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 อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 

 การศึกษา 

2558 l Ph.D. (Communication)  Nareasuan University  
2551 l M.A. (Mass Communication Administration) 
         Thammasat University  
2545 l B.I.S. (Communication)  Walailak University  
 

 ประสบการณ์การท างาน-การบริหาร 
2545-2551      คนเขียนบท (ผู้ผลิตรายการสารคดี)   
                    บริษัทป่าใหญ่ ครีเอชั่น จ ากัด 
2551-ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ า สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
                     ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
2564             ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  

 ความสนใจ 
 Communication and Social impact, Digital media, Youth and Media, 
Heath Communication, Audience and Perception Analysis  
 Communication Research, Strategic Communication, Subculture 
and Community 
 

 บทความวิจัย 
  ฟารีดา เจะเอาะ. (2562). การสื่อสารสุขภาพในท้องถิ่นเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกผ่าน 

สื่อนิตยสาร.  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . 
14(1). มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. น.206-222. 

  ฟารีดา เจะเอาะ. (2562). การสื่อสารย้อนกลับของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อกรณีการขาย
เบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. 15(3). มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม ชลบุรี. น.197-208. 

  เสริมศักดิ์ ขุนพล และฟารีดา เจะเอาะ. (2562). การส่งเสริมทรัพยากรวัฒนธรรมในการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่าน สื่อภาพยนตร์โฆษณาของชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา. 
วารสารวิชาการการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 7(2). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
น.231-243.   
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       ผศ.ดร.ฟารดีา เจะเอาะ 
        Asst.Prof.Dr. Fareeda Jeh-oh 
 

 
 

ปี 2558 l รางวัลชมเชย การประกวด      
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่าย
พัฒนาบริหารศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์
และนวัตกรรมการจัดการ 

 

                        

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
- การสื่อข่าวและการรายงานข่าวขั้นต้น  
- การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ 
- การเขียนสารคดี 
- การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและ 

        วิทยุโทรทัศน์ 
- การผลิตสารคดีโทรทัศน์ 
- การบรรณาธิกรและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  
- การสร้างสรรค์งานกราฟิกเพ่ืองานวิทยุ 

         โทรทัศน์ 
- การประกาศและด าเนินรายการทาง 

       วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
- ทฤษฎีการสื่อสาร 
- หลักนิเทศศาสตร์และการสื่อสารดิจิทัล 
- การวิเคราะห์ผู้รับสาร  
- โครงงานนิเทศศาสตร์  

 
 

  บทความวิจัย (ต่อ) 

  ฟารีดา เจะเอาะ. (2560). สถานภาพองค์ความรู้ด้านการสื่อสารสถานการณ์จังหวัดชายแดน
ภาคใต้กับ 10 ปีไฟใต้. วารสารปาริชาต. 30(2) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560). 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. น.193-216. 

 
 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
   เสริมศักดิ์ ขุนพล และฟารีดา เจะเอาะ. (2561). การศึกษาและประเมินคุณค่าทรัพยากร

วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนเทศบาลต าบลระโนด อ าเภอ 
ระโนด จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10. 
หัวข้อพิเศษ งานวิชาการรับใช้สังคม (se32). วันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ อาคาร
นวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.  

   ฟารีดา เจะเอาะ. (2560). การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อการสื่อสารสุขภาพเกี่ยวกับ 
โรคไข้เลือดออก. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10, 
“นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน”. วันที่ 14 ธันวาคม 
2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.  

   ฟารีดา เจะเอาะ. (2560). ความคาดหวังและความต้องการเนื้อหาสุขภาพของประชาชน 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
คร้ังที่ 8. วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

 
  งานสร้างสรรค์/การใช้ประโยชน์  
   ปี 2563 l หนังสือเจาะความคิด vs ลงมือท า ถอดบทเรียน ม.ปลอดเหล้า (เครือข่าย 

 ภาคใต้). โครงการ การจัดท าหนังสือสรุปผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์และ 
 แก้ไขปัญหาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า) สถาบันอุดมศึกษา 
 ภาคใต้. สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
 ผ่านเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้.  

  ปี 2562 l ภาพยนตร์โฆษณา หลง(โนต) ภายใต้การด าเนินโครงการวิจัย การส่งเสริม   
ทรัพยากรวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อภาพยนตร์โฆษณาของ   
ชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา, ทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

  ปี  2560 l นิตยสารบริสุข (WELL BEING MAGAZINE)  ภายใต้การด า เนิน งานวิจัย    
     โครงการ การสื่อสารสุขภาพในท้องถิ่นเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกผ่านสื่อนิตยสาร. 
     ชุ ด โครงการการสื่ อสารคุณค่ าของงาน ความรู้ เพื่ อการพัฒนาพื้ นที่ ,  
     สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).  

  ปี 2552 l วิดีทัศน์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนเทือกเขาหลวง". ส่วนหนึ่งของงานวิจัย ผดุงศักดิ์  
    สุขสอาด เรื่อง “การสร้างชุมชนต้นแบบและการสร้างเครือข่ายชุมชน 
    ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้” กลุ่มที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช ปีที่ 2 

    

     
 

                        เกียรติคุณและรางวัล 

                       ประสบการณ์การสอน 
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  การบริการวิชาการ  

  ปี 2564 l โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑   
           มหาวิทยาลัย) ต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                ประธานสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง อุุปสรรคทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับ 
                นักประชาสัมพันธ์ของรัฐในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
                ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม ม.ทักษิณ 

                ผู้ประเมินคุณภาพบทความวิจัย วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ 
                การสื่อสาร ม.นเรศวร, และวารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ  

  ปี 2563 l วิทยากรบรรยาย หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
                การสื่อสาร เรื่อง“การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการสื่อสารกับการวิจัยแบบ 
                มีส่วนร่วม” รายวิชาการวิจัยประยุกต์เชิงบูรณาการด้านการสื่อสาร 

                วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประกวดคลิปสั้น "เรื่องเล่า เหล้าเป็น 
                เร่ือง" ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ 

             โครงการ “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยสื่อเชิงสร้างสรรค์” 
(ภายใต้โครงการ U-School Mentoring)   

               ผู้ประเมินคุณภาพบทความวิจัย วารสารปาริชาต และวารสารอินทนิล 
               ทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปี 2562 l วิทยากรอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับอาสาสื่อนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา  
ในเขตพื้นที่ 11 สุราษฎร์ธานี 

วิทยากรอบรม “เทคนิคการเขียนและการสร้างสื่อให้โดนใจ” โครงการ พลังวัย
ใส มหาวิทยาลัยสีขาว รุ่นที่ 4 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ผู้ประเมินคุณภาพบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสัมมนา
เครือข่ายความร่วมมือ วจก.5+2 เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
กองทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

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

ปี 2561 l วิทยากรกระบวนการ กิจกรรมอบรมขยายผลหลักสูตรการสื่อสารเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาวะให้กับภาคีเครือข่าย สสส. ระดับพื้นที่ โครงการพัฒนาหลักสูตร
สื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ  
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  การบริการวิชาการ  

  ปี 2561l ผู้ประเมินคุณภาพบทความวิจัย การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์   
               และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, การประชุมวิชาการระดับชาติ 
               วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 10, วารสารสหศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ,        
               วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, วารสารอินทนิลทักษิณ 
               สาร มหาวิทยาลัยทักษิณ,วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  ปี 2560 l อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขต 
               ปัตตานี)  

 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ การเขียนสารคดีส าหรับงานวารสารศาสตร์ หลักสูตร
นิเทศ-ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปี 2559 l วิทยากรบรรยายและกรรมการตัดสิน โครงการ “ค่ายสร้างสรรค์นักโฆษณา”  
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การผลิตสารคดีทางวิทยุ: รอบรู้เรื่องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนกับมหาวิทยาลัยทักษิณ” สาขาบรรณารักษศาสตร์  
สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 20 สิงหาคม 
2559  

  ปี 2558 l วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) รุ่นที่     
     4/2558 Module 6: การสื่อสารด้านสุขภาพ หัวข้อ เทคนิคการผลิตสื่อและ  
     น าเสนอ online 

ปี 2554 l คณะท างานการประเมินผลโครงการ Digital Media Asia 2010 ภายใต ้
      โครงการ Digital Media Asia 2010 (DMA 2010) เสนอส านักงานส่งเสริม   
      อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 
ทุนวิจัยปัจจุบัน (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  

ฟารีดา เจะเอาะ และอัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์. โครงการ “มายาคติกัญชา การสื่อสาร
ความรู้ ความเชื่อของคนในสังคมไทย: กรณีศึกษาผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัด
นครศรีธรรมราช. ได้ รับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด 
(ปีงบประมาณ 2563) 

ศิวนาถ นันทพิชัญ และคณะ. โครงการ “ฝึกอบรมกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัลการตลาดเพื่อ
รองรับไทยแลนด์ 4.0” ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
(ส านักงาน กสทช.) 

 

 


