
ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
1 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Non degree โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์

อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา/ฝ่ายวิชาการ

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

2 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ โครงการ Educational Administration Innovation
กับการสร้างนวัติกรรม เพื่ออนาคตการศึกษาไทย ภายใต้กรอบ
Thailand 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม
งคลรัตนโกสินทร์...ผ่านระบ
บ Zoom /..ออนไลน์

21 มี.ค. 65 -
ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนวัติกรรมการศึก
ษา
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

3 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ อบรมปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทั
กษิณ

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

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

4 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ ....การปกครองท้องถิ่น: มุมมองจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น
สหราช อาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย

คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม
สถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย.
ผ่านระบบ Facebook Live

01 ก.ค. 64 -
ทำให้ทราบรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของประ
เทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา และไทย
-
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศ
าสนศาสตรบัณฑิต

5 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ Covid-19 in Southern Thailand : Lessons learned from
 the Crisis
ถอดบทเรียนฝ่าวิกฤตจากสถานการณ์ระบาดในภาคใต้

สำนักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต หาดใหญ่
.ผานระบบ
Zoom.ประชุมออนไลน์

20 ก.ค. 64 - ทำให้ทราบสถานการณ์ระบาด Covid-19
ในภาคใต้
- เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการแพร่ระบาด
Covid-19
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

6 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา.ผ่านระบบ
Cisco
Webex...../........ประชุมออนไ
ลน์

20 ก.ค. 64 - ทำให้ทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 2
ปริญญา

7 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ AUN QA Version 4.0. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
…ผ่านระบบ Cisco
Webex...../........ประชุมออนไ
ลน์

23 ก.ค. 64 - ทำให้ทราบการประกันคุณภาพ AUN QA
Version 4.0 รูปแบบใหม่
     -
เป็นประโยชน์ต่อการทำประกัน่คุณภาพในปีการ
ศึกษาต่อไป

8 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ Quick MBA for SME’s คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบั
ญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ผ่าน
Facebook Live CBS
Academy../..ประชุมออนไลน์

26 ก.ค. 64 - ทำให้ทราบการแก้วิกฤติพิชิต Covid-19
ธุรกิจอาหาร
-
สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรการจัดการ
บัณฑิตของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาได้
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

9 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ เจาะลึก Scopus, Web of Science, Eric การ ตรวจสอบ
 วารสารและฐานข้อมูล

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากi
ผ่านระบบ
Zoom../..ประชุมออนไลน์

28 ก.ค. 64 -ทำให้ทราบการค้นหาวารสารในฐาน Scopus,
Web of Science, Eric

10 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ ....คุณภาพการศึกษาภาษาไทยในมาเลเซีย”ตั้งแต่อดีต-
ปัจจุบัน”สู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

....มูลนิธิพระวิเชียรโมลี
วัดชัยมงคล
สงขลา…ผ่านระบบ Google
Meet./..ประชุมออนไลน์.

30 ก.ค. 64 -
ทำให้ทราบระบบออนไลน์การจัดการเรียนการส
อนภาษาไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด-19 ในมาเลเซีย

11 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ อบรมแนะนำการสร้างแบบทดสอบในระบบ TSU Mooc สำนักคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ
Cisco Webex
./..อบรมออนไลน์

18 ส.ค. 64 -ทำให้เข้าใจการสร้างแบบทดสอบในระบบ
TSU Mooc
-
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างแบบทดสอบในระบบ
TSU Mooc ในวิชาต่าง ๆ
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

12 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาเลเซียกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ สถาบันอาณาบริเวณศึกษาร่ว
มกับคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านระบบ Zoom
./..ประชุมออนไลน์

01 ก.ย. 64 -ทำให้เข้าใจการเมืองการปกครองในมาเลเซีย
-เป็นประโยชน์ต่อรายวิชาต่าง ๆ

13 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
Outcome-based Education (OBE) และกรณีศึกษา”.

คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบ
Cisco Webex
./..อบรมออนไลน์

11 ก.ย. 64 -ทำให้เข้าใจ Outcome-based Education (OBE)
-เป็นประโยชน์ต่อรายวิชาต่าง ๆ

14 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ การจัดการการเงิน และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ผ่านระบบ Zoom /..ออนไลน์

20 พ.ย. 64 -ทำให้เข้าใจการจัดการการเงิน
และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
-เป็นประโยชน์ต่อรายวิชาต่าง ๆ เช่น
การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

15 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ โครงการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) พบอาจารย์ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยาก
รบุคคล ผ่านระบบ Zoom
/..ออนไลน์

30 พ.ย. 64 -
ทำให้เข้าใจการขอตำแหน่งทางวิชาการตามประ
กาศ กพว. 2560 และ พ.ศ.2563
-
เป็นประโยชน์ต่อการขอตำแหน่งทางวิชาการต่อ
ไป

16 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ ..รูปแบบกระบวนทัศน์ใหม่ในการพลิกโฉมการบริหารการศึกษ
าในสภาวะปกติใหม่หลังโควิด-19ภายใต้กรอกบการดำเนินงาน
ในศตวรรษที่ 21....

วิทยาลัยนวัติกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม
งคล รัตนโกสินทร์
ผ่านระบบ Zoom /..ออนไลน์

31 ม.ค. 65 -
ทำให้ทราบรูปแบบกระบวนทัศน์ใหม่ในการพลิ
กโ)มการบริหารการศึกษาในสภาวะปกติใหม่หลั
ง
โควิด-
19ภายใต้กรอกบการดำเนินงานในศตวรรษที่ 21

17 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ the 1st International Online Conference on ASEAN Perspective
and Innovation (1st ICAPI_2022)....

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิ
ทยาลัย และ Smaratungga
Buddhist College, Indonesia
ผ่านระบบ Zoom /..ออนไลน์

02 ก.พ. 65 -
ทำให้ทราบมุมมองและนวัตกรรมของประเทศอา
เซียน
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

18 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ AUN-QA at Programme Level version 4.0) ในการประกัน
 คุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเ
ทศไทย ผ่านระบบ Facebook
Live /..ออนไลน์.

14 ก.พ. 65 -
เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานการประเมินต
นเองตามรูปแบบ AUN QA Version 4.0

19 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)

20 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

21 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ ประชาธิปไตยในสวิตเซอร์แลนด์:ฉันทามติในสังคม...ภายใต้คว
ามหลากหลายทางวัฒนธรรม.

สถาบันพระปกเกล้าสำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา
และสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์
ประจำประเทศไทย
ผ่านระบบ Zoom

10 มิ.ย. 64 -
ทำให้ทราบภูมิทัศน์การเมืองของประเทศสวิตเซ
อร์แลนด์
-
ทำให้ทราบประชาธิปไตยในสวิตเซอร์แลนด์:ฉัน
ทามติในสังคมภายใต้ความหลากหลายทางวัฒน
ธรรม

22 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ Phuket International Tourism Conference 2021 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ
UCSI University,
Malaysia……ผ่านระบบ
Zoom...../......................

15 มิ.ย. 64 -
ทำให้ทราบการจัดการสภาวะวิกฤติด้านการท่องเ
ที่ยว
-
ทำให้ทราบการท่องเที่ยวอัจฉริยะและการเริ่มต้น
การท่องเที่ยวใหม่
-

23 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ ...โครงการอบรมแนะนำการใช้ TSU Mooc.ระบบใหม่....
...จัดการเรียนการสอนออนไลน์

สำนักคอมพิวเตอร์
…ผ่านระบบ Zoom

17 มิ.ย. 64 -ทำให้ทราบการใช้งาน TSU Mooc
ระบบใหม่จัดการเรียนการสอนออนไลน์
เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

24 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2564

...โรงแรมนิวซีชั่น สแควร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

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

25 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส่เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผ่านระบบ Cisco Webex
Meeting
/.ฝ่ายตรวจสอบภายใน

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

26 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ จริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ
อมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลั
ยมหิดล

22 ก.พ. 65 -
ได้รับความรู้และเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยใน
คน
-
ทำให้ทราบการดำเนินงานการวิจัยอย่างมีความรั
บผิดชอบ
- สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

27 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ โครงการ..AUN-QA Implementation and Gap Analysis Version
4.0

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

23 ก.พ. 65 - ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA
Version 4.0
และนำกรอบแนวคิดหลักการของเกณฑ์ AUN-
QA ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร
 -
ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรพั
ฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร

28 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามกรอบนโยบาย Thailand 4.0........

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม
งคลรัตนโกสินทร์และบริษัท
Microsoft

02 มี.ค. 65 -
ได้รับความรู้และเข้าใจด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ
ทางวิชาการกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต
ามกรอบนโยบาย Thailand 4.0

29 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ วารสารเสวนา: Q & A เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับ บก.วารสาร
SCOPUS
Q1………….

มหาวิทยาลัยมหิดล.....
…ผ่านระบบ Zoom
/..ออนไลน์..

03 มี.ค. 65 - ได้รับความรู้และเข้าใจการตีพิมพ์ลงในวารสาร
SCOPUS Q1
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

30 รศ.พรชัย    ลิขิตธรรมโรจน์ โครงการกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.)
พบคณาจารย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2564

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยาก
รบุคคล.…ผ่านระบบ Cisco
Webex /..ออนไลน์

09 มี.ค. 65 -
ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการขอตำแหน่งท
างวิชาการ

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

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

12 มิ.ย. 63 เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการส
อนออนไลน์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา
2563

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

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

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

33 นางสาวอิศมนต์    จันทะโร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย วิทยาลัยกิจการยุติธรรม /
สำนักงานกิจการยุติธรรม

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

34 นางสาวอิศมนต์    จันทะโร การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติในสาขาสังคมศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศ
าสตร์

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

35 นางสาวอิศมนต์    จันทะโร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based
Education

จัด
สำนักการศึกษาและนวัตกรร
มการเรียนรู้

12 ก.ค. 64 -
นำองค์ความรู้มาพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางขอ
ง Outcome-Based Education (OBE)
-พัฒนาความรู้
พร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
Outcome-Based Education
-พัฒนาความเข้าใจ
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

36 นางสาวอิศมนต์    จันทะโร โครงการอบรม เรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA Version 4.0

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

22 ก.ค. 64 -
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานตามเก
ณฑ์ AUN QA Version 4.0
-
เพื่อเป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนผู้เรียนตามเ
กณฑ์ AUN QA Version 4.0
-

37 นางสาวอิศมนต์    จันทะโร โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่ว
มกับคณะเศรษฐศาสตร์และบ
ริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

23 ส.ค. 64 -
พัฒนาทักษะด้านการวิจัยให้สามารถเขียนข้อเสน
อโครงการวิจัยในระบบวิจัยได้
-
สร้างนวัตกรรมให้มีความเป็นมืออาชีพทางการวิ
จัย

38 นางสาวขวัญชนก    แก้วเหมือน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom
Meeting

29 ก.ค. 64 1.
ได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการพิชิต
ทุน PMU (Strategic Fund) ประจำปีงบประมาณ
2565
     2.
ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงานวิจัยเ
ชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ที่สอดคล้องกับ
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

39 นางสาวขวัญชนก    แก้วเหมือน โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) อบรมออนไลน์ผ่านระบบ
Cisco Webex

23 ส.ค. 64      1. ได้เรียนรู้ปรัชญาการวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย และจริยธรรมการวิจัย
     2. เป็นแนวทางในการกำหนดโจทย์วิจัย
การออกแบบการวิจัย การกำหนดขนาดตัวอย่าง
และการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการวิจัยเชิงคุ
ณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ
     3.

40 นางสาวขวัญชนก    แก้วเหมือน เกณฑ์ AUN QA V.4 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ
Cisco Webex

22 ก.ค. 64   1. เป็นแนวทางในการจัดทำ AUN-QA V.4
ในหลักสูตรการจัดการบัณฑิต
    2. นำข้อมูล AUN-QA V.4
ไปใช้วางแผนร่วมกันสำหรับคณาจารย์ประจำห
ลักสูตรการจัดการบัณฑิต
อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา
และบุคลากรสายสนับสนุน

41 นางสาวขวัญชนก    แก้วเหมือน การเสวนาออนไลน์ “พลิกโฉมธุรกิจการเงินแห่งอนาคต
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์”

อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook
Live ของ “Research and

14 ก.ค. 64 1.
ช่วยให้ทราบถึงนวัตกรรมดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์
ที่นำมาใช้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุ
นในยุคปัจจุบัน
     2.
ช่วยให้ทราบแนวโน้มการนำนวัตกรรมดิจิทัลระ
บบ 5G มาใช้สำหรับการพัฒนาธุรกิจในอนาคต
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

42 นางสาวขวัญชนก    แก้วเหมือน การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ
Zoom /บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิ
ทยาลัย

08 พ.ค. 64 1. ได้รับวุฒิบัตร
สอบผ่านการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยใ
นมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์
เพื่อนำไปใช้ในการรับรองจริยธรรมในการจัดทำ
งานวิจัยได้
 2.

43 นางสาวขวัญชนก    แก้วเหมือน  
โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชากา
ร
หัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาก
าร

อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook
Live/กองบริหารการวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28 เม.ย. 64 1.
ได้ทราบข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ในการจัดทำผล
งานทางการศึกษา เพื่อขอตำแหน่งทาง
วิชาการในอนาคต
 2.
สร้างแรงผลักดันในการเรียนรู้การพัฒนาผลงาน
ทางการศึกษาเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

44 นางสาวขวัญชนก    แก้วเหมือน  
โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชากา
ร  หัวข้อการทำงานวิจัยระหว่างสาขา

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ
Zoom /กองบริหารการวิจั
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22 เม.ย. 64  1. สามารถนำมาพัฒนาทักษะการจัดทำงานวิจัย
โดยบูรณาการศาสตร์ในหลายด้าน
2. ส่งเสริมการสร้างแนวคิดใหม่ๆ
ในการค้นหาหัวข้อการทำวิจัยให้เกิดกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และสังคม
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

45 นางสาวขวัญชนก    แก้วเหมือน โครงการชี้แจงแนวทางการสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ
 กำลังคน ระดับภาคใต้และระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU
Manpower Development Academy ; TSU  - MA)

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ
Cisco Webex  ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

14 ต.ค. 64      1.
ได้เรียนรู้กระบวนการและเกณฑ์การพิจารณาขอ
ทุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับ
ภาคใต้และหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดราย
วิชา
     2.
เป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายและบูรณาการ

46 นางสาวขวัญชนก    แก้วเหมือน งาน “มหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี
2564”  หัวข้อ Research Clinic:
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน
จากแหล่งทุนระดับประเทศ

จัด
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ
Cisco Webex
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธ
านี

16 ธ.ค. 64 1.
เพิ่มเติมองค์ความรู้ในการจัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ
ลิตภัณฑ์ให้ตรงกับสินค้า GI
ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยในแต่ละจังหวั
ด
       2.

47 นางสาวขวัญชนก    แก้วเหมือน เวทียุทธศาสตร์เพื่อความยั่งยืนของภาคใต้ :
ทรัพยากร - เศรษฐกิจเกื้อกูล

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ
Zoom Meeting
สำนักงานกองทุนสนับสนุนก
ารสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09 ธ.ค. 64 1. ช่วยให้ทราบถึงทิศทางยุทธศาสตร์ภาคใต้
เกี่ยวกับพื้นที่ชายฝั่งทะเล
และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ก่อให้เ
กิดการเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สำคัญในอนาคต
       2.
ช่วยสร้างแนวคิดในการนำปัญหาของระบบนิเว
ศชายฝั่งในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดของภาคใต้
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

48 นางสาวขวัญชนก    แก้วเหมือน นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้
นที่ พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ
Zoom Meeting
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

02 พ.ย. 64 1.
ช่วยให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเค
ลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะ
เลสาบสงขลา
     2.
เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว

49 นางสาวขวัญชนก    แก้วเหมือน การทบทวนผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม
Cisco Webex/ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

11 พ.ค. 64  1. เป็นแนวทางในการจัดทำ AUN-QA
ในหลักสูตรการจัดการบัณฑิต
2. เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
และออกแบบโครงการให้เหมาะสมกับยุทธศาส
ตร์ของหลักสูตร และตัวชี้วัดของ AUN-QA

50 นางสาวขวัญชนก    แก้วเหมือน โครงการ การประเมินผลลัพท์ทางสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม
Cisco Webex/
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสา
หกิจในชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ

22 มิ.ย. 64 1.
ช่วยให้ทราบแนวทางและขั้นตอนในการวิเคราะ
ห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI)
ซึ่งนำไปใช้ในการออกแบบโครงการบริการวิชา
การได้
     2.
ช่วยให้ทราบแนวคิดและประโยชน์ของการวิเคร
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

51 นางสาวขวัญชนก    แก้วเหมือน โอกาสของวิสาหกิจเพื่อสังคมไทยสู่ตลาดโลกกับกิจกรรมจับคู่เจ
รจา   ธุรกิจออนไลน์

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ
Zoom /
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่
อสังคม (สวส.)

18 มิ.ย. 64 1. ช่วยให้ทราบเทคนิค
กระบวนการการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจเ
พื่อสังคมไทย
ที่สามารถนำไปสื่อสารการสอนให้นิสิตในการเรี
ยนได้
 2.
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการวิสาหกิจเ

52 นางสาวขวัญชนก    แก้วเหมือน โครงการการอบรม Event Design & Design Thinking อบรมออนไลน์ผ่านระบบ
Zoom /คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ศูนย์เครือข่ายไมซ์ภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และสำนักงานส่งเสริมการจัด
การประชุมและนิทรรศการ

04 มิ.ย. 64 1. ได้รับวุฒิบัตรการอบรม Event Design &
Design Thinking
เพื่อนำไปใช้ในการรับรองการสอนวิชาความคิด
สร้างสรรค์และความคิดนอกกรอบ
หรือการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับ
Design Thinking
 2. ช่วยพัฒนาทักษะการออกแบบงานอีเว้นส์

53 นางสาวขวัญชนก    แก้วเหมือน การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook
Live /สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

01 มิ.ย. 64 1. เป็นแนวทางในการคิดค้นหัวข้อวิจัย
และสร้างกรอบวิจัยเพื่อใช้ในการขอทุนในการจั
ดทำงานวิจัย
 2.
ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงานวิจัยเ
ชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

54 นางสาวขวัญชนก    แก้วเหมือน เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อพิชิตทุน KM
ประจำปี  งบประมาณ 2565

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ
Cisco Webex

27 ก.ค. 64 1.
ได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอทุน KM ประจำปีงบประมาณ 2565
     2.
ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงานวิจัยเ
ชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ที่สอดคล้องกับ
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

55 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง การออกแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านโปรแกรม
Meet.........มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
..........

21 ก.ค. 64 -
นำความรู้มาปรับใช้สำหรับการจัดการเรียนการส
อนรายวิชาการวิจัย
-
สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้สำหรับการออก
แบบการวิจัยเชิงคุณภาพ

56 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
  ตามเกณฑ์ AUN QA Version 4.0

. ผ่านออนไลน์โดยโปรแกรม
Cisco Webex Meeting
...ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษ
า

22 ก.ค. 64 - นำเกณฑ์ AUN QA
เพื่อเตรียมการประกันคุณภาพของหลักสูตร
-
นำมาปรับใช้และเตรียมความพร้อมของหลักสูต
ร
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

57 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง พัฒนาข้อเสนอโครงการพิชิตทุน PMU (Strategic Fund)
  -  หลักสูตร Empowering the Research and Social
 innovation Teamwork

ผ่านออนไลน์โดยโปรแกรม
Zoom Meeting
.สถาบันวิจัยและพัฒนา

29 ก.ค. 64 - นำแนวทางมาสู่การเขียนข้อเสนอการวิจัยปี
2565
- ได้กระบวนการทำงานเป็นทีมด้านงานวิจัย

58 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง อบรมหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
(วิชาที่ 1 แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ)

ผ่านออนไลน์โดยโปรแกรม
Zoom Meeting   TAT
Academy กรมการท่องเที่ยว

02 ส.ค. 64 - นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
-
สามารถนำไปพัฒนาพื้นที่ชุมชนการท่องเที่ยวได้

59 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง .."Coach the Coaches for Event Industry”
 (วิชาการจัดงานอีเวนต์) (ระบบ Online) เวลา 08.30 - 17.00 น.

สำนักงานส่งเสริมการจัดประ
ชุมและนิทรรศการ (มหาชน)
: สสปน.

04 ส.ค. 64 1.สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในจัดการ
สอนในโมดูล MICE ในรายวิชา Exhibition
2.
สามารถนำเทคนิคให้มีการฝึกการจัดงานอีเวนต์
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

60 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง อบรมหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
 (วิชาที่ 1 ระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ)

ผ่านออนไลน์โดยโปรแกรม
Zoom Meeting  TAT
Academy กรมการท่องเที่ยว

09 ส.ค. 64 - นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
-
สามารถนำไปพัฒนาพื้นที่ชุมชนการท่องเที่ยวได้

61 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง อบรมหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างยั่งยืน
ในอุตสาหกรรมไมซ์

ผ่านออนไลน์โดยโปรแกรม
Zoom Meeting
.........
สำนักงานส่งเสริมการจัดประ
ชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) ร่วมกับ
วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา

11 ส.ค. 64 - นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
- สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัด MICE
ทุกประเภท

62 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง อบรมหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
(วิชาที่ 3 การออกแบบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ)

ผ่านออนไลน์โดยโปรแกรม
Zoom Meeting TAT
Academy กรมการท่องเที่ยว

18 ส.ค. 64 - นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
-
สามารถนำไปพัฒนาพื้นที่ชุมชนการท่องเที่ยวได้

04 เมษายน 2565 หน้า 21 จาก 67HRD10103



ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

63 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง อบรมหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
(วิชาที่ 4 นวัตกรรม การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ)

ผ่านออนไลน์โดยโปรแกรม
Zoom Meeting TAT
Academy กรมการท่องเที่ยว

23 ส.ค. 64 - นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
-
สามารถนำไปพัฒนาพื้นที่ชุมชนการท่องเที่ยวได้

64 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง โครงการเตรียมความพร้อมการยื่นขอมาตรฐานจริยธรรม
 การวิจัยในคน

ผ่านออนไลน์โดยโปรแกรม
Webex Meeting      เวลา
13.00-16.00 น.      .........
สำนักงานคณะกรรมการจริยธ
รรมการวิจัยในคน
สถาบันวิจัย และพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

25 ส.ค. 64 -
สามารถนำหลักการไปใช้เพื่อขอยื่นจริยธรรมกา
รวิจัยในคน
-
เตรียมความพร้อมในการยื่นขอจริยธรรมงานวิจัย

65 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง อบรมหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
 (วิชาที่ 5 กรณีศึกษาการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
 สำหรับบริษัทนำเที่ยว)

 ผ่านออนไลน์โดยโปรแกรม
Zoom Meeting TAT
Academy กรมการท่องเที่ยว

02 ก.ย. 64 - นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
-
สามารถนำไปพัฒนาพื้นที่ชุมชนการท่องเที่ยวได้
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

66 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง อบรม : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการวิชาการ
เพื่อสังคม

ผ่านออนไลน์โดยโปรแกรม
Zoom Meeting     เวลา 08.30
– 16.30 น.
ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชน
สัมพันธ์ ม.ทักษิณ

15 ก.ย. 64 -
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเข้าสู่ตำแหน่งวิ
ชาการ
- แนวทางการใช้ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

67 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง” ผ่านออนไลน์โดยโปรแกรม
Zoom Meeting     เวลา 13.00
– 16.30 น.
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้
านการพัฒนาระดับพื้นที่
(บพท.)

20 ก.ย. 64 -
ได้หลักการเขียนงานรับใช้สังคมเพื่อเข้าสู่ตำแห
น่งวิชาการ
-
ได้ทราบถึงกระบวนการขอตำแหน่งวิชาการการ
รับใช้สังคม

68 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง ..12th Coach the Coaches for Meeting Industry
วิชการจัดประชุมองค์กร (ระบบ Online) เวลา 08.00-16.15 น.

สำนักงานส่งเสริมการจัดประ
ชุมและนิทรรศการ (มหาชน)
: สสปน.

01 มิ.ย. 64
1.
สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในจัดการสอ
นรายวิชา MICE
2.
สารมารถนำเทคนิคมาจัดการประชุมภายในองค์
กร
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

69 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง การสัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอด
ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
(ระบบ Online) เวลา 09.00-16.30 น.

กรมการท่องเที่ยว) 09 มิ.ย. 64
1.
สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริการวิช
าการในพื้นที่ท่องเที่ยว
2.
สามารถนำมาใช้เป็นโจทย์วิจัยในการพัฒนาพื้น
ที่ท่องเที่ยว

70 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง การออกแบบเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ .....ผ่านโปรแกรม
Meet.........มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
..........

20 ก.ค. 64 -
นำความรู้มาปรับใช้สำหรับการจัดการเรียนการส
อนรายวิชาการวิจัย
-
สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้สำหรับการออก
แบบเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ

71 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สำหรับนักวิจัย)..ระบบออนไลน์
เวลา 09.00-12.00 น.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเส
ริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

21 พ.ค. 64 สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการกรอกข้อมู
ลในระบบฐานข้อมูลการวิจัย
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

72 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง ทบทวนผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA
ระบบออนไลน์

ฝ่ายวิชาการ WebX เวลา
08.30-17.00 น.

11 พ.ค. 64 .
สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการกรอกข้อมู
ลในระบบฐานข้อมูลการวิจัย

73 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง การเตรียมความพร้อมการจัดทำ Business Model Canvas และ
Customer Mindset เพื่อขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2565
(ระบบออนไลน์) เวลา 09.00-12.00 น.

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้
านการเพิ่มความสามารถในกา
รแข่งขัน     ของประเทศ
(บพข.)

27 เม.ย. 64 1.สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเพื่อเตรียมความพ
ร้อม MICE City
 2.
สามารถนำมาสู่บทเรียนในการจัดการเรียนการส
อนวิชา MICE

74 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่
จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard: AMVS)
ในรูปแบบ Hybrid (ระบบออนไลน์) เวลา 09.00-12.00 น.

สำนักงานส่งเสริมการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)

19 เม.ย. 64 1.สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเพื่อเตรียมความพ
ร้อม MICE City
 2.
สามารถนำมาสู่บทเรียนในการจัดการเรียนการส
อนวิชา MICE
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

75 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง ..โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย.. อาคารทักษิณาคาร
มหาวิทยาทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง

13 มี.ค. 64 1.สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์กับการเขี
ยนวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน
2.
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการหาแหล่งตีพิมพ์ในฐาน
Scopus (Q1-Q4) สายสังคมศาสตร์

76 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง ภูเก็ต ไมซ์ฟอร์รำ 2021......... ระบบออนไลน์ /
องค์การบริหารการพัฒนาพื้น
ที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : อพท.
(CBT).......

25 ก.พ. 64 1.ทำให้ทราบถึงการจัดงานไมซ์
2.นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

77 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง ตลาดออนไลน์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ระบบออนไลน์ /
องค์การบริหารการพัฒนาพื้น
ที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : อพท.
(CBT).......

23 ก.พ. 64 1.
ทราบถึงการจัดทำตลาดออนไลน์สินค้า/ของที่ระ
ลึกของชุมชน
2.คุณลักษณะ
หรือแพคเกจสินค้าชุมชนสู่ตลาดออนไลน์
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

78 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน อบรมผ่านระบบออนไลน์../..
สำนักงานมาตรฐานการวิจัยใ
นคน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

22 ก.พ. 64 1.ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
เพื่อประกอบการยื่นจริยธรรมงานวิจัยช่วงปี
2564-2567

79 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง ส่งเสริมความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว Otop
นวัตวิถีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

รร.กรีนเวิร์ดพาเลซ...../.สำนัก
งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขล
า....

24 ก.พ. 64 1. จัดทำแผนท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา....
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว....

80 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง ส่งเสริมความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว Otop
นวัตวิถีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

รร.กรีนเวิร์ดพาเลซ...../.สำนัก
งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขล
า

17 ก.พ. 64 1. จัดทำแผนท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

81 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกัน
 ผลประโยชน์ทับซ้อน

ห้องทองหลาง/...........ฝ่ายปร
ะเมิน...........

16 ก.พ. 64 - สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้
- เกิดความรู้ในด้านป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

82 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง .."โครงการ Smart Researcher 2021” หัวข้อ
“หัวข้อกระบวนทัศน์การวิจัย” (ระบบ Online) เวลา 13.00-15.00
น.

ศูนย์วิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านงา
นวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

07 ก.ค. 64 1.
สามารถนำกระบวนทัศน์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใ
นการเขียนงานวิจัย

83 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง  .."Coach the Coaches for Conventions Industry”
(วิชาการจัดประชุมวิชาชีพ) (ระบบ Online) เวลา 08.30 - 17.00
น.

สำนักงานส่งเสริมการจัดประ
ชุมและนิทรรศการ (มหาชน)
: สสปน.

06 ก.ค. 64
1.
สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในจัดการสอ
นในโมดูล MICE ในรายวิชา
การจัดประชุมวิชาชีพ
2.
สามารถนำเทคนิคให้มีการฝึกการจัดประชุมวิชา
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

84 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง  .."Coach the Coaches for Exhibitions Industry”
(วิชาการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ) (ระบบ Online)
เวลา 08.30 - 17.00 น.

สำนักงานส่งเสริมการจัดประ
ชุมและนิทรรศการ (มหาชน)
: สสปน.

29 มิ.ย. 64
1.
สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในจัดการสอ
นในโมดูล MICE ในรายวิชา
การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
2.
สามารถนำเทคนิคให้นิสิตมาจัดงานแสดงสินค้า

85 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง โครงการร่วมรับฟัง (ช่วงเช้า) "Satisfactions survey
questionnaires for Phuket International Tourism Conference
(Phuket ITC) 2021"  (ระบบ Online) เวลา 09.00-12.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วม
กับ UCSI University,
Malaysia

15 มิ.ย. 64 1.
สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในเขียนบทควา
มวิชาการ

86 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง  .."Coach the Coaches for Incentive Industry”
(วิขาการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (ระบบ Online) เวลา 08.30 -
17.00 น.

สำนักงานส่งเสริมการจัดประ
ชุมและนิทรรศการ (มหาชน)
: สสปน.

17 มิ.ย. 64
1.
สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในจัดการสอ
นในโมดูล MICE ในรายวิชา
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
2.
สามารถนำเทคนิคมาจัดรูปแบบการเดินทางเพื่อเ
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

87 นางจารุวรรณ    ทองเนื้อแข็ง อบรมการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนภายนอก
(ระบบ Online) เวลา 08.45 - 16.35 น.

สำนักวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.

24 มิ.ย. 64 1.
สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในเขียนข้อเสนอ
การขอรับทุนสนับสนุนภายนอก

88 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการ “หลักสูตร Coach the Coaches for Meeting Industry
วิชาการจัดประชุมองค์กร”

ผ่านระบบ Online Platform
หน่วยงานที่จัด Thailand
Convention &  Exhibition
Bureau (TCEB) และ
สำนักงานส่งเสริมการจัดประ
ชุมและนิทรรศการ
(พร้อมรับเล่มหลักสูตรและป

01 มิ.ย. 64 -
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการออกการสอน
ให้นิสิตได้มีรูปแบบการจัดการประชุมองค์ -
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดงานประชุมและการรับจั
ดงานประชุม
 -
ได้รับเล่มหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการส

89 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการสร้างผู้ประกอบการทางการค้าในประเทศและต่างประเ
ทศ  TRAIN THE CREATORS

ระบบ Online Platform zoom
หน่วยงานที่จัด NEW
ECONOMY ACADEMY
สถาบันผู้ประกอบการการค้ายุ
คใหม่ NEA
ลิ้งสำหรับเข้าห้องสัมมนาผ่าน
ระบบ Zoom > https://bit.

02 ส.ค. 64 -
ได้นำความรู้ที่ได้มาเป็นประยุกต์ใช้ในการจัดกา
รเรียนการสอนในรายวิชา
การจัดการตลาดสมัยใหม่
สำหรับหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่
-มุมมองการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล
-
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

90 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร Coach the Coaches for
Event Industry

ผ่านระบบ Online Platform
หน่วยงานที่จัด Thailand
Convention &  Exhibition
Bureau (TCEB) และ
สำนักงานส่งเสริมการจัดประ
ชุมและนิทรรศการ
(พร้อมรับเล่มหลักสูตรและป

04 ส.ค. 64 -
ได้นำความรู้ที่ได้มาเป็นประยุกต์ใช้ในการจัดกา
รเรียนการสอนในรายวิชา การจัดการธุรกิจ
Event  สำหรับหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่
-มุมมองการทำธุรกิจ Event
ในสถานการณ์ปัจจุบัน
-

91 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมไมซ์

ผ่านระบบ Online Platform
หน่วยงานที่จัด
วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา
และThailand Convention &
Exhibition Bureau (TCEB)
สำนักงานส่งเสริมการจัดประ
ชุมและนิทรรศการ

11 ส.ค. 64 -
ได้นำความรู้ที่ได้มาเป็นประยุกต์ใช้ในการจัดกา
รเรียนการสอนในรายวิชา
อุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมไมซ์
สำหรับหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่
-
รูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่มในอุสาห

92 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ภาคใต้

ผ่านระบบ Online Platform
หน่วยงานที่จัด
คณะการบริการและการท่องเ
ที่ยว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต และThailand
Convention &  Exhibition

18 ส.ค. 64 -
ได้นำความรู้ที่ได้มาเป็นประยุกต์ใช้ในการจัดกา
รเรียนการสอนในรายวิชา
อุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมไมซ์
สำหรับหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่
-รูปแบบการบริหารจัดการในอุสาหกรรมไมซ์ใน
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

93 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน”
ภาคใต้โครงการรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยื
นประเทศไทย Thailand Sustainable Event Management
Standard : TSEMS ประจำปี 2564

หน่วยงานที่จัดผ่านระบบ
Online Platform
หน่วยงานที่จัด Thailand
Convention &  Exhibition
Bureau (TCEB)
สำนักงานส่งเสริมการจัดประ
ชุมและนิทรรศการ

21 ส.ค. 64 -
ได้นำความรู้ที่ได้มาเป็นประยุกต์ใช้ในการจัดกา
รเรียนการสอนในอุตสาหกรรมไมซ์ ส่วนธุรกิจ
Event สำหรับการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน
-
รูปแบบการบริหารการจัดงานในอุสาหกรรมไม
ซ์ในปัจจุบันให้ยั่งยืน

94 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผ่านระบบ Online Platform
หน่วยงานที่จัด
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหาร
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ร่วมสำนักงานการวิจัยแห่งชา
ติ (วช) พร้อมรับวุฒิบัตร

23 ส.ค. 64 -
ได้นำความรู้ที่ได้มาเป็นประยุกต์ใช้ในการดำเนิ
นงานวิจัย การกำหนดโจทย์วิจัย
การทบทวนวรรณกรรม
เครื่องมือที่ใช้ให้เหมาะสมกับงานวิจัย
-
ได้เครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยต่างสถาบันการ

95 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการ “หลักสูตร Event Design & Design Thinking ” ผ่านระบบ Online Zoom
Meeting Platform
หน่วยงานที่จัด
ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
สำนักงานส่งเสริมการจัดประ

04 มิ.ย. 64 -
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการออกการสอน
ให้นิสิตได้มีรูปแบบการจัดการ Event
 -
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดงานประชุมและการรับจั
ดงาน Event
 -
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

96 นายเสรี    บุญรัตน์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง/หลักสูตร/โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติแ
ละนานาชาติ
Phuket International Tourism Conference 2021 on Crisis
Management in Tourism and Hospitality Challenge and
Recovery Strategies

ผ่านระบบ Online Platform
หน่วยงานที่จัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(พร้อมรับประกาศนียบัตร)

15 มิ.ย. 64 -
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในรับฟังการนำเสน
องานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและบริการมาปรับใช้
เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอน
 - ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 - ได้รับเล่มพร้อมรับประกาศนียบัตร

97 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการ “หลักสูตร Coach the Coaches for INCENTIVES
Industry

ผ่านระบบ Online Platform
หน่วยงานที่จัด Thailand
Convention &  Exhibition
Bureau (TCEB) และ
สำนักงานส่งเสริมการจัดประ
ชุมและนิทรรศการ
(พร้อมรับเล่มหลักสูตรและป

17 มิ.ย. 64 -
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการออกการสอน
ให้นิสิตได้มีรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวในรูปแ
บบกลุ่มตามเป้าหมาย
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดงานการออกแบบ
Program
ท่องเที่ยวต่างๆตามความต้องการของกลุ่มเป้าหม

98 นายเสรี    บุญรัตน์ การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์
โปรแกรม Cisco Webex /
ฝ่ายวิชาการ

03 ก.พ. 64  -
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการออกแบบประ
เมินผลการเรียนรู้ของนิสิต          -
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรมใหม่ๆในองค์
กร
 -
ช่วยในการออกแบบการเรียนการสอนให้มีความ
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

99 นายเสรี    บุญรัตน์ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยทักษิณ

... ผ่านระบบ Online Research
Ethics Training / National
Research Council of Thailand
(สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)...
........

16 ก.พ. 64 1.
ได้รับความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการทำงานเพื่อการปฏิบัติตัวได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
2.
ได้รับการปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมสุจริต
ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักถึงการปฏิบั

100 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
             
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชน
จังหวัดสงขลา
                                              รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

....โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลช
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา /
สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสงขลา

17 ก.พ. 64 1. จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 39
ชุมชนในจังหวัดสงขลา
เพื่อนำแผนไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
2.
พัฒนาทักษะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมช
นให้มีความพร้อมในการต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ย

101 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
             
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชน
จังหวัดสงขลา  รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลช
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา /
สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสงขลา..

24 ก.พ. 64 1. จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 39
ชุมชนในจังหวัดสงขลา
เพื่อนำแผนไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
2.
พัฒนาทักษะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมช
นให้มีความพร้อมในการต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ย
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

102 นายเสรี    บุญรัตน์ อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง/หลักสูตร/โครงการ Online Research Ethics Training
หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย

ผ่านระบบ Online Research
Ethics Training / National
Research Council of Thailand
(สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

22 ก.พ. 64 1.Certify that
สำหรับการขอยืนในกระบวนการจัดทำวิจัยที่เกี่ย
วข้องกับมนุษย์
2.
ทราบถึงแนวทางและจริยธรรมในการดำเนินงาน
วิจัยในมนุษย์

103 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการ PHUKET MICE RORUM 2021 ผ่านระบบ Google Zoom
Southern MICE  Academic
Chapter

25 ก.พ. 64 1.
พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ใหม่ๆในการจัดการเ
กี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ MICE
2.
ได้ทราบถึงกระบวนการและแนวทางในการจัดก
ารการเข้า Bidding proposal
แข่งกับคู่แข่งทางธุรกิจ ตลอดจนการจัดงาน

104 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ทักษิณาคาร โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

13 มี.ค. 64 1.
ได้ทราบถึงแนวทางในการเขียนบทความ/วิจัยอย่
างไรให้ได้ทุน
2.
ทราบถึงกระบวนการและแนวทางการเขียนบทค
วามเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

105 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการเสริสร้างสมถรรถนะอาจารย์ด้านการสอนที่ส่งเสริมให้เ
กิดการเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง ความท้าทายและความคาดหวัง :
การผลิตบัณฑิตผู้ประกอบการ

ฝ่ายวิชาการ/ผ่านโปรแกรม
Cisco webex 12.30-16.30 น.

19 มี.ค. 64 1.
ได้นำผลการอบรมไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรและรูปแบบการจัดการสอนให้นิสิตได้
มีทัศนคติและแนวคิดในการคิดวิเคราะห์
การแก้ไขปัญหา ในการเป็นผู้ประกอบการ
2.
สามารถนำเอาโมเดลของวิทยากรมาปรับใช้ในก

106 นายเสรี    บุญรัตน์  / โครงการ TSU Startup Hackkathon 2021 สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสา
หกิจในชุมชน ณ
สำนักส่งเสริมการบริการวิชา
การและภูมิปัญญาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง

02 เม.ย. 64 1.
ได้ความรู้ในด้านการคิดวิเคราะห์ในการดำเนินธุ
รกิจในรูปแบบ Innovation และการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจในตลาดที่มีก
ารแข่งขันที่สูงขึ้น
2.
ส่งเสริมให้นิสิตและตัวอาจารย์ได้มีการพัฒนาสู่เ

107 นายเสรี    บุญรัตน์ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและกระบวน
การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนิสิต ณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สโมสรนิสิต ณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธร
รมราช

07 เม.ย. 64 อาจารย์และนิสิตได้พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ที่ไ
ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการบริหา
รจัดการและการออกแบบการดำเนินโครงการหรื
อกิจกรรมต่างๆที่นิสิตให้ความสนใจและส่งเสริ
มการมีส่วนร่วมให้นิสิตได้กล้าแสดงออกในการ
บริหารจัดการต่างตลอดจนสร้างการเป็นผู้นำที่ดี
และสร้างเครือข่ายนอกสถาบัน
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

108 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่” ณ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Meeting
การใช้ประโยชน์/การได้รับรา
งวัล

05 พ.ค. 64 ได้แนวทางการเขียนข้อเสนอวิจัยเชิงพื้นที่
จากการขอทุนสนับสนุนภายนอก
การพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่และวิจัยด้านการพัฒ
นาชุมชนให้ชุมชนได้รับประโยชน์
(พร้อมรับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ)

109 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการ หลักสูตรการยกระดับไมซ์เพื่อชุมชน MICE for
Community

Thailand Convention &
Exhibition Bureau (TCEB)
ผ่านระบบออนไลน์  E-
learning

10 พ.ค. 64 ได้ความรู้ในด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไป
พัฒนาให้กับชุมชนในการจัดตั้งเป็นศูนย์ MICE
ชุมชน ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในการเข้าชุมชน
เช่น การต้อนรับนักท่องเที่ยวไมซ์ การจัดอาหาร
กิจกรรมในชุมชน การตลาด การสร้างเรื่องราว
ตลอดจนการวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขาย

110 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการทบทวนผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ANUQA

ฝ่ายวิชาการ Cisco webex
08.30-17.00 น.

11 พ.ค. 64 ได้แนวทางการวิธีการเขียนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา
2563 อย่างไรให้ได้เกณฑ์ในระดับที่สูงขึ้น
ตลอดจนเอกสารในการประกอบการประเมิน
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

111 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการแลกเปลี่ยน+เรียนรู้+ดูแบบ=หลักสูตรฐานสมรรภนะ
(Degree/Non-degree)

ฝ่ายวิชาการ Cisco webex
09.00-13.00 น.

20 พ.ค. 64 ได้พัฒนาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต
สาขาการจัดการสมัยใหม่ เข้าสู่ระบบ Non-
degree ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการและการ
พัฒนาหลักสูตร

112 นายเสรี    บุญรัตน์ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ English For
MICE

Thailand Convention &
Exhibition Bureau (TCEB)
ผ่านระบบออนไลน์  E-
learning

21 พ.ค. 64 ได้ความรู้ที่เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ไมซ์
การสื่อสารกับผู้ใช้บริการและผู้สนับสนุนในการ
ดำเนินธุรกิจ
(พร้อมรับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการผ่านการท
ดสอบเนื้อหา 80%)

113 นายเสรี    บุญรัตน์ หลักสูตรการจัดการประชุมวิชาชีพอย่างมืออาชีพ :
(Principles of Convention Management)

Thailand Convention &
Exhibition Bureau (TCEB)
ผ่านระบบออนไลน์  E-
learning

22 พ.ค. 64 ได้ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการประชุม
ขั้นตอนในการดำเนินงาน
การประมูลสิทธิ์ในการเข้ารับงานต่างๆ
เครือข่ายในการสนับการจัดการประชุมนานาชา
ติ
การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมในแต่ละ
รูปแบบการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ได้รับการคัดเลื
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

114 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการ “หลักสูตร Coach the Coaches for Convention
Industry (พร้อมรับเล่มหลักสูตรและประกาศนียบัตร)
https://us02web.zoom.us/j/85146625153

หน่วยงานที่จัดผ่านระบบ
Online Platform
หน่วยงานที่จัด Thailand
Convention &  Exhibition
Bureau (TCEB) และ
สำนักงานส่งเสริมการจัดประ
ชุมและนิทรรศการ

06 ก.ค. 64 -
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการออกการสอน
ให้นิสิตได้มีรูปแบบการจัดการจัดแสดงสินค้าแล
ะนิทรรศการและการจัดการประชุมนานาชาติใน
รูปแบบกลุ่มตามเป้าหมาย
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดงานการออกแบบ
การวางแผนในการกำหนดรูปแบบงานการจัดแส

115 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Overview & AUN-QA
 Implementation and Gop Analysis Version 4

หน่วยงานที่จัดผ่านระบบ
Online Platform
หน่วยงานที่จัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

12 ก.ค. 64
-
ได้นำความรู้ที่ได้มาเป็นองค์ประกอบในการประ
เมินการประกัน
-คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
-ได้เข้าใจเกณฑ์การเขียน
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

116 นายเสรี    บุญรัตน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเกณฑ์ AUN QA
V.4

หน่วยงานที่จัดผ่านระบบ
Online Platform Webex
หน่วยงานที่จัด
งานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

22 ก.ค. 64
-
ได้นำความรู้ที่ได้มาเป็นองค์ประกอบในการประ
เมินการประกัน
-นำความรู้มาพัฒนาคุณภาพการบริหารหลักสูตร
-ได้เข้าใจเกณฑ์การเขียน
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

117 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

118 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

119 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

120 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    .

121 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

122 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
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

123 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

124 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

125 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

126 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

127 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

128 นายมิติ    สังข์มุสิกานนท์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

02 ต.ค. 63 นำมาพัฒนาศักยภาพการการวิจัยของตนเองและ
องค์กร
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

129 นายมิติ    สังข์มุสิกานนท์ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
"การสอนด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับทาง Flipped Classroom"

ห้องประชุม IT
สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ฝ่ายวิชาก
าร

01 มิ.ย. 61 นำไปปรับใช้กับกระบวนการจัดการเรียนการสอ
นได้

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

22 พ.ค. 61 นำมาเตรียมปรับใช้กับองค์กร

131 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

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

29 มี.ค. 61 นำมาเตรียมปรับใช้กับองค์กร

133 นายมิติ    สังข์มุสิกานนท์ โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ
"การจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
คุณธรรมในรายวิชาศึกษาทั้วไป"

โรงแรมนิวซีซั่น อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา / ฝ่ายวิชาการ

23 เม.ย. 61 นำมาปรับใช้กับกระบวนการเรียนการสอน

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

22 ก.พ. 61 นำมาเตรียมปรับใช้กับองค์กร
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

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

21 พ.ค. 61 นำมาเตรียมปรับใช้กับองค์กร

136 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

137 นายวิทยา    ขาวขจร โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำง
านของนักสร้างสุขมหาวิทยาลัย

โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์
อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา/ฝ่ายบริหาร
กลางและทรัพยากรบุคคล

10 ม.ค. 62 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะองค์
กรแบบยั่งยืน ให้มีความสุขในการทำงาน
และเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารจัดก
ารความรู้สู่ความสุขในการทำงาน
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

138 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

139 นายวิทยา    ขาวขจร รับฟังแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
2564

ฝ่ายแผนงาน
สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ณ
ห้องประชุมทองหลาง 1
อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา

02 ต.ค. 63 ได้รับทราบแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ
การทำข้อมูลงบประมาณจัดสรรทั้งหมดใช้ไปเท่
าไรและคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่ใช้ไป
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

140 นายวิทยา    ขาวขจร ปฏิบัติงานวิจัยร่วม กับผศ.ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ
-เรื่อง/หลักสูตร/โครงการ
การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลนครเชียงราย

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

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

141 นายวิทยา    ขาวขจร การอบรมผู้ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN QA

หอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 26 มิ.ย. 61 ใช้ประโยชน์กับหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยอื่น

142 นายวิทยา    ขาวขจร โครงการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร
   ทางด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”

ห้อง 17401
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา /
มหาวิทยาลัย    ทักษิณ
วิทยาเขตสงขลาร่วมกับศูนย์จ
ริยธรรมวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

28 พ.ย. 63 สามารถนำไปใช้เพื่อการวิจัยในมนุษย์ได้

143 นายวิทยา    ขาวขจร โครงเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มหาวิทยาลัยทักษิณ

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

16 ก.พ. 64 สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
และการดำเนินการหลังจากพ้นการเป็น
พนักงานของรัฐ
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

144 นายวิทยา    ขาวขจร เรื่อง โครงการอบรม
“การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้แนวทาง  EdPEx

Online ณ.มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา

20 ม.ค. 64 สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

145 นายวิทยา    ขาวขจร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ
(Operation Excellence)

Online
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

13 ม.ค. 65 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการปรับ
ปรุงระบบการทำงานในวิทยาลัยได้

146 นายวิทยา    ขาวขจร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ
(Operation Excellence)

Online
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

02 ธ.ค. 64 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการปรับ
ปรุงระบบการทำงานในวิทยาลัยได้
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

147 นายวิทยา    ขาวขจร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ
(Operation Excellence)

Online
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

23 พ.ย. 64 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการปรับ
ปรุงระบบการทำงานในวิทยาลัยได้

148 นายวิทยา    ขาวขจร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ
(Operation Excellence)

Online
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

09 พ.ย. 64 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการปรับ
ปรุงระบบการทำงานในวิทยาลัยได้

149 นายวิทยา    ขาวขจร การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ :
เครื่องมือออนไลน์
 เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในยุคดิจิทัล

Online
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิช
าชีพอาจารย์และองค์กรระดับ
อุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

29 ต.ค. 64 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน
และการประเมินผลการเรียนของวิทยาลัยได้
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

150 นายวิทยา    ขาวขจร การ refresh ผู้ประเมิน AUN QA Online ณ.มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา

11 พ.ค. 64 สามารถนำไปใช้ในการประเมินหลักสูตร
และการดำเนินการบริหารหลักสูตรของหน่วยงา
นได้

151 ผศ.วิลาสินี    ธนพิทักษ์ “
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจแนวทางรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) ครั้งที่ 2 ”

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ
Webex Meeting /ฝ่ายวิชาการ

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

152 ผศ.วิลาสินี    ธนพิทักษ์ “ งานประชุมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 22
ประจำปี 2564 ”

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ
ZOOM/มหาวิทยาลัยขอนแก่
น

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

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

153 ผศ.วิลาสินี    ธนพิทักษ์ “แนวทางการเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ PMU” โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์
อำเภอหาดใหญ่/สถาบันวิจัยแ
ละพัฒนา

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

154 ผศ.วิลาสินี    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

155 ผศ.วิลาสินี    ธนพิทักษ์ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเ
ตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

07 เม.ย. 62 ทราบแนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อเสนอขอทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานให้ทุน
ทราบกระบวนการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สา
มารถนำความรู้จากงานวิจัยที่น่าสนใจในหลากห
ลายสาขาวิชา
มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของตนเอง
เกิดแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่เกี่ย
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156 ผศ.วิลาสินี    ธนพิทักษ์ อบรมเตรียม/พัฒนาบุคลากรสายคณาจารย์รองรับงานบริหารฯค
รั้งที่ 1

ณ ห้องประชุม ชั้น 2
สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ

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

157 ผศ.วิลาสินี    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

158 ผศ.วิลาสินี    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
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159 ผศ.วิลาสินี    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

160 ผศ.วิลาสินี    ธนพิทักษ์ การจัดการเรียนการสอนและการประเมินคุณธรรมจริยธรรมในร
ายวิชาศึกษาทั่วไป

ณ โรงแรมนิวซีซั่น
อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โดย
ฝายวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

23 เม.ย. 61 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
สามารถปรับใช้ในการเรียนการสอนและประเมิ
นผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นรู
ปธรรม

161 ผศ.วิลาสินี    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

04 เมษายน 2565 หน้า 54 จาก 67HRD10103



ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์
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162 ผศ.วิลาสินี    ธนพิทักษ์ เข้าร่วมการประชุมและเสนอบทความวิจัย)
โครงการ The 10th Walailak Research National Conference

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

26 มี.ค. 61 สามารถนำมาใช้พัฒนางานวิจัย
เผยแพร่ความรู้ในงานวิจัย
สามารถให้ผู้ที่สนใจนำงานวิจัยเราไปต่อ

163 ผศ.วิลาสินี    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

164 ผศ.วิลาสินี    ธนพิทักษ์ เขียนโครงการวิจัย ให้ได้ใจ ให้ได้ทุน” ห้องสัมมนา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

06 พ.ย. 63 รับทราบแนวทางการเขียนโครงการวิจัยให้สอด
คล้องกับวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน
เพื่อให้ได้รับทุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภาย
นอกมหาวิทยาลัย
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การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี การใช้ประโยชน์

165 ผศ.วิลาสินี    ธนพิทักษ์ ถอดบทเรียนจากการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดก
ารเพื่อการพัฒนา”

SEA BREEZE RESORT
เกาะลิบง
จังหวัดตรัง/วิทยาลัยการจัดกา
รเพื่อการพัฒนา

07 ต.ค. 63 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประกันคุณภ
าพ
เพื่อผลักดันให้การประเมินคุณภาพปีการศึกษา
2563 บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

166 ผศ.วิลาสินี    ธนพิทักษ์ “
การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
”

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ
Webex Meeting/ฝ่ายวืชาการ

03 ก.พ. 64 ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบออน
ไลน์
และสามารถนำแอพพลิเคชั่นมาใช้ในการประเมิ
นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบออนไลน์ได้

167 ผศ.วิลาสินี    ธนพิทักษ์ “ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC ” อบรมออนไลน์ผ่านระบบ
Webex
Meeting/สำนักงานคอมพิวเต
อร์

13 ม.ค. 64 มีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมใช้งาน ระบบ
TSU MOOC
ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอนและผู้เรียน
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168 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา ปฏิบัติงานอบรมและมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ของหลักสูตร "THE
FUNDAMENTALS OF SMART CITY"

ออนไลน์ :
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิ
จิทัล

07 ก.พ. 64 การพัฒนาแนวคิดในการพัฒนาสังคมและชุมชน
ที่ก่อให้เกิดกระบวนการและการดำเนินงานตาม
กรอบของ SMART CITY
ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่ก่อ
ให้เกิดกระบวนการคิดเชิงระบบในการพัฒนาเชิ
งพื้นที่

169 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา “เรียนรู้และดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างมืออาชีพ” ณ ห้อง IT Learning Centre
อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร
27) ชั้น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี
มา

30 ส.ค. 63 การพัฒนาและยกระดับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วาสารในระดับนานาชาติและการตีพิมพ์ในวารส
ารที่มีการยอมรับในระดับสากล
ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดเพื่อจัดทำและพัฒนา
วารสารของส่วนงาน

170 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา ปฏิบัติงานอบรมหัวข้อ "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย"
"เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย"

ออนไลน์ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร
าชวิทยาลัย กับ
หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรร
มเพื่อสังคม หรือ Chula-SI
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16 ก.พ. 64 การพัฒนากระบวนการดำเนินการและการออกแ
บบกระบวนการวิจัยโดยการนำเทคโนโลยีสารส
นเทศเพื่อการวิจัยมาใช้
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

171 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา การจัดทำผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564
จัดโดยวารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ (TCI ฐาน
1)` วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ ห้องอรพินธ์ ชั้น 2 โรงแรม
ทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

29 มี.ค. 64 การพัฒนาและยกระดับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วาสารในระดับนานาชาติและการตีพิมพ์ในวารส
ารที่มีการยอมรับในระดับสากล
ตลอดจนการพัฒนาและการดำเนินการจัดทำผลง
านวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

172 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเมืองระดั
บชาติ

ออนไลน์ สถาบันพระปกเกล้า 12 พ.ค. 64 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและก
ารบริการวิชาการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมกั
บการเลือกตั้งและกำหนดแผนระบบการเมืองใน
ระดับชาติ

173 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา ปฏิบัติงานอบรมพัฒนาศักยภาพในรายการ KRU(ครู) CLUB
หัวข้อ “สอนออนไลน์อย่างไรให้ Smart ในยุค Next Normal”

ออนไลน์ :
ชมรมพุทธศาสตร์สากล
ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัช
มังคลาจารย์

29 พ.ค. 64 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและก
ารพัฒนาระบบการเรียนการสอน
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

174 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา ปฏิบัติงานอบรมพัฒนาศักยภาพในรายการ KRU (ครู) CLUB
หัวข้อ “สื่อสารให้เด็กยุคใหม่เข้าใจ พูดอย่างไรให้ได้ใจผู้เรียน”

ออนไลน์ :
ชมรมพุทธศาสตร์สากล
ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัช
มังคลาจารย์

30 พ.ค. 64 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและก
ารพัฒนาระบบการเรียนการสอน

175 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา ปฏิบัติงานอบรมกิจกรรมเยาวชนอาสาทั่วไทย
รวมใจสร้างสรรค์ทำความดี (ออนไลน์) : Youth R-SA Online
Project

ออนไลน์ :
ชมรมพุทธศาสตร์สากล
ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัช
มังคลาจารย์

26 พ.ค. 64 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและก
ารพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ตลอดจนกิจกรรมที่เสริมสร้างนิสิตให้สร้างสรร
ค์และทำความดี

176 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา ปฏิบัติงานอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ KRU(ครู)
CLUB หัวข้อ “พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำเก่งและดี”
ของโครงการเยาวชนอาสาทั่วไทย
รวมใจสร้างสรรค์ทำดีออนไลน์ (Youth R-SA)

ออนไลน์ :
ชมรมพุทธศาสตร์สากล
ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัช
มังคลาจารย์

05 มิ.ย. 64 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและก
ารพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ตลอดจนกิจกรรมที่เสริมสร้างนิสิตให้สร้างสรร
ค์และทำความดี
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

177 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชา
ติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 30 พ.ค. 62 นำไปสู่การพัฒนางานด้านวิจัยและการเผยแพร่ผ
ลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

178 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

179 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
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

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

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

181 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

182 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา ปฏิบัติงานอบรมหลักสูตร
"กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
หลักสูตร
"กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"

ออนไลน์ :
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

18 ต.ค. 63 นำไปใช้การพัฒนาระบบและกระบวนการบริหา
รวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

183 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม"
ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

ณ รงโรงแรมทวิน โลตัส โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแ
ห่งชาติ (วช.)

26 ก.พ. 62 นำไปสู่การพัฒนางานด้านวิจัยและการเผยแพร่ผ
ลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

184 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา ปฏิบัติงานอบรม Confirmation of Grammar Review for Writing
Workshop

ออนไลน์ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ
าสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

07 มิ.ย. 64 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและก
ารพัฒนาระบบการเรียนการสอน
และการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

185 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา ปฏิบัติงานอบรมสัมมนาระดมความคิดเห็นสำหรับพัฒนาการสอ
นรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุม ชั้น 6
อาคารรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แท
นราษฎร

09 มี.ค. 64 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและก
ารพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

186 นายวิวัฒน์    ฤทธิมา ปฏิบัติงานอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ KRU(ครู)
CLUB หัวข้อ “4 ทักษะการจับประเด็น เรียนดี ชีวิตปัง” Find
Keyword through 4 skills (Holistic active learning program)

ออนไลน์ :
ชมรมพุทธศาสตร์สากล
ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัช
มังคลาจารย์

12 มิ.ย. 64 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและก
ารพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ตลอดจนกิจกรรมที่เสริมสร้างนิสิตให้สร้างสรร
ค์และทำความดี

187 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

188 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

189 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ โครงการ
ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองเชียงราย

เทศบาลเมืองเชียงราย 20 มี.ค. 62 บริการวิชาการหน่วยงานของรัฐอื่นๆ

190 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย

เทศบาลเมืองสวรรคโลก 16 ต.ค. 61 บริการวิชาการหน่วยงานของรัฐอื่นๆ

191 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการขยะ อบจ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 07 ก.ย. 61 ให้บริการวิชาการต่อหน่วยงานของรัฐอื่นๆ
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

192 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ โครงการพาคนกลับบ้านในบริบทของการแก้ไขปัญหาความมั่น
คงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันวิจัย

12 ก.ย. 61 เผยแพร่บทความในวารสารระดับชาติ TCI1

193 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ โครงการ การบริหารงานองค์กรภาครัฐ กรณีศึกษา
กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

ภจว.สงขลา 27 มี.ค. 62 นิสิตได้รับประโยชน์จากการศึกษานอกชั้นเรียน

194 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงแรมนิวซีชั่น สแควร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาจัดโดย
สถาบันวิจัยแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

02 ต.ค. 63 นำความรู้มาพัฒนาแนวทางการเสนองานวิจัยใน
อนาคต
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

195 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

196 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ โครงการ
การพัฒนาผู้บริหารแผนงานบูรณาการการพัฒนาด้านการวิจัย

ณ โรงแรมไดมอล์ หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

27 มี.ค. 61 ฝึกทักษะในการดำเนินการเขียนงานวิจัย
และเพื่อรับทราบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติต่อการ
ดำเนินการวิจัยในอนาคต

197 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ โครงการ
ได้รับเชิญให้ศึกษาความจำเป็นเร่งด่วนในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย 29 มี.ค. 61 ดำเนินการวิจัยตามการร้องขอในการแก้ไขปัญห
าขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลนครเชียงราย
(บริการวิชาการ)
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ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

ลำดับ
ที่

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

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

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

199 ผศ.อภิวัฒน์    สมาธิ โครงการ อนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 20 ต.ค. 60 นำผลงานวิจัยเรื่องทัศนะคนไทยพลัดถิ่นในมาเล
เซียต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในส
ามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสันติวิธี
ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงผลการดำเนินการ
วิจัย
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