
ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับ
ที่

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี การใช้ประโยชน์

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

นายกฤชณัท    พรหมเสนะ โครงการอบรมและฝึกปฎิบัติการเขียนผลงานวิเคราะห์และเพื่อใ
ช้ต่อสัญญาจ้างและใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น รุ่นที่ 1 วันที่
21-22 ตุลาคม 2562

โรงแรมหาดใหญ่ราคา
อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา/คณะเศรษฐศาสตร์แ
ละบริหารธุรกิจ

21 ต.ค. 62 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อมูลเชิงวิเคระาห์
เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล
และสามารถนำไปขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้



ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับ
ที่

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี การใช้ประโยชน์

นายกฤชณัท    พรหมเสนะ โครงการฝึกอบรมการเขียนคู่มือปฎิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ตำแหน่
งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

ณ ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
/ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยาก
รบุคคล

27 ก.พ. 63 ทำให้มีความรู้
ความเข้าใจมีทักษะในการจัดทำคู่มือปฎิบัติงานห
ลัก
และได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการเขียนคู่มือปฎิบัติ
งานได้ดียิ่งขึ้น

นายกฤชณัท    พรหมเสนะ การฝึกอบรมและฝึกปฎิบัติการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน
เพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้างและใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

โรงแรมหาดใหญ่ราคา
อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา/คณะเศรษฐศาสตร์แ
ละบริหารธุรกิจ

08 ต.ค. 62 ได้ฝึกปฎิบัติการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน
มีผลงานที่สามารถนำไปขอรับการประเมินเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ได้เข้าใจการเขียนคู่มือการปฎิบัติงานมากขึ้น
ได้เข้าใจการเขียนคู่มือของงานตัวเองมากขึ้น



ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับ
ที่

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี การใช้ประโยชน์

นายธิติพงษ์    เผ่าฟู การอบรมและฝึกปฎิบัติการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน
เพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

โรงแรมหาดใหญ่ราคา
อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา/คณะเศรษฐศาสตร์แ
ละบริหารธุรกิจ

08 ต.ค. 62 ได้ทราบถึงการเขียนคู่มือปฎิบัติงานในการจะขอ
ตำแหน่งที่สูงขึ้นมากขึ้น และ
การทำงานเป็นขั้นตอนมากขึ้น กฎ ระเบียบ

นายธิติพงษ์    เผ่าฟู โครงการอบรมและฝึกปฎิบัติการเขียนผลงานวิเคราะห์เพื่อใช้ต่อ
สัญญาจ้างและใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22
ต.ค. 2562

โรงแรมหาดใหญ่ราคา
อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา/คณะเศรษฐศาสตร์แ
ละบริหารธุรกิจ

21 ต.ค. 62 ทำให้เราทราบถึงการเขียน ขึ้นตอน
กระบวนการวิเคราะห์งานที่จะมาทำได้มากขึ้น



ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับ
ที่

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี การใช้ประโยชน์

นายธิติพงษ์    เผ่าฟู โครงการฝึกอบรมการเขียนคู่มือปฎิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ตำแหน่
งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

ณ  ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ฝ่ายบริหา
รกลางและทรัพยากรบุคคล

27 ก.พ. 63 ทำให้เข้าใจทักษะในการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงา
นหลักของเรามากขึ้นและได้เรียนรู้เทคนิคและวิ
ธีการเขียนคู่มือปฎิบัติงานได้ง่ายขึ้น

นางสาวนุชรินทร์    เที่ยงธรรม เรื่อง “ขั้นตอนและกระบวนการ การควบคุมพัสดุ
การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การตรวจสอบพัสดุประจำปี
และการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
และการขายทอดตลาด”

โรงแรมไดมอนด์
พลาซ่า/สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

01 พ.ย. 62 - สามารถนำความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการคว
บคุมพัสดุ   การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี
และการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
และการขายทอดตลาด
ไปดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าวให้เ



ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับ
ที่

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี การใช้ประโยชน์

นางสาวนุชรินทร์    เที่ยงธรรม เรื่อง “สาระสำคัญและปัญหา อุปสรรคของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐและการสาธิตการ
ปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-
GP) วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธี e-bidding
การร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP (รุ่นที่ 1 -
รุ่นที่ 5)”

โรงแรมรอยัล ริเวอร์
บางพลัด/สำนักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

14 ก.ย. 62 -
เข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติแล
ะระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ
าครัฐ พ.ศ.2560 และสามารถแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานพัสดุ
-
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานก

นางสาวนุชรินทร์    เที่ยงธรรม โครงการ ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ภายใต้กิจกรรมการอบรมระบบ Objectives and Key Results
(OKRs) วันที่ 16 ต.ค. 2562

โรงแรมรัชมังคลาสงขลาเมอร์
เมด/ฝ่ายแผนงานมหาวิทยาลัย
ทักษิณ

16 ต.ค. 62 ได้อบรมแล้วเข้าใจแนวคิดและวิธีการของ OKRs
และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและป
ระสิทธิผลต่อหน่วยงานได้มากขึ้น

นางสาวนุชรินทร์    เที่ยงธรรม โครงการสร้างความร่วมมือด้านผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอ
ร์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณให้แก่บุคลากรผู้ประ
สานงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์
วิทยาเขตสงขลา ห้อง C206

31 พ.ค. 62 ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ
และการรักษาความปลอดภัยในการใช้ระบบเครื
อข่ายคอมพิวเตอร์



ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับ
ที่

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี การใช้ประโยชน์

นางสาวนุชรินทร์    เที่ยงธรรม การใช้งาน Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
C207

03 เม.ย. 62 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Form
เพื่อสร้างแบบสอบถามออนไลน์และสามารถนำ
ไปใช้งานเพื่อในการเก็บแบบสอบถามออนไลน์
เพื่อประเมินผลโครงการ

นางสาวนุชรินทร์    เที่ยงธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งกลุ่มองค์กร
นิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4

ห้องประชุมทางไกล IT
สำนักคอมพิวเตอร์
วิทยาเขตสงขลา

20 มี.ค. 62 ได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในเตรียมความ
พร้อมการเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต



ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับ
ที่

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี การใช้ประโยชน์

นางปิยานุช    จุฑาทิพรัตน์ อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
สำหรับส่วนงานวิชาการที่ดำเนินงานตามแนวทาง EdPEx  ปีที่ 1
หมวดที่ 1 การนำองค์กร และหมวดที่ 2 กลยุทธ์

ห้องประชุมใหญ่
สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ประกันคุ
ณภาพการศึกษา
สำนักงานมหาวิทยาลัย

19 ก.พ. 62 ได้ทราบถึงโครงร่างขององค์กรจากผู้นำระดังสูง
ว่าจะเป็นอย่างไรและได้ทราบถึงวัตถุประสงค์เชิ
งกลยุทธ์ที่สำคัญของหน่วยงาน
เป้าหมายที่สำคัญ

นางปิยานุช    จุฑาทิพรัตน์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx หมวดที่ 3 ลูกค้า

ห้องประชุมใหญ่
สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ฝ่ายประกั
นคุณภาพการศึกษา
สำนักงานมหาวิทยาลัย

05 มี.ค. 62 ได้ทราบถึงความผูกพันกับผู้เรียนและลุกค้ากลุ่ม
อื่น รวมทั้งวิธีการที่คณะรับฟังเสียงลูกค้า



ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับ
ที่

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี การใช้ประโยชน์

นางปิยานุช    จุฑาทิพรัตน์ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
การขัยเคลื่อนการบริหารจัดการ
องค์ความรู้สู่ความสุขในการในทำงานของนักสร้างสุขมหาวิทยา
ลัย

โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์
อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา/ฝ่ายบริหารกลา
งและทรัพยากรบุคคล

10 ม.ค. 62
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสขภาวะองค์
กรแบบยั่งยืน ให้มีความสุขในการทำงาน และ

เข้าใจในการกระบวนการขับเคลื่อนการบริหายจั
ดการความรู้สู่ความสุขในการทำงานของนัก
                        สร้างสุขมหาวิทยาลัย

นางปิยานุช    จุฑาทิพรัตน์ โครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
รุ่นที่ 1

ห้องประชุมใหญ่
สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ฝ่ายบริหา
รกลางและทรัพยากรบุคคล

06 ก.พ. 62 ได้รับความรู้เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้บริห
าร สามารถ
   บริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เจตคติ
การเปลี่ยนทิศและสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ตำแ



ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับ
ที่

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี การใช้ประโยชน์

นางปิยานุช    จุฑาทิพรัตน์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อใช้ขอ
กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

ห้องประชุมใหญ่
สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ฝ่ายบริหา
รงานกลาง ทรัพยากรบุคคล

07 มี.ค. 62
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนผลงานที่เกิดจากกา
รที่เราทำงานอยู่
นำมาวิเคราะห์จากงานประจำได้ดีขึ้น
ได้ทราบแนวทางการเขียน บทที่ 1 – 5
พอสมควร

นางปิยานุช    จุฑาทิพรัตน์ โครงการฝึกอบรมและฝึกปฎิบัติการเขียนผลงานวิเคราะห์
เพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้างและใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2562

โรงแรมหาดใหญ่ราคา
อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา/คณะเศรษฐศาสตร์แ
ละบริหารธุรกิจ

21 ต.ค. 62 ทำให้เรารู้วิธีการเขียนผลงานที่ได้จากทำคู่มือมา
วิเคราะห์งานเพิ่มเติมและเจาะข้อมูลให้มากกว่าเ
ดิมอาจจะเป็นรายปีงบประมาณ
และสามารถทำให้เขียนวิเคราะห์เข้าใจมากขึ้น

นางปิยานุช    จุฑาทิพรัตน์ โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรมการ
อบรมระบบ Objectives and Key Results (OKRs) วันที่ 16
ตุลาคม 2562

โรงแรมรัชมังคลาสงขลาเมอร์
เมด/ฝ่ายแผนงานมหาวิทยาลัย
ทักษิณ

16 ต.ค. 62 ทำให้ทราบถึงแนวคิดและวิธีการของ OKRs
และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และประ
สิทธิภาพต่อหน่วยงานต่อไป



ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับ
ที่

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี การใช้ประโยชน์

นางปิยานุช    จุฑาทิพรัตน์ อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำคำของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2563 (คำของบดำเนินการ
และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ)

ณห้อง c207 ชั้น 2 อาคาร
สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

13 พ.ค. 62 ได้ทราบถึงการจัดทำคำของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นางปิยานุช    จุฑาทิพรัตน์ การอบรมและฝึกปฎิบัติการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน
เพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกำหนดตำแหนงที่สูงขึ้น

โรงแรมหาดใหญ่ราคา
อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา/คณะเศรษฐศาสตร์แ
ละบริหารธุรกิจ

08 ต.ค. 62 ได้ทราบถึงการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน
ขั้นตอนการทำงาน
ตามระบบงานของเราตั้งแต่ต้นจนจบ
และสามารถเขียนคู่มือได้
ทำให้เราเข้าใจในงานเรามากยิ่งขึ้น ลำดับ
ก่อนหลัง

นางปิยานุช    จุฑาทิพรัตน์ โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (หลักสูตรที่ 21
และ 22 )

ณ ห้องคริสตัล หาดใหญ่
แกรนด์ บอลรูฒ ชั้น 1
โรงแรมคริสตัล
อำเภอหาดใหญ่ จ. สงขลา
โดยคณะวิทยาการจัดการมหา
วิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

21 ก.พ. 63 ได้ทราบถึงประเด็นมาตรฐานการรายงานทางกา
รเงินตามหลักการทางบัญชีเปรีบเทียบกับหลักกา
รทางภาษีอากรของธุรกิจ และการ update
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ TFRS
for NPAEs



ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับ
ที่

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี การใช้ประโยชน์

นางปิยานุช    จุฑาทิพรัตน์ โครงการฝึกอบรมการเขียนคู่มือปฎิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ตำแหน่
งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

ณ ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
/ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยาก
รบุคคล

27 ก.พ. 63 ทำให้เรามีความรู้
ความเข้าใจมีทักษะในการจัดทำคู่มือปฎิบัติงานห
ลัก
และได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการเขียนคู่มือปฎิบัติ
งานได้เข้าใจยิ่งขึ้น

นางสาวพิชญ์สินี    อรรถชัยพานิช โครงการฝึกอบรมการเขียนคู่มือปฎิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ตำแหน่
งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

ณ ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
/ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยาก
รบุคคล

27 ก.พ. 63 ทำให้เราความเข้าใจมีทักษะในการจัดทำคู่มือปฎิ
บัติงานหลักและเรียนรู้เทคนิคและวิธีการในการ
จัดทำคู่มือ
วิธีการเขียนคู่มือการปฎิบัติงานให้เข้าใจง่ายขึ้น



ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับ
ที่

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี การใช้ประโยชน์

นางสาวพิชญ์สินี    อรรถชัยพานิช เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
การขัยเคลื่อนการบริหารจัดการ

องค์ความรู้สู่ความสุขในการในทำงานของนักสร้างสุขมหาวิทยา
ลัย

โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์
อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา/ฝ่ายบริหาร
กลางและทรัพยากรบุคคล

10 ม.ค. 62 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสขภาวะองค์
กรแบบยั่งยืน ให้มีความสุขในการทำงาน และ

เข้าใจในการกระบวนการขับเคลื่อนการบริหายจั
ดการความรู้สู่ความสุขในการทำงานของนัก
                        สร้างสุขมหาวิทยาลัย



ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับ
ที่

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี การใช้ประโยชน์

นางสาวพิชญ์สินี    อรรถชัยพานิช โครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1

ห้องประชุมใหญ่
สำนักหอสมุด/ฝ่ายบริหารกลา
งและทรัพยากรบุคคล

06 ก.พ. 62 ได้รับความรู้ พัฒนา ทักษะ พัฒนาตนเอง

นางสาวพิชญ์สินี    อรรถชัยพานิช โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการปฎิบัติงานด้านการสื่อ
สารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์

ณ ส่วนสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ฝ่ายบ
ริหารกลางและทรัพยากรบุคค
ล

02 พ.ค. 62 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร ได้เครือข่าย
ได้รับประสบการณ์ด้านการจัดทำเว็บข่าว



ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับ
ที่

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี การใช้ประโยชน์

63 นางสาวพิชญ์สินี    อรรถชัยพานิช โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฎิบัจิงาน การใช้งาน Google Form
เพื่อสร้างแบบสอบถามออนไลน์

ห้อง C 207
สำนักคอมพิวเตอร์
วิทยาเขตสงขลา/สำนักคอมพิ
วเตอร์

03 เม.ย. 62 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ
ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและการดำเนินชีวิ
ตประจำวัน

64 นางสาวพิชญ์สินี    อรรถชัยพานิช โครงการฝึกอบรมและฝึกปฎิบัติการเขียนผลงานวิเคราะหื
เพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้างและใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
วันที่21-22 ต.ค. 2562

โรงแรมหาดใหญ่ราคา
อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา/คณะเศรษฐศาสตร์แ
ละบริหารธุรกิจ

21 ต.ค. 62 สามารถเขียนผลงานหรืองานที่ทำอยู่นำมาเขียนวิ
เคราะห์งานได้มากขึ้น
และทำให้มีโอกาสเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

65 นางสาวพิชญ์สินี    อรรถชัยพานิช โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
กิจกรรมการอบรมระบบ Objectives and Key Results (OKRs)
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562

โรงแรมรัชมังคลาสงขลาเมอร์
เมด
/ฝ่ายแผนงานมหาวิทยาลัยทัก
ษิณ

16 ต.ค. 62 ได้ทราบถึงแนวคิดและวิธีการของ OKRs
ในการวางแผนแบบเป็นขั้นเป็นตอนให้กับหน่วย
งาน ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

23 เมษายน 2563 หน้า 22 จาก 23HRD10104



ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับ
ที่

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี การใช้ประโยชน์

66 นางสาวพิชญ์สินี    อรรถชัยพานิช การฝึกอบรมและฝึกปฎิบัติการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน
เพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้างและใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

โรงแรมหาดใหญ่ราคา
อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา

08 ต.ค. 62 ได้ฝึกปฎิบัติการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน
มีผลงานที่สามารถนำไปขอรับการประเมินเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ได้เข้าใจการเขียนคู่มือการปฎิบัติงานมากขึ้น

23 เมษายน 2563 หน้า 23 จาก 23HRD10104




