ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชื่อ-สกุล
อ.ดร.เกษม เปรมประยูร

รายละเอียดการพัฒนาตนเอง
โครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ทักษิณ รุ่นที่ 1

หน่วยงานที่จัด
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.ดร.ธัญชนก พูนศิลป์

สัมมนา Future Food Innovation for Better
Health and Wellness

สมาคมวิทยาศาสตร์และ
13-15 มิถุนายน 2562 / ศูนย์นิทรรศการ
เทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศ และการประชุมไบเทค กทม.
ไทย

อ.ดร.เกษม เปรมประยูร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความ
ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 23 กรกฎาคม 2562 / โรงแรมเดอเบด
เสี่ยงและการควบคุมภายในเอเชื่อมโยงการบรรลุ
เวเคชั่น ราชมังคลา โฮเทล อ.เมือง จ.สงขลา
ยุทธศาสตร์ขององค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์

อบรมในหัวข้อ Joyful and Creative Education คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
เรียนอย่างไรให้สนุก : ปลุกการเรียนรู้อย่าง
มหาวิทยาลัย
สร้างสรรค์ตลอดชีวิต

7 กันยายน 2562 / คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.เกษม เปรมประยูร

อบรมระบบ Objectives and Key Results
(OKRs)

16 ตุลาคม 2562 / โรงแรมราชมังคลา
สงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา

ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

วันที่
6 กุมภาพันธ์ 2562 - ตุลาคม 2563 /
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

การใช้ประโยชน์ /การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ

สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากงาน
ประชุมวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเฉพาะสาขา เพื่อฝึกให้นิสิตได้มีทักษะ
ในการคิดต่อยอดความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ชั้นเรียนเมื่อตอนที่ได้นิสิตได้ออกฝึกสอน

นาองค์ความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ชื่อ-สกุล

รายละเอียดการพัฒนาตนเอง

หน่วยงานที่จัด
เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา
ตอนบน

วันที่

อ.ดร.ธัญชก พูนศิลป์

ประชุมวิชาการระดับชาติ เครื่อข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 13 หัวข้อ
ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัมนาประเทศไทย 4.0 ให้
ยั่งยืน

20-22 พฤศจิกายน 2562 / โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

อ.ดร.เกษม เปรมประยูร

ศึกษาดูงานการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ ของโรงเรียน ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 22 พฤศจิกายน 2562 / โรงเรียน มอ.
มอ.วิทยานุสรณ์
วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การใช้ประโยชน์ /การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ
1. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการศึกษา และ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาเคมี มาปรับใช้
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ทันสมัยืพ่
เ อผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของ
Stakeholder และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ศตวรรษที่ 21
2. ได้นาเสนองานวิจัยภาคบรรยาย ซึ่งเป็นการเพิ่ม
สมรรถนะการสอนและการวิจัยให้กับอาจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตร

ชื่อ-สกุล
อ.ดร.ธัญชนก พูนศิลป์

รายละเอียดการพัฒนาตนเอง
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง PCK for Teaching
Science

หน่วยงานที่จัด
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่
การใช้ประโยชน์ /การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ
21-22 ธันวาคม 2563 / คณะศึกษาศาสตร์ ได้นาความรู้ที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบการสอน
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาเคมี และได้เห็นภาพ
ของการประเมินสมรรถนะการสอนทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการนาไปพัฒนาต่อยอด
เป็นงานวิจัย
การเขียนเอกสารประกอบการสอนวิชา การสอน
เฉพาะสาขาและยังนาความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้กับ
นิสิตที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สาขา
วิทยาศาสตร์) และนิสิตที่เรียนวิชาการสอนเฉพาะ
สาขาอีกด้วย

ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์

โครงการอบรมผู้ประเมินรบบการประกันคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA มหาวิทยาลัยทักษิณ

24-26 ธันวาคม 2562 / โรงแรมราชมัง
คลาสงขลาเมอร์เมด จ.สงขลา และ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.ดร.ธัญชนก พูนศิลป์

โครงการอบรมผู้ประเมินรบบการประกันคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA มหาวิทยาลัยทักษิณ

24-26 ธันวาคม 2562 / โรงแรมราชมัง
คลาสงขลาเมอร์เมด จ.สงขลา และ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อ-สกุล
รายละเอียดการพัฒนาตนเอง
ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์, ผศ. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ดร.สมภพ อินทสุวรรณ, อ.ดร. หลักสูตรผลิตครู : การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ธัญชนก พูนศิลป์, อ.ดร.สุวรรณี สมรรถนะเป็นฐาน
เปลี่ยนรัมย์, อ.ดร.เกษม เปรม
ประยูร และ อ.ประชิต คงรัตน์

หน่วยงานที่จัด
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

วันที่
3-4 กุมภาพันธ์ 2563 / สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

การใช้ประโยชน์ /การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ

อ.ดร.ธัญชนก พูนศิลป์

นาเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ

Faculty of Agro Industy,
Chang Mai University

6-8 กุมภาพันธ์ 2563 / เชียงใหม่แกรนด์วิว ได้แลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากนานา
& คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศ หลากหลายสาขา ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์
และทัศนวิสัย
สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์เป็นฐาน

อ.ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา
ครั้งที่ 6

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14-17 กุมภาพันธ์ 2563 /
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี

ELOs2 มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การสอน
คณิตศาสตร์ จากการได้รับฟังการบรรยายและการ
เปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ทาให้สะท้อนถึงบทบาท
ใหม่ของครูในยุคศตวรรษที่ 21
ELOs6 ทาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
จากการเข้าร่วมชมโปสเตอร์นาเสนองานวิจัย
ปฏิบัติการทางด้านคณิตศาสตรศึกษา

ชื่อ-สกุล
อ.ดร.เกษม เปรมประยูร

รายละเอียดการพัฒนาตนเอง
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา
ครั้งที่ 6

หน่วยงานที่จัด
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่
14-17 กุมภาพันธ์ 2563 /
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี

อ.ดร.เกษม เปรมประยูร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

17-19 กุมภาพันธ์ 2563 / สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ

การใช้ประโยชน์ /การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ
ELOs2 มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การสอน
คณิตศาสตร์ จากการได้รับฟังการบรรยายและการ
เปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ทาให้สะท้อนถึงบทบาท
ใหม่ของครูในยุคศตวรรษที่ 21
ELOs6 ทาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
จากการเข้าร่วมชมโปสเตอร์นาเสนองานวิจัย
ปฏิบัติการทางด้านคณิตศาสตรศึกษา

