
ประวัต ิดร.ปอรรัชม์  ยอดเณร (มิง้ค์)                                                                         

ตาํแน่งปัจจุบัน   อาจารย์ประจํา ภาควชิาวาทวิทยาและสือ่สารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต          จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (สาขาวิชาพฒันศกึษา) 

ปริญญาโท    นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (สาขาวิชาวาทวิทยาและสือ่สารการแสดง) 

ปริญญาตรี  ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (สาขาวิชานาฏยศิลป์ตะวนัตก)                      

ประกาศนียบตัร -  ผู้ นําการเมืองยคุใหม ่รุ่นท่ี 2 สถาบนัพระปกเกล้า 

  -  ผู้ นําแหง่การเปลีย่นแปลง  สถาบนัปลกูรัก 

  -  บตัรรับรองการผา่นการทดสอบเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ประกาศ จากกรมประชาสมัพนัธ์ 

  -  บลัเลต์่ระดบั Advance 1 จากสถาบนั Royal Academy of Dance ประเทศองักฤษ 

-  Advance Jazz Teacher Certificate จากสถาบนั Contemporary dance association   

-  ประเทศออสเตรเลยี 

-  แจ๊สแดนซ์ ระดบั 6 จากสถาบนั Contemporary dance association  ประเทศ 

-  ออสเตรเลยี 

-  บลัเลต์่ระดบั Elementary จากสถาบนั Commonwealth Society of  teacher of  

-  dancing ประเทศออสเตรเลยี 

-  Modern Jazz ระดบั4  จากสถาบนั Commonwealth Society of  teacher of  

-  dancing ประเทศออสเตรเลยี 

 

ประวัติการทาํงาน 

 ประสบการณ์การทาํงานด้านการเมือง 

• โฆษกกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา (สมยัรัฐมนตรีฯ วีระศกัดิ์ โควสรัุตน์) 

• รองโฆษกพรรคชาติไทย 

• ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรงวฒันธรรม(นายอนรัุกษ์  จรีุมาศ) 

 ประสบการณ์ด้านการสอน 

• อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

  วิชาการสือ่สารผา่นอวจันภาษา, วิชาการแสดงเบือ้งต้น , วิชาการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศ, 

  วิชาจิตวิทยาการพดูและผู้ ฟัง,  วชิาการสือ่สารเชิงจิตตปัญญา, วชิาหลกัและการปฎิบตัิทางวาทนิเทศ          

                            และ วิชาการสือ่สารของมนษุย์   

• อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม วชิา TV Performance  

javascript:;


• อาจารย์สอนศิลปะการเต้น (บลัเลต์่และแจ๊ส) สถาบนับางกอกแดนซ์  

• อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ , มหาวิทยาลยัสรุนารี 

วิชาการแสดงและการสร้างสรรค์ละครเวที   

• วิทยากร หวัข้อ “การพฒันาผู้ นํารุ่นใหม”่ สาํหรับผู้จดัการของบริษัท SCG 

• วิทยากร หวัข้อ “การสือ่สารเพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์ผู้ นํายคุใหม”่ สาํหรับผู้บริหารระดบักลางของ            

สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

• วิทยากร หวัข้อ “เทคนิคการเป็นพิธีกรขัน้สงู” จดัโดยบริษัทเนชัน่ 

• วิทยากร หวัข้อ “เทคนิคการสือ่สารเพ่ือการนําเสนอ” จดัโดยบริษัทสงิห์ คอร์ปอเรชัน่ ร่วมกบัเนชัน่กรุ๊ป 

• วิทยากร หวัข้อ “ทกัษะการรับสาร: ศิลปะการฟังอยา่งลกึซึง้ ขัน้ต้นและขัน้สงู” สาํหรับผู้บริหารและพนกังาน 

SCG Packaging 

• วิทยากร หวัข้อ  “ผู้ นํายคุใหมก่บัเทคนิคการฟัง” จดัโดยบริษัทกรุงเทพธุรกิจ 

• วิทยากร หวัข้อ  “การสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพและเข้าถงึใจลกูค้า” สาํหรับพนกังานขาย บริษัท CP ALL  

• วิทยากร  หวัข้อ “การสือ่สารทางวิทยาศาสตร์และการปรากฏตวัในท่ีสาธารณะ” ของผู้บริหารระดบัต้น-กลาง  

ของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 

• วิทยากร หวัข้อ “การสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพและการเข้าใจถงึใจผู้ รับบริการ” จดัโดย ศนูย์รับบริจาค

อวยัวะ สภากาชาดไทย 

• วิทยากรประจําบรรยาย เร่ือง”สปส.ยคุใหม ่หวัใจรักบริการ” ของสาํนกังานประกนัสงัคม  

• วิทยากร โครงการ to be number one 

• วิทยากร  โรงเรียนการเมืองสนามบินนํา้  หลกัสตูรภารกิจทางการเมือง และพฒันาทางการเมืองรุ่นท่ี 6,7 

• วิทยากรรับเชิญ  ในหวัข้อ “วยัรุ่นกบัยาเสพติด” ในโครงการหวัใจไร้สาร จดัโดย ป.ป.ส. 

•  วิทยากรรับเชิญ  รายการ hot line คลายเครียด ทางช่อง 11 ในหวัข้อ “วยัรุ่นกบัยาเสพติด 

• ฯลฯ  

 ประสบการณ์ด้านการเป็นพิธีกร   

• ผู้ประกาศขา่วรายการทีวี 360 องศา ทางไทยทีวีสชี่อง 3 

•  พิธีกร รายการโทรทศัน์ รายการซุปเปอร์คอนเสร์ิตทางไทยทีวีสชีอ่ง 3 

• พิธีกร รายการยู้ฮทีูม  รายการมายาทีวี รายการโลกสวยวนัองัคาร ในสงักดัอาร์เอส โปรโมชัน่ 

• พิธีกร รายการวากวุาก ุรู้สตัว์โลก ทางไอทีวี  

 ปัจจุบัน 

• อาจารย์ประจําภาควิชาวาทวิทยาและสือ่สารการแสดง  คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    

• อาจารย์สอนศิลปะการเต้น (บลัเลต์่และแจ๊ส) สถาบนับางกอกแดนซ์  

• วิทยากรบรรยายพิเศษด้านการสือ่สาร, การพฒันาบคุลกิภาพ, การให้บริการ, การฟังอยา่งลกึซึง้ และ

จิตวิทยาการสือ่สาร  ให้กบัสถาบนัตา่งๆ  อาทิ  SCG,  สภากาชาดไทย, สาํนกังานอยัการ, CP ALL,     ,

บริษัท ทา่อากาศยานไทย(ทอท),  กรุงเทพธุรกิจ, รพ.กรุงเทพ  ฯลฯ 

 



 รางวัลประกาศเกียรติคุณต่างๆ 

• รางวลัเพชรสยาม บคุคลดเีดน่ ด้านสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม ปีพทุธศกัราช 2550  จากมหาวิทยาลยัราชภฎั

จนัทรเกษม 

• เข็มตราสญัลกัษณ์ อกัษรยอ่ในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทินดัดามาต ุ 

เน่ืองในงานพระชนัษา 51 เหลา่อาสาฯ น้อมใจถวายพระพร 

• เข็ม “to be number one”  จากทลูกระหมอ่มหญิงอบุลรัตนราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวด ี

• เข็ม”พระสาทิสลกัษณ์  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกมุารี” จากกิจกรรมสายรุ้งแหง่ความรัก 

• โลพ่ระราชทาน  จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ี พระวรราชาทินดัดามาต ุ เน่ืองในโอกาส

สนบัสนนุงานกาลา่ดินเนอร์ ชว่ยทารกน้อยพ้นเอดส์ 

• เข็ม “พชัรกิติยาภา” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ี พระวรราชาทินดัดามาต ุจากโครงการช่วย

สมทบทนุมลูนิธิเพ่ือช่วยเหลอืเดก็ป่วย 

• เข็ม “กลัยาณิวฒันา”  จาก สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟา้กลัยาณิวฒันา  กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์  

เน่ืองในโอกาสการร่วมงาน เขยีนสบีนผืนผ้า 

 

  
 

   
 



  
 

 


