่าระดับ�4�จากคะแนน
เต็ม�5��บรรลุภายใน�1�ปี

ผลงานจากสำานักข่าวอ่างแก้วได้รับรางวัลจากการรายงานข่าว� ระดับชาติ� ไม่น้อยกว่า 
12�รางวัล�บรรลุภายใน�4�ปี

รายได้จากศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร
� ปี�2563�ไม่น้อยกว่า�3,000,000�บาท
� ปี�2564�ไม่น้อยกว่า�4,000,000�บาท
� ปี�2565�ไม่น้อยกว่า�5,000,000�บาท
� ปี�2566�ไม่น้อยกว่า�6,000,000�บาท

รายได้จากการให้บริการทางการศึกษาแบบ�Non�Degree
� � ปี�2563�ไม่น้อยกว่า�100,000�บาท�
� ปี�2564�ไม่น้อยกว่า�100,000��บาท
� ปี�2565�ไม่น้อยกว่า�100,000��บาท
� ปี�2566�ไม่น้อยกว่า�100,000�บาท
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แผนดำาเนินการ Action Plan
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน�หลักสูตรปรับปรุง�พ.ศ.�2561

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล�หลักสูตรใหม่�พ.ศ.�2562

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ�หลักสูตรปรับปรุง�พ.ศ.�2562

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ�หลักสูตรใหม่�พ.ศ.�2563

นอกจากน้ี�คณะยังจดัการเรยีนการสอนโครงการหลกัสตูรควบระดบัปรญิญาตร�ี2�ปรญิญา�(หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ�
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต�สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน)�มาตั้งแต่ปี�2557�

หลักสูตร และบริการ 

หลักสูตร: คณะการสื่อสารมวลชนมีจำานวนหลักสูตรที่เปิดสอนจำานวน 4 หลักสูตร 
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งานวิจัย

คณะมีโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย� โดยมุ่งเน้นงานวิจัย 
ที่นำาเอาศาสตร์และทักษะทางด้านการสื่อสารมาช่วยแก้ปัญหา�พัฒนาชุมชนและสังคม�รวมถึงงานวิจัยที่พัฒนาทักษะ 
ของนักการสื่อสารในยุคดิจิทัล� เช่น� โครงการท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง� 
กิจการโทรทัศน์� และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ� (กทปส)� ในการจัดทำาโครงการพัฒนาทักษะสำาหรับ
นักการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกในอนาคตและโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก�สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย�(สกว.)�
ในการจดัทำาโครงการการสรา้งสรรคร์ายการวิทยุกระจายเสยีงเพ่ือพัฒนาคณุภาพชวิีตกลุม่ชาตพัินธ์ุในจงัหวัดเชยีงใหม:่�
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

งานบริการวิชาการ

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร� (Communication� Innovation� Center,CIC) 
เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างรายได้เพ่ือความย่ังยืนของคณะ�โดยมีพันธกิจ
หลกัในการใหบ้รกิารวิชาการดา้นการสือ่สาร�การฝกึอบรมทกัษะดา้นการสือ่สาร�
(Reskill�/�Upskill)�การผลติสือ่มลัตมิเีดียและสือ่ออนไลน์�การวางแผนการตลาด
ดิจิทัล�และการจัดกิจกรรมพิเศษ

นอกจากน้ัน� คณะการสื่อสารมวลชนยังได้ปรับปรุง� พัฒนาสถานีวิทยุ 
เสียงสื่อสารมวลชนให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล� ผ่านทางเว็บไซต์� www.fm100cmu.
com� ภายใต้คำาขวัญ� City� Radio� และยังได้พัฒนาหนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
สู่สำานักข่าวอ่างแก้ว�โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอสาระความรู้�และข่าวสาร
สู่กลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทางการสื่อสาร
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โครงสร้างองค์กร

คณะแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น�4�ส่วน�ได้แก�่สำานักงานคณะ�สำานักวิชาการสื่อสารมวลชน�ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร�(CIC)�และสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
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ลักษณะโดยรวม

ทั

นวน ว น

ส ยวิ

ย์ นวน น

ส ยสนั สนน

ส ยสนั สนน นวน น

คณะมีบุคลากรทั้งหมด�จำานวนรวม�74�คน 

สายวิชาการ�เป็นอาจารย์ประจำา�จำานวน�27�คน�

� � คุณวุฒิระดับปริญญาเอก�จำานวน�13�คน�
� � มีตำาแหน่งวิชาการ�จำานวน�11�คน�
� � มีอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ�จำานวน�1�คน�
� � มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ�จำานวน�1�คน�

สายสนับสนุน�บุคลากรสายสนับสนุน�จำานวน�47�คน�
� � พนักงานมหาวิทยาลัยประจำา�จำานวน�28�คน�
� � พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน�จำานวน�19�คน

คณะมอบหมายงานทีต่รงกับตำาแหนง่และความสามารถ�ของบคุลากร�บคุลากรมสีว่นรว่มในการกำาหนด
ยุทธศาสตร์�คณะจัดทำาแผนและตัวชี้วัด� มีกำาหนดการประชุมบุคลากร�� 4� ครั้ง� /� ปี� มีการดำาเนินงาน 
ในรูปแบบคณะกรรมการ�ซึ่งให้โอกาสบุคลากรเข้าร่วม� รวม� 22� ชุด�มีการจัดสรร�งบประมาณเพ่ือการ
สนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร�ท้ังหมด�และมีสวัสดิการท้ังท่ีเป็นไปตามกฎหมาย�และสวัสดิการ� 
ที่จัดทำาโดยคณะเอง�เพื่อสร้างความผูกพันกับคณะให้ก้าวสู่�เป้าหมายเดียวกันตามวิสัยทัศน์
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สินทรัพย์

คณะมีพ้ืนท่ีรวม� 3� อาคาร� ได้แก่� อาคารเรียนรวม�อาคารปฏิบัติการ�วิทยุ
โทรทัศน์� และอาคารบริหาร� รวมพ้ืนที่ใช้สอย� 4,189.28� ตารางเมตร 
มีห้องเรียน�สำาหรับการบรรยายจำานวน� 14� ห้อง� ห้องปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพของ�นักศึกษารวม� 13� � ห้อง� ได้แก่�ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์� 2� ห้อง� จำานวน� 100� ท่ีน่ัง� ห้องปฏิบัติการวาทวิทยา� 1�ห้อง 
ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว� 2� ห้อง� �ห้องตัดต่อภาพ 
และเสียง� 2�ห้อง�นอกจากนี้� ยังมีห้องปฏิบัติการตามแขนงวิชาอีก� 6�ห้อง 
พร้อมอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติสำาคัญ� ได้แก่� กล้องถ่ายภาพดิจิทัล�กล้องวิดิทัศน์�
อปุกรณ์บนัทึกเสยีง�ตดัตอ่วิดิทัศน์และเสยีง�หอ้งบนัทกึเสยีง�อปุกรณ์ประกอบ
การถ่ายภาพน่ิงและภาพเคลือ่นไหว�มศีนูย์การเรยีนรูค้ณะการสือ่สารมวลชน�
(Mass�Comm�CMU�Learning�Space)� เป็นพ้ืนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม 
ของนักศึกษา�

อาคารบริหารเป็นที่ตั้งของห้องพักและห้องปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บรหิารและ�บคุลากรฝา่ยสนบัสนนุของคณะ�เปน็ห้องค้นคว้าสำาหรบันักศกึษา�
และเปน็ทีต่ัง้ของ�สถานวีทิยุเสยีงสือ่สารมวลชน�(FM100)��รวมถึงเปน็สถานที ่
ฝึกปฏิบัติเชิงวิชาชีพ�ของนักศึกษาด้วย�นับเป็นสถานีฯ� คลื่นเอฟเอ็มเดียว 
ในประเทศไทยที่เป็นห้องปฏิบัติการ�สำาหรับนักศึกษา

คณะใช้ระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
ของมหาวิทยาลยั�ใหบ้รกิารสำาหรบันกัศกึษาและบคุลากร�คอมพิวเตอรท่ี์ตดิ
ตั้งระบบปฏิบัติการ�โปรแกรม�RCS,�Adobe�Creative�Cloud�Suite,� IBM 
SPSS� Statistics� และ�WaveLab� แบบมี�ลิขสิทธิ์� นอกจากน้ี� ได้พัฒนา
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ�ภายในคณะขึ้นเพ่ือใช้ 
ในองค์กร�

นท ว

ว นท ส ย

ยน ส ั ย ย

ั ั น ทั

ิ วิ นั ศ ว
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รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร  วรรณฤมล
Associate Professor Terapatt Vannaruemol

วั น

วันเกิด
17�เมษายน�2504

อายุ
59��ปี

สถานภาพ
สมรส�

ที่อยู่
หมู่บ้านลัดดารมย์��69/83�ถนนวงแหวน�หน้า
ศาลากลาง�ต.สันผีเสื้อ��อ.เมือง��จ.เชียงใหม่��
50300

อีเมล์
terapatt.v@cmu.ac.th,

น ท ิ

ส ิย ์

การบริหารจัดการองค์กร
การวางแผนงานประชาสัมพันธ์และโฆษณาในยุคดิจิทัล
การบริหารจัดการด้านการสื่อสารองค์กร�และการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

พ.ศ.�2544�–�2546� หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชน

พ.ศ.�2547�–�2549� รองคณบดีฝ่ายบริหาร�คณะมนุษยศาสตร์

พ.ศ.�2549�–�2551�� ผู้อำานวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน�
� � � คณะการสื่อสารมวลชน�มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.�2551�–�2555� ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมวลชนสัมพันธ์
� �������������������������และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

พ.ศ.�2555�–�2560� ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
� �������������������������และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

พ.ศ.�2560�–�2561����� ปฏิบัติการแทนอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
� � � และนักศึกษาเก่าสัมพันธ�์

พ.ศ.�2559�–�ปัจจุบัน� คณบดคีณะการสือ่สารมวลชน�มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

พ.ศ.�2560�–�2563� รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร
� �������������������������คณะการสื่อสารมวลชน��มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5�ธันวาคม�2534� �ตริตาภรณ์มงกุฎไทย�� (ต.ม.)

5�ธันวาคม�2537�� ตริตาภรณ์ช้างเผือก�� (ต.ช.)

5�ธันวาคม�2539� ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย�� (ท.ม.)

5�ธันวาคม�2543� ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก� (ท.ช.)�

5�ธันวาคม�2552� ประถมาภรณ์มงกุฎไทย� (ป.ม.)

5�ธันวาคม�2557� ประถมาภรณ์ช้างเผือก� (ป.ช.)

ว น
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กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการทำานุ�บำารุง�ศาสนา�มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการดำาเนินงานจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ�์โครงการร่วมมือ�ร่วมใจ�งดการเผา�เพื่ออากาศสดใส�เชียงใหม่ไร้หมอกควัน

กรรมการมอบทุนการศึกษา�แก่บุตร�–�ธิดา�สมาชิก�สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย

กรรมการจัดทำานิตยสาร�CMUSR

กรรมการ�โครงการสวมหมวกนิรภัย�100�%

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก�หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต�มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก�หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต�มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒภิายนอก�ตามมาตรา�28(4)�แหง่พระราชบญัญัตสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน�พ.ศ.2546

ผู้ดำาเนินรายการการเสวนา� อุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทย� ในการสัมมนาวิชาการ� เรื่อง� การหา
พลังงาน�ทดแทนและการถ่ายทอดความรู้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

วิทยากรโครงการ�โรตารี�ชีวิตดิจิตอล

โครงการค่ายอาสาร่วมพัฒนา�มช.�–�มข.

คณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการพัฒนาภูมิภาค

วิทยากรบรรยาย�หัวข้อ�Focus�Group�หัวข้อ�“การวิเคราะห์�Key�Message�ของบุคลากรด้านข่าวและรายการ�
เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรองรับประชาคมอาเซียน”

วิทยากรบรรยาย�ในงาน�Asian�University�Network�Forum�on�Advances�in�Research�(AUNFAIR)��ภายใต้
หัวข้อ�Integrated�Curriculum�of�Communication�Studies�for�Digital�Era

คณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์�มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธานคณะทำางานดำาเนินงานโครงการ�“เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ”

วิทยากรบรรยายในงานสัมมนา�เรื่อง�การปฏิรูประบบประชาสัมพันธ์และการจัดทำา�CMU�Branding

วิทยากรในการจดัสมัมนาความรว่มมอืระหว่างหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาครัง้ท่ี�33�ในหวัขอ้�“Digital��Learning�
Literacy:�Collaborative�Communication”

น ิ วิ สั

Uses�and�Gratifications�in�radio�programme:�case�study:�
Good�Morning�Chiang�Mai
A�survey�of�the�Voice�of�Mass�Communication,�Chiang�
Mai�University.
การสำารวจความคิดเห็นผู้เข้าชมเว็บไซต์และผู้ฟังสถานี�วิทยุ
เสยีงสือ่สารมวลชน�สรา้งความสมัพันธ์อนัด�ีระหว่างนกัศกึษา
เก่ากับมหาวิทยาลัย

Chiang�Mai�Radio�Stations� in� the�Preparation� for� an�
Act�on�Organization�to�Assign�Radio�Frequency�and�to�
Regulate� the�Broadcasting�and�Telecommunications�
Services�B.E.�2553(2010).
การเตรยีมความพรอ้มของสถานีวิทยุกระจายเสยีงในจงัหวัด
เชียงใหม่เพ่ือรองรับ� พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่น�ความถ่ีและ
กำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง� วิทยุโทรทัศน์�
และกิจการโทรคมนาคม�พ.ศ.2553

Information�Seeking�and� Intercultural�Communication�
of�People�around�the�Border�to�develop�a�relationship�
and�Thai-ASEAN�Border�Trade
การแสวงหาขอ้มลูขา่วสาร�และการสือ่สารระหว่าง�วัฒนธรรม
ของประชาชนรอบชายแดน�เพ่ือพัฒนา�ความสมัพันธ์และการ
ค้าชายแดนไทย�-�อาเซียน

Media�Development�for�Elderly�Quality�of�Life�Promotion�
by�Using�Lanna�Folk�Wisdom�Approach�Research�
การพัฒนาสื่อเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตาม
แนวทางการแพทย์แผนทางเลือกของภูมิปัญญาล้านนา�ใน
โรงเรยีนผูส้งูอายุอำาเภอสนักำาแพง�จงัหวัดเชยีงใหม�่:�การวจิยั
เชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารสุขภาวะแก่บุคลากรทาง
แพทย์� และแกนนำาการดำาเนินงานสร้างเสริมสุภาวะ�แก่กลุ่ม
ชาติพันธุ์� ชนเผ่าพ้ืนเมือง�และประชากรข้ามชาติ�:� การวิจัย
เชิงปฏิบัติการ

A�Synthesis�of�Communication�for�Preserving�Subculture�
Group’s�Identity:�A�Case�Study�of�Burmese�Diasporas�
in�Chiang�Mai

New�Media,�New�Asia:� The�Role� of� Journalism�and�
Communication�in�Constructing�the�Asian�Community

นวิ ัย
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คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.masscomm.cmu.ac.th 
Email: masscomm@cmu.ac.th 
Phone: +66 5394 2703,05-09




