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   อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

                                  ท่ีอยู่: อาคารวิชาการ 3 ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
                                         222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวัดนครศรีธรรมราช  80160                            
 

                                EDUCATION 

 ประสบการณ์การท างาน 

 2545-2551     คนเขียนบท (ฝ่ายผลิตรายการ)   
                   บริษัทป่าใหญ่ ครีเอช่ัน จ ากัด 

 2551-ปัจจุบัน  อาจารยป์ระจ า สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
                   ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 ความเชี่ยวชาญ 
 การสือ่สาร 

 การออกแบบและผลิตสื่อ 

 ผลงานทางวิชาการ 
  ฟารีดา เจะเอาะ. (2560). สถานภาพองค์ความรู้ด้านการสื่อสารสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
         กับ 10 ปีไฟใต้. วารสารปาริชาต. 30(2) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560). มหาวิทยาลัยทักษิณ.  
         น.193-216. 

  ฟารีดา เจะเอาะ. (2562). การสื่อสารย้อนกลับของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อกรณีการขายเบียร์สด 
         ในร้านสะดวกซ้ือ. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. 15(3). มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี.  
         น.197-208. 

  ฟารีดา เจะเอาะ. (2562). การสื่อสารสุขภาพในท้องถิ่นเก่ียวกับโรคไข้เลือดออกผ่านสื่อนิตยสาร.  
         วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . 14(1). มหาวิทยาลัย 
         ราชภัฏพระนคร. น.206-222. 

  ฟารีดา เจะเอาะ. (2560). ความคาดหวังและความต้องการเน้ือหาสุขภาพของประชาชนในจังหวัด 
นครศรีธรรมราช. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8. วันที่ 22 
มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

  ฟารีดา เจะเอาะ. (2560). การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อการสื่อสารสุขภาพเก่ียวกับโร ค
ไข้เลือดออก. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่  10, 
“นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน”. วันที่ 14 ธันวาคม 2560  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
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ปี 2558 l รางวัลชมเชย การประกวด      
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่าย
พัฒนาบริหารศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์
และนวัตกรรมการจัดการ 

 

 
                                   

 
 

    
   เสริมศักดิ์ ขุนพล และฟารีดา เจะเอาะ. (2561). การศึกษาและประเมินคุณค่าทรัพยากร

วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนเทศบาลต าบลระโนด อ าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10. หัวข้อพิเศษ 
งานวิชาการรับใช้สังคม (se32). วันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.  

 

   งานสร้างสรรค์  
    ปี 2552 l วิดีทัศน์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนเทือกเขาหลวง" ภายใต้การด าเนินงานวิจัย เรื่อง  

     “การสร้างชุมชนต้นแบบและการสร้างเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม  
     ฐานความรู้” กลุ่มที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช ปีที่ 2. 

   ปี 2560 l นิตยสารบริสุข (WELL BEING MAGAZINE) ฉบับที่ 1 ภายใต้การด าเนินงานวิจัย    
    โครงการ การสื่อสารสุขภาพในท้องถิ่นเก่ียวกับโรคไข้เลือดออกผ่านสื่อนิตยสาร.  
    ชุดโครงการการสื่อสารคุณค่าของงานความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ , สนับสนุนโดย 
    ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).  

   ปี 2562 l ภาพยนตร์โฆษณา หลง(โนต) ภายใต้การด าเนินโครงการวิจัย การส่งเสริมทรัพยากร  

     วัฒนธรรมในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อภาพยนตร์โฆษณาของชุมชนระโนด    

     จังหวัดสงขลา , ทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ.  

   ปี 2562 l หนังสือเจาะความคิด vs ลงมือท า ถอดบทเรียน ม.ปลอดเหล้า (เครือข่ายภาคใต้).  
    โครงการ การจัดท าหนังสือสรุปผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา 
    เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า) สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้. สนับสนุน 
    โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ผ่านเครือข่าย  
    สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้.  

    การบริการวิชาการ  
    ปี 2553 l โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน ณ โรงแรม 
          ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช 

        หัวหน้าโครงการทดลองออกอากาศสถานีโทรทัศน์ “MC Channel” ภายใน  
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

     วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสารคดีโทรทัศน์และสื่อวีดิทัศน์พัฒนา 
     บุคลากรศูนย์สื่อผสมผสานชุมชนเครือข่ายสินธ์ุแพรทอง” อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 

 ปี 2554 l  คณะท างานการประเมินผลโครงการ Digital Media Asia 2010 ภายใต้โครงการ    
      Digital Media Asia 2010 (DMA 2010) เสนอส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม  
     ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

                        เกยีรติคุณและรางวัล 
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มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ 
- การสื่อข่าวและการรายงานข่าวข้ันต้น  
- การเขียนเชิงวารสารศาสตร ์
- การบรรณาธิกรและการผลิตสื่อสิ่งพมิพ์  
- การเขียนสารคด ี
- การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและ 

        วิทยุโทรทัศน์ 
- กราฟิกและแอนิเมชันเพือ่งานวิทย ุ

      โทรทัศน์ 
- การประกาศและด าเนินรายการทาง 

       วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
- ทฤษฎีการสื่อสาร 
- โครงงานนิเทศศาสตร ์

 
                                   

 
 

    
  การบริการวิชาการ  
   ปี 2558 l  วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) รุ่นที่ 4/2558   

     Module 6: การสื่อสารด้านสุขภาพ หัวข้อ เทคนิคการผลิตสื่อและน าเสนอ online 

ปี 2559 l วิทยากรบรรยายและกรรมการตัดสิน โครงการ “ค่ายสร้างสรรค์นักโฆษณา”  

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การผลิตสารคดีทางวิทยุ : รอบรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนกับมหาวิทยาลัยทักษิณ” สาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และ
นิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 20 สิงหาคม 2559  

ปี 2560 l  อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)  

 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ การเขียนสารคดีส าหรับงานวารสารศาสตร์ หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปี 2561 l  วิทยากรกระบวนการ กิจกรรมอบรมขยายผลหลักสูตรการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุข
ภาวะให้กับภาคีเครือข่าย สสส. ระดับพื้นที่  โครงการพัฒนาหลักสูตรสื่อสารเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาวะ  

 ผู้ประเมินคุณภาพบทความวิชาการ การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย  
ครั้งที่ 10, วารสารสหศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี , วารสารนวัตกรรมการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, วารสารอินทนิล ทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ,
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ปี 2562 l  วิทยากรอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้กับอาสาสื่อนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ในเขตพื้นที่ 11 สุราษฎร์
ธานี 

วิทยากรอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนการสร้างสื่อให้โดนใจ โครงการพลังวัยใส 
มหาวิทยาลัยสีขาว รุ่นที่ 4 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ผู้ประเมินคุณภาพบทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสัมมนา
เครือข่ายความร่วมมือ วจก.5+2 เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สุราษฎร์ธานี 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

Session chair งานประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 
(NCIs 2019) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

                       ประสบการณ์การสอน 


