ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ (1 สิงหาคม 2561-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์

อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

อ.ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ , ผศ.ดร.
เรวดี กระโหมวงศ์ , อ.ดร.วัลลยา ธรรม
อภิบาล อินทนิน และ อ.ดร.เมธี ดิ
สวัสดิ์

รายละเอียดการพัฒนาตนเอง
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MoA

การใช้ประโยชน์ /การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ
วันที่/สถานที่
ได้แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในต่างประเทศ การแลกเปลี่ยน 25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 / วัดพุ
เรียนรู้วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ การเผยแพร่ศาสนาพุทธใน
ทธาราม ประเทศสหราชอาณาจักร
ต่างประเทศ และความร่วมมือในการพัฒนานิสิตร่วมกับวัดและชาวไทย
ในประเทศสหราชอาณาจักร รวมถึงวิธีการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในวิถีชุมชนไทยในต่างประเทศ

หน่วยงานที่จัด
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประชุมหารือเรื่อง นโยบายการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์

2 พฤศจิกายน 2562 ณ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง Differently
Abled : New Perspective for Inclusive
Higher Education

6-7 ธันวาคม 2561 / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ หรือ application ที่นามาใช้เป็นเครื่องมือ 14-16 พฤศจิกายน 2561 / โรงแรมแอมบาส
ในการออกแบบการเรียนแบบ Active Learning เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน ซาเดอร์ กทม.
สนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย

ประชุมวิชาการเรื่อง การเรียนรู้และพัฒนา
การศึกษาในบริบทการเปลี่ยนแปลง

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนา Growth mindset การ
18 มกราคม 2562 / มหาวิทยาลัยศรีนครินท
เปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้ รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยทาง
รวิโรฒ กทม.
การศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และการประเมินโครงการทาง
การศึกษา และได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาครูในบริบทการ
เปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ที่บูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
และกระบวนการ PLC

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม
Outcomes-Based Education และ Backward
Design

20-21 พฤศจิกายน 2561 / โรงแรมนิวซีซั่น
สแควร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อ-สกุล
รายละเอียดการพัฒนาตนเอง
อ.ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ และ อ.ดร. ประชุมวิชาการเรื่อง การเรียนรู้และพัฒนา
วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน
การศึกษาในบริบทการเปลี่ยนแปลง

การใช้ประโยชน์ /การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ
ใช้ประโยชน์ในด้านการวิจัยของหลักสูตร

วันที่/สถานที่
18 มกราคม 2562 / มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ กทม.

หน่วยงานที่จัด
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ

ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ , อ.ดร.ชัยลิขิต
สร้อยเพชรเกษม, อ.ดร.ธนิยา เยาดา,
อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน ,
ผศ.ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ , อ.ดร.
เสาวรส ยิ่งวรรณะ, อ.ดร.สุธาสินี
บุญญาพิทักษ์ และ อ.ดร.เมธี ดิสวัสดิ์

ประชุมสัมมนาวิชาการการวัดผล ประเมินผล และ
วิจัยทางการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่
27 "การวัด ประเมินผล และการวิจัยในสังคมพหุ
วัฒนธรรม"

20-22 กุมภาพันธ์ 2562 / โรงแรมบีพี สมิหลา ความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์
บีช สงขลา ตาบลบ่อยาง อาเภอบ่อยาง จังหวัด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
สงขลา
กับ โปรแกรมวิชาวัดผลการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา, สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อ
การพัฒนา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ
สาขาวิชาจิตวิทยาและวิจัยทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี

อ.ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์

สัมมนาวิชาการ การพัฒนากาลังคนเพื่อยกระดับ
สมรรถนะตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาไทยแบบพลิกโฉม : ร่วม
สร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง

25 มีนาคม 2562 / โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์
โฮเต็ล ประตูน้า กทม.

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ.ดร.ธนิยา เยาดา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN
QA

24-25 เมษายน 2562 / ห้องประชุมชั้น 2
สานักหอสมุด ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

15 พฤษภาคม 2562 / ห้อง SC315 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ

ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ , อ.ดร.ธนิยา โครงการยกระดับหนังสือ ตารา สู่งานพิมพ์
เยาดา, อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อิน
ทนิน และ อ.ดร.เมธี ดิสวัสดิ์

