
ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
1 นายวิทยา    ขาวขจร โครงเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผ่านระบบ Cisco
webex........./.ฝ่ายตรวจสอบภ
ายใน

16 ก.พ. 64 สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
และการดำเนินการหลังจากพ้นการเป็น
พนักงานของรัฐ

2 นายวิทยา    ขาวขจร ประชุมรับฟังแนวทางการบริหารงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝ่ายแผนงาน
สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ณ
ห้องประชุมทองหลาง 1
อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา

02 ต.ค. 63 ได้รับทราบแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ
การทำข้อมูลงบประมาณจัดสรรทั้งหมดใช้ไปเท่
าไรและคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่ใช้ไป
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

3 นายวิทยา    ขาวขจร รับฟังแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
2564

ฝ่ายแผนงาน
สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ณ
ห้องประชุมทองหลาง 1
อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา

02 ต.ค. 63 ได้รับทราบแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ
การทำข้อมูลงบประมาณจัดสรรทั้งหมดใช้ไปเท่
าไรและคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่ใช้ไป
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

4 นายวิทยา    ขาวขจร  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อเชื่อมโยงการบ
รรลุยุทธศาตร์ขององค์กร" วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา
09.00 - 16.30 น.

ณ ห้องณธรรศ
โรงแรมเดอเบด เวเคชั่น
ราชมังคลา โฮเทล
อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา/ฝ่ายแผนงาน

23 ก.ค. 62 1.
นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมเรื่องความเสี่ยงแ
ละปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้
มาประเมินโอกาส (Likelihood)
ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ
2.
ได้ความรู้เกี่ยวเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ช่วยใ

5 นายวิทยา    ขาวขจร โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำง
านของนักสร้างสุขมหาวิทยาลัย

โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์
อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา/ฝ่ายบริหาร
กลางและทรัพยากรบุคคล

10 ม.ค. 62 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะองค์
กรแบบยั่งยืน ให้มีความสุขในการทำงาน
และเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารจัดก
ารความรู้สู่ความสุขในการทำงาน
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6 นายวิทยา    ขาวขจร ปฏิบัติงานวิจัยร่วม กับผศ.ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ
-เรื่อง/หลักสูตร/โครงการ
การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลนครเชียงราย

มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 30 มี.ค. 61 การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลนครเชี
ยงราย (บริการวิชาการ)

7 นายวิทยา    ขาวขจร โครงการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร
   ทางด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”

ห้อง 17401
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา /
มหาวิทยาลัย    ทักษิณ
วิทยาเขตสงขลาร่วมกับศูนย์จ
ริยธรรมวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

28 พ.ย. 63 สามารถนำไปใช้เพื่อการวิจัยในมนุษย์ได้

8 นายวิทยา    ขาวขจร การอบรมผู้ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN QA

หอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 26 มิ.ย. 61 ใช้ประโยชน์กับหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยอื่น
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ชื่อ - สกุล
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ลำดับ
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รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ
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9 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชา
ติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 30 พ.ค. 62 นำไปสู่การพัฒนางานด้านวิจัยและการเผยแพร่ผ
ลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

10 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo
2019)"

ณ รงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเ
ตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพมหานคร โดย
ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)
กรมการศาสนา และ

07 เม.ย. 62 นำไปสู่ยกระดับขีดความสามารถให้มีความเป็นผู้
นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริ
ต
และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลดำเนิน
กิจกรรมในองค์กร
เพื่อติดอาวุธและความพร้อมให้กับวิทยากรแกน
นำในการนำไปขยายผลเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับชุม

11 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม"
ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

ณ รงโรงแรมทวิน โลตัส โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแ
ห่งชาติ (วช.)

26 ก.พ. 62 นำไปสู่การพัฒนางานด้านวิจัยและการเผยแพร่ผ
ลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
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12 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา เข้าร่วมประชุมเสนอบทความวิจัย
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เรื่อง
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0

ณ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนค
รินทร์

20 มิ.ย. 61 ได้รับรางวัล
รางวัลระดับดีเด่นการนำเสนอภาคแบบบรรยาย
ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7
ประจำปี 2561 เรื่อง
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ค
วามมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0

13 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา อบรมเชิงปฏิบัติการ
“การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ
NRMS)

ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธ
านี อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแ
ห่งชาติ (วช.)
ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหา

07 มิ.ย. 61 สามารถประยุกต์การใช้งานระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานวิจัย

14 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา เข้าร่วมเสนอบทความวิจัย โครงการ The 10th Walailak
Research National Conference

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

26 มี.ค. 61 ได้รับรางวัล
รางวัลการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่น
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์
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ที่

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ
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15 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา เข้าร่วมและเสนอบทความวิจัยโครงการ TSU – AFBE
International Conference 2018 (The 21st AFBE Conference
2018

ณ ภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท
แอนด์ สปา (Phuket  Resort &
Spa) จังหวัดภูเก็ต โดย
มหาวิทยาลัยทักษิณ

14 ม.ค. 61 นำไปสู่การพัฒนางานด้านวิจัยและการเผยแพร่ผ
ลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

16 นางสาวอิศมนต์    จันทะโร โครงการ TSU-AFBE International Conference 2018 ณ ภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท
แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

14 ม.ค. 61 -พัฒนาการนำเสนองานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
-พัฒนาการเขียนงานวิจัยในระดับนานาชาติ
-แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภายนอก
และสร้างเครือข่าย
        ทางวิชาการ

17 นางสาวอิศมนต์    จันทะโร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย วิทยาลัยกิจการยุติธรรม /
สำนักงานกิจการยุติธรรม

13 ก.พ. 61 การใช้ประโยชน์
-
นำมาพัฒนาองค์ความรู้ทางกระบวนการยุติธรรม
สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นร
ะบบและบูรณาการ
-
นำมาพัฒนาการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอทุน
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

18 นางสาวอิศมนต์    จันทะโร การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติในสาขาสังคมศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศ
าสตร์

20 ส.ค. 63 -
พัฒนาการเขียนงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้
-
ทราบแนวทางการเขียนบทความในนวารสารระ
ดับนานาชาติ
-

19 นายปุญญวันต์    จิตประคอง โครงการ
“การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการใช้กลไกป้องกันและป
ราบปรามการทุจริตตามหลักสิทธิมนุษยชนในกฎหมายรัฐธรรม
นูญ”

ณ
สำนักงานคณะกรรมการป้อง
กันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ   .
ประจำจังหวัดสงขลา จัดโดย
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพั
ฒนา

01 เม.ย. 61 -
เสริมสร้างองค์ความรู้นอกชั้นเรียนระหว่างผู้สอ
นและนิสิตเกี่ยวกับหลักการ รูปแบบการวางแผน
.  องค์การ กระบวนการวางแผนพัฒนา
และการแปลงแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันแ
ละปราบปรามการทุจริตไปสู่แผนกลยุทธ์และโค
รงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตา

20 นายปุญญวันต์    จิตประคอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามเกณฑ์ Edpex ครั้งที่ 4
หมวด 3-6   . (หมวด 3 : ลูกค้า / หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ / หมวด 5 : บุคลากร/
 หมวด 6 : ระบบปฏิบัติการ)

ณ ห้องประชุมทองหลาง 1
อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
จัดโดย ฝ่าย
.ประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานมหาวิทยาลัย

29 มี.ค. 61 -
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามเกณ
ฑ์ Edpex หมวด 3-6 (หมวด 3 : ลูกค้า/หมวด 4 :
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ /
หมวด 5 : บุคลากร/หมวด 6 : ระบบปฏิบัติการ)
.
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐ
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

21 นายปุญญวันต์    จิตประคอง โครงการ  “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ 5
ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลง
 ความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย”
กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัย       .
 แห่งชาติ (วช.)

ณ ห้องประกายกาญจน์
โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา            .   จัดโดย
สำนักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14 พ.ค. 61 - มีความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการวิจัย
เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่
รวมถึง     .
สามารถเพิ่มพูนทักษะที่ส่งเสริมให้เป็นนักวิจัยรุ่
นใหม่ที่อยู่ในระบบวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพใ
นด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ

22 นายปุญญวันต์    จิตประคอง นำเสนอบทความวิชาการ โครงการ
“ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ยั่งยืน (Thailand’s
Sustainability Transition)” (บทความชื่อเรื่อง
“สื่อทางเลือกออนไลน์
กับการพัฒนาการเมืองภาคประชาชนเพื่อเปลี่ยนผ่านประชาธิปไ
ตยสู่ความยั่งยืน
ศึกษาเปรียบเทียบกรณีประเทศเมียนมาร์และประเทศมาเลเซีย”)

สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

01 ส.ค. 60 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิชาการ
และนักวิจัย
ด้านสื่อสารมวลชนกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบ
.  ประชาธิปไตย
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการออกแบบหรือส
ร้างรูปแบบการทำงานของสื่อ         .
ทางเลือกเพื่อขับเคลื่อนการทำงานเรื่องประชาธิ

23 นายปุญญวันต์    จิตประคอง นำเสนอบทความทางวิชาการ โครงการ “หัวข้อ “กฎหมาย
นโยบาย และการพัฒนาพื้นที่ชายแดน” (บทความชื่อเรื่อง
“บทบาทของสื่อภาคประชาชนกับกระบวนการผลักดันนโยบายเ
พื่อเสริมสร้างสันติภาพและ
.ความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”)

สำนักวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

26 ส.ค. 60 -ได้รับรางวัลบทความวิชาการดีเด่น สาขา
“กฎหมาย นโยบาย
และการพัฒนาพื้นที่ชายแดน”ใน   .
งานประชุมวิชาการทางนิติศาสตร์เนื่องในวาระค
รบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักวิชานิติศาสตร์
.
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

24 นายปุญญวันต์    จิตประคอง สัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ
“ปฏิรูปตำรวจอย่างไรให้ได้ใจประชาชน”

ณ ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์
วิทยาเขตสงขลา จัดโดย
วิทยาลัยการ    .
จัดการเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

25 พ.ย. 60 -
เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสั
มมนาการบริหารงานตำรวจ
เพื่อเปิดเวทีกลางในการสะท้อนสถานการณ์
ปัญหา
และความต้องการของนิสิตซึ่งเป็นข้าราชการตำร
วจ ร่วมกับนักวิชาการ    .

25 นายปุญญวันต์    จิตประคอง โครงการ  อบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE)
สำหรับผู้บริหาร
 ส่วนของผู้บริหารที่กำกับดูแลด้านวิชาการ/การศึกษา

ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2
โรงแรมเดอะ สุโกศล
กรุงเทพฯ จัดโดย ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.)

16 มี.ค. 61 -
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการศึกษาตาม
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลการเรีย
นรู้
ซึ่งสามารถนำไปใช้กำหนดเป็นแนวทางในการบ
ริหารหลักสูตรภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง
และได้ผลสัมฤทธ์หรือผลลัพธ์ของหลักสูตรที่ส

26 นายปุญญวันต์    จิตประคอง อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
. คุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาศึกษาทั่วไป”

ณ ห้องสราญรมย์ เอ ชั้น 2
เฟส 2 โรงแรมนิวซีซั่น
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   จัดโดย
ฝ่ายวิชาการ
สำนักงานมหาวิทยาลัย

23 เม.ย. 61 -
มีความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการจัดการเ
รียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
.
 คุณธรรมจริยธรรม
และสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนแ
ละสามารถประเมินผลการเรียนรู้
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

27 นายปุญญวันต์    จิตประคอง โครงการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามเกณฑ์ Edpex
ครั้งที่ 3 หมวด 1   .
 การนำองค์กร และหมวด 2 กลยุทธ์

ณ ห้องประชุมทองหลาง 1
อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
จัดโดย ฝ่าย
.ประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานมหาวิทยาลั

22 ก.พ. 61 -
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามเกณ
ฑ์ Edpex หมวด 1 การนำองค์กร และหมวด 2
กลยุทธ์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐ
านตามเกณฑ์ Edpex ต่อไป

28 นายปุญญวันต์    จิตประคอง โครงการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามเกณฑ์ Edpex
ครั้งที่ 2 โครงร่าง  .
 องค์กร (OP) และหมวด 7 ผลลัพธ์

ณ ห้องประชุมทองหลาง 1
อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
จัดโดย ฝ่าย
.ประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานมหาวิทยาลัย

31 ม.ค. 61 -
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามเกณ
ฑ์ Edpex โครงร่างองค์กร (OP) และหมวด 7    .
 ผลลัพธ์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐ
านตามเกณฑ์ Edpex ต่อไป

29 นายปุญญวันต์    จิตประคอง )   ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) และ
.สัมมนาทางวิชาการ
ระหว่างนักวิชาการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
หัวข้อ “เมื่อสื่อและการสื่อสารขับเคลื่อนสังคม : พลวัตและการ
.
.เปลี่ยนแปลงสู่สังคมสันติสุข” เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี
คณะวิทยาการสื่อสาร                   .

ณ โรงแรมซี.เอส ปัตตานี
จัดโดยคณะวิทยาการสื่อสาร
.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

13 ก.ย. 60 -
เป็นเวทีกลางในการแสดงออกทางความคิดของก
ลุ่มภาคประชาชน กลุ่มภาคประชาสังคม กลุ่ม
.วิชาชีพสื่อสารมวลชน
และนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และรัฐศาสตร์ต่
อการระดมความคิดเห็นต่อ สถานการณ์ ปัญหา
และผลกระทบของความรุนแรงที่ผ่านมาในพื้นที่
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

30 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส่เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผ่านระบบ Cisco Webex
Meeting
/.ฝ่ายตรวจสอบภายใน

16 ก.พ. 64 -
บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโย
ชน์ทับซ้อน/การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
-
สร้างวัฒนธรรมและปลูกฝังค่านิยมสุจริตให้บุคล
ากรได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานในหน้าที่

31 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2564

...โรงแรมนิวซีชั่น สแควร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

02 ต.ค. 63 1.
ทำให้ทราบการทำวิจัยที่สอดคล้องกับความต้อง
การของแหล่งทุน
2.
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของนัก
วิจัยมหาวิทยาลัยในการนำเสนอข้อเสนอ

32 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ ..หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษาและนักวิจัย E-
learning./สำนักงานมาตรฐาน
การวิจัยในคน

04 ม.ค. 64 -
ทำให้เข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มากยิ่
งขึ้น
-เป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยต่อไป
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

33 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ การพัฒนารายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 แบบ WIL...
และสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ(การฝังตัว)

ผ่านระบบ Cisco Webex
Meeting
/.ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ

29 มิ.ย. 63 เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในอาชีพที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
-
ได้รับประสบการณ์ทางอาชีพโดยตรงจากสภาพ
การทำงานจริง
- เป็นช่องทางการสร้างความสัมพันธ์เชิงลึก
(Strong Connection)

34 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ อบรมปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทั
กษิณ

ผ่านระบบ Cisco
webex........./.ฝ่ายตรวจสอบภ
ายใน

19 พ.ค. 63 1.
ได้รับความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างค่านิยมสุ
จริตและการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและบุ
คลากร....
2.
ได้รับการปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมสุจริต
ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักถึงการปฏิบั

35 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Non degree โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์
อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา/ฝ่ายวิชาการ

13 มี.ค. 63 สามารถกำหนดต้นแบบของชุดวิชา (module)
ที่มีการบูรณาการศาสตร์ในหลายด้าน
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนากำลังคนทุกช่
วงวัย สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

36 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ การใช้งานระบบ TSU MOOC และ Webex meeting
จัดการเรียนการสอนออนไลน์

...อบรมออนไลน์ผ่านระบบ
Webex
meeting../..สำนักคอมพิวเตอร์
..

12 มิ.ย. 63 เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการส
อนออนไลน์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา
2563

37 นายมิติ    สังข์มุสิกานนท์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx ครั้งที่ 3 ห้องประชุมทองหลาง 1
วิทยาเขตสงขลา / ฝ่ายวิชาการ

22 ก.พ. 61 นำมาเตรียมปรับใช้กับองค์กร

38 นายมิติ    สังข์มุสิกานนท์ โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ
"การจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
คุณธรรมในรายวิชาศึกษาทั้วไป"

โรงแรมนิวซีซั่น อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา / ฝ่ายวิชาการ

23 เม.ย. 61 นำมาปรับใช้กับกระบวนการเรียนการสอน
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

39 นายมิติ    สังข์มุสิกานนท์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx ครั้งที่ 4 ห้องประชุมทองหลาง 1
วิทยาเขตสงขลา / ฝ่ายวิชการ

29 มี.ค. 61 นำมาเตรียมปรับใช้กับองค์กร

40 นายมิติ    สังข์มุสิกานนท์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx ครั้งที่ 5 ห้องประชุมทองหลาง 1
วิทยาเขตสงขลา / ฝ่ายวิชาการ

21 พ.ค. 61 นำมาเตรียมปรับใช้กับองค์กร

41 นายมิติ    สังข์มุสิกานนท์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx ครั้งที่ 6 ห้องประชุมทองหลาง 1
วิทยาเขตสงขลา / ฝ่ายวิชากร

22 พ.ค. 61 นำมาเตรียมปรับใช้กับองค์กร
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

42 นายมิติ    สังข์มุสิกานนท์ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
"การสอนด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับทาง Flipped Classroom"

ห้องประชุม IT
สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ฝ่ายวิชาก
าร

01 มิ.ย. 61 นำไปปรับใช้กับกระบวนการจัดการเรียนการสอ
นได้

43 นายมิติ    สังข์มุสิกานนท์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

02 ต.ค. 63 นำมาพัฒนาศักยภาพการการวิจัยของตนเองและ
องค์กร

44 นายมิติ    สังข์มุสิกานนท์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx ครั้งที่ 2 ห้องประชุมทองหลาง 1
วิทยาเขตสงขลา / ฝ่ายวิชาการ

31 ม.ค. 61 นำมาเตรียมปรับใช้กับองค์กร
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

45 นางสาววิลาสินี    ธนพิทักษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน :
หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนระดั
บอุดมศึกษา

ณ ห้องประชุม SC 216 ชั้น 2
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

24 เม.ย. 62 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะ
สาขาวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
สามารถแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้
แก่นิสิต
เรียนรู้เทคนิควิธีการใหม่ๆในการจัดการเรียนการ
สอน อันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพผู้สอน

46 นางสาววิลาสินี    ธนพิทักษ์ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเ
ตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

07 เม.ย. 62 ทราบแนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อเสนอขอทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานให้ทุน
ทราบกระบวนการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สา
มารถนำความรู้จากงานวิจัยที่น่าสนใจในหลากห
ลายสาขาวิชา
มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของตนเอง
เกิดแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่เกี่ย

47 นางสาววิลาสินี    ธนพิทักษ์ อบรมเตรียม/พัฒนาบุคลากรสายคณาจารย์รองรับงานบริหารฯค
รั้งที่ 1

ณ ห้องประชุม ชั้น 2
สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ

06 ก.พ. 62 สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนิ
นชีวิตประจำวัน การทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพอันนำไปสู่ประสิทธิผลที่มีคุ
ณภาพ
และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ตำแหน่งบริหารใ
นอนาคต
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่หน่วยงานและสังคมต่อ
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

48 นางสาววิลาสินี    ธนพิทักษ์ มหาวิทยาลัยกับการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในมหาวิ
ทยาลัยกับการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบท
Thailand 4.0 และ เรื่อง งานวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมและชุมชน

โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอ
ร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา

22 ธ.ค. 61 ทราบแนวทางการพัฒนานิสิต
โดยใช้งานวิจัยเป็นฐานความรู้ต่อยอดไปถึงการ
พัฒนากำลังคนในยุค 4.0
รองรับความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่
างรวดเร็ว
เพื่อเป็นแรงผลักดันให้คณาจารย์และนักวิชาการ
ทำงานวิจัยรับใช้สังคม

49 นางสาววิลาสินี    ธนพิทักษ์ อบรมผู้ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA

ณ ห้องประชุม ชั้น 2
สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ

26 มิ.ย. 61 สามารถนำความรู้มาใช้ประกอบการจัดทำ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN QA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถพัฒนาไปเป็นผู้ประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA
ได้ในอนาคต

50 นางสาววิลาสินี    ธนพิทักษ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ
“ถอดบทเรียนการดำเนินงานและสรุปบทเรียนในภาพรวมของโ
ครงการวิจัยการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภ
าพชีวิคคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม-
คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3

ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท
ตำบลลำปำ อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง โดย
สำนักงานคณะกรรมส่งเสริม
การวิจัยแห่งชาติ (สกว.)
ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

25 มิ.ย. 61 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยในการดำเนินงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถผลิตงานออกมาในรูปแบบของนวัตกรร
มรับใช้สังคมเพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

51 นางสาววิลาสินี    ธนพิทักษ์ พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager) รุ่นที่ 16 ภาคใต้ ณ โรงแรมทวินโลตัส
อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแ
ห่งชาติ (วช.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษ
ณ์

25 เม.ย. 61 สามารถจัดการงานวิจัยในหน่วยงาน
เผยแพร่ความรู้ในงานวิจัย
สามารถนำงานวิจัยไปรับใช้สังคม
สามารถประสานกับแหล่งทุนพร้อมเทคนิคในกา
รทำงานร่วมกันเป็นทีม
และเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ สอน แนะนำงาน
และสามารถแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

52 นางสาววิลาสินี    ธนพิทักษ์ การจัดการเรียนการสอนและการประเมินคุณธรรมจริยธรรมในร
ายวิชาศึกษาทั่วไป

ณ โรงแรมนิวซีซั่น
อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โดย
ฝายวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

23 เม.ย. 61 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
สามารถปรับใช้ในการเรียนการสอนและประเมิ
นผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นรู
ปธรรม

53 นางสาววิลาสินี    ธนพิทักษ์ เข้าร่วมการประชุมและเสนอบทความวิจัย)
โครงการ The 10th Walailak Research National Conference

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

26 มี.ค. 61 สามารถนำมาใช้พัฒนางานวิจัย
เผยแพร่ความรู้ในงานวิจัย
สามารถให้ผู้ที่สนใจนำงานวิจัยเราไปต่อ
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

54 นางสาววิลาสินี    ธนพิทักษ์ “ งานประชุมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 22
ประจำปี 2564 ”

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ
ZOOM/มหาวิทยาลัยขอนแก่
น

25 ม.ค. 64 ได้รับความรู้ด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการเก
ษตร และการทำเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)
ได้แนวทางการพัฒนาการเขียนบทความวิจัย
และนำเสนอบทความวิจัยด้านการบริหารจัดการ
การเกษตรสมัยใหม่

55 นางสาววิลาสินี    ธนพิทักษ์ “
การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
”

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ
Webex Meeting/ฝ่ายวืชาการ

03 ก.พ. 64 ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบออน
ไลน์
และสามารถนำแอพพลิเคชั่นมาใช้ในการประเมิ
นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบออนไลน์ได้

56 นางสาววิลาสินี    ธนพิทักษ์ “
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจแนวทางรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) ครั้งที่ 2 ”

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ
Webex Meeting /ฝ่ายวิชาการ

14 ม.ค. 64 ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรตามแบบฟอร์มรายละ
เอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

57 นางสาววิลาสินี    ธนพิทักษ์ “ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC ” อบรมออนไลน์ผ่านระบบ
Webex
Meeting/สำนักงานคอมพิวเต
อร์

13 ม.ค. 64 มีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมใช้งาน ระบบ
TSU MOOC
ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอนและผู้เรียน

58 นางสาววิลาสินี    ธนพิทักษ์ “เตรียมและพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 1 คาบที่ 18-20 ” โรงแรมบลูโซเทล สมาร์ท
กระบี่ อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่

13 พ.ย. 63 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเ
ตรียมความพร้อม/รองรับการเป็นผู้บริหารในอน
าคต แนวทางการนำผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ /
การประยุกต์ใช้ในการทำงาน/การบริหาร/การพั
ฒนาองค์กร และการพัฒนาตนเอง

59 นางสาววิลาสินี    ธนพิทักษ์ เขียนโครงการวิจัย ให้ได้ใจ ให้ได้ทุน” ห้องสัมมนา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

06 พ.ย. 63 รับทราบแนวทางการเขียนโครงการวิจัยให้สอด
คล้องกับวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน
เพื่อให้ได้รับทุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภาย
นอกมหาวิทยาลัย
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

60 นางสาววิลาสินี    ธนพิทักษ์ ถอดบทเรียนจากการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดก
ารเพื่อการพัฒนา”

SEA BREEZE RESORT
เกาะลิบง
จังหวัดตรัง/วิทยาลัยการจัดกา
รเพื่อการพัฒนา

07 ต.ค. 63 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประกันคุณภ
าพ
เพื่อผลักดันให้การประเมินคุณภาพปีการศึกษา
2563 บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

61 นางสาววิลาสินี    ธนพิทักษ์ “แนวทางการเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ PMU” โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์
อำเภอหาดใหญ่/สถาบันวิจัยแ
ละพัฒนา

02 ต.ค. 63 รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยทักษิณกับการ
วิจัยได้รับความรู้ในการเสวนา เรื่อง
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ตอบ
โจทย์ PMU
และร่วมนำเสนอเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจั
ยที่ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนาชุดโครงการวิจั
ยสถาบันวิจัยและพัฒนา

62 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ โครงการ อนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 20 ต.ค. 60 นำผลงานวิจัยเรื่องทัศนะคนไทยพลัดถิ่นในมาเล
เซียต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในส
ามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสันติวิธี
ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงผลการดำเนินการ
วิจัย
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

63 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ โครงการ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาวิจัยดีเด่น
ประจำปีพ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ 06 มี.ค. 61 กรรมการตัดสินบุคคลตัวอย่างด้านการวิจัยประจ
ำปีพ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

64 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ โครงการ
ได้รับเชิญให้ศึกษาความจำเป็นเร่งด่วนในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย 29 มี.ค. 61 ดำเนินการวิจัยตามการร้องขอในการแก้ไขปัญห
าขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลนครเชียงราย
(บริการวิชาการ)

65 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ โครงการ
การพัฒนาผู้บริหารแผนงานบูรณาการการพัฒนาด้านการวิจัย

ณ โรงแรมไดมอล์ หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

27 มี.ค. 61 ฝึกทักษะในการดำเนินการเขียนงานวิจัย
และเพื่อรับทราบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติต่อการ
ดำเนินการวิจัยในอนาคต
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

66 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงแรมนิวซีชั่น สแควร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาจัดโดย
สถาบันวิจัยแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

02 ต.ค. 63 นำความรู้มาพัฒนาแนวทางการเสนองานวิจัยใน
อนาคต

67 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการขยะ อบจ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 07 ก.ย. 61 ให้บริการวิชาการต่อหน่วยงานของรัฐอื่นๆ

68 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ โครงการ ตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยวารสารปาริชาต สถาบันวิจัยและพัฒนา
วารสารปาริชาต

24 ต.ค. 60 นำผลงานวิจัยเรื่อง
“ความห่วงใยของคนสยามในมาเลเซียต่อสถานก
ารณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไ
ทยกรณีศึกษา:
ทัศนะคนสยามในมาเลเซียในรัฐกลันตัน
รัฐเคดาห์ และรัฐเปรัค”
ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงผลการดำเนินการ
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

69 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ โครงการ
ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองเชียงราย

เทศบาลเมืองเชียงราย 20 มี.ค. 62 บริการวิชาการหน่วยงานของรัฐอื่นๆ

70 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย

เทศบาลเมืองสวรรคโลก 16 ต.ค. 61 บริการวิชาการหน่วยงานของรัฐอื่นๆ

71 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ โครงการ การบริหารงานองค์กรภาครัฐ กรณีศึกษา
กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

ภจว.สงขลา 27 มี.ค. 62 นิสิตได้รับประโยชน์จากการศึกษานอกชั้นเรียน
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

72 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ โครงการพาคนกลับบ้านในบริบทของการแก้ไขปัญหาความมั่น
คงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันวิจัย

12 ก.ย. 61 เผยแพร่บทความในวารสารระดับชาติ TCI1

73 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ โครงการ TSU-AFBE International Conference 2018 ณ ภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท
แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานที่จัด
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

15 ม.ค. 61 เป็นการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้ดำเนิ
นการวิจัยมาเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ
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