4.3 บริกำรให้คำปรึกษำและเป็นวิทยำกร
การบริการวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร

เวทีเสวนา

กลยุทธ์
สื่อสาร
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พัฒนา
ผลิตภัณฑ์

4.3.1

กำรให้คำปรึกษำและเป็นวิทยำกร

บุคลากรของคณะวิทยาการสื่อสารเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในปี 2559 ดังนี้
ชือ่ -สกุล

หัวข้อ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล วิทยากรบทบาทของนักประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน
ในการสื่อสารเพื่อสันติภาพ
วิทยากรเทคนิคการนาเสนอข้อมูลต่อสาธารณะ
วิทยากรปัญหาการนาเสนอข่าวในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่กระทบสิทธิและสร้างความหวาดระแวง
วิทยากรการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และการรู้ทันสื่อ
เพื่อความสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ปัตตานี
สานักงานจังหวัดนราธิวาส
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่

วิทยากรแนวทางการส่งเสริมบริการโทรทัศน์ชุมชนใน
ประเทศไทย
วิทยากรการสื่อสารเพื่อความเข้าใจกับพยาน : ความ
ร่วมมือและข้อมูลเพื่อผดุงความยุติธรรม
วิทยากรการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการรู้ทันสื่อเพื่อ
ความสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

สานักงาน กสทช.

วิทยากรอบรมเรื่อง การเป็นอาสาสมัคร Trash Hero
Pattani และการคัดแยกขยะ
วิทยากรโครงการ “เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบล
หนองจิก รู้ทันระวังภัยอันตราย”
วิทยากรอบรมเรื่อง การสื่อสารเพื่อสร้าง Impact

กศน. จังหวัดปัตตานี

ผศ.จารียา อรรถอนุชิต
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สมาคมคริสตชนจังหวัดปัตตานี

กระทรวงยุติธรรม
สมาคมคริสตชนจังหวัดปัตตานี
สถาบันสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เทศบาลตาบลหนองจิก
โครงการ OXFRAM

ชือ่ -สกุล

ผศ.จารียา อรรถอนุชิต

หัวข้อ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

วิทยากรอบรม เรื่อง Life and Street Photography

CreatePro 2016 By
Universiti Malaysia
Kelantan (UMK) & PSU
สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ภาคใต้ตอนล่าง(สกว.)

วิทยากรการพัฒนารูปแบบ/การออกแบบบรรจุภัณฑ์
และ การสร้างเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวของสินค้า
เรื่อง การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ขายได้ด้วย idea
วิทยากรอบรมการถ่ายภาพเล่าเรื่อง “ภาษาแห่ง
ภาพถ่าย” โครงการอบรมเยาวชนคนข่าว
วิทยากรอบรมปฏิบัติการ “การถ่ายภาพ เล่าเรื่อง
สาหรับนักวิจัย”
วิทยากรเสวนาเรื่อง “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
บริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน”

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ภาคใต้ตอนล่าง (สกว.)
สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ภาคใต้ตอนล่าง (สกว.)
คณะวิทยาการสื่อสาร

ผศ.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน ทีมประเมินโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก USAID
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Democracy International

ดร.กฤษดี พ่วงรอด

กองบรรณาธิการวิชาการ วารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผศ.ดร.ฮัมเดีย มูดอ

วิทยากรโครงการอบรมเสริมพัฒนาศักยภาพในการ
เป็นผู้ประกอบการ ประจาปีการศึกษา 2559
วิทยากรความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจและการ
เขียนแผนธุรกิจ
วิทยากรหลักการและวิธีการเขียนแผนธุรกิจ

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

วิทยากรการส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ
และเทคนิคการนาเสนอ
ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา

วิทยากรเทคนิคการเขียนข่าว
วิทยากรเทคนิคการเป็นผู้ประกาศข่าวทางวิทยุ และ
โทรทัศน์
วิทยากรการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านโซเซียล
มีเดียและสิ่งที่ควรรู้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเซียล
มีเดีย
วิทยากรทักษะการนาเสนออย่างมืออาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร
และประมงปัตตานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.
ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.
ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร
สานักประชาสัมพันธ์เขต 6
สงขลา
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ชือ่ -สกุล

ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา

หัวข้อ
วิทยากรการรู้เท่าทันสื่อ

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นราธิวาส

วิทยากรเรื่อง กลยุทธ์ และเทคนิค การประชาสัมพันธ์
การเขียนข่าว บทความ ในโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “พัฒนาการให้บริการ และ
การประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์”
วิทยากรสถานภาพและบทบาทวิทยุกระจายเสียง
ชายแดนใต้และสถานการณ์สื่อใหม่
วิทยากรแนวทางการขับเคลื่อน MIDL สู่สังคม
คณะทางานติดตามผลงานการจัดการความรู้ และการ
สื่อสารงานพัฒนาของขบวนองค์กรชุมชนภาคใต้
วิทยากรเทคนิคการถ่ายภาพ ลาดับภาพและเสียงใน
ยุคดิจิทัล

สานักงานสหกรณ์จังหวัด
ปัตตานี

วิทยากรการพัฒนาโจทย์วิจัยแก่นักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
วิทยากรโครงการอบรมทักษะการเป็นผู้ช่วยกิจกรรม
ในโครงการบริการวิชาการ
อ.ปวิชญา ชนะการณ์

ดร.ศริยา บิลแสละ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สานักงาน กสทช.
สานักงาน กสทช.
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการสื่อสาร

วิทยากรกระบวนการรู้เท่าทันสื่อและการรณรงค์ทาง
สังคม
วิทยากรการสื่อสารสันติภาพผ่านสื่อสังคม (Social
Media) แก่นักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่

สานักงาน กสทช.

วิทยากรด้านสตรีในหมู่บ้านที่ยากจนเพื่อให้สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้
วิทยากรอบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียน
การสอน

สมาคมสตรีจงั หวัดพังงา

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร

82

สานักประชาสัมพันธ์เขต 6
จังหวัดสงขลา

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

ชือ่ -สกุล

หัวข้อ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ดร.มูอัสซัล บิลแสละ

วิทยากรการอบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ดร.สัมพันธ์ คงมาก

เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลงานทางวิชาการ

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

ดร.ซัมรี เจ๊ะอารน

ที่ปรึกษาให้คาแนะนาในการปรับปรุงเว็บไซต์ของ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยะลา

ผศ.สิทธิกร เทพสุวรรณ

วิทยากรแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
เฉพาะบุคคล
คณะกรรมการดาเนินงาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถาบันสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา

อ.บัดรูดิง ขาลี

วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดีโอ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ
ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro สาหรับ
เรียนรู้
การสร้างสรรค์สื่ออย่างมืออย่างอาชีพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยากรโครงการอบรมการสร้าง Storyboard
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ
สาหรับการสร้างสื่อแบบ Interactive
เรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยากรโครงการขายของ Online รวยได้รวยดี
อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK
Park Yala)
วิทยากรอบรมการใช้โปรแกรม 2d animation และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
3d animation

นายอิทธิเดช รัตนะ

วิทยากรกระบวนการ “ภาวะผู้นาและการสร้าง
เครือข่ายการต่อต้านยาเสพติด”

กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา
ดร.กฤษดี พ่วงรอด
อ.ปวิชญา ชนะการณ์
ดร.ฮัมเดีย มูดอ
อ.จารียา อรรถอนุชิต
ดร.กาธร เกิดทิพย์
อ.เกวภร สังขมาศ

วิทยากรเรื่อง “การใช้สื่อสังคมเพื่อการประชาสัมพันธ์
ในยุคดิจิทัลสาหรับนักสื่อสารมวลชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้”
วิทยากรเรื่องการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ใน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และ
จัดทาแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงสานัก
ประชาสัมพันธ์ เขต 6
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จังหวัดปัตตานี

ชือ่ -สกุล

หัวข้อ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล (Rising
Stars OTOP : RSO)
อ.สุวนาถ ทองสองยอด
ดร.กฤษดี พ่วงรอด
นายชวนิทธิ์ ธนะ
น.ส.นาวิกา เพ็งจันทร์
ดร.มูฮาหมัดสูใฮมี ยานยา
น.ส.อรทัย จารุวิเศษ
ผศ.สิทธิกร เทพสุวรรณ
ดร.กาธร เกิดทิพย์
อ.บัดรูดิง ขาลี
อ.เกวภร สังขมาศ
น.ส.วาสิณี เพ็งจันทร์
นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง
ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา
อ.สุวนาถ ทองสองยอด
ดร.กาธร เกิดทิพย์
อ.บัดรูดิง ขาลี
อ.ฐิติมา เทพญา
อ.จรุงวิทย์ บุญเพิ่ม
ผศ.อาหมาน หมัดเจริญ
ผศ.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน
ดร.กาธร เกิดทิพย์
นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง
อ.บัดรูดิง ขาลี
ดร.กาธร เกิดทิพย์
ดร.ฮัมเดีย มูดอ
อ.กฤษดี พ่วงรอด
อ.สุวนาถ ทองสองยอด
ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา
ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล
อ.สุวนาถ ทองสองยอด
อ.ปวิชญา ชนะการณ์

วิทยากรเรื่อง “เรียนรู้เทคนิคในการผลิตสื่อการสอน
และการใช้สื่อ” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของ
ครูในสถานศึกษาพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ปัตตานี

คณะทางานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ฮาลาล จังหวัดปัตตานี

สถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมกับ ศอ.บต.
วิทยากรโครงการ“คนสร้างศิลป์ ศิลป์สร้างคน” รุ่นที่4 คณะวิทยาการสื่อสาร

วิทยากรเสวนา “วิทยาการสื่อสารสู่ชุมชน :
ความสัมพันธ์ การเรียนรู้ และบทเรียนจากชุมชน”

คณะวิทยาการสื่อสาร

วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“IT พี่สอนน้อง รุ่นที่ 7”

คณะวิทยาการสื่อสาร

วิทยากรโครงการบริการวิชาการชุมชนเคลื่อนที่
“รู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่ 9”

คณะวิทยาการสื่อสาร

วิทยากรโครงการ “กลยุทธ์การสื่อสารสาหรับชุมชน”

คณะวิทยาการสื่อสาร

วิทยากรโครงการอบรม “ความรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร คณะวิทยาการสื่อสาร
สาหรับครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ครัง้ ที่ 8
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ชือ่ -สกุล
อ.ปวิชญา ชนะการณ์
ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา
ผศ.จารียา อรรถอนุชิต

หัวข้อ
วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนคนข่าว”
รุ่นที่ 2
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาการสื่อสาร

