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ศศิธร ค าทอง, เขมปัณฑา เศียรอุ่น และ สุธี โง้วศิริ. (2563). แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมย่านเมือง
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บริการทางวิชาการ   

1. วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการวิเคราะห์สินเชื่อ การวิเคราะห์งบการเงินและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร  
 ธนาคารสหธนาคาร จ ากัด (มหาชน) 
2. วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการประกอบธุรกิจส่วนตัว แหล่งเงินทุน การจัดการธุรกิจชุมชน  
 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง 
3. วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการพัฒนาองค์การ   โรงพยาบาลท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
4. วิทยากรฝึกอบรม เร่ืองการบริหารการด าเนินงาน ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ภาคใต้ 
5. วิทยากรบรรยาย เร่ืองการเขียนแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย  
 ส านักงานแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
6. วิทยากรร่วมกับวิทยากรถ่ายทอด เร่ืองโครงการจัดท าบัญชี วิเคราะห์ต้นทุนและแผนธุรกิจ ปี 2549  
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา และ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  
7. วิทยากรบรรยาย เร่ืองโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ    
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับอบต.ป่าพยอม จังหวัดพัทลุง  
8. วิทยากรโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ เร่ืองการจัดท าแผนธุรกิจ เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ    
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11       
 9.วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการบริหารเงินทุนหมุนเวียน การควบคุมทางการเงินด้วยบัญชี  
 ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี 
10. วิทยากรบรรยายเชิงปฎิบัติการ เร่ืองการน าแผนธุรกิจสู่การปฏิบัติ พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา  
11. วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการพัฒนาการท าบัญชี การเงินของธุรกิจชุมชน   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี   
12. วิทยากรบรรยายเชิงปฎิบัติการ เร่ืองการตลาดเชิงรุก ธอส  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ส านักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง 
13. วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการต่อยอดธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
14. วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการเป็นผู้ประกอบการและแผนธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตรัตภมูิ 
15. วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ เร่ืองแผนธุรกิจส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
16. วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Business Plan for Social Enterprises  และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจส่งออก  
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
17. วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Tech StartUp  BMC  and Business Plan  
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
18. วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
19. วิทยากรประจ ากลุ่ม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเป็นคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  

          เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 
20. ประธานและกรรมการการวิพากษ์ ผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 
21. วิทยากรสหกิจศึกษา เร่ืองความส าคัญและบทบาทของสหกิจศึกษา กระบวนการสหกิจศึกษา  

การวางแผนและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมพร้อมในการจัดท าโครงงาน  
22. อาจารย์พิเศษด้าน การจัดการธุรกิจ การจัดการการเงิน ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ    
23. ประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ   
24. ประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ 
25. ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาโครงร่างงานวิจัย ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย ผลงานวิจัย บทความทาง 
      วชิาการ และบทความวิจัย การวิพากษ์ในการน าเสนอผลงานวิจัย  

 
 

 
 


