ประวั ติ บุ ค ลากร คณะวิ ท ยาการสื่ อ สาร
ชื่อ-สกุล

ปวิชญา ชนะการณ์

ตาแหน่ง

อาจารย์ สาขานิเทศศาสตร์

Email

amornrat.c@psu.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ความรู้เท่าทันสื่อ
วารสารศาสตร์
วิทยุโทรทัศน์

ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่จบ

ระดับการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

2554

ปริญญาโท

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2549

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการฝึกอบรม ดูงาน
ปี พ.ศ.

เรื่อง

สถานที่

2559

โครงการแลกเปลี่ยนบุคคลากร ภายใต้ข้อตกลง MOU Addendum South China Agricultural
2016 -2017 ณ South China Agricultural University
University สาธารณรัฐประชาชนจีน

2559

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

~1~
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

ปี พ.ศ.

เรื่อง

สถานที่

2559

ถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาเนื้อหาการรูเ้ ท่าทันสื่อวิทยุโทรทัศน์ : ประโยชน์และการนาไปใช้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

พัฒนาการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
กิจการโทรทัศน์

ห้องปทุมลาภ ชั้น2 โรงแรมทวินโลตัส
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2558

การกาหนดให้ใช้คลื่นความถี่และอนุญาตให้ประกอบการ และการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณในระบบดิจติ อล

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
จ.สุราษฎร์ธานี

2557

ก้าวใหม่โทรทัศน์ไทยระบบดิจิตอล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา

2557

พัฒนาจริยธรรม ส่งเสริมความรูด้ า้ นกฎหมายและเพิ่มศักยภาพ
กลไกการทางานสื่อ

โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ถนนราชปรารภ
กรุงเทพฯ

2557

ศึกษาการผลิตคอนเทนท์ ระบบ Convergent Media

บริษัท เนชั่น มัลติมเี ดียกรุ๊ป

2557

พัฒนากลไกการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์สาหรับประชาชน

โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน่
กรุงเทพมหานคร

2556

อบรม Creative: Director & Producer รายการเด็กและเยาวชน
และประชุมเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว

โรงแรมลีการ์เดนส์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา

2556

ทัศนศึกษาดูงานองค์กรสื่อมวลชน

หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สัมมนาสื่อทางเลือกภาคใต้ และชุมนุมช่างภาพชายแดนใต้

สถาบันราชภัฎยะลา

2556

ดาเนินโครงการทัศนศึกษาและดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
วิชาชีพ

หน่วยงานเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

2556

ทัศนศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติการทางาน
ปี พ.ศ.

ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

2554-ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

2549-2551

อาจารย์

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
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ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร
ลาดับที่

ประเด็น/หัวข้อ

1

ความรู้เท่าทันสื่อ

2

การพูดและการเป็นพิธีกร

3

การเขียนข่าวและการรายงานข่าว

4

การสร้างสรรค์รายการและการเขียนบทรายการโทรทัศน์

ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี พ.ศ.

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2559

กระบวนการรู้เท่าทันสื่อและการรณรงค์ทางสังคม

สานักงานกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

2559

การสื่อสารสันติภาพผ่านสื่อสังคม (Social Media) แก่
นักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่

สานักประชาสัมพันธ์เขต 6
จ.สงขลา

2554-2559

การอบรม “ความรู้เท่าทันสื่อครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

คณะวิทยาการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

2554-2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนคนข่าว”

คณะวิทยาการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

2558

โครงการ “ Who Are Media” หัวข้อ “ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้
สารสนเทศ”

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

2558

โครงการ “Young รู้ทันสื่อ” หัวข้อ “ความรูเ้ ท่าทันสื่อและการใช้
สารสนเทศ”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

2558

การพัฒนาและปรับปรุงรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทยจังหวัดสงขลา

สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดสงขลา

2557

โครงการอบรม “นักข่าวเยาวชน” หัวข้อ “เทคนิคการเขียนข่าว
เบื้องต้นและการเล่าเรื่องด้วยภาพ “

ศูนย์ประชาสัมพันธ์
กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 4 ส่วนหน้า

2555

โครงการ “การสัมนาเครือข่ายสื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้”

สมัชชาสุขภาพภาคใต้
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ปี พ.ศ.

เรื่อง

2553

โครงการ “Training of Trainer”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พิราบน้อยยูนิเซฟ “พิราบสิทธิเด็ก”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย

2551-2552

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
ปี พ.ศ.

ผลงาน

2559

หนังสือ รัก ศรัทธา คุณค่าแห่งความดี “ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ”

2559

งานวิจัยเรื่องการรูเ้ ท่าทันสื่อ : ประโยชน์และการนาไปใช้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี

2558

งานวิจัยโครงการการปฏิรูปสื่อ: การกากับดูแลด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมหัวข้อ “บุคลากรสื่อไทย

2557

หนังสือ คมความคิด เกร็ดชีวิต “ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ”

2557

บทความวิจัยเรื่อง “สื่อทางเลือกชายแดนใต้ ฤๅจะเป็นทางเลือกออกจากความรุนแรง”

2557

งานวิจัยเรื่อง “สื่อทางเลือกยุคดิจติ อลกับผลประโยชน์สาธารณะ: กรณีศึกษาการ เป็นพื้นที่กลางเพื่อ
สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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-

