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ดร. ธีรารัตน พันทวี

การศึกษา
1. จบปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. จบปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จากภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จบการศึกษาดวยเกรดเฉลี่ย 3.88
3. จบปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และไดคะแนนระดับดีมากในการทําวิทยานิพนธ เรื่อง การสรางมาตรฐานสถานี
วิทยุกระจายเสียงไทย
ตําแหนงปจจุบัน
1. ประธานชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว
2. กรรมการวิชาการโครงการสื่อมวลชนศึกษา (มีเดียมอนิเตอร)
3. กรรมการสมาคมครอบครัวศึกษาแหงประเทศไทย
4. ที่ปรึกษารายการและขาว สถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. ผูผลิตและผูดําเนินรายการเจาะขาวเชานี้ FM. 101.5 MHz
6. อาจารยพิเศษและผูบรรยายรับเชิญในสถาบันชั้นนําและองคกรธุรกิจ
7. นักวิชาการและนักวิจัยอิสระ
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ประสบการณการทํางาน


ดานการบรรยาย
1.1 ผูบรรยายในหัวขอ “เทคนิคการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ” “การพัฒนาภาวะผูนํา” “การ
พัฒนาบุคลิกภาพ” “กลยุทธการสื่อสารและการประชาสัมพันธ” ของศูนยบริการวิชาการแหง
จุฬาฯลงกรณมหาวิทยาลัย
1.2 ผูบรรยายรับเชิญ หัวขอ “การนําเสนอทางธุรกิจอยางมืออาชีพ (Business presentation Skills)”
โครงการ Micro-MBA คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.3 ผูบรรยายประจําหัวขอ “การนําเสนอทางธุรกิจอยางมืออาชีพ” ของบริษัท CC Knowledge
Base จํากัด และบริษัทในกลุมธนชาติ
1.4 ผูบรรยายในหัวขอ “Customer Service Plus” ใหกับบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
1.5 ผูบรรยายในหัวขอ “Service Mind” ใหกับบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และการเคหะ
แหงชาติ
1.6 ผูบรรยายในหัวขอ
“กลยุทธการใชโทรศัพทในงานขายและงานบริการ” ใหกับบริษัทปูนซิ
เมนตไทย จํากัด (มหาชน)
1.7 ผูบ
 รรยายในหัวขอ “กลยุทธการสื่อสารในองคกร” ของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
และ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด
1.8 ผูบรรยายในหัวขอ “การสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ” ของบริษัทปูนซิเมนตไทย
จํากัด (มหาชน)
1.9 ผูบรรยายในหัวขอ “เทคนิคการเจรจาตอรองอยางมืออาชีพ” ของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน)
1.10 ผูบรรยายหัวขอ “เทคนิคการฟงและการตั้งคําถามอยางมีประสิทธิภาพ” ของบริษัทปูนซิเมนต
ไทย จํากัด (มหาชน)
1.11 ผูบรรยายหัวขอ
“เทคนิคการนําเสนออยางมืออาชีพ” และ “เทคนิคการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธที่มุงประสิทธิผล” ในหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ
ระดับสูง” รุน ที่ 49 ของสถาบันเกษตราธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1.12 ผูบรรยายหัวขอ “เทคนิคการนําเสนอ และศิลปะการพูด”
ในหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานบริหารงานธนารักษระดับตน กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง
1.13 ผูบรรยายรับเชิญหัวขอ “เทคนิคการสัมภาษณ”
ของภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

www.hrdzenter.com
“Knowledge is no limited edition”

E-mail : hrdzenter@gmail.com

Hotline : 089-773-7091090-645-0992

ผูบรรยายรับเชิญในหัวขอ “การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงยุคใหม” ของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.15 ผูบรรยายรับเชิญในหัวขอ “การสรางและพัฒนาทีมงาน”
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ และสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.16 ผูบรรยายรับเชิญในหัวขอ “การสรางจิตสํานึกในการใหบริการที่ดีและรักองคกร” ในโครงการ
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาผูบริหารระดับตน” รุน ที่ 6 ของการเคหะแหงชาติ
1.17 ผูบรรยายรับเชิญของสถาบันการประชาสัมพันธในหัวขอ
- เทคนิคการผลิตและการดําเนินรายการสด
- การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
- เทคนิคการสัมภาษณ
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- การพูดในที่ชุมชน
- เทคนิคการเปนพิธีกร
- เทคนิคการวิเคราะหขาว
- การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธในสื่อวิทยุกระจายเสียง
1.18 ผูบรรยายหัวขอ “ภาวะผูนํา” และ “การสื่อสารกับภาวะผูนํา” ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาโท
มหาวิทยาราชภัฏรอยเอ็ด จ. รอยเอ็ด
1.19 อาจารยพิเศษ รายวิชา การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธขั้นสูง หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1.20 อาจารยพิเศษ รายวิชา การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1.21 อาจารยพิเศษ รายวิชา การวิจัย หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
1.22 อาจารยพิเศษ รายวิชา การวิจัยเชิงคุณภาพ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย
เซนตจอหน
1.23 อาจารยพิเศษ
รายวิชา Radio Production I
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาค
ภาษาตางประเทศ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.24 วิทยากรรับเชิญ บรรยายในหัวขอ “กลยุทธการประชาสัมพันธ” นิสิตคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี ชั้นปที่ 4 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.25 วิทยากรรับเชิญ รวมเสวนาในหัวขอ “จัดรายการสาระความรูอยางไรใหเยาวชนสนใจ” จัดโดย
กรมประชาสัมพันธ
1.14
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วิทยากรรับเชิญ บรรยายในหัวขอ “หลักการและวิธีการใหความรูทางวิทยุชุมชน” จัดโดย
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1.27 วิทยากรรับเชิญ บรรยายในหัวขอ “การจัดรายการโทรทัศนในรูปแบบตาง ๆ” และ “เทคนิคการ
เขียนบทรายการวิทยุและการผลิตสปอต” ของ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี หรือ สสวท.
1.28 วิทยากรรับเชิญ บรรยายหัวขอ “การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง” ใหแกนิสิตคณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
1.29 วิทยากรรับเชิญ บรรยายหัวขอ “เทคนิคการรายงานขาว” ในโครงการอบรมเทคนิคการรายงาน
ขาว และกระบวนการทํางานของผูสื่อขาว จัดโดยคณะนิเทศศาสตร สาขาการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ วิทยาลัยราชพฤกษ จังหวัดนนทบุรี
1.30 วิทยากรรับเชิญ บรรยายหัวขอ “เทคนิคการดําเนินรายการรูปแบบตาง ๆ” ในโครงการทักษะ
การผลิตรายการวิทยุอยางมืออาชีพ จัดโดยสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.31 วิทยากรรับเชิญ บรรยายหัวขอ “เทคนิคการผลิตรายการวิทยุที่นาสนใจ” ในโครงการสัมมนา
หัวหนาสถานีวิทยุกระจายเสียงและเจาหนาที่กิจการกระจายเสียงของกองทัพบก
 ดานสื่อสารมวลชน
2.1 ที่ปรึกษาดานรายการและขาว สถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2.2 ผูผลิตและผูดําเนินรายการวิเคราะหขาวและสัมภาษณ ชือ่ “เจาะขาวเชานี้” ออกอากาศทาง
สถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5 MHz เวลา 06.00 – 08.00 น. ทุกวันจันทร-ศุกร ซึง่ เปนรายการที่
นําเสนอขาวสารดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตางประเทศ และเทคโนโลยี โดยเปนรายการคุย
ขาว และสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับประเด็น ที่เปน Hot Issue ในขณะนั้น
2.3 อดีตผูดําเนินรายการ การรายงานขาวสารและการจราจรทางสถานีวิทยุ จส.100
โดยเปน
ผูรายงานสภาพการจราจรออกอากาศสด
2.4 อดีตผูประกาศขาว ศูนยขาวแปซิฟก บริษัท แปซิฟกคอรปอเรชั่น จํากัด โดยเปนผูประกาศขาว
ประจําในศูนยขาวเพื่อรายงานขาวทุกตนชั่วโมง
2.5 อดีตนักประชาสัมพันธและสื่อมวลชนสัมพันธ ฝายกิจกรรมพิเศษ กลุมชินวัตร และบริษัท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส
2.6 อดีตที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ บริษัทเฟรสท เอแอล คอปอเรชั่น ในเครือหัวมาลาย
1.26
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 ดานความสามารถพิเศษ
3.1ไดรับรางวัลสื่อมวลชนดีเดนที่สนับสนุนการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ของมูลนิธิ รณรงคเพื่อ
การไมสูบบุหรี่ ป 2555
3.2 ไดรับรางลังชนะเลิศการประกวดการพูดวิทยาศาสตรระดับประเทศ เมื่อป 2530
3.3 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด ITV AWARDS 1997
ประเภทผูประกาศขาวหญิง
3.3 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 การประกวด “อานฟงเสียง” จากธนาคารศรีนคร ป 2535
 ดานการเปนพิธีกร
- ผูดําเนินการสัมภาษณประเด็นการเมืองและการศึกษา
- พิธีกรงานสัมมนา งานเสวนา และงานอภิปรายทั่วไป
- พิธีกรงานเปดตัวสินคา
 ดานการฝกอบรม
- ผานการอบรมหลักสูตร “The New Way of Marketing Communication” จากบริษัท
Strategic Business Development Center เมือ่ 28/04/09
- ผานการอบรมหลักสูตร “ศิลปะการใชโทรศัพท” จากบริษัท ไฮโปเทรนนิ่ง จํากัด เมือ่
30/03/09
- ผานการอบรมหลักสูตร “ศิลปะการเจรจาตอรองเพื่องานขาย” จากบริษัท วาโซเทรนนิ่ง
จํากัด เมือ่ 27/04/10
 อื่น ๆ
- อดีตที่ปรึกษาดานการวางแผนสื่อมวลชน มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
- อดีตคณะทํางานดานสื่อมวลชนในโครงการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติของกระทรวง
สาธารณสุข
- อดีตผูผลิตสปอตและสารคดีพรอมใหเสียงบรรยาย บริษัท CMP Media Co. Ltd.
(Thailand)
- อดีตอนุกรรมการประชาสัมพันธและเผยแพรการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
ของหนวยงานของรัฐ ดานสื่อมวลชน
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