บทที่ 4
กำรให้บริกำรวิชำกำรของคณะ
ประจาปี 2559

บริ การห้ อง
ออกแบบ
สื่อ
วิทยากร
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4.1 กำรบริกำรห้องประชุมและห้องบรรยำย
การบริการวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร

หอประชุม
ใหญ่
ห้ องประชุม
ห้ อง
บรรยาย
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4.1.1

กำรให้บริกำรอำคำรสถำนที่
ประจำปี 2559

คณะวิทยาการสื่อสารให้บริการห้องบรรยายและห้องประชุม ดังนี้
ลำดับที่

โครงกำร

หน่วยงำน

วันที่

1

ประชุมถอดบทเรียน

วิทยาลัยประชาชน

2

โครงการเสียงเด็กเพื่อ
สันติภาพ

ห้องประชุม

3

โครงการเตรียมความ
พร้อมสอบ O-NET

4

อบรมสมาชิก

5

โครงการสานสัมพันธ์
ชายแดนใต้ผ่านค่าย
วิชาการ
เสวนาหัวห้อ ผู้นากับ
การหนุนเสริม
กระบวนการสันติภาพ
และบรรยาย หัวข้อ
ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธีการ
เคลื่อนไหวทางสังคม
อบรม

สถานวิจัยความขัดแย้งและความ 11 ม.ค. 59
หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
(CSCD)
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 14-15, 17-19 ม.ค.59
ปัตตานี
14-16, 26-30 ก.ย.59
และ 1 ต.ค.59
วิทยาลัยประชาชน
16-17, 23-24, 30-31
ม.ค.59 และ 6-7 ก.พ.
59
คณะศิลปกรรมศาสตร์
17, 23-24, 30-31
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ม.ค.59
วิทยาลัยประชาชน

10 ก.พ. 59

ห้องบรรยาย

ชุมนุมนักศึกษาวิทยาลัยอิสลาม
ศึกษาสัมพันธ์
องค์การนักศึกษา

19 มี.ค. 59

หอประชุมใหญ่

21 มี.ค. 59

หอประชุมใหญ่

6

7
8

โครงการมหกรรมอนาซีด
เพื่อสันติภาพ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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8-10 ม.ค.59

ห้อง
ห้องบรรยาย

หอประชุมใหญ่

ห้องบรรยาย

ห้องบรรยาย

ลำดับที่
9

โครงกำร

หน่วยงำน

วันที่

ห้อง

23 มิ.ย. 59

ห้องบรรยาย

10

โครงการประชุมผู้บริหาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
โครงการรักษ์ไทยครัง้ ที่ 23 ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย

25 มี.ค. 59

หอประชุมใหญ่

11

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

26-27 มี.ค.59

ห้องบรรยาย

12

โครงการติว

29 มี.ค. 59

หอประชุมใหญ่

13

29 มี.ค. 59

หอประชุมใหญ่

14

โครงการราตรีสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมมลายู
ติวเข้ม summer camp

5, 20 เม.ย.59

ห้องบรรยาย

15

โครงการสอนพิเศษ

7, 9, 11-12 เม.ย.59

หอประชุมใหญ่

16

โครงการอบรมครู

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
22-24 เม.ย.59
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ประชุมทีมพี่เลี้ยงโครงการ โครงการเปิดรับทั่วไปฯ (สานักงาน 23 เม.ย. 59
เปิดรับทั่วไปฯ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ - สสส. สานัก6)
โครงการPeace Poll
สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
27 เม.ย.และ
10 มิ.ย.59
เวทีรับฟังความคิดเห็น
สภาผู้ชมและผู้ฟงั รายการ
30 เม.ย. - 1 พ.ค.59

หอประชุมใหญ่,
ห้องบรรยาย
ห้องบรรยาย

โครงการอบรมครูสู่มือ
อาชีพ
โครงการประชุมทางไกล

17

18
19
20
21
22
23

24
25

ประชุมรายงาน
ความคืบหน้า
อบรมโครงการ Peace
Survey
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียม
ความพร้อมฯ
ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชา
ทหาร

สถานวิจัยความขัดแย้งและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
(CSCD)
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาภาษาตะวันออก แผนก
ภาษามลายู
เครือข่ายศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา
และนักศึกษาคณะ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Medical Summer Camp

ห้องประชุม
ห้องบรรยาย

โรงเรียนดารุลบารอกะฮฺ

4-5 พ.ค.59

ห้องบรรยาย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กองบริการการศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี
สถานวิจัยความขัดแย้งและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
(CSCD)
กองบริการการศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี
กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

13 พ.ค. 59

หอประชุมใหญ่

20 มิ.ย. 59

ห้องบรรยาย

11 ก.ค. 59

ห้องบรรยาย
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17 ก.ค. 59

หอประชุมใหญ่,
ห้องบรรยาย
24 ก.ค. และ 1 ส.ค.59 หอประชุมใหญ่

ลำดับที่

โครงกำร

26
27

30
31

โครงการ วงเสวนา PPCG
กิจกรรมปฐมนิเทศและ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ประจาปี 2559
ประชุมพัฒนาเพื่อ
การศึกษาเอกชน จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
จัดสอบพนักงาน
มหาวิทยาลัย
จัดสอบ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ

32

โครงการสายใยมุสลิม

33

โครงการอบรมครูสู่มือ
อาชีพ
โครงการอบรมผู้นา
เยาวชนสตรี
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ
งานฟอรั่มการศึกษา

28

29

34
35
36
37

หน่วยงำน
วิทยาลัยประชาชน
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

วันที่

ห้อง

25 ก.ค. 59
9 ส.ค. 59

ห้องบรรยาย
หอประชุมใหญ่

สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 20 ส.ค. 59
ปัตตานี

หอประชุมใหญ่,
ห้องบรรยาย,
ห้องประชุม
ห้องบรรยาย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

14 ก.ย. 59

กศน. อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
สถานวิจัยความขัดแย้งและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
(CSCD)
ชมรมมุสลิม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
โรงเรียนดารุลบารอกะฮฺ

17-18, 24-25 ก.ย. 59 หอประชุมใหญ่
17-18 ก.ย.59
ห้องบรรยาย

ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามเพื่อ
การพัฒนา (PUKIS)
คณะศึกษาศาสตร์

25 ก.ย. 59

หอประชุมใหญ่

22-23 ต.ค.59

ห้องบรรยาย

9-11 ธ.ค.59

ห้องบรรยาย

18 ธ.ค. 59

ห้องบรรยาย

สถาบันพัฒนาศักยภาพมีดีเซนเตอร์ 24 ธ.ค. 59

ห้องบรรยาย

กลุ่มบุหงารายาเพื่อการศึกษา
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25 ธ.ค. 59

ห้องบรรยาย

