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โทรศัพท : 02-457-0068, 086-755-3737 โทรสาร : 02-868-6885 
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การศึกษา : 

ปริญญาเอก : (กําลังศึกษา) สาขาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปริญญาโท : สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Advanced Diploma : Electronic Design & Interactive Media, Victoria University, Australia. 

ปริญญาตรี : การโฆษณา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสยาม 

ตําแหนงทางการบริหาร :  

+ หัวหนาภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร และ รอง ผ.อ.สํานักประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยสยาม 

+ กรรมการบรหิาร หสม.แองเจิลเมจิค 



ประสบการณ : 

 ผศ.เวทิต ทองจันทร เปนชางภาพระดับอาชีพ และ Producer ภาพยนตรโฆษณา ท่ีมีผลงานภาพ

เพ่ือใชในการโฆษณาและประชาสัมพันธ สินคาและบริการ ขององคกรรัฐและเอกชน ตางๆ เชน สํานัก

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย, โรงงานหลวงอาหารสําเรจ็รูป, ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร, Foodland, 

รานอาหารญี่ปุนโอโตยะ, Zen Sushi & Sake, วงไหมไทยออเคสตรา, วงรอคเคสตรา, Bank of China, 

Toyota Leasing, เถาแกนอย, Coke, สายการบินไทยไลออนแอร, Cher Resort Huahin, The Next 

Condominium, The Astra Condominium, หมูบานอรสิริน และ มหาวิทยาลัยสยาม เปนตน 

วิทยากรพิเศษ : 

- วิทยากรพิเศษ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน “การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือการประชาสัมพันธ” 

(กุมภาพันธ พ.ศ.2564) 

 

- วิทยากรพิเศษ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน “การผลิตสื่อและนําเสนอสื่อดิจิทัลเพ่ือเผยแพร

ประชาสัมพันธ” (มกราคม พ.ศ.2564) 

 

- วิทยากรพิเศษ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร “การพัฒนา

แบรนดและการสื่อสารการตลาดดิจิทัล” (มิถุนายน พ.ศ.2563) 

 

- วิทยากรพิเศษ วิทยาลัยการทัพบก “เทคนิคการนําเสนอดวยสื่อวีดิทัศน” (พฤศจิกายน พ.ศ.2563) 

 

- วิทยากรพิเศษ โครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ (RDPB CAMP) รุนท่ี 10 ศูนยศึกษา

การพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม (กุมภาพันธ พ.ศ.2563) 

 

- วิทยากรพิเศษ วิทยาลัยการทัพบก “เทคนิคการพูดในท่ีชุมชน” (พฤศจิกายน พ.ศ.2562) 

 

โครงการและกิจกรรม : 

- หัวหนาโครงการผลิตภาพยนตรโฆษณา “กวาจะมาเปนสตรอวเบอรรีพรีเมียมดอยคํา”  (พ.ศ.

2563) 



- ประธานกรรมการจัดงานและตัดสินการประกวดภาพถาย “เสนหคลองบางหลวง” ของเขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานคร (มกราม พ.ศ.2563) 

- หัวหนาโครงการผลิตภาพยนตรโฆษณา “เรื่องเลาจากโรงงานหลวงฯ” ของโรงงานหลวงอาหาร

สําเร็จรูปท่ี ๓ (เตางอย) จ.สกลนคร (พ.ศ.2560)  

 

- หัวหนาโครงการ “สรางสุ(ก)ในสังคม” รณรงคเพ่ือปองกันและแกไขปญหาพยาธิใบไมตับและ

มะเร็งในทอนํ้าดี ของมูลนิธิสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย (พ.ศ.2559) 

- หัวหนาโครงการผลิตภาพยนตรโฆษณา “ของขวัญจากโรงงานหลวงฯ” ของโรงงานหลวงอาหาร

สําเร็จรูปท่ี ๓ (เตางอย) จ.สกลนคร (พ.ศ.2559) 

- หัวหนาโครงการผลิตภาพยนตรโฆษณา “โรงงานสีเขียว สีเดียวกับชุมชน” ของโรงงานหลวง

อาหารสําเร็จรูปท่ี ๓ (เตางอย) จ.สกลนคร (พ.ศ.2558) 

- หัวหนาโครงการคายศิลปะ “วาดฝนฉันจะเปน” ของโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปท่ี ๓ (เตางอย) 

จ.สกลนคร (พ.ศ.2558) 

- หัวหนาโครงการกิจกรรมประกวดถายภาพและแสดงนิทรรศการ “ศาสตรพระราชา : โรงงาน

หลวงฯ เพ่ือปวงชน” ของโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปท่ี ๓ (เตางอย) จ.สกลนคร (พ.ศ.2557) 

- หัวหนาโครงการผลิตภาพยนตร “โรงงานหลวงฯเพ่ือปวงชน” ของโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปท่ี 

๓ (เตางอย) จ.สกลนคร (พ.ศ.2555) 

ผลงานวิจัย : 

2561. การเปลี่ยนผานของตลาดนํ้าในประเทศไทย : กระบวนการสรางสรรค สมุดภาพเรียงความขาวดํา 

เพ่ือเลาเรื่องราวตลาดนํ้าในประเทศไทย.  งานทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสยาม. การประชมุ

วิชาการระดับชาติดานการสื่อสาร "Communication 4.0 : นวัตกรรม สรางสรรค ความยั่งยืน?" 

31 พฤษภาคม 2560 ณ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 

2557 กระบวนการสรางสรรคภาพถายดิจิทัลสําหรับใชในสื่อประชาสัมพันธ ของโรงงานหลวงอาหาร

สําเร็จรูป ท่ี ๓ (เตางอย) จ.สกลนคร. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรค



ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 8 : “บูรณาการศาสตรและศิลป” 

12 - 13 กุมภาพันธ 2558 ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม. 

2552 นวัตกรรมการสื่อสารกับการยอมรับระบบการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Auction) ของ

องคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตปริมณฑล. งานทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสยาม 

ผลงานบทความวิชาการ : 

2563. การวิพากษตัวบทแนวจินตสาระ (Fantasy Theme Criticism) ผลงานภาพถายชุด The Anatomy 

101 ของ ทอม โพธิสิทธิ์ และ สุรชัย แสงสุวรรณ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานวิจัย

และงานสรางสรรคทางดานนิเทศศาสตร ครั้งท่ี 10. มหาวิทยาลัยสยาม. กรุงเทพฯ. 

2562. การวิพากษตัวบทแนวจินตสาระ (Fantasy Theme Criticism) ผลงานภาพถายชุด The Anatomy 

101 ของ ทอม โพธิสิทธิ์ และ สุรชัย แสงสุวรรณ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานวิจัย

และงานสรางสรรคทางดานนิเทศศาสตร ครั้งท่ี 10. มหาวิทยาลัยสยาม. กรุงเทพฯ. 

2561 Thongchantr V.,& Chaiyarat R. The Hyperreality Through Heritage Tourism Photog-

raphy in Online Media. IPSC 2018. Burapha University, Thailand. 

2561 ทัศนวิธีวิทยาชาติพันธุวรรณาในโรมาเนีย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานวิจัยและ

งานสรางสรรคทางดานนิเทศศาสตร ครั้งท่ี 8. มหาวิทยาลัยสยาม. กรุงเทพฯ. 

2560 การใชตัวแปร P ในแบบจําลอง KAP เปนปจจัยนําในโครงการ "สรางสุ(ก) ในสังคม" รณรงคเพ่ือ

ปองกันและแกไขปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งในทอนํ้าดี ของมูลนิธิสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย. การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสรางสรรคทางดานนิเทศศาสตร ครั้งท่ี 7. 

มหาวิทยาลัยสยาม. 

2559 การเพ่ิมเสนหในการสรางสรรคงานภาพถายในเลมรายการอาหาร. วารสารนิเทศสยามปริทัศน ป

ท่ี 15 ฉบับท่ี 19 ( 2559 ) หนา 110 - 116. 



2558 การสรางสรรคงานภาพถายทางอากาศ สําหรับภาพยนตรโฆษณาอสังหาริมทรัพย Aerial Pho-

tography Production for Real Estate Commercial Movies. วารสารนิเทศสยามปริทัศน ป

ท่ี 14 ฉบับท่ี 16 ( 2558 ) หนา 22 - 30. 

2558 Social Responsibility Activity Development at Tao-ngoy community of the Third 

Royal Factory (Tao-ngoy), Sakolnakorn and Communication Arts Consortium. 2nd 

International Corporate and Marketing Communication in Asia Conference 29-30 

January 2015. page 474-487 

2557 การพัฒนากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในชุมชนเตางอยของโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปท่ี 

๓ (เตางอย) จ.สกลนคร กับเครือขายสถาบันอุดมศึกษาสาขานิเทศศาสตร. วารสารนเิทศสยาม

ปริทัศนปท่ี 13 ฉบับท่ี 15 (2557) หนา 82-92. 

2556 ปรสิตทางการสื่อสารและการแปลความหมายภาพถายในยุคนวนิยมกับการสรางสรรคภาพถาย

ดิจิทัลบนหนาปก facebook.com. วารสารนิเทศสยามปริทัศน ปท่ี 12 ฉบับท่ี 13 ( 2556 ) หนา 

8 - 16. 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ : 

2561 เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ชั้นท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 

2555 เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ชั้นท่ี 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.) 


