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ค าน า 

การพัฒนาบุคลากร ถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คณะนิติศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยมีความต้องการและ
ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างฐานปัญญาที่เข้มแข็ง เตรียมพร้อมที่จะใช้ฐานปัญญาที่มีของบุคลากร
อย่างชาญฉลาดส าหรับการพัฒนาคณะให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นงานส าคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของคณะ ให้มีกลไกในการ
ด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ มีกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือความส าเร็จ 5 ประการ คือ พัฒนาระบบ 
HRD ให้ได้ตามมาตรฐาน EdPEx  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้อยู่ในระดับสูง  การจัดการความรู้เพ่ือการ
เป็นองค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับกับการ
ท างานในยุค 4.0 การน าความรู้จากการพัฒนาไปใช้การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บุคลากร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข และมีคุณธรรมจริยธรรม  โดยที่แนวทางการพัฒนาบุคลากร  

รายงานผลการรายงานประเมินผลแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 8 เดือน 
(ตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565) ฉบับนี้  เป็นการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีผล
การด าเนินงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามทิศทางและแนวโน้มที่คณะคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งผลการ
ด าเนินงานและความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนา อย่างไรก็ตามความส าเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะจะ
บรรลุมิได้ หากขาดการบูรณาการ และความร่วมมือกันอย่างดีในทุกระดับและทุกส่วนงาน  

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมายังผู้บริหาร บุคคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะ 
อาทิ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักวิจัยและพัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการเป็น
วิทยากรฝึกอบรม และเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับบุคลากรมาโดยตลอด    
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ

ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) และ

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปี ภายใต้การก ากับดูแลของคณบดีและรองคณบดี  ในภาพรวมการพัฒนาบุคลากร

ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) พบว่า บุคลากรสังกัด 

คณะนิติศาสตร์ ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 32,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 3.46 ทั้งนี้เนื่องจากมีการปรับแผนการด าเนินงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 จึงจัดอบรมโครงการ

แบบออนไลน์ ร้อยละ 100 บรรลุตัวชี้วัดตามแผน 7 ตัวชี้วัด (8 ตัวชี้วัด) คิดเป็นร้อยละ 87.50 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 8 เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ให้สามารถจัดการเรยีนการสอน
โดยมุ่งเน้นใหผู้้เรียนเกิดทักษะ
ในการสร้างนวัตกรรม 

1.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะ
ของบุคลากรสายวิชาการ
ให้สามารถจัดการเรยีน
การสอนโดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรยีนเกิดทักษะในการ
สร้างนวัตกรรม 

1.1 ร้อยละของบุคลากร
ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นใหผู้้เรยีน
เกิดทักษะในการสร้าง
นวัตกรรม 

70 93.94 บรรล ุ

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ให้สามารถจัดการเรยีนการสอน
โดยมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดทักษะใน
การเป็นผูป้ระกอบการ 
 

2.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะ
ของบุคลากรสายวิชาการ
ให้สามารถจัดการเรยีน
การสอนโดยมุ่งให้ผูเ้รียน
เกิดทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

2.1 ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการไดร้ับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ในการเป็นผู้ประกอบการ 

70 93.94 บรรล ุ

3. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ให้สามารถจัดการเรยีนการสอน
โดยมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดทักษะเชิง
ปฏิบัต ิ

3.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะ
ของบุคลากรสายวิชาการ
ให้สามารถจัดการเรยีน
การสอนโดยมุ่งให้ผูเ้รียน
เกิดทักษะเชิงปฏิบัต ิ

3.1 ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการไดร้ับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ในการเป็นผู้ประกอบการ 

70 100 บรรล ุ

4. พัฒนาทักษะบุคลากรเรื่อง
การจัดท าข้อเสนอแผนงาน ชุด
โครงการวิจัยและการบริการ
วิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ
สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 

4.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะ
ของบุคลากรให้สามารถ
จัดท าข้อเสนอแผนงาน 
ชุดโครงการวิจยัและการ
บริการวิชาการเพื่อให้
ได้รับการสนบัสนุนทุน

4.1 ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการไดร้ับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการ
จัดท าข้อเสนอ วิจัยและงาน
บริการวิชาการ เพื่อใหไ้ด้รับ
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

100 100 บรรล ุ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

จากแหล่งทุนภายนอก  

5. พัฒนาทักษะนักวิจัยด้าน
กฎหมายใหส้ามารถใช้เครื่องมือ
วิจัยที่หลากหลายและเหมาะสม
กับการวิจัยเชิงพื้นที ่

5.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะ
ของบุคลากรให้สามารถ
ใช้เครื่องมือวิจัยท่ี
หลากหลายและเหมาะสม
กับการวิจัยเชิงพื้นที่ 

5.1 ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการไดร้ับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในใช้
เครื่องมือวิจัยท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมกับการวิจัย
เชิงพื้นที่ 

100 100 บรรล ุ

6. พัฒนาบุคลากรกลุม่เป้าให้มี
ความพร้อมในการเข้าสูต่ าแหน่ง
บริหาร (succession Plan) 

6.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะ
ด้านการบริหารให้แก่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
จะสืบทอดต าแหน่งต่อไป 

2.6.1 ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการ
พัฒนาตามแผนสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession 
Plan) 

100 100 บรรล ุ

7. พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถในเชิงนวัตกรรม
รองรับกับการท างานในยุค 
Thailand 4.0  

7.1 เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถของ
บุคลากรในการ
สร้างสรรค์นวตักรรม
ให้แก่องค์กร 

7.1  จ านวนนวัตกรรมที่
บุคลากรขององค์กรได้
พัฒนาขึ้น 

2 3 บรรล ุ

 7.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่บุคลากรในการ
สร้างสรรคผ์ลงานท่ีเป็น
เลิศแก่องค์กร 

7.2 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
รางวัลในการสร้างสรรค์
ผลงาน 

1 - ไม่บรรล ุ
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                     ส่วนที ่1 ความเป็นมา 

 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล                      

คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 โดยใช้กลไกการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                 

แก่บุคลากรในทุกระดับ โดยงานพัฒนาและฝึกอบรมแบ่งงานหลักออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 1) ด าเนินการพัฒนา

และฝึกอบรมบุคลากร ประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training 

Roadmap)  การพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี การเสนอเรื่องการพัฒนาบุคลากร

จากภายนอกมหาวิทยาลัย การส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาจากภายนอกมหาวิทยาลัย ฯลฯ 2) ด าเนินการเรื่อง

ศึกษาต่อของบุคลากร (การลา การขยายเวลา การรายงานตัวกลับ) การขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/

สัมมนา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการ วิจัย/เสนอผลงานทางวิชาการและอ่ืนๆ ในต่างประเทศ และการบริหาร

นักเรียนทุน  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด าเนินการตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) 

โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 หมวด คือ 1) Organization (ความรู้ความเข้าใจเพ่ือการปฏิบัติงาน และบริหารงาน

ที่มีประสิทธิภาพ) 2) People (การพัฒนาตนเองและการพัฒนาทีมงาน) และ 3) Function (ความรู้ความสามารถ 

และทักษะในงานที่ปฏิบัติ  รวมถึงคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ) ตามขีดความสามารถหลัก  (Core 

Competency) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรในการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นระบบที่สร้างความคล่องตัว

ให้แก่ผู้บริหารและองค์กร เกื้อหนุนต่อการท างานเชิงยุทธศาสตร์ และมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส 

เป็นธรรม ท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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               ส่วนที่ 2 กระบวนการพัฒนาบุคลากร 

 การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                        

เป็นกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564-2568 สู่การปฏิบัติ โดยสรุป

กระบวนการ ดังต่อไปนี้  

ภาพที่ 1 กระบวนการและล าดับขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ  
3 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

1. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเป้าหมายการปฏิบัติงานของ
องค์กร ทั้งนี้ ได้น าแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564- 2568 วิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร การวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ที่ส าคัญของคณะนิติศาสตร์ และเป้าหมายการปฏิบัติงาน ที่ส าคัญที่ก าหนดไว้ และน ามาเป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์เพื่อหาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร  
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2. การก าหนดสมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ เพ่ือให้ทราบว่าสมรรถนะที่ต้องการในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะนิติศาสตร์แต่ละสายงาน มีการก าหนดความรู้ ทักษะ สมรรถนะไว้อย่างไร  ทั้งนี้ เน้น
การใช้ข้อมูลทีค่ณะได้วิเคราะห์และร่วมทบทวนกับบุคลากร ในการประชุมบุคลากร วันที่ 8 ธันวาคม 2564 

3. การวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร โดยการน าผลจากการวิเคราะห์ทั้งหมดมา
ก าหนด ความจ าเป็นที่ต้องการพัฒนา และเป้าประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ 

4. การทบทวนนโยบาย และวิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร ได้น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร            
5 ปี คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564 – 2568 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563-2567 
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) มาเป็น แนวทางเพ่ือ ให้ทราบนโยบายในการพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมทั้งระดับประเทศ และระดับมหาวิทยาลัย อันเป็นการยืนยันความจ าเป็นที่แท้จริงในการพัฒนาบุคลากร
ของคณะนิติศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาและจัดล าดับความส าคัญของกลุ่มเป้าหมาย  

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินองค์กรโดยใช้ SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน และภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการ
พัฒนา เป็นการน าผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรตาม
ข้อที่ 1 และผลจากการวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการพัฒนา บุคลากรตามขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาบุคลากรในภาพรวม และใช้เป็นข้อมูลน าเข้า ในการวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาที่เหมาะสม  

2. การจัดท ารายละเอียด แผนงาน โครงการ และวิธีการพัฒนา  
ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล โดยประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน 

ดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดกรอบการประเมินผล และตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของกลยุทธ์ในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล และสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  
2. ก าหนดระบบการเก็บข้อมูลและการรายงานผล ที่ประชุมได้ร่วมกันก าหนดวิธีการในการเก็บ

ข้อมูล การติดตามและประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม  

                     

 

 

 



 

 

4 

4 

ส่วนที ่3 ผลการด าเนินงาน 

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สอดคล้อง

กับขีดความสามารถหลัก (Core Competency) แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) และ

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปี ภายใต้การก ากับดูแลของคณบดีและรองคณบดี  ในภาพรวมการพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล (Individual Development plan) ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2564 

– พฤษภาคม 2565) พบว่า บุคลากรคณะนิติศาสตร์ได้รับการพัฒนาตามแผน คิดเป็น ร้อยละ 100  จ าแนกเป็น

สายคณาจารย์จ านวน 37 คน และสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 14 คน รวม 51 คน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 

32,2000 บาท ดังตารางที่ 1 และ 2 

ตารางที่ 1 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภท สายงาน และเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภทบุคลากร 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานพิเศษ/ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย รวม ร้อยละ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

สายคณาจารย ์ 12 7 9 9 37 72.55 

สายสนบัสนุน 2 4 4 4 14 27.45 

รวม 14 11 13 13 51 100 

ร้อยละ 27.45 21.57 25.49 25.49 100  

ข้อมูล ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม 2565 

ตารางที่ 2 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามจ านวนและร้อยระความส าเร็จของแผน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

รายการ แผน ผล คิดเป็นผลส าเร็จ (ร้อยละ) 

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (คน) 50 50 100.00 

งบประมาณ (บาท) 930,000 32,200 3.46 

กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลาของคณะ 5 5 100 
 

ข้อมูล ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม 2565 

 
 

 



 

 

5 

5 

บุคลากรสังกัดคณะนิติศาสตร์ ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาโท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 

รองลงมาคือปริญญาตรี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21.57 และปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  

11.76 ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 16 6 25 

พนักงานพิเศษ/ลูกจ้างมหาวิทยาลยั 8 18 - 26 

รวม 11 34 6 51 

ร้อยละ 21.57 66.67 11.76 100 

 บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 31 คน คิดเป็น

ร้อยละ 83.78 และวุฒิปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22 ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรุปอัตราก าลังสายคณาจารย์จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภทบุคลากร ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 13 6 19       51.35  

พนักงานพิเศษ 18 

 
18         48.65  

รวม 31 6 37 100 

ร้อยละ 83.78 16.22 100   

บุคลากรสายสนับสนุน ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 

83.78 และปริญญาโท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22 ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรุปอัตราก าลังสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 3 6       46.15  

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 8  7       53.85  

รวม 11 3 13 100 

ร้อยละ 83.78 16.22 100   
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บุคลากรสายคณาจารย์ส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 64.86 
รองลงมา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73 รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.70 และศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภทบุคลากร อาจารย์ ผศ. รศ. ศ รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 7 10 1 1 19 51.35 

พนักงานพิเศษ 17 1     18 48.65 

รวม 24 11 1 1 37 100 

ร้อยละ 
     

64.86  
             

29.73  
        

2.70  
       

2.70  
        

100  

  

บุคลากรที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 สรุปอัตราก าลังสายคณาจารย์ท่ีอยู่ระหว่างยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภทบุคลากร 
สายวิชาการ

ทั้งหมด 
ยื่นขอ ผศ. ยื่นขอ รศ. รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 19 
   

- 

พนักงานพิเศษ 18 1  1 2.70 

รวม 37 1 - 1 2.70 

ร้อยละ 100 2.70 - 2.70 
 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฏิบัติการ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 

92.86 และมีต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ดังตารางที่ 8 
ตารางที่ 8 สรุปอัตราก าลังสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ประเภทบุคลากร ปฏิบัติการ ช านาญการ รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 5 1 6 51.35 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 8 - 8 48.65 

รวม 13 1 14 100 

ร้อยละ 92.86 7.14 100 
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ตารางที่ 10 ผลการด าเนินงานจ าแนกตาม กลยุทธ์ แผนงานและโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) 
ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ /กิจกรรม (Initiative) งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      

1. พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนโดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ
สร้างนวัตกรรม 

1.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะของ
บุคลากรสายวิชาการใหส้ามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยมุง่เน้นให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการสร้าง
นวัตกรรม 

· การฝึกอบรม ที่เน้น Skill ให้มาก
ขึ้น และปรับวิธีการสอนที่เนน้ฝึก
ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรม 
· การศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบที่
ประสบผลส าเร็จ 
· การมอบหมายงาน (รายบคุคล
และกลุ่ม) 
· e-Learning ในบางหลักสูตร 
· การน าเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ Facebook, Line มาเสริม
ในหลกัสูตรต่างๆ 
· การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้บริหารหรือองคก์รที่ประสบ
ผลส าเร็จ  
· การจัดท าแบบทดสอบหลังอบรม 
(Post-test) 
· การท าโครงงานส่งหลังการอบรม
จบในบางหลักสูตรที่เนน้ Skill 
·หลังการฝกึอบรม ให้
ผู้บังคบับญัชาทดลองมอบหมาย
งานใหท้ าจริง 
· การท าแบบสอบถามโดยการ 
Follow-up ไปยังผู้บังคบับญัชา
และผู้เขา้รับการอบรม   · การ
แลกเปลีย่นเรียนรู้หลงัการ
ฝึกอบรมในบางหลักสูตร 

1.1 ร้อยละของบคุลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนที่มุง่เน้นให้ผูเ้รียนเกิด
ทักษะในการสร้างนวัตกรรม 

70 93.94 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับ
ส่วนงานและรายบุคคล  
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการ
สอนโดยมุง่เน้นให้ผูเ้รียน 
เกิดทักษะในการสร้างนวัตกรรม 
2. อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยากร
กระบวนการ หรือศึกษาดูงาน เพ่ือส่งเสริม
ให้บคุลากรเกิดความรู้และทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนที่มุง่เน้นให้ผูเ้รียนเกิด
ทักษะในการสร้างนวัตกรรม 
  -  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้าง
เครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มี.ค. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 พ.ค. 2565 

รองคณบดีฝา่ย
พัฒนาองค์กร/
ชาโลมา 
 
 
 
 
 
 
 
ผศ.กรรณภทัร/
สุดารัตน ์
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ /กิจกรรม (Initiative) งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      
2. พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนโดยมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการ
เป็นผู้ประกอบการ 
 

2.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะของ
บุคลากรสายวิชาการใหส้ามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยมุง่ให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

· การฝึกอบรม ที่เน้น Skill ให้มาก
ขึ้น และปรับวิธีการสอนที่เนน้ฝึก
ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรม 
· การศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบที่
ประสบผลส าเร็จ 
· การมอบหมายงาน (รายบคุคล
และกลุ่ม) 
· e-Learning ในบางหลักสูตร 
· การน าเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ Facebook, Line มาเสริม
ในหลกัสูตรต่างๆ 
· การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้บริหารหรือองคก์รที่ประสบ
ผลส าเร็จ  
· การจัดท าแบบทดสอบหลังอบรม 
(Post-test) 
· การท าโครงงานส่งหลังการอบรม
จบในบางหลักสูตรที่เนน้ Skill 
·หลังการฝกึอบรม ให้
ผู้บังคบับญัชาทดลองมอบหมาย
งานใหท้ าจริง 
· การท าแบบสอบถามโดยการ 
Follow-up ไปยังผู้บังคบับญัชา
และผู้เขา้รับการอบรม   · การ
แลกเปลีย่นเรียนรู้หลงัการ
ฝึกอบรมในบางหลักสูตร 

2.1 ร้อยละของบคุลากรสายวิชาการ
ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะใน
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

70  1. จัดท าแผนพัฒนาบคุลากรทั้งในระดับ
ส่วนงานและรายบุคคล เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะ ด้านการเรียนการสอน
โดยมุ่งใหผู้้เรียนเกิดทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 
2. อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดู
งาน เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดความรู้
และทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดย
มุ่งเน้นใหผู้้เรียนเกิดทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 
  - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรูเพื่อสรา้ง
เครือขยการเป็นผูป้ระกอบการ 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการกบัสถานประกอบการ
เอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10,000 

มี.ค. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 พ.ค. 2565 
 
18 พ.ค. 2565 
 

รองคณบดีฝา่ย
พัฒนาองค์กร/
ชาโลมา 
 
 
 
 
 
 
 
ผศ.ชลีรัตน์/
พิธาน 
ผศ.ชลีรัตน์/
พิธาน 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ /กิจกรรม (Initiative) งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      
3. พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนโดยมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดทักษะเชิง
ปฏิบัติ ทักษะ
ผู้ประกอบการ และการ
สร้างนวัตกรรมสงัคม 

3.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะของ
บุคลากรสายวิชาการใหส้ามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยมุง่ให้
ผู้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติ 

· การให้การศึกษา 
· การฝึกอบรม 
· ศึกษาดูงาน 
· การจูงใจผ่านระบบเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
· การพัฒนาตนเอง 
· การจัดการความรู้ 

3.1 ร้อยละของบคุลากรสายวิชาการ
ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะใน
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ ทักษะเชิงปฏิบัติ  

70 1.  2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับ
ส่วนงานและรายบุคคล เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะ ด้านการเรียนการสอน
โดยมุ่งใหผู้้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติ และ
ทักษะความเปน็ผูป้ระกอบการ 
3. อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดู
งาน เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดความรู้
และทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดย
มุง่เน้นใหผู้้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติและ
ทักษะความเปน็ผูป้ระกอบการทีส่ามารถ
สร้างนวัตกรรมสงัคม 
-  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้าง
เครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมสังคม 
- โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรูเพื่อสรา้ง
เครือขายการเปน็ผูป้ระกอบการ 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการกบัสถานประกอบการ
เอกชน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10,000 

มี.ค. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 พ.ค.2565 
 
18 พ.ค.2565 
 
18 พ.ค.2565 
 

รองคณบดีฝา่ย
พัฒนาองค์กร/
ชาโลมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผศ.กรรณภทัร/
สุดารัตน ์
ผศ.ชลีรัตน์/
พิธาน 
ผศ.ธีรยุทธ/
พิธาน 

4. พัฒนาทักษะบุคลากร
เรื่องการจัดท าข้อเสนอ
แผนงาน ชุดโครงการวิจัย
และการบริการวิชาการ
เพื่อให้ได้รับการสนับสนนุ
ทุนจากแหลง่ทุนภายนอก 

4.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะของ
บุคลากรให้สามารถจัดท าข้อเสนอ
แผนงาน ชุดโครงการวิจัยและการ
บริการวิชาการเพื่อให้ได้รับการ
สนับสนนุทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 

· การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ  
· การน าบคุลากรที่มีผลงานดีเด่น
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจ า 
· การสอนงาน/ระบบพ่ีเลี้ยงจาก
บุคคลที่มีผลงานดีเด่น 
· มอบหมายตัวช้ีวัดรายบุคคล 

4.1 ร้อยละของบคุลากรสายวิชาการ
ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะใน
การจัดท าข้อเสนอ วิจัยและงานบริการ
วิชาการ เพื่อให้ได้รับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 
 

100 1.  2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งในระดับ
ส่วนงานและรายบุคคล เพื่อพัฒนาทกัษะ
ในการจัดท าข้อเสนอ วิจัยและงานบริการ
วิชาการ เพื่อให้ได้รับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 
3. อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่อง
ของการจัดท าข้อเสนออย่างไรให้ได้รับทุน
จากแหล่งทนุภายนอก 
   - โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน
การเขียนข้อเสนอแผนงานชุดโครงการวิจัย
และการบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับการ
สนับสนนุทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,500 

มี.ค. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
31 พ.ค. 2565 

รองคณบดีฝา่ย
พัฒนาองค์กร/
ชาโลมา 
 
 
 
 
 
รองคณบดีฝา่ย
วิชาการฯ/วีระ 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ /กิจกรรม (Initiative) งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      
5. พัฒนาทักษะนกัวิจัย
ด้านกฎหมายใหส้ามารถ
ใช้เคร่ืองมือวิจัยที่
หลากหลายและเหมาะสม
กับการวิจัยเชิงพื้นที ่

5.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะของ
บุคลากรให้สามารถใช้เคร่ืองมอื
วิจัยที่หลากหลายและเหมาะสม
กับการวิจัยเชิงพื้นที ่

· การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ  
· การน าบคุลากรที่มีผลงานดีเด่น
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจ า 
· การสอนงาน/ระบบพ่ีเลี้ยงจาก
บุคคลที่มีผลงานดีเด่น 
· สนับสนนุทุนวิจัยส าหรับนักวิจัย
หน้าใหม ่

5.1 ร้อยละของบคุลากรสายวิชาการ
ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะในใช้
เคร่ืองมือวิจัยทีห่ลากหลายและ
เหมาะสมกับการวิจัยเชิงพื้นที ่
 

100  1. จัดท าแผนพัฒนาบคุลากรทั้งระดับส่วน
งานและรายบคุคล  
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เคร่ืองมือวิจัยที่
เหมาะสมกับการวิจัยเชิงพื้นที ่
2. อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง
เคร่ืองมือวิจัยทีเ่หมาะสมกบังานวิจัยเชิง
พ้ืนที ่
3. อบรมระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ 
   - โครงการฝึกอบรมการใช้เคร่ืองมือวิจัย
ที่เหมาะสมกบังานวิจัยเชิงพื้นที่ (อบรม
ออนไลน์) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,500 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 เม.ย. 2565 

มี.ค. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
รองคณบดีฝา่ย
วิชาการฯ/วีระ 

6. พัฒนาบุคลากรกลุ่ม
เป้าให้มีความพร้อมใน
การเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร 
(succession Plan) 

 ·จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง
ส าหรับต าแหน่งระดับบริหาร 

2.6.1 ร้อยละของบคุลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนสืบทอดต าแหนง่ (Succession 
Plan) 

100  1. จัดท าแผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล
เพื่อพัฒนากลุ่มบุคคลที่มสีมรรถนะในการ
เป็นผู้บริหารในอนาคต 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศกึษาดู
งานทัง้จากผู้บริหารภายในองค์กรเพื่อ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ของกลุ่ม
ผู้บริหารในอนาคต 
3. เรียนรู้ร่วมกับผู้บริหารชุดปัจจุบัน 
  - โครงการเตรียมความพ้อมของบคุลากร
สู่การเป็นผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

มี.ค. 2565  
 
 
 
 
 
 
 
มี.ค. – ส.ค. 65  

รองคณบดีฝา่ย
พัฒนาองค์กร/
ชาโลมา 
 
 
 
 
 
รองคณบดีฝา่ย
พัฒนาองค์กร/
ชาโลมา 

7. พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถในเชิง
นวัตกรรมรองรับกับการ
ท างานในยุค Thailand 
4.0  

7.1 เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากรในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้แก่องคก์ร 

· การมอบหมายงานทีท่้าทาย เช่น 
การสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์การ 

7.1  จ านวนนวัตกรรมทีบุ่คลากรของ
องค์กรได้พัฒนาขึน้ 

2  1. โครงการพัฒนานวัตกรรมคณะ
นิติศาสตร์ 
2. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ด้วยเคร่ืองมือ Lean 
3. มอบหมาย TOR รายบคุคล 
    -  โครงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมของบคุลากรสาย
สนับสนนุ 
 

 
 
 
 
 

12,000 

ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565 
 
 
 
มี.ค.- ส.ค. 2565 

รองคณบดีฝา่ย
พัฒนาองค์กร/
หัวหนา้
ส านักงานคณะ/
ชาโลมา 



 

 

11 

11 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ /กิจกรรม (Initiative) งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      
 7.2 เพื่อสรา้งแรงจูงใจให้แก่

บุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงาน
ที่เป็นเลศิแก่องค์กร 

· การจูงใจ การเชิดชูเกียรติ 7.2 จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลใน
การสร้างสรรคผ์ลงาน 

1  1. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ  ต.ค. – ก.ย. 2565 รองคณบดีฝา่ย
พัฒนาองค์กร/
ธานินท์/กรีฑา/
พิธาน/ชาโลมา 
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ภาคผนวก 
  รายละเอียดการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

        รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) 
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สรุปผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 8 เดือน 

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค ฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การปรับปรุง
ระบบงาน และกระบวนการท างานเพื่อความเป็นเลิศ 
(Operation Excellence) ส าหรบัส่วนงานวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพ ม.ทักษิณ 9, 23 พ.ย. 2564 
2 ธ.ค. 2564 
13 ม.ค. 2565 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่อง การจดัการ
มรดกและครอบครัวตามหลักกฎหมายอิสลามภายในบริเวณ
พื้นที่สี่จังหวัดภาคใต้ ในการประชมุทางวิชาการระดับปริญญา
ตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรร์ะดับชาติครั้งท่ี 6  

คณะศลิปศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่  

5 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิชาการ เรื่อง 
“MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS FOR RISK 
ANALYSIS AND DECISION MAKING AN EMPIRICAL 
INVESTIGATION"  

Academy of Strategic Management 
Journal  Volume 20, Issue 4, 2021 

ส.ค. 2564 การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค (ต่อ) น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิชาการ เรื่อง “I Teach 
the way I believe”: EFL Teachers’ 
Pedagogical Beliefs in Technology Integration 
and its Relationship to Students’ Motivation and 
Engagement in the COVID 19 Pandemic Year 

International Journal of Learning, 
Teaching and Educational 
Research 
Vol. 20, No. 11, pp. 387-406, 
November 2021 
https://doi.org/10.26803/ijlter.20.1
1.21 
Received Aug 14, 2021; Revised 
Nov 14, 2021; Accepted Nov 30, 
2021 

พ.ย. 2564 การวิจัย 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิชาการ เรื่อง 
“Relationship between trade enhancement, firm 
characteristics and CSR: key mediating role of green 
investment"  

Economic Research-Ekonomska 
Istraživanja ISSN: (Print) (Online) 
Journal homepage: 
https://www.tandfonline.com/loi/r
ero2 

พ.ย. 2564 การวิจัย 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิชาการ เรื่อง “THE 
MANAGEMENT OF SUFFICIENCY ECONOMY TO THE 
WAY OF LIFE FOR KELANTAN MALAYSIAN THAI-
BUDDHISTS PEOPLE IN THREE SOUTHERN BODER 
PROVINCES OF THAILAND DURING THE 
CORONAVIRUS DISEASE 2019 CRISIS"  

Academy of Strategic Management 
Journal Volume 20, Issue 6, 2021 

ธ.ค. 2564 การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค (ต่อ) น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิชาการ เรื่อง “The 
Role of Artificial Intelligence on Organisational 
support Programmes 
to Enhance work outcome and Employees 
Behaviour"  

Materials Today: Proceedings 
journal homepage: 

www.elsevier.com/locate/matpr 

พ.ย. 2564 การวิจัย 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่อง การติดตาม
เด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดภายหลังออกจากกระบวนการ
ยุติธรรม ในการประชุมทางวิชาการระดับปรญิญาตรีดา้น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรร์ะดับชาติครั้งท่ี 6  

journal homepage: 
www.elsevier.com/locate/matpr 

5 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่อง การติดตาม
เด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดภายหลังออกจากกระบวนการ
ยุติธรรม ในการประชุมทางวิชาการระดับปรญิญาตรีดา้น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรร์ะดับชาติครั้งท่ี 6  

คณะศลิปศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่  

5 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค (ต่อ) น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่อง มาตรการทาง
กฎหมายในการป้องกันการละเมดิลิขสิทธิ์ของผู้ซื้อกระเป๋า
เลียนแบบแบรนด์เนม ในการประชุมทางวิชาการระดับปริญญา
ตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรร์ะดับชาติครั้งท่ี 6  

คณะศลิปศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่  

5 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง ข้อจ ากัดของ
กฎหมายยาเสพติดกับการแก้ปัญหาโดยการบ าบัดฟื้นฟู
ผู้กระท าความผดิในการประชมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 2565 

สถาบันวิจัย ม.ทักษิณ  25 มี.ค. 2565  บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  วิทยากร: การเสวนาในหัวข้อ "เหลียวหลัง แลหน้า มอง
กระบวนการยตุิธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ในการประชุมวิขา
การระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งท่ี 19 The 19 the 
National symposium on juistice administration  

ส านักงานกิจการยตุิธรรม กระทรวง
ยุติธรรม และบริษัท อสมท จ ากัด 

(มหาชน) 

30 มี.ค. 2565 
ผ่านระบบออนไลน์ 

ZOOM 

การบริการวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 



 

 

17 

17 

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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18 

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวจิัย 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: "กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ส าหรับผู้สูงอายุ" ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน 
รางวัลน าเสนอระดับดี 

ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกลุ ฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง วิเคราะห์ 
Feedback Report และ OFI ของคณะกรรมการการประเมิน 
และกการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร (Improvement Plan) 

ฝ่ายประกันคณุภาพ ม.ทักษิณ 19 พ.ย. 2564 
ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลยั

ทักษิณ 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

  ฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การปรับปรุง
ระบบงาน และกระบวนการท างานเพื่อความเป็นเลิศ 
(Operation Excellence) ส าหรบัส่วนงานวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพ ม.ทักษิณ 9, 23 พ.ย. 2564 
2 ธ.ค. 2564 
13 ม.ค. 2565 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกลุ (ต่อ) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 



 

 

20 

20 

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกลุ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: "การบังคบัใช้กฎหมายที่นั่งนิรภัย
ส าหรับเด็ก" ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 
รางวัลน าเสนอระดับดีเด่น 



 

 

21 

21 

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

ผศ.ศุภวรี์  เกลี้ยงจันทร ์ ฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การปรับปรุง
ระบบงาน และกระบวนการท างานเพื่อความเป็นเลิศ 
(Operation Excellence) ส าหรบัส่วนงานวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพ ม.ทักษิณ 9, 23 พ.ย. 2564 
2 ธ.ค. 2564 
13 ม.ค. 2565 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ 
ผ่าน WebEx 

Metting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 



 

 

22 

22 

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  ผศ.ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

 น าเสนอผลงานวิชาการ: "การอ านวยความยุติธรรมโดยศาล : 
กรณผีู้เสยีหายฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา" ในการ
ประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้
หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 



 

 

23 

23 

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์ (ต่อ) น าเสนอผลงานวิชาการ: "มาตรการในการแก้ไขปญัหาการอยู่
ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับประชากรลิง พื้นที่อ าเภอเมืองสงขลา" 
ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 
ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

บูรณาการวิจัยกับการเรยีนการ
สอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

อาจารย์หทัยกาญจน์ ก าเหนดิเพชร ฝึกอบรม: โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอต าแหน่งทาง
วิชา ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับโจรกรรมข้อมูลสว่นบุคคลจากการใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ :ศึกษาเฉพาะในกรณีการโจรกรรม
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ยังไมบ่รรลุนติิภาวะ ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติราชภฏัสรุาษฏรธ์านีวิจัย ครั้งท่ี 16 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฏร์ธาน ี 16-18 ธ.ค. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
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24 

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์หทัยกาญจน์ ก าเนดิเพชร 
(ต่อ) 

ฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การปรับปรุง
ระบบงาน และกระบวนการท างานเพื่อความเป็นเลิศ 
(Operation Excellence) ส าหรบัส่วนงานวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพ ม.ทักษิณ 9, 23 พ.ย. 2564 
2 ธ.ค. 2564 
13 ม.ค. 2565 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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25 

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์หทัยกาญจน์ ก าเนดิเพชร 
(ต่อ) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: "ปัญหาการข่มเหงรังแกทางไซเบอร์ 
กรณลีะเมิดผ่านเฟซบุ๊ก" ในการประชุมวิชาการ การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทาง
กฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 
 
 

บูรณาการวิจัยกับการเรยีนการ
สอน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

ผศ.ชลีรตัน์ มเหสักขกุล ฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การปรับปรุง
ระบบงาน และกระบวนการท างานเพื่อความเป็นเลิศ 
(Operation Excellence) ส าหรบัส่วนงานวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพ ม.ทักษิณ 9, 23 พ.ย. 2564 
2 ธ.ค. 2564 
13 ม.ค. 2565 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

  ฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง วิเคราะห์ 
Feedback Report และ OFI ของคณะกรรมการการประเมิน 
และกการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร (Improvement Plan) 

ฝ่ายประกันคณุภาพ ม.ทักษิณ 19 พ.ย. 2564 
ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลยั

ทักษิณ 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

   การฝึกอบรม: โครงการอบรมใหค้วามรู้กฎหมายการเงินและ
ภาษีอากร หัวข้อ "ขายออนไลน์ ไม่ตายเพราะภาษี"  

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 25 ธันวาคม 2564 
อบรมออนไลน์  

การเรยีนการสอน 

 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.ชลีรตัน์ มเหสักขกุล (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.ชลีรตัน์ มเหสักขกุล (ต่อ) น าเสนอผลงานวิชาการ: "การบังคบัใช้กฎหมายที่นั่งนิรภัย
ส าหรับเด็ก" ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 
รางวัลน าเสนอระดับดีเด่น 

   น าเสนอผลงานวิชาการ: "ความหมาย วัตถุประสงค์และมลูเหตุ
การจัดเก็บภาษีจากการท่องเที่ยว" ในการประชุมวิชาการ การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทาง
กฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

บูรณาการวิจัยกับการเรยีนการ
สอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษณิ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 
 
 
 
 
 

 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

ผศ.ดร.อานนท์ ศรีบุญโรจน ์ ฝีกอบรม: เทคนคิการประเมินบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์" วารสาร มจร มนุษยศษสตร์ปริทรรศน ์ 9 ต.ค. 2564 
อบรมออนไลน์  
ผ่าน Zoom 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิชาการ เรื่อง หลักความ
รับผิดก่อนสัญญาในกฎเกณฑ์ว่าดว้ยการขัดกันแห่งกฎหมาย 
ในวารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีท่ี 39 ฉบับท่ี 3 
: พฤศจิกายน 2564 

จุฬาลงกรมหาวิทยาลยั พ.ย. 2564 การบริการวิชาการ 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัย เรื่อง ปัญหาทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการขอรบับริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ใน
การประชมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 32 
ประจ าปี 2565 

สถาบันวิจัย ม.ทักษิณ  25 มี.ค. 2565  บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัย เรื่อง มาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ในการประชม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทกัษิณ ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 
2565 

สถาบันวิจัย ม.ทักษิณ  25 มี.ค. 2565  บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  ฝึกอบรม: โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอต าแหน่งทาง
วิชา ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  ฝึกอบรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์

คณะบริหารธรุกิจ ม.สยาม 19 ธ.ค. 2564 
อบรมออนไลน ์

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.ดร.อานนท์ ศรีบุญโรจน์ (ต่อ) การฝึกอบรม: AUN-QA : รู้ก่อนจะได้ประโยชน์จริง  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 14 ก.พ. 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ ZOOM 

การบริหารหลักสูตรสู่
มาตรฐานสากล 

  การฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis Version 4 .0  

ฝ่ายประกันคณุภาพ ม.ทักษิณ 23- ก.พ. 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ ZOOM 

การบริหารหลักสูตรสู่
มาตรฐานสากล 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การจัดการความรู้ : เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน คณะบริหารธรุกิจ ม.สยาม 3 พ.ค. 2565 
อบรมออนไลน์  
ผ่าน Zoom 

การวิจัย 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  ผศ.ดร.อานนท์ ศรบีุญโรจน์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

รศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ ์ โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอต าแหน่งทางวิชา ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 รศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ (ต่อ) การฝึกอบรม : โครงการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ให้แก่นิสิต 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การทจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

  การฝึกอบรม: โครงการ Design Thing (พื้นฐานการคดิเชิง
ออกแบบ) 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 10 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การทจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  รศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  รศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ (ต่อ) น าเสนอผลงานวิชาการ: บทความวิจัย "แนวทางการพัฒนา
กฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ในประเทศไทย" ในการ
ประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้
หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน 

 ประชุมวิชาการ: เข้าร่วมประชุมวชิาการ เรื่อง "วิถีและวิธีวิจัย
ด้านสังคมศษสตร์และมนุษยศาสตร์"  

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 มิ.ย. 65 
ห้องประชุม 
13220 คณะ

มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ม.

ทักษิณ 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

ผศ.ธนากร  โกมลวานิช การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.ธนากร  โกมลวานิช (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ: "Legal Measure to Solve the 
Inequality of Right to Health Care Service between 
Social Securit and Universal Coverage Scheme  (Gold 
Card)" 

การประชุมวิชาการระดับนานานชาติ 
National and International 

Academic Conference: The 12 tdh 
Benjamitra Network on 

Wchallenges in the New Era of 
Public Health Education to 

Develop Health Professionals" 

25 พ.ค. 2565 
อบรมออนไลน์  
ผ่าน Zoom 

การวิจัย รางวัล "Best Paper 
Award" 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

ผศ.ดร.กนกลักษณ์  จุ๋ยมณ ี ฝึกอบรม: หลักสตูรกฎหมายปกครองและวิธีพิจาณณาคดี
ปกครองที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นท่ี 3 (หาดใหญ่)  

คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

26 ธ.ค. 2564 - 
18 พ.ย. 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่าน ระบบ Zoom 

การจัดการเรยีนการสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องอ านาจจดัการ
แทนผู้เสียหายในคดีอาญาระหว่างสามีภริยา ในการประชุมทาง
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาตคิรั้งท่ี 6  

คณะศลิปศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่  

5 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  ฝึกอบรม: อบรมเชิงปฏิบัติการจรยิธรรมการวิจัย 
ในมนุษย์ หัวข้อ หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผูร้ับ
การวิจัย  

มหาวิทยาลยัพะเยาร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

(วช.) 

13 พ.ค. 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่าน ระบบ Zoom 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.ดร.กนกลักษณ์  จุย๋มณี (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  ผศ.ดร.กนกลักษณ์  จุ๋ยมณี (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

ผศ. ธีรยุทธ ปักษา การฝึกอบรม: โครงการอบรมใหค้วามรู้กฎหมายการเงินและ
ภาษีอากร หัวข้อ "ขายออนไลน์ ไม่ตายเพราะภาษี"  

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 25 ธันวาคม 2564 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การเรยีนการสอน 

  การฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส าหรับ
นักวิจัย 

คณะเศรษฐศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัย
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ 
ผ่านWebex 
meeting 

การวิจัย 

  น าเสนอผลงานวิชาการ : เรื่อง "มาตรการทางกฎหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าสงขลา" ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 2565  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

25 มี.ค. 2565 
ผ่านระบบออนไลน ์

การวิจัย 

 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  ผศ. ธีรยุทธ ปักษา (ต่อ) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

   น าเสนอผลงานวิชาการ : เรื่อง"มาตรการทางกฎหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าสงขลา" ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 2565 ใน
วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 
ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal”  

สถาบันวิจัย ม.ทักษิณ 25 มี.ค. 2565 
ผ่านระบบออนไลน์ 
https://conferen
ce2022.tsu.ac.th 

การวิจัย 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  ผศ. ธีรยุทธ ปักษา (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

ผศ.เจษฎา  ทองขาว การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.เจษฎา  ทองขาว (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: "มาตรการปัญหาทางกฎหมายในการ
ประกอบอาชีพของคนพิการ" ในการประชุมวิชาการ การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทาง
กฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 
 
 
 

การบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

ผศ.จิรนันท์ ไชยบุปผา ฝึกอบรม: โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอต าแหน่งทาง
วิชา ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  ฝึกอบรม: หลักสตูรกฎหมายปกครองและวิธีพิจาณณาคดี
ปกครองที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นท่ี 3 (หาดใหญ่)  

คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

26 ธ.ค. 2564 - 
18 พ.ย. 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่าน ระบบ Zoom 

การจัดการเรยีนการสอน 

  การฝึกอบรม: โครงการอบรมใหค้วามรู้กฎหมายการเงินและ
ภาษีอากร หัวข้อ "ขายออนไลน์ ไม่ตายเพราะภาษี"  

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 25 ธันวาคม 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่าน ระบบ Zoom 

การเรยีนการสอน 

 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

   การฝึกอบรม : โครงการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ให้แก่นิสิต 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การทจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

  การฝึกอบรม: โครงการ Design Thing (พื้นฐานการคดิเชิง
ออกแบบ) 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 10 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การทจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.จิรนันท์ ไชยบุปผา (ต่อ) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.จิรนันท์ ไชยบุปผา (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องความหมาย 
วัตถุประสงค์และมูลเหตุการจัดเกบ็ภาษีจากการท่องเที่ยว ใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งท่ี 1 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ  17 ธ.ค. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: "การบังคบัใช้กฎหมายที่นั่งนิรภัย
ส าหรับเด็ก" ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 
รางวัลน าเสนอระดับดีเด่น 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

ผศ. ดร. จิดาภา พรยิ่ง โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอต าแหน่งทางวิชา ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  ฝึกอบรม : โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง Active tearning : 
Engaging students in online classes  

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารญ์และองค์กรระดับอดุมศึกษาแห่ง

ประเทศไทย (ควอท) 

15 ต.ค. 2564  
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Zoom 

การเรยีนการสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่มีผลต่อการจดัระเบียบสุนัขจรจดั ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติราชภฏัสรุาษฏรธ์านีวิจัย ครั้งท่ี 16 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฏร์ธาน ี 16-18 ธ.ค. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องมาตรการ
ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
ระดับมัธยม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภฏั
สุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี 16 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฏร์ธาน ี 16-18 ธ.ค. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องการบังคับใช้
กฎหมายกับการใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านต าบลเกาะยอ 
จังหวัดสงขลาในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
สุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี 16 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฏร์ธาน ี 16-18 ธ.ค. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัย เรื่อง มาตรการทาง
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการคุ้มครองสิทธิเยียวยาครอบครัวของ
เหยื่อผูสู้ญหายในประเทศไทย ในการประชมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 2565 

สถาบันวิจัย ม.ทักษิณ  25 มี.ค. 2565  บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ. ดร. จดิาภา พรยิ่ง (ต่อ) น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง ปัญหาการแจ้ง
ความประสงค์ในการชุมนุมตามบทบัญญัติกฎหมายการชุมนุม
สาธารณะในการประชมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 2565 

สถาบันวิจัย ม.ทักษิณ  25 มี.ค. 2565  บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง การก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจและหน้าท่ีของ
นายอ าเภอ ในการประชมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 2565 

สถาบันวิจัย ม.ทักษิณ  25 มี.ค. 2565  บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง มาตรการทาง
กฎหมายควบคุมการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ ในการ
ประชมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 32 
ประจ าปี 2565 

สถาบันวิจัย ม.ทักษิณ  25 มี.ค. 2565  บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
รางวัลน าเสนอระดับดีมาก 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง แนวทางการร้อง
ทุกข์ใหม่ของทหาร ในการประชมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 2565 

สถาบันวิจัย ม.ทักษิณ  25 มี.ค. 2565  บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง มาตรการทาง
กฎหมายช่วยเหลือเบื้องต้นแกผู่้ไดร้ับความเสียหายจากการรับ
บริการทางการแพทย์ ในการประชมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 2565 

สถาบันวิจัย ม.ทักษิณ  25 มี.ค. 2565  บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ. ดร. จดิาภา พรยิ่ง (ต่อ) แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ. ดร. จดิาภา พรยิ่ง (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 
 
 

 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

ผศ.เอกราช  สุวรรณรตัน ์ การฝึกอบรม: ครงการอบรมปฏิบตัิการปรับปรุงมาตรฐานการ
ด าเนินงานจรยิธรรมการวิจัยในคน 

ถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลยั
ทักษิณร่วมกับสภาการวิจัยแห่งชาติ 

20-21 ม.ค. 2565 
ห้องประชุมราช

พฤกษ์ ทักษิณาคาร 
ม.ทักษิณ วิทยาเขต

พัทลุง 

เพื่อการด าเนินการคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยในคน 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  ผศ.เอกราช  สุวรรณรัตน์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

ผศ.กรรณภัทร  ชิตวงศ ์ โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอต าแหน่งทางวิชา ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องการเวรคืนท่ีดิน
บริเวณริมทางรถไฟ สายหาดใหญ่-สงขลา ในการประชุม
วิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณ ีครั้งท่ี 15  
วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

มหาวิทยาลยัร าไพพรรณ ี  17 ธ.ค. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

   ฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง จรยิธรรมการ
วิจัยในมนุษย ์

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 19 ธ.ค. 2564 
อบรมออนไลน ์

การวิจัย 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ให้แก่นิสิต 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การทจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

  การฝึกอบรม: โครงการ Design Thing (พื้นฐานการคดิเชิง
ออกแบบ) 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 10 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การทจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.กรรณภัทร  ชิตวงศ ์(ต่อ) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.กรรณภัทร  ชิตวงศ ์(ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

 อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์  สุขุม น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง การคุ้มครอง
สิทธิของผู้ต้องสงสัยภายใต้กฎหมายพิเศษท่ีบังคับใช้ในพื้นที่
จังหวัด ในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ
สังคม ระดับชาติ (CSD) สัมพันธ์ ครั้งท่ี 20  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

30 ก.ค -1 ส.ค. 
2564  

บูรณาการการวิจัยกับการเรียน
การสอน 
รางวัลน าเสนอระดับดี  

  น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจ
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐต่อการวสิามญัคนร้าย ในการประชุมวิชาการ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ (CSD) สัมพันธ์ 
ครั้งท่ี 20  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

30 ก.ค -1 ส.ค. 
2564  

บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
รางวัลน าเสนอระดับดีมาก  
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์  สุขมุ (ตอ่) น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพ
การไกล่เกลีย่ข้อพิพาทคดีอาญาในช้ันสอบสวน ในการประชุม
วิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ (CSD) 
สัมพันธ์ ครั้งท่ี 20  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

30 ก.ค -1 ส.ค. 
2564  

บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
รางวัลน าเสนอระดับชมเชย  

  น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการดูแลรักษาและการจัดการเงินการกุศลที่มีผู้บริจาค
ให้แก่วัด ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  28 ต.ค. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่าน ระบบ Zoom  

บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ: หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรักษา
และการจัดการเงินการกุศลที่มีผู้บริจาคให้แก่วัด ในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 28  28 ต.ค. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่าน ระบบ Zoom  

บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องปัญหากฎหมาย
การควบคุมผู้บรโิภคแอลกอฮอล์ในพ้ืนท่ีสาธารณะ ในการ
ประชุมทางวิชาการระดับปรญิญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตรร์ะดับชาติ ครั้งท่ี 6  

คณะศลิปศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่  

5 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องปัญหาข้อ
กฎหมายว่าด้วยการสวมฮิญาบของนักเรียนมสุลิมในโรงเรยีนที่
ตั้งอยู่บนธรณสีงฆ์ ตามหลักสิทธิมนุษยชน ในการประชุมทาง
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งท่ี 6  

คณะศลิปศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่  

5 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์  สุขมุ (ตอ่) น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องปัญหาข้อ
กฎหมายว่าด้วยการสวมฮิญาบของนักเรียนมสุลิมในโรงเรยีนที่
ตั้งอยู่บนธรณสีงฆ์ ตามหลักสิทธิมนษุยชน ในการประชุมทาง
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งท่ี 6  

คณะศลิปศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่  

5 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องการควบคุมของ
เสียที่เกดิจากโรงงานน้ าบูดู อ าเภอสายบุรี จังหวัดปตัตานี ตาม
แนวคิดอุตสาหกรรมสเีขียว ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
นนทรีอีสาน  

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

27 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

 การวิจัยเชิงเอกสารและการวิจยัเชิงคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

8-9 ต.ค. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่าน ระบบ Zoom  

การวิจัย 

 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์  สุขุม 
(ต่อ) 

การฝึกอบรม : การออกแบบวิจัยส าหรับบคุลากรทางการศึกษา ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอด
ผลงานวิจัย วช. 

25 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Zoom 

การวิจัย 

  การฝึกอบรม : เทคนิคการวิจยัทางการศึกษา ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอด
ผลงานวิจัย วช. 

26 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Zoom 

การวิจัย 

 การฝึกอบรม : การพัฒนานวัตกรรมและผลการใช้นวัตกรรทาง
การศึกษา 

ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอด
ผลงานวิจัย วช. 

27 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Zoom 

การวิจัย 

 การฝึกอบรม :  Research - Based Instructional 
Strategies ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา 

ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอด
ผลงานวิจัย วช. 

218 พ.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Zoom 

การวิจัย 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์  สุขมุ (ตอ่) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์  สุขมุ (ตอ่) น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องข้อพิจารณา
และกฎเกณฑ์บางประการที่เกี่ยวข้องกับวารสารกฎหมาย ใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งท่ี 1 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ  17 ธ.ค. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

อาจารย์ ดร. ศาสตรา  แก้วแพง การฝึกอบรม: ตัดต่อคลิปด้วยมือถือโดยใช้โปรแกรม 
Kinemaster  

งานบริการวิชาการและพัฒนาองคก์ร 
คณะวิทยาลัยการจัการ ร่วมกับศนูย์

พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดสุิต 

25 มกราคม 2565 
อบรมออนไลน์  
ผ่าน Zoom 

การพัฒนางานประจ า 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมพลังงานทดแทน : กรณีศกึษาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ  
ในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
ระดับชาติ (CSD) สัมพันธ์ ครั้งท่ี 20  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

30 ก.ค -1 ส.ค. 
2564  

บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
รางวัลน าเสนอระดับดี 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง มาตรการทาง
กฎมายในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการ
ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ 
(CSD) สัมพันธ์ ครั้งท่ี 20  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

30 ก.ค -1 ส.ค. 
2564  

บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
รางวัลน าเสนอระชมเชย  

 น าเสนอผลงานทางวิชการ: เรื่องมาตรการลดความเหลื่อมล้ า
ของการได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราวของผู้ต้องหา หรือจ าเลยใน
กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา ในการประชุมวิชาการการ
พัฒนาชุมชนท้องถิน่และสังคม ระดับชาติ (CSD) สัมพันธ์  
ครั้งท่ี 20  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

30 ก.ค -1 ส.ค. 
2564  

บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
รางวัลน าเสนอระดับชมเชย  
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์ดร. ศาสตรา  แก้วแพง (ตอ่) น าเสนอผลงานทางวิชการ: เรื่องศกึษาแนวทางพัฒนา
ประสิทธิภาพในการใช้กฎหมายพิเศษในการแสวงหาข้อเท็จจริง
ในคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพระราช
ก าหนดการบริหารรายการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ใน
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
ระดับชาติ (CSD) สัมพันธ์ ครั้งท่ี 20  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

30 ก.ค -1 ส.ค. 
2564  

บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
รางวัลน าเสนอระดับชมเชย  

 น าเสนอผลงานทางวิชการ: เรื่องมาตรการทางกฎหมายเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ในการประชุมวิชาการการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ (CSD) สัมพันธ์ ครั้งท่ี 20  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

30 ก.ค -1 ส.ค. 
2564  

บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
รางวัลน าเสนอระดับดี 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องมาตรการ
กฎหมายในการควบคุมการพนันออนไลน์ ในการประชุมทาง
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาตคิรั้งที ่6  

คณะศลิปศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่  

5 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เมาตรการกฎหมาย
ในการควบคุมการพนันออนไลน์ ในการประชุมวิชาการรัฐ
ประศาสนศาสตรร์ะดบัชาติ  

คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์
มหาวิทยาลยันครพนมระหว่างวันที ่ 

24-25 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องมาตรการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม ในการ
ประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ  

คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์
มหาวิทยาลยันครพนมระหว่างวันที ่ 

24-25 พ.ย. 2565 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องมาตรการการ
ป้องกันมลพิษทางอากาศมีแหล่งก าเนิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ  

คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์
มหาวิทยาลยันครพนมระหว่างวันที ่ 

24-25 พ.ย. 2565 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์ดร. ศาสตรา  แก้วแพง (ตอ่) น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องปัญหาการกลั่น
แกล้งบนโลกไซเบอร์ ในการประชมุวิชาการรัฐประศาสน
ศาสตร์ระดับชาติ  

คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์
มหาวิทยาลยันครพนมระหว่างวันที ่ 

24-25 พ.ย. 2565 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษณิ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ: "Legal Measure to Solve the 
Inequality of Right to Health Care Service between 
Social Securit and Universal Coverage Scheme  (Gold 
Card)" 

การประชุมวิชาการระดับนานานชาติ 
National and International 

Academic Conference: The 12 tdh 
Benjamitra Network on 

Wchallenges in the New Era of 
Public Health Education to 

Develop Health Professionals" 

25 พ.ค. 2565 
อบรมออนไลน์  
ผ่าน Zoom 

การวิจัย รางวัล "Best Paper 
Award" 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจาร์ศรตุ  จุ๋ยมณ ี การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

อาจารย์นฤมล ฐานิสโร น าเสนอผลงานวิชาการ : ในการประชุมวิชาการ 14th 
National and International Conference on Humanities 
and Social Sciences (NICHSS)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 28 มี.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Zoom 

การวิจัย 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์นฤมล ฐานิสโร (ต่อ) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 
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65 

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์นฤมล ฐานิสโร (ต่อ) น าเสนอผลงานวิชาการ: "มาตการทางกฎหมายในการป้องกัน
การปลอมแปลงบัญชีเฟซบุ๊ก" ในการประชุมวิชาการ การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทาง
กฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน 

อาจารย์วิรตัน์  นาทิพเวทย์ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ให้แก่นิสิต 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การทจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม: โครงการ Design Thing (พื้นฐานการคดิเชิง
ออกแบบ) 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 10 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การทจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์วิรัตน์  นาทิพเวทย์ (ต่อ) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์วิรัตน์  นาทิพเวทย์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

อาจารยส์นัน  ยามาเจริญ ฝึกอบรม: โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอต าแหน่งทาง
วิชา ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องสิทธิของ
แรงงานประมงพ้ืนบ้าน ศึกษาแรงงานประมงพ้ืนบ้านจังหวัด
สตูล  ในโครงการจดัสัมมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตร
ก าแพงแสน ประจ าปี 2564  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน  

8-9 ธ.ค. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์สนัน  ยามาเจริญ (ต่อ) น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องส านึกทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการมองความรุนแรงในครอบครัว  ใน
โครงการจดัสมัมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรก าแพงแสน 
ประจ าปี 2564  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน  

8-9 ธ.ค. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องการร้องทุกข ์
ศึกษาถึงการรับรู้และความเข้าใจในกระบวนการร้องทุกข์  ใน
โครงการจดัสมัมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรก าแพงแสน 
ประจ าปี 2564  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน  

8-9 ธ.ค. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 



 

 

69 

69 

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์สนัน  ยามาเจริญ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์สนัน  ยามาเจริญ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

อาจารย์วณีา สุวรรณโณ ฝึกอบรม: โครงการสร้างนักวิจัยรุน่ใหม่ (ลูกไก่)  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วันท่ี 23-27 ส.ค. 
2564 อบรม

ออนไลน์  
ผ่านระบบ Webex 

meeting  

การวิจัย 

 น าเสนอผลงานวิชาการ: "มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยา
คนไร้ที่พ่ึง: กรณศีึกษาคนไร้บ้าน" ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี  7  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 25 ก.พ. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 
webex 

การวิจัย 

  น าเสนอผลงานวิชาการ : ในการประชุมวิชาการ 14th 
National and International Conference on Humanities 
and Social Sciences (NICHSS)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 28 มี.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ ZOOM 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์วีณา สุวรรณโณ (ต่อ) แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์วีณา สุวรรณโณ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์วีณา สุวรรณโณ (ต่อ) น าเสนอผลงานวิชาการ: "LGBT ที่ถูกเลือกปฏิบัติในอาชีพ
ข้าราชการ" ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน 

 อ น าเสนอผลงานวิชาการ: "การกู้ยมืเงินว่าด้วยบริบทของการ
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
ที่กฎหมายก าหนดในสังคมไทย 
" ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 
ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน 

อาจารย์รญิญาภัทร ณ สงขลา ฝึกอบรม: โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอต าแหน่งทาง
วิชา ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  ฝึกอบรม: โครงการสร้างนักวิจัยรุน่ใหม่ (ลูกไก่)  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วันท่ี 23-27 ส.ค. 
2564 อบรม

ออนไลน์  
ผ่านระบบ Webex 

meeting  

การวิจัย 

 น าเสนอผลงานวิชาการ : น าเสนอบทความวิชาการ เรื่อง 
"ข้อพิจารณามาตรการใตการคุม้ครองสิทธิบุคคลผู้ให้บริการ
เพศในประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูล
สงครามวิจยั ครั้งท่ี 7  

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

25 ก.พ. 2565 การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์รญิญาภัทร ณ สงขลา (ตอ่) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 
 

 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์เกริกเกียรติ  ทิพย์ชยั ฝึกอบรม:โครงการสรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วันท่ี 23-27 ส.ค. 
2564 อบรม

ออนไลน์  
ผ่านระบบ Webex 

meeting 

การวิจัย 

 น าเสนอผลงานวิชาการ: "การทารณุกรรมสตัว์เลี้ยง กรณีศึกษา
สุนัขและแมว" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งท่ี  7  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 25 ก.พ. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ ZOOM 

การวิจัย 

 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  
ผ่าน Webex 

Meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม: โครงการเสริมสรา้งหลักปฏิบตัิราชการทีด่ีจากค า
วินิจฉัยของศาลปกครองฯ หัวข้อ "ค าสั่งทางปกครองและ
หลักเกณฑ์การออกค าสั่งทางปกครอง"  

ส านักงานศาลปกครองจังหวัดสงขลา 23 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  
ผ่าน Zoom 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์เกริกเกียรติ  ทิพย์ชัย (ต่อ) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์เกริกเกียรติ  ทิพย์ชัย (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

 น าเสนอผลงานวิชาการ: "ข้อสังเกตบางประการจากค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับเอกสิทธ์ิของคู่สัญญาฝ่าย
รัฐในการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียว : กรณีศึกษาสญัญาจัดซื้อจดั
จ้าง" ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 

 น าเสนอผลงานวิชาการ: "ปัญหาการค้าขายของร้านค้าหาบเร่
แผงลอย : กรณีศึกษาตลาดรถไฟสงขลา" ในการประชุม
วิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ 
นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 

   น าเสนอผลงานวิชาการ: "ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและออกค าสั่งทางปกครอง : 
กรณีการใช้อ านาจบังคับบัญชากับการใช้อ านาจก ากับดูแล" ใน
การประชุมวิชาการ การประชุมวชิาการระดบัชาติ และ
น าเสนอวิจัย ระดับชาติ ครั้งท่ี 4  

มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด 20 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Zoom 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์เกริกเกียรติ  ทิพย์ชัย (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

อาจารยณ์ัชชา เมืองสง ฝึกอบรม: โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอต าแหน่งทาง
วิชา ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
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79 

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ณัชชา เมืองสง (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ณัชชา เมืองสง (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: "แนวทางการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
รูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี" ในการ
ประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้
หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: "การบังคบัใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไรท้ี่พ่ึง พ.ศ.2557 : ศึกษากรณี
คนไร้บ้าน" ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน 

อาจารย์ศริิชัย  กุมารจันทร ์ การฝึกอบรม: คดีปกครองแลวิธีพิจารณาคดีปกครอง ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน 

2 ก.พ. 2564 
อบรมออนไลน์  

การเรยีนการสอน 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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81 

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ศิริชัย  กุมารจันทร์ (ต่อ) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ศิริชัย  กุมารจันทร์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: "ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของพื้นที่
ชุ่มน้ าในประเทศไทย"ในการประชุมวิชาการ การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทาง
กฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 

 อาจารย์ศิริชัย  กุมารจันทร์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 
 
 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์ภาณุวัฒน์  ปานแก้ว แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ภาณุวัฒน์  ปานแก้ว (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์มาตา สินด า ฝึกอบรม:โครงการสรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วันท่ี 23-27 ส.ค. 
2564 อบรม

ออนไลน์  
ผ่านระบบ Webex 

meeting  

การวิจัย 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์มาตา สินด า (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่กลุ่มวสิาหกิจชุมชน  

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัักษิณ 
ร่วมกับกลุม่วิสาหกิจชุมชน 

25 พ.ค. 2565 
อบต. บ้านนิคม อ.
บางขัน จ.
นครศรีธรรมราช 

การบริการวิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  อาจารย์มาตา สินด า (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

อาจารย์อจิรวดี  เหล่าอ่อน ฝึกอบรม:โครงการสรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วันท่ี 23-27 ส.ค. 
2564 อบรม

ออนไลน์  
ผ่านระบบ Webex 

meeting  

การวิจัย 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การฝึกอบรม: หลักสูตรการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทีวิจัย
, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป 

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์ ม.เชียงให่ ร่วมกับคลินกิ

กฎหมายเพื่อสิทธิมนุษชน คณะ
นิติศาสตร์ ม.นเรศวร 

15 ก.พ. - 14 มี.ค. 
2564 

อบรมออนไลน์ 
ผ่านระบบ ZOOM 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์อจิรวดี  เหล่าอ่อน (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวตักรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์อจิรวดี  เหล่าอ่อน (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

อาจารยส์ุมัลลิกา  ดาวสุวรรณ ฝึกอบรม: โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอต าแหน่งทาง
วิชา ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  ฝึกอบรม:โครงการสรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วันท่ี 23-27 ส.ค. 
2564 อบรม

ออนไลน์  
ผ่านระบบ Webex 

meeting  

การวิจัย 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 



 

 

90 

90 

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์สมุัลลิกา  ดาวสุวรรณ (ตอ่) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์สมุัลลิกา  ดาวสุวรรณ (ตอ่) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่กลุ่มวสิาหกิจชุมชน  

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัักษิณ 
ร่วมกับกลุม่วิสาหกิจชุมชน 

25 พ.ค. 2565 
อบต. บ้านนิคม อ.
บางขัน จ.
นครศรีธรรมราช 

การบริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

อาจารย์บงกช  ดารารตัน ์ การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 



 

 

92 

92 

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์บงกช  ดารารตัน์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์บงกช  ดารารตัน์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

อาจารย์พรรณชม  อ่อนน้อย* การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์พรรณชม  อ่อนน้อย* (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 
 
 

 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์ ดร.ชัชชัย  ยุระพันธ์* แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ ดร.ชัชชัย  ยุระพันธ์* (ตอ่) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์พุฒิชัย  ชลสิทธ์ิ* การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์พุฒิชัย  ชลสิทธ์ิ* (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

การวิจัย 

อาจารยณ์ฐมน ทองมี* การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ณฐมน ทองมี* (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 



 

 

100 

100 

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ณฐมน ทองมี* (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

การวิจัย 

อาจารยณ์ัฐวุฒิ  คงไข่* แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์“แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลนผ์่าน 

ระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส าหรับ
นักวิจัย 

คณะเศรษฐศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัย
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลนผ์่าน

ระบบ Webex 
meeting 

การวิจัย 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
บรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco 
Webex Meeting  

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 



 

 

101 

101 

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ณัฐวุฒิ  คงไข่* (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 



 

 

102 

102 

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ณัฐวุฒิ  คงไข่* (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

การวิจัย 
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  สรุปผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 8 เดือน 

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

นางสาวดุสดิา แก้วสมบรูณ ์ การฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการท างานเพื่อความเป็น
เลิศ (Operation Excellence) ส าหรับส่วนงานวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพ ม.
ทักษิณ 

9, 23 พ.ย. 2564 
2 ธ.ค. 2564 
13 ม.ค. 2565 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์ 
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Webex meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม: การอบรมเชิงปฏิบตัิการระยะสั้น หลักสูตร 
ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการ
ท างาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) 
ส าหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
ร่วมกับ สสส. 

11- 12 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Zoom 

การบริหารจัดการองค์กรสูค่วามสขุ 

  การฝึกอบรม: โครงการปลูกและปลุกจิตส านึกด้านธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

 การฝึกอบรม : โครงการพันาทักษะการสร้างความคดิ
สร้างสรรค์ /นวัตกรรมในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

31 มี.ค., 1 , 19 เม.ย. 
2565 

การพัฒนางานประจ า 



 

 

104 

104 

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางสาวดุสดิา แก้วสมบรูณ์ (ต่อ) การฝึกอบรม: โครงการซักซ้อมความเข้าใจการเขา้สูต่ าแหน่ง
ที่สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

7 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางสาวดุสดิา แก้วสมบรูณ์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 

นางชาโลมา กองสวัสดิ ์ การฝึกอบรม: การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการพัฒนา
นวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย 

4 ส.ค. 2564 การวิจัย 

  การฝึกอบรม: โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอ
ต าแหน่งทางวิชา ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 
2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Webex meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม: โครงการ "One-sheet R2R proposal แผนที่
ส าหรับการวิจัยจากงานประจ า"  

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหาร ลาดกระบัง 

2 ธ.ค. 2564 
อบรมออนไลน ์

การวิจัย 

  การฝึกอบรม: การอบรมการสร้างสรรค์ผลงานเชิงวิเคราะห์
จากงานประจ า 

สภาพนักงาน
มหาวิทยาลยัพะเยา 

14 ม.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ทางเพจ 

facebook 

การพัฒนางานประจ า 

  การฝึกอบรม: โครงการอบรมการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจยั 
(R2R)  

สภาพนักงาน
มหาวิทยาลยัพะเยา 

18 ม.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ทางเพจ 

facebook 

การพัฒนางานประจ า 
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ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางชาโลมา กองสวัสดิ์ (ต่อ) การฝึกอบรม: ตัดต่อคลิปด้วยมือถือโดยใช้โปรแกรม 
Kinemaster  

งานบริการวิชาการและ
พัฒนาองค์กร คณะ
วิทยาลัยการจัการ 

ร่วมกับศูนย์พัฒนาทุน
มนุษย์ ม.สวนดุสิต 

25 ม.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน 

Zoom 

การพัฒนางานประจ า 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Webex meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 การฝึกอบรม: การอบรมเชิงปฏิบตัิการระยะสั้น หลักสูตร 
ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการ
ท างาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) 
ส าหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
ร่วมกับ สสส. 

11- 12 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Zoom 

การบริหารจัดการองค์กรสูค่วามสขุ 

  การฝึกอบรม: โครงการปลูกและปลุกจิตส านึกด้านธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

 การฝึกอบรม: โครงการสมัมา "กฎหมายปกครองกับการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาท" 

ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

29 มี.ค. 2565  
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยั 
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ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

   นางชาโลมา กองสวัสดิ์ (ต่อ) การฝึกอบรม: โครงการสมัมา "กฎหมายปกครองกับการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาท" 

ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

29 มี.ค. 2565  
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยั 

  การฝึกอบรม: โครงการซักซ้อมความเข้าใจการเข้สู่ต าแหน่งที่
สุงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

7 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การฝึกอบรม:  การวิจัยจากงานประจ า ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในระบบการศึกษาไทย 

ส่วนทรัพยากรบคุคล 
มหาวทิยาลยั มศว.  

21 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Zoom 

การวิจัย 

  การฝึกอบรม : การออกแบบวิจยัส าหรับบคุลากรทาง
การศึกษา 

ศูนย์จัดการความรู้และ
ถ่ายทอดผลงานวิจยั วช. 

25 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Zoom 

การวิจัย 

  การฝึกอบรม : เทคนิคการวิจยัทางการศึกษา ศูนย์จัดการความรู้และ
ถ่ายทอดผลงานวิจยั วช. 

26 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Zoom 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

นางชาโลมา กองสวัสดิ์ (ต่อ) การฝึกอบรม : การพัฒนานวัตกรรมและผลการใช้นวัตกรร
ทางการศึกษา 

ศูนย์จัดการความรู้และ
ถ่ายทอดผลงานวิจยั วช. 

27 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Zoom 

การวิจัย 

  การฝึกอบรม :  Research - Based Instructional 
Strategies ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา 

ศูนย์จัดการความรู้และ
ถ่ายทอดผลงานวิจยั วช. 

28 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Zoom 

การวิจัย 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางชาโลมา กองสวัสดิ์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่อง การศึกษา
ปัจจัยที่สงผลต่อความผูกพันของบุคลากรในคณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วารสารวิชาการ ปขมท. 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 
(พฤษภาคม - สิงหาคม 
2565) 

พ.ค. 2565 การวิจัย 

นางสาวเพ็ญนภา  ไพยศาล การฝึกอบรม: ตัดต่อคลิปด้วยมือถือโดยใช้โปรแกรม 
Kinemaster  

งานบริการวิชาการและ
พัฒนาองค์กร คณะ
วิทยาลัยการจัการ 

ร่วมกับศูนย์พัฒนาทุน
มนุษย์ ม.สวนดุสิต 

25 ม.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน 

Zoom 

การพัฒนางานประจ า 

  การฝึกอบรม: โครงการปลูกและปลุกจิตส านึกด้านธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

  การฝึกอบรม : โครงการพันาทักษะการสร้างความคดิ
สร้างสรรค์ /นวัตกรรมในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

31 มี.ค., 1 , 19 เม.ย. 
2565 

การพัฒนางานประจ า 
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ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางสาวเพ็ญนภา  ไพยศาล (ต่อ) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางสาวเพ็ญนภา  ไพยศาล (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 

นายธานินทร์ เงินถาวร การฝึกอบรม: การวิจัยเชิงเอกสารและการวจิัยเชิงคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย 

8-9 ต.ค. 2564 การวิจัย 

  การฝึกอบรม: การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการพัฒนา
นวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย 

4 ส.ค. 2564 การวิจัย 

  การฝึกอบรม: หลักสูตร Inforgraphic (ออนไลน์) ปี พ.ศ. 
2564 รุ่นที่ 2 

ส านักเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

21 ส.ค. 2564 พัฒนางานประจ า 

  การฝึกอบรม: โครงการ "One-sheet R2R proposal แผนที่
ส าหรับการวิจัยจากงานประจ า"  

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหาร ลาดกระบัง 

2 ธ.ค. 2564 
อบรมออนไลน ์

การวิจัย 

  การฝึกอบรม: การเขยีนคู่มือปฎิบตัิงาน ของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

สภาพนักงาน
มหาวิทยาลยัพะเยา 

14 ธ.ค. 2564 
 ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิส์ 

ระบบ Microsofteams 

การพัฒนางานประจ า 



 

 

112 

112 

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นายธานินทร์ เงินถาวร (ต่อ) การฝึกอบรม: การอบรมการสร้างสรรค์ผลงานเชิงวิเคราะห์
จากงานประจ า 

สภาพนักงาน
มหาวิทยาลยัพะเยา 

14 ม.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ทางเพจ 

facebook 

การพัฒนางานประจ า 

  การฝึกอบรม: โครงการอบรมการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจยั 
(R2R)  

สภาพนักงาน
มหาวิทยาลยัพะเยา 

18 ม.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ทางเพจ 

facebook 

การพัฒนางานประจ า 

  การฝึกอบรม: ตัดต่อคลิปด้วยมือถือโดยใช้โปรแกรม 
Kinemaster  

งานบริการวิชาการและ
พัฒนาองค์กร คณะ
วิทยาลัยการจัการ 

ร่วมกับศูนย์พฒันาทุน
มนุษย์ ม.สวนดุสิต 

25 ม.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน 

Zoom 

การพัฒนางานประจ า 

  การฝึกอบรม: การอบรมเชิงปฏิบตัิการระยะสั้น หลักสูตร 
ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการ
ท างาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) 
ส าหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
ร่วมกับ สสส. 

11- ก12 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Zoom 

การบริหารจัดการองค์กรสูค่วามสขุ 
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ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นายธานินทร์ เงินถาวร (ต่อ) การฝึกอบรม: โครงการปลูกและปลุกจิตส านึกด้านธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

  การฝึกอบรม : โครงการพันาทักษะการสร้างความคดิ
สร้างสรรค์ /นวัตกรรมในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

31 มี.ค., 1 , 19 เม.ย. 
2565 

การพัฒนางานประจ า 

  การฝึกอบรม: โครงการซักซ้อมความเข้าใจการเข้สู่ต าแหน่งที่
สุงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

7 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การฝึกอบรม: การอบรมเชิงปฏิบตัิการจริยธรรมการวจิัยใน
มนุษย ์"หลักจรยิธรรมการวิจยัและการปกป้องผู้รบัการวิจัย 

มหาวิทยาลยัพะเยา 13 พ.ค. 2565 การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  นายธานินทร์ เงินถาวร (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นายธานินทร์ เงินถาวร (ต่อ) น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วารสารวิชาการ ปขมท. 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 
(พฤษภาคม - สิงหาคม 
2564) 

ส.ค. 2564 การวิจัย 

นายวีระ  ชุมช่วย สัมมนา : การวิจัยเชิงคุณภาพ: เขยีนอย่างไรให้มคีุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย 

19 ธ.ค. 2564 การวิจัย 

  การฝึกอบรม: : การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื่นที ่ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ ์

4 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน 

Zoom 

การวิจัย 

  การฝึกอบรม: โครงการปลูกและปลุกจิตส านึกด้านธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

  การฝึกอบรม: โครงการซักซ้อมความเข้าใจการเข้าสูต่ าแหน่ง
ที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

7 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
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ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นายวีระ  ชุมช่วย (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

นางเมวดี ขวัญศร ี การฝึกอบรม:  : โครงการปลูกและปลุกจิตส านึกด้านธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

  การจัดการความรู้: โครงการจัดการความรู้ เรื่องการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ บัญชีและพัสด ุ

ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน ม.ทักษิณ 

29 มี.ค. 2565 
ออนไลน์ ผ่านระบบ 

Cisco Webex Meeting 

การปฏิบัติงานพัสด ุ

  การฝึกอบรม : โครงการพันาทักษะการสร้างความคดิ
สร้างสรรค์ /นวัตกรรมในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

31 มี.ค., 1 , 19 เม.ย. 
2565 

การพัฒนางานประจ า 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางเมวดี ขวัญศรี (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 

นายอนุชา ขุนแก้ว การฝึกอบรม : Basic Docker 2021 บริษัทไอทีจีเนียส เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

17 ต.ค. 2564 
อบรมออนไลน์ FB LIVE 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  การฝึกอบรม : Basic Node.JS MEAN Stack  2021 บริษัทไอทีจีเนียส เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

18 ธ.ค. 2564 
อบรมออนไลน์ ผ่าน FB 

LIVE 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  การฝึกอบรม : Basic MongoDB with PHP Python and 
NodeJS  

บริษัทไอทีจีเนียส เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

23 ก.ย. 2564 
อบรมออนไลน์ ผ่าน FB 

LIVE 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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119 

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  นายอนุชา ขุนแก้ว (ต่อ) ฝึกอบรม : โครงการปลูกและปลุกจิตส านึกด้านธรรมาภิบาล
และจริยธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 



 

 

120 

120 

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

   นายอนุชา ขุนแก้ว (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 

นางสาวอทิตา  มู่สา (ต่อ) การฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส าหรับ
นักวิจัย 

คณะเศรษฐศาสตร์ฯ 
มหาวทิยาลยัทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

การวิจัย 

 การฝึกอบรม: โครงการปลูกและปลุกจิตส านึกด้านธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

 การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 



 

 

121 

121 

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  นางสาวอทิตา  มู่สา (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 
 
 
 

การวิจัย 
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122 

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

นายพิธาน  ดลหมาน การฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส าหรับ
นักวิจัย 

คณะเศรษฐศาสตร์ฯ 
มหาวทิยาลยัทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

การวิจัย 

  การฝึกอบรม: โครงการปลูกและปลุกจิตส านึกด้านธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

  การฝึกอบรม: โครงการสมัมา "กฎหมายปกครองกับการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาท" 

ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

29 มี.ค. 2565  
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยั 

 การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 
 
 
 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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123 

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  นายพิธาน  ดลหมาน (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 
 
 
 
 

การวิจัย 



 

 

124 

124 

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

นายยุทธชัย  ด้วงสวัสดิ ์ การฝึกอบรม: โครงการปลูกและปลุกจิตส านึกด้านธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษณิ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

  การฝึกอบรม: โครงการสมัมา "กฎหมายปกครองกับการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาท" 

ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

29 มี.ค. 2565  
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยั 

  ฝึกอบรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์

คณะบริหารธรุกิจ ม.
สยาม 

19 ธ.ค. 2564 
อบรมออนไลน ์

การวิจัย 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกนัการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทกัษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นายยุทธชัย  ด้วงสวัสดิ์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: "กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ส าหรับผู้สูงอายุ" ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบออนไลน์ 

ผ่านระบบ Cisco 
Webex Meeting 

การวิจัย 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 
 
 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

นางจิราวรรณ  คงเรือง การฝึกอบรม: การอบรมเชิงปฏิบตัิการระยะสั้น หลักสูตร 
ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการ
ท างาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) 
ส าหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
ร่วมกับ สสส. 

11- ก12 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Zoom 

การบริหารจัดการองค์กรสูค่วามสขุ 

  โครงการปลูกและปลุกจติส านึกด้านธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝา่ยตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางจิราวรรณ  คงเรือง (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 

นายกรีฑา  รักเล่ง ฝึกอบรม: จดัการความเครียดและพัฒนาความฉลาดทางด้าน
อารมณ ์

คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  

26 ก.พ. 2565 
ผ่านระบบออนไลน์ 

Webex 

การปฏิบัติงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ฝึกอบรม: Law Achievemant : เขียนเรซเูม่อย่างไรให้ปัง 
จบใหม่ยังไงก็ได้งาน 

คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  

23 ก.พ. 2565 
ผ่านระบบออนไลน์ 

Webex 

การพัฒนานิสิต 

  ฝึกอบรม: โครงการอบรมคอมพิวเตอร ์ คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  

9 ก.พ. 2565 
ผ่านระบบออนไลน์ 

Webex 

การพัฒนางานประจ า 

 ฝึกอบรม: การออกแบบ และจดัท า Infographics เพื่อการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ 
PREZI รุ่นที่ 28  

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัย

มหิด  

13 - 14 พ.ค. 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ 

Zoom 

การพัฒนางานประจ า 
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ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

   นายกรีฑา  รักเล่ง (ต่อ) ฝึกอบรม: ทักษะการปฏิบตัิงานด้านกฎหมาย (วิชามรดก) คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  

27 ก.พ. 2565 
สถานท่ีจัด ผ่านระบบ

ออนไลน์ Webex 

การพัฒนางานประจ า 

  ฝึกอบรม: ทักษะการปฏิบตัิงานด้านกฎหมาย (วิธีพิจารณา
ความอาญา 2) 

คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  

13 ก.พ. 2565 
สถานท่ีจัด ผ่านระบบ

ออนไลน์ Webex 

การพัฒนางานประจ า 

  โครงการปลูกและปลุกจติส านึกด้านธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

 การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

   นายกรีฑา  รักเล่ง (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

นางสาวสุดารัตน์  ด าฝ้าย การฝึกอบรม: การจดัการความเครียดและพัฒนาความฉลาด
ทางด้านอารมณ ์
ผู้จัด  

คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  

26 ก.พ. 2565 
 ผ่านระบบออนไลน์ 

Webex 

การปฏิบัติงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  การฝึกอบรม: Law Achievemant : เขียนเรซูเม่อย่างไรให้
ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน 

คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  

23 ก.พ. 2565 
 ผ่านระบบออนไลน์ 

Webex 

การพัฒนานิสิต 

  โครงการปลูกและปลุกจติส านึกด้านธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางสาวสุดารัตน์  ด าฝ้าย (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 

นางสาวกาญจนรัตน์ วรพงศ ์ การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การฝึกอบรม: โครงการซักซ้อมความเข้าใจการเข้สู่ต าแหน่งที่
สุงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

7 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 



 

 

132 

132 

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางสาวกาญจนรตัน์ วรพงศ ์(ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 



 

 

 

 

 

 

 
 


