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นาเสนอบทความทางวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference) และงานตีพิมพ์ใน
ต่างประเทศ
1. นาเสนอบทความเรื่อง From Naga Wong to The Message : the Intercultural Collaboration and
Transformation of Makhampoms Experimental Likay Performance นาเสนอในงาน ADSA Conference
28th June-1st July 2011 Monash University, Australia.หัวข้อการประชุมวิชาการเรื่อง
“Transcultural. Treansnational. Transformation.: Seeing, Writing and Reading Performance across
Cultures” (บทความอยู่ในกระบวนการตีพิมพ์เป็น Book Chapter)
2. นาเสนอบทความเรื่อง Bridging the Gap of Aesthetic Judgement: The Political-Cultural Praxis in
Makhampom Likay Production นาเสนอในงานประชุมวิชาการของ Sociology of Theatre &
Performance Research Group, Goldsmiths, University of London วันที่ 17-18 February 2012
หัวข้อการประชุมวิชาการเรื่ อง The Politics of Practice (บทความฉบับเต็มกาลังอยู่ในกระบวนการ
Blind Reviewers, Southeast Asian Journal, SOAS)
3. นาเสนอบทความเรื่อง Likay AKAONI: Encounter and Exchange of Intercultural Performance”
นาเสนอในงานประชุมวิชาการของ acah2012 The Third Asian Conference on Arts and Humanities,
Osaka Japan วันที่ 5-8 April 2012 หัวข้อการประชุมวิชาการเรื่อง Encounter and Exchange”
(บทความได้ตีพิมพ์ใน proceeding และได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ฉบับเต็มใน IAFOR Journal of
Literature and Librarianship - Volume 2 - Issue 1 Publication: May 2013)
4. นาเสนอบทความเรื่อง Communalities and Collaborations of ASEAN Traditional-Popular
Performances นาเสนอในงานประชุมวิชาการของ World Symposium on Global Encounters in
Southeast Asian Performing Arts 2013 conference ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประเทศไทย ระหว่าง
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2556 (บทความได้รับการตีพิมพ์เป็น proceeding)
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5. นาเสนอบทความเรื่อง "From Likay to Television’s Soap Drama: Aesthetic Juxtaposition of Thai

Popular Theatre" นาเสนอในงานประชุมวิชาการของ Asian Conference on Arts and Cultures (ACAC)
2013 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2556
(บทความได้รับการตีพิมพ์เป็น proceeding)

บทความ ตารา และงานวิจัย
 ลิเก : สุนทรียนิยมสื่อสารการแสดงไทย(ร่วมกับถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์และคณะ). ในสุนทรียนิเทศ
ศาสตร์ : การศึกษาสื่อสารการแสดงและสื่อจินตคดี. 2546
 บทความตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ เรื่อง การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในสังคมไทย : ฐานคติ
และกระบวนวิธ”
ี
 งานเขียนตาราของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหน่วยที่ 8 พฤติกรรมการสื่อสารกลุ่ม (ร่วม
กับถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์). 2547
 งานวิจัยการประเมินสื่อของ สวรส. (ร่วมกับถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์) 2547
 บทความงานวิจัยเรื่อง ละครชุมชน (ร่วมกับ ษัณปการ แสงจันทร์) ในโครงการวิจัยเรื่องสิทธิการ
สื่อสาร : ความเคลื่อนไหวทางสังคมและสื่อภาคประชาชน. 2548
 งานเขียนตาราของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์
เบื้องต้น หัวข้อ การปรากฏตัวในรายการวิทยุโทรทัศน์ (ร่วมกับปอรรัชม์ ยอดเณร). 2549
 เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารกิจกรรมการฝึกอบรม
การบริหารกิจกรรมการ
ฝึกอบรม : หลัก แนวคิดการสื่อสารเพื่อการอบรมและพัฒนา. 2549
 เอกสารประกอบการสอนวิชาการอ่านวินิจสาร ศิลปะการใช้เสียงและการอ่านวินิจสาร. 2549
 งานวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรู้สื่อสารการแสดงประเภทสื่อพื้นบ้าน (The Analysis of the
State of Knowledge on Traditional Performing Arts) งบประมาณ SPBB (ตุลาคม 2548-กันยายน
2549)
 บรรณาธิการ การบันทึกความรู้จากการสังสรรค์ทางวิชาการ เรื่อง ละคร สังคม ชุมชน : เอก
พัฒนาเพื่อการสื่อสาร”
 เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ การศึกษาเชิงสร้างสรรค์สื่อสารการแสดงประเภทสื่อ
พื้นบ้าน : ลิเกหนุ่มสาวชาวมหา’ลัย ราลึก 30 ปี 6 ตุลา เรื่อง ฉันรักเธอเสมอมาทุกนาที
(2549)
 เอกสารประกอบคาสอนวิชาการวิเคราะห์วรรณกรรมการแสดง หัวข้อ บทละครประเภทต่างๆ ”
(2549)
 เอกสารประกอบวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารขั้นสูง (2549)
- ปรัชญาโครงสร้างเรื่องเล่า
- การวิเคราะห์ภาษาเพลง
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นักแสดง กากับการแสดง เขียนบทการแสดง หนังสือทางจินตคดีและบริการศิลปวัฒนธรรม
สู่สังคม
 นวนิยายสาหรับเยาวชนเรื่อง บีตั๊ก ...ดาวดวงนั้นระหว่างน้ากับฟ้า (ได้รับรางวัลดีเด่นประเภท
วรรณกรรมเยาวชนสาหรับเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป ในการประกาศผลรางวัล “รักลูก Award ”
ประจาปี 2549 )
 นิทานกวีสาหรับเยาวชนชุด ระบาสายธาร...ตานานมอแกน”
 ร่วมจัดและกากับการแสดงมหกรรมคนละครคนและคีตวาทะในการจุฬาวิชาการ 2545
 รวมอ่ า นและผลิ ต อั ล บั้ ม เสี ย ง ดอกไม้ ฤ ดู ด าว
ภาควิ ช าวาทวิ ท ยาและสื่ อ สารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
 กากับการอ่านวินิจสารและร่วมแสดงงานกวีคีตการจักขอต่อรอยฝันจากวันก่อน”
o โรงแรมรัตนโกสินทร์ (กรกฎาคม 2546)
o หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตุลาคม 2546)
 ร่วมแสดงลิเกกับกลุ่มละครมะขามป้อม เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ศึกเมืองแปร(พักตร์ ) ณ พุท ธ
สมาคมในงาน Bangkok Theatre Festival และโรงละครแห่งชาติ 2546
 ร่วมแสดงละครร้องกับกลุ่มละครมะขามป้อมเรื่อง ตุ๊กตายอดรัก ณ พุทธสมาคมในงาน Bangkok
Theatre Festival 2547
 เขียนบทการแสดงกวีคีตการ อองซาน ซูจี 60 ปีแห่งตะวันหลังก้อนเมฆ. 2548
 ร่วมแสดงและกากับการแสดงกวีคีตการชุด กุหลาบต้นนั้น 36,500 ดอก เนื่องในงานพิธีเชิดชู
เกียรติ 100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
31 มีนาคม 2548
 การแสดงกวีคีตการเพื่อร่วมงานครบ 100 ปี ชาตกาล 4 นักเขียนไทย ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์
30 เมษายน 2548
 ร่วมแสดงการแสดงนาฏะ-กวี-ลีลา ชุด อองซาน ซูจี 60 ปีแห่งตะวันหลังก้อนเมฆ ณ หอประชุมศรี
บูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 มิถุนายน 2548
 ร่วมแสดงและกากับการแสดงกวีคีตการชุด กุหลาบหนึ่งนั้นคืออรุณนิรันดร์ ณ ห้องประชุมอาคาร
อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 24 มิถุนายน 2548
 ร่วมแสดงและกากับการแสดงกวีคีตการชุด กุหลาบหนึ่งนั้นคืออรุณนิรันดร์ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 12กรกฎาคม 2548
 ร่วมแสดงและกากับการแสดงกวีคีตการชุด กุหลาบหนึ่งนั้นคืออรุณนิรันดร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จ.ลพบุรี 15 สิงหาคม 2548
 ร่ ว ม แ ส ด ง แ ล ะ ก า กั บ ก า ร แ ส ด ง ก วี คี ต ก า ร ชุ ด กุ ห ล า บ ห นึ่ ง นั้ น คื อ อ รุ ณ นิ รั น ด ร์
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 26 สิงหาคม 2548
 ร่วมแสดงและกากับมหกรรม สันติภาพในมือเรา สันติภาพในดวงใจ ชุด อองซานซูจี : 60 ปีแห่ง
ตะวันหลังก้อนเมฆ และการประกวดร้องเพลงเพื่อส่งเสริมสันติภาพ ในงานจุฬาวิชาการ 48
23-27 พฤศจิกายน 2548
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 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ พานิสิตไปร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาคุณภาพชีวิต
จากโลกของกิจกรรมการแสดง ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 17-18 กุมภาพันธ์ 2549
 รวมแสดงละครเพลงเรื่ อ ง คื อ อิ ส รชนคนดี ศรี บู ร พา
ณ หอประชุ ม ศรี บู ร พา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 31 มีนาคม 2549
 ร่วมแสดงลิเกเรื่อง เมืองห่อหมก เนื่องในวาระราลึก 30 ปี 6 ตุลา 2519 ณ หอประชุมศรีบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 และ 7 ตุลาคม 2549
 ผู้จัดการการแสดงและพานิสิตไปแสดงกวีคีตการเพื่อสันติประชาธิปไตย เรื่อง ออง ซาน ซูจี : 60 ปี
แห่งตะวันหลังก้อนเมฆ” ในงานสานฝันเพื่อสันติภาพและสิทธิมนุษยชน โดยศูนย์ข่าวสาละวิน และ
องค์กรพันธมิตร 10-11 ธันวาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ที่ปรึกษาโครงการ Young Step on Stage นาเสนอผลงานละครเวทีของนิสิตเอกสื่อสารการแสดงชั้นปี
ที่ 4 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพ
 ผู้กากับและจัดการแสดง คีตะวาทะ คือปณิธาณที่หาญมุ่ง ในงานครบรอบ 41 ปีคณะนิเทศศาสตร์
และ งานครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 เขียนบทการแสดงและกากับการแสดงลิเกหนุ่มสาวชาวมหาวิทยาลัยเรื่อง ฉันรักเธอเสมอมาทุกนาที
29 สิงหาคม 2549 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแสดงที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 26
ตุลาคม 2549
 ร่วมแสดงลิเกเนื่องในงานเทศกาลอาหารนานาชาติราชประสงค์และงานลอยกระทง ณ ป้อมพระ
สุเมรุ พฤศจิกายน 2549
 รวมแสดงลิเกเรื่อง นาคะวงศ์ ของกลุ่มละครมะขามป้อม ในงานมุลนิธิ มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550
 ร่วมแสดงลิเกเรื่อง นาคะวงศ์ ของกลุ่มละครมะขามป้อม ณ มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ 10
มีนาคม 2550
 ร่วมแสดงลิเกภาษาอังกฤษเรื่อง The Winner กับกลุ่มละครมะขามป้อม ณ โรงแรมเอราวัณ ในงาน
นักประชาสัมพันธ์ของธนาคาร 16 มีนาคม 2550
 ก ากั บ และแสดงการอ่ า นนิ ท านและวรรณกรรมเยาวชน ณ สถานี วิ ท ยุ แ ห่ ง ประเทศไทยกรม
ประชาสัมพันธ์ ในวันเด็กแห่งชาติ 2550
 บันทึกเสียงร้องเพลงประกอบในงาน Arts and Craft Asia ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร 2549
 บันทึกเสียงเพลงประกอบงานอาหารของ S&P (กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน) 2549
 บันทึกเสียงเพลงเกี่ยวกับ ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ และ อ. กุหลาบ มัลลิกะมาศ
 จัดการ กากับการแสดง และร่วมแสดงกวีคีตการประวัติชีวิต ศรีบูรพา ในส่วนสมาคมนักเขียน ณ
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 31 มีนาคม 2550
 ร่วมแสดงลิเก นาคะวงศ์ กับชาวกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ พฤษภาคม 2550
 ร่วมแสดงละคร เรื่อง สะพานควาย My Love ณ มะขามป้อมสตูดิโอ 14 -23 มิถุนายน 2550
 ร่วม workshop และแสดง Physical Theatre โดย ผู้กากับชาวออสเตรเลีย สิงหาคม 2550
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 ร่วมแสดงละครทดลองของอาสาสมัครมะขามป้อม เรื่องกันย์ (Her) 21-23, 28-30 กันยายน
2550
 ร่ วมแสดงลิเกเรื่ อง ลิขิตนาคากั บกลุ่มละครมะขามป้อม 2 พ.ย. 50 ณ เรือนไทย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 3-4 พ.ย. 50 ณ พลับพลาบริเวณป้อมพรสุเมรุ , 16-19 พ.ย. 50 ณ มะขามป้อม
สตูดิโอ, 21-23 พ.ย. 50 ณ เชียงดาว จ. เชียงใหม่ และ 24 พ.ย. 50 ณ จังหวัดหนองคาย
 ร่วมแสดงละครเวทีเรื่องสะพานควาย มายเลิฟ ณ มะขามป้อมสตูดิโอ มิถุนายน 2551
 ร่วมแสดงละครเวทีเรื่อง บันทึกอิสรา ณ มะขามป้อมสตูดิโอ ธันวาคม 2551
 ร่วมแสดงลิเกเรื่อง ลิขิตนาคา กับกลุ่มละครมะขามป้อม 7-14 ตุลาคม 2551 ณ เมืองโยโกฮาม่า
ประเทศญี่ปุ่น
 ร่ ว มแสดงลิเ กเรื่ อ ง ลิ ขิ ต นาคา กั บ กลุ่ ม ละครมะขามป้ อ ม 25-28 พฤศจิก ายน 2551 ณ โรง
ภาพยนตร์ลิโด้ กรุงเทพฯ
 ร่วมแสดงละครร้อง รักเตลิดเปิ๊ดสะก๊าด กับกลุ่มละครอนัตตา เมษายน 2556

งานบริการวิชาการสู่สังคม













วิทยากรโครงการ หลักและเทคนิคการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร โครงการยุวธิปัตย์(2545-2546)
วิทยากรหลักสูตรการพูดทางการเมือง โรงเรียนการเมืองพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รุ่น 4-7
วิทยากรหลักสูตรก้าวแรกสู่การเป็นพิธีกร บริษัท GMM GRAMMY (2546-2547)
วิทยากรหลักสูตรการพูดในที่ชุมชนสาหรับผู้บริหาร บริษัทเอสโซ่ ประเทศไทยจากัด (2547)
วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ การประมวลความคิดเพื่อเตรียมพร้อมใน การพูด โครงการเพชรใน
ตม (ส่ ว นงานมวลชนและกิ จ การพิ เ ศษ ส านั ก เลขาธิ ก าร กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คง
ภายใน)14 มีนาคม 2548
วิทยากรโครงการอบรม Personality Development บริษัทจาลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18
พฤษภาคม 2548
วิทยากรโครงการฝึกอบรม ศิลปะการสื่อสารอย่างชาญลาด บริษัทเนชั่น เอ๊ดดูเคชั่น จากัด 20-21
พฤษภาคม 2548
วิทยากรโครงการฝึกอบรมเทคนิคการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพบริษัทเนชั่น เอ๊ดดูเคชั่น จากัด
28- 29 มิถุนายน 2548 (ถึงปัจจุบัน)
วิทยากรฝึกอบรมวิทยากรโครงการฝึกอบรมเทคนิคการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทซีพี
เซเว่นอีเลฟเว่นจากัด 6-7 กรกฏาคม 2548(ถึงปัจจุบัน)
วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
ชาติ หลักสูตรการพัฒนาสังคมและต้านภัยยาเสพติดฯ
(ส่วนงานมวลชนและกิจการพิเศษ สานักเลขาธิการ กองอานวยการ รักษาความ
มั่นคงภายใน) 27 กรกฎาคม 2548
วิทยากรโครงการ พัฒนาการเรียนรู้นิเทศศาสตร์ภาคประชาชน
-การใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร
-ทักษะการเป็นผู้ประกาศ / พิธีกร
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 วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
ชาติ หลักสูตรการพัฒนาสังคมและต้านภัยยาเสพติด (ส่วนงานมวลชนและกิจการพิเศษ สานัก
เลขาธิการ กองอานวยการ รักษาความมั่นคงภายใน) ตุลาคม 2548
 วิทยากรโครงการฝึกอบรม ศิลปะการสื่อสารอย่างชาญฉลาด บริษัทเนชั่น เอ๊ดดูเคชั่น จากัด 2122 ธันวาคม 2548
 วิทยากรฝึกอบรมโครงการ เทคนิคการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทซีพีเซเว่นอีเลฟเว่นจากัด
4 รุ่น (กันยายน-พฤศจิกายน 2548)
 วิทยากรงานสัมมนาสานักงานเลขานุการกรมวิชาการเกษตร
หัวข้อ ข้าราชากรยุคใหม่ กับหัวใจพร้อมให้บริการ 3 กันยายน 2548 จังหวัดนครราชสีมา
 กรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและวิทยากรกลุ่มย่อยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้
สื่อในประเทศไทย 26 ตุลาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 22 มีนาคม 2549วิทยากรการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ (อบจ.)จ. ปทุมธานี
 20 เมษายน 2549 วิทยากรเรื่อง ศิลปะการพูดในที่ชุมชน วิทยาลัยดุสิตธานี
 21 พฤษภาคม 2549 วิทยากร เทคนิคการใช้เสียง บริษัทจาลองจุฬาฯ
 25 พฤษภาคม 2549 วิทยากรหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในการติดต่อสื่อสาร”
วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ อุทยานการเรียนรู้ จ. ชลบุรี
 17-18 มิถุนายน 2549 วิทยากรหัวข้อ ศิลปะการพูดในที่ชุมชนเพื่อความสาเร็จ (นักสื่อสาร
สาธารณสุข-สุขภาวะ) ณ จังหวัดกาญจนบุรี
 19-20 พฤษภาคม 2549 วิทยากรเรื่อง ศิลปะการพูดในที่ชุมชนเพื่อความสาเร็จ บริษัทเนชั่นเอ็ด
ดูเคชั่น
 1-2 มิถุนายน 2549 วิทยากร Effective Presentation Skills for selling บริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น
จากัด มหาชน
 24 มิถุนายน 2549วิทยากรหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพและการทางานเป็นทีม บริษัทมีเดียพอยท์
จากัด
 วิทยากรฝึกอบรมโครงการ เทคนิคการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทซีพีเซเว่นอีเลฟเว่นจากัด
4 รุ่น (กันยายน-พฤศจิกายน 2549)
 วิทยากรโครงการฝึกอบรม ศิลปะการสื่อสารอย่างชาญฉลาด บริษัทเนชั่น เอ๊ดดูเคชั่น จากัด
30 กันยายน 254
 วิทยากรหัวข้อ ทักษะการสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างที ม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทางาน บ. เนชั่นหัวหิน 4 ตุลาคม 2549
 วิทยากร เรื่อง เทคนิคการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสาเร็จ บริษัทเนชั่นเอ็ดดูเคชั่น
25 พฤศจิกายน 2549
 วิทยากรเรื่อง Essential Communication Skills บริษัทเกียรตินาคิน 7 รุ่น (8,16, 19, 28 มีนาคม
5,10, 24 เมษายน 2550)
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 วิทยากรฝึกอบรมโครงการ เทคนิคการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ซีพีเซเว่นอีเลฟเว่น
จากัด 14-15 มีนาคม 2550
 วิทยากร Refreshing & Energizing จังหวัดระยอง 23, 29 มีนาคม 2550
 วิทยากร ก้าวแรกสู่การเป็นพิธีกร 19-21 เมษายน 2550 บริษัท เบทาโกร ณ ศูนย์นอร์ธปาร์คและ
ป่าสักฮิลไซด์ รีสอร์ท จ. ลพบุรี
 วิทยากรเทคนิคการนาเสนอ บ.เนชั่นเอดูเคชั่น 27-28 เมษายน 2550
 วิทยากรการสื่อสาร การทางานเป็นทีมและการเจรจาต่อรอง บริษัทเนชั่น 9 มิถุนายน 2550
 วิทยากรการสื่อสารอย่างชาญฉลาด การสื่อสารในองค์กร และการบริการอย่างมีความสุข บริษัท
PCS 4 รุ่น กรกฎาคม-สิงหาคม 2550
 วิทยากรฝึกอบรมโครงการ เทคนิคการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ซีพีเซเว่นอีเลฟเว่น
จากัด 27-28 กันยายน 2550
 วิทยากร Service Mind แก่ข้าราชการ สปส. กระทรวงสาธารณสุข ต.ค. 50-ม.ค. 51
 วิทยากร สื่อสาร สร้างสุข แก่ข้าราชการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท ม.
มหิดล 22-23 ต.ค. 2550 จังหวัดระยอง
 วิทยากร Train the trainer skills ให้กับบริษัท นูสกิน 7 ต.ค. 50 และ 1 พ.ย. 50
 วิทยากร Train the trainer skills ให้กับบริษัท นูสกิน 2551
 พฤษภาคม 2551 วิ ท ยากรหั ว ข้ อ ศิ ล ปะการพู ด ในที่ชุ มชนเพื่ อความสาเร็ จ ” (นั กสื่ อสาร
สาธารณสุข-สุขภาวะ) ณ จังหวัดแพร่
 วิทยากรฝึกอบรมโครงการ เทคนิคการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ควอลิตี้เทค จากัด
จังหวัดระยองพฤษภาคม 2551
 วิทยากรฝึกอบรมโครงการ เทคนิคการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ซีพีเซเว่นอีเลฟเว่น
จากัด ตุลาคม 2551
 วิทยากรการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์และ Team Building ให้กับผู้บริหารระดับสูง Exim Bank
เมษายน 2551 สิงหาคม 2551 และ เมษายน 2552
 วิ ท ยากรการสร้ า งความสุ ข ในการท างานให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจสถานี ต ารวจพลั บ พลาไชย 2
เมษายน 2552
 วิทยากรเรื่องการสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ กรมการปกครอง ณ บางละมุง จ. ชลบุรี 2223 มกราคม 2556
 วิทยากรการสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์แก่ตารวจกองปราบฯ มีนาคม 2556
 วิท ยากรการสื่ อสารเพื่ อการท างานอย่า งมี ความสุ ข แก่ต ารวจนครบาล สน. สมเด็จเจ้า พระยา
เมษายน 2556
 วิทยากรลิเกสิทธิมนุษยชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มิถุนายน 2556
 วิทยากรปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ 3 กรกฎาคม 2556
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งานบริหาร






กรรมการวารสารนิเทศศาสตร์
กรรมการหลักสูตรปริญญาโทสาขาสื่อสารการแสดง
กรรมการโครงการสื่อสันติภาพ
เลขานุการภาควิชาฯ (2546-2548, 2556)
อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 2548

งานออกสื่อ (ลิเกมหาวิทยาลัยและการแสดงละครร่วมสมัย)







หน้าวิถีชีวิต หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 14 มกราคม 2550
หน้า outlook หนังสือพิมพ์ Bangkok Post หัวข้อ Likay Not Dead Yet
นิตยสาร A day (เมษายน 2550)
รายการข่าววันใหม่ ไทยทีวีสีช่อง 3 (5 มีนาคม 2550)
รายการผู้หญิง.com 10 เมษายน 2550 ช่อง ประเด็น ลิเกมหาวิทยาลัย
รายการ club X ทางช่อง 3 เวลา 01.30-20.15 น. 20 กรกฎาคม 2550ประเด็น วัยรุ่นกับการใช้
ภาษาไทย
 นิตยสาร Happening 2551
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Factors for Affective Communication
Personal characteristics of sender and receiver
• Age, gender, income, marital status, attitude,
etc.
Cultural characteristics
• Space,
Space language,
lang age touch,
to ch manners,
manners gestures,
gest res etc.
etc
Situational influences
• Physical and emotional state, background,
noise, interruptions, etc.
Context
• Appropriateness/inappropriateness of the
message
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You can change your world by changing your words.
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When you meet someone face-to-face, 93% of how
you are judged
j d d is
i based
b
d on non-verbal
b l data,
d t your
appearance and your body language
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Story thinking
Story telling
Story doing
Story being

