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              ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรนก นลิดำ 
                Asst.Prof. Kornkanok Nindum, Ph.D. 

                                  
ชื่อ – สกุล กรกนก  นิลดำ 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านนิเทศศาสตร์) 
เบอร์โทรศัพท์ 089-214-2111 
อีเมล n_kornkanok@yahoo.com 
 
สังกัดหน่วยงาน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย)  
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
เบอร์โทรศัพท์ 053-776-016 
แฟกซ์ 053-776-057 
ห้องปฏิบัติงาน  ห้องโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย) 
  อาคารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  (บรรยายระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี) 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2558 ปริญญาเอก ปร.ด. (สื่อสารมวลชน)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2549 ปริญญาโท วม. (สื่อสารมวลชน)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2545 ปริญญาตรี นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
ประวัติการศึกษาเพิ่มเติม  

พ.ศ 2551-2552 (ก.ค.-ม.ค.)  ประกาศนียบัตรหลักสูตร IELTS Class ที่ New Zealand Institute of 
Science & Technology (NZIST) เมืองอ๊อกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์   

พ.ศ. 2551 (ม.ค.-มิ.ย.)  ประกาศนียบัตรหลักสูตร General English และ Business English  
ที่ New Zealand Language Academy (NZLA)  
เมืองอ๊อกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ 

พ.ศ. 2550 (มิ.ย.-ธ.ค.) ประกาศนียบัตรหลักสูตร General English ที่ Kaplan Aspect  
เมืองอ๊อกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ 
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ความเชี่ยวชาญ  
 หลักการสื่อสาร (Principles of Communication) 
 การสื่อสารทางการเมือง (Political Communication) 
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) 
 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (Advertising and Public Relations) 
 
ผลงานรางวัล 

พ.ศ. 2564 อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย
ส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน ปี 2564 

พ.ศ. 2564 อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย  
ปี 2564 ประเภทนักศึกษาที่มีโครงการ/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  
และการจัดการ    

พ.ศ. 2563 อาจารย์ที่ปรึกษาแกน่ักศึกษาทีไ่ดร้บัรางวัลพิเศษจากการประกวดถา่ยภาพ  
ด้วย Smart Phone “ของดีเมืองเชียงราย” พร้อมคำบรรยายไม่เกิน 300 คำ  
จัดโดยเครือข่ายเชียงรายเมืองน่าอยู่ 

พ.ศ. 2562 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  
โดยธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

พ.ศ. 2559 รางวัลวิทยานิพนธ์ดี สาขาสังคมศาสตร ์ระดับปริญญาเอก  
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 

 
ประวัติการทำงาน    

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน อาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

พ.ศ. 2553 - 2555 อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์  
สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

พ.ศ. 2553 (ม.ค.-ต.ค.) ที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อนานาชาติ นักการตลาด  
และนักประชาสัมพันธ์ที่ York Institute 

พ.ศ. 2549 - 2550 อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

พ.ศ. 2549 (มี.ค.-เม.ย.) ผู้ร่วมดำเนินรายการ “คลินิกสุขภาพกับกรมควบคุมโรค”  
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน็ตเวิร์ก 4 ภาค  
คลื่น AM 1107 kHz (กรุงเทพมหานคร) 
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พ.ศ. 2546 - 2548 ผู้ช่วยนักวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ  
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

 
ประสบการณ์ทำงาน 

ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ และบทความวิจัย 
 
อาจารย์พิเศษ 
 สาขาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ผลงานทางวิชาการ 

ตำราและเอกสารประกอบการสอน 
 
กรกนก นิลดำ. (2560). หลักการสื่อสาร (Principles of Communication). คณะวิทยาการจัดการ, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
กรกนก นิลดำ. (2560). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication). 

คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
 

ผลงานวิจัย 
 
กรกนก นิลดำ. (2563). การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อ: การพัฒนาเนื้อหาที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ของกลุ่มเนื้อหาเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ภาคเหนือ). โครงการวิจัยไดร้บัการสนับสนุนทุน, 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.). 

พีรญา ชื่นวงศ ์และกรกนก นิลดำ. (2563). การเพ่ิมมลูค่าและการสร้างการสื่อสารการตลาดออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านป่าสักไก่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย. โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนทุน, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, คณะวิทยาการจัดการ. 
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กรกนก นิลดำ. (2563). นวัตกรรมการเล่าเรื่องเพ่ือเพ่ิมมลูค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ในจังหวัดเชียงราย. โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนทุน, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 
คณะวิทยาการจัดการ. 

เสริมศิริ นิลดำ, กรกนก นิลดำ และธวัชไชย ดวงไทย. (2563). นวัตกรรมการสื่อสารข้ามสื่อเพ่ือสร้าง 
ความตระหนักในพฤติกรรมการรังแกกันในกลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย.  
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.). 

เสริมศิริ นิลดำ, กรกนก นิลดำ และคณะ. (2563). การพัฒนาตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดข้าวเหนียว
เขี้ยวงู จังหวัดเชียงราย. กองทุนวิจัยแห่งชาติ. 

กรกนก นิลดำ. (2562). การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อ (ภาคเหนือ). โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนทุน,  
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.). 

กรกนก นิลดำ. (2562).  แนวทางการพัฒนาการสื่อสารเพ่ือธุรกิจโฮมสเตย์บ้านร่องปลายนา อำเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย. โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนทุน, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 
คณะวิทยาการจัดการ. 

เสริมศิริ นิลดำ และกรกนก นิลดำ. (2562). โครงการจัดทำ Media Lab เพ่ือพัฒนารายการและคุณภาพ
เนื้อหา (ระดับภูมิภาค). องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) 

กรกนก นิลดำ, อภิสรา กฤตาวาณิชย์, สาวิตรี พรหมสิทธิ์ และกฤษณะ แสงจันทร์. (2561). แนวทาง 
การพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย. 
โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนทุน, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, คณะวิทยาการจัดการ. 

เสริมศิริ นิลดำ, กรกนก นิลดำ, กฤษณะ แสงจันทร์, อภิสรา กฤตาวาณิชย์ และสาวิตรี พรหมสิทธิ์. (2561). 
การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 
นางแล. โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนทุน, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

เสริมศิร ินิลดำ และกรกนก นิลดำ. (2561). การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อและกระแสความสนใจของคน
กลุ่มวัยต่างๆ เชิงลึก: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แหง่ประเทศไทย (สสท.) 

เสริมศิริ นิลดำ, กรกนก นิลดำ, กฤษณะ แสงจันทร ์และกฤษ โตธนายานนท์. (2561). วิจัยเพื่อศึกษา 
ความเป็นไปได้และช่องทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปลานิล. โครงการวิจัยได้รับ 
การสนับสนุนทุน, จ.เชียงราย 

กรกนก นิลดำ. (2558). การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหาร. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. 

กรกนก นิลดำ. (2554). ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการเรียนนิเทศศาสตร์ของนักศึกษา 
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.  
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, คณะนิเทศศาสตร์. 
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กรกนก นิลดำ. (2549). ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อข้อความสั้น (SMS) ที่ปรากฏ 
ในรายการข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. 

 
ผลงานทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 
 
Nindum, Kornkanok. (2021). Innovative Storytelling to Add Value to Homestay Tourism. 

PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research. 10(1), 12-21. 
เบญจมาศ สมบัติธีระ, กรกนก นิลดำ และคมสัน รัตนะสิมากูล. (2563). การสื่อสารสุขภาพของเพจเฟซบุ๊ก

โจนส์สลัด. วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 3(3), 1-22. 
กรกนก นิลดำ, เสริมศิริ นิลดำ, อิงดอย ศรีลาพัฒน์, ภควัฒน์ สวนงาม, วรักษณ์กมล มงคลอัศศิริ และปฐมพร 

ปัญญะต.ิ (2563). วิธีการกลโกง ช่องทางการสื่อสาร และประสบการณ์ในการถูกมิจฉาชีพออนไลน์
หลอกลวงของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย. วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.  
3(3), 50-67. 

กรกนก นิลดำ. (2563). การสร้างการเล่าเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงราย.  
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์. 14(2), 109-135. 

ณฐมน แก้วพิทูล, จิราพร ขุนศรี และกรกนก นิลดำ. (2563). การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านรอยสักของกลุ่ม 
ชายรักชายในจงัหวัดเชียงราย. วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 3(2), 65-85. 

กรกนก นิลดำ. (2563). แนวทางการพัฒนาเนื้อหาและช่องทางการสื่อสารเพ่ือธุรกิจโฮมสเตย์บ้าน 
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ด้านการบรรยาย และงานวิทยากร 

มีนาคม 2564 “สื่อสารการเมือง: บทสนทนาว่าด้วยเรื่อง อำนาจ” ให้กับนักศึกษา 
ในโครงการสัมมนาและอภิปราย ณ วิทยาลัยการเมือง 
การปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ระบบออนไลน์) 

มีนาคม 2564 “การเลือกใช้สื่อ Social Media ให้เหมาะสมกับรูปแบบและเนื้อหาการเกษตร” 
ให้กับเกษตรรุ่นใหม่ต้นแบบ ณ โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย 

กุมภาพันธ์ 2564 “รู้เท่าทันการสื่อดิจิทัล ป้องกันไวรัสโคโรนา 19” ให้กับอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต.นางแล จ.เชียงราย 

มกราคม 2564 “การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.เวียงชัย  
จ.เชียงราย” ให้กับนักศึกษาวิชาการท่องเที่ยว  
ณ สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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กันยายน 2563 “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์เพ่ือการท่องเที่ยว” ให้กับนักศึกษา
วิชาการท่องเที่ยว ณ สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มีนาคม 2563 “ภูมิหลังนายกฯ กับการสื่อสารทางการเมือง” และ “การสื่อสารการเมืองของ
กลุ่ม LGBT” ให้กับนักศึกษาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิจัยการเมืองไทย
และอีสาน ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พฤศจิกายน 2562 “ภูมิปัญญาและการแพทย์ทางเลือกในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย” ให้กับ
นักศึกษา ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

พฤศจิกายน 2562 “การทำสื่อมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์” ให้กบันักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

พฤษภาคม 2562 “การผลิตสื่อด้วยสมาร์ทโฟน” ในโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย จ.เชียงราย ณ ศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

มีนาคม 2562 “การผลิตสื่อด้วยสมาร์ทโฟน” ในโครงการ Digital Marketing For Lanna 
Green Tourism Network ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จ.พะเยา  
และ ณ โรงแรมคงการ์เด้น จ.เชียงราย 

พฤศจิกายน 2561 “การใช้สื่อออนไลน์และการเรียนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์สำหรับผู้สูงวัย”  
ณ โรงเรียนอนุบาลนางแล (โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.นางแล) จ.เชียงราย 

มิถุนายน 2558 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ   
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน และเทคนิคการพูดและการนำเสนอ  
โดย DS Johnson Development ให้กับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

    
โครงการบริการวิชาการ 
 พ.ศ. 2564 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ใหก้ับคนในชุมชนฐานราก  
(จ.พะเยา: หวัหน้าโครงการ) 

พ.ศ. 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การยกระดับและ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ (น้ำผึ้ง) ชุมชนเชิงพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย: หัวหน้าโครงการ) 

พ.ศ. 2563 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน)  
ธนาคารออมสินร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (จักสานไม้ไผ่-บ้านป่าสักไก่) 

พ.ศ. 2562 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน)  
ธนาคารออมสินร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (โฮมสเตย์บ้านร่องปลายนา) 
  


