ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
สานักงานคณะศึกษาศาสตร์
ชื่อ-สกุล

รายละเอียดการพัฒนาตนเอง

หน่วยงานที่จัด

วันที่

การใช้ประโยชน์ /การได้รับรางวัล หรือการ
ยอมรับ

นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ, นาง โครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร 6 กุมภาพันธ์ 2562 - ตุลาคม 2563 /
เยาวลักษณ์ พริกบุญจันทร์,
มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1
บุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
และนางสาวเปมิกา สังข์ขรณ์
นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ, นาง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความ
ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 23 กรกฎาคม 2562 / โรงแรมเดอเบด
เยาวลักษณ์ พริกบุญจันท์, นาง เสี่ยงและการควบคุมภายในเอเชื่อมโยงการบรรลุ
เวเคชั่น ราชมังคลา โฮเทล อ.เมือง จ.สงขลา
สมนิตย์ สุกาพัฒน์, นางพิมพ์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
พิศา ศิริวัฒน์, นายเชาวรัตน์
2562
สัตยานุรักษ์ และนางสาวปัทมา
สานักโหนด
นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ และนาง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์ในการ
เยาวลักษณ์ พริกบุญจันทร์
ปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ”

ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 /ห้องสมิ ได้เรียนรู้ ศึกษาหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า
หลา2 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อาเภอเมือง ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
จังหวัดสงขลา
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561 ขอบเขตการนาไปใช้ วัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน และการรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน

ชื่อ-สกุล

รายละเอียดการพัฒนาตนเอง

นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ, นาง อบรมระบบ Objectives and Key Results
อุทัย ศิริคุณ, นางสาวเปมิกา
(OKRs)
สังข์ขรณ์, นางเยาวลักษณ์ พริก
บุญจันทร์ และนางสาวจงกล
วรรณ พิสิฐพันพร

หน่วยงานที่จัด

ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

วันที่

16 ตุลาคม 2562 / โรงแรมราชมังคลา
สงขลาเมอร์เมด เ.มือง จ.สงขลา

นางพิมพ์พิศา ศิริวัฒน์

โครงการอบรมหลักสูตร “ขั้นตอนและ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กระบวนการ การควบคุมพัสดุ การจัดทาทะเบียน
ทรัพย์สิน การตรวจสอบพัสดุประจาปี และการ
จาหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และการขาย
ทอดตลาด”

นางสาวเปมิกา สังข์ขรณ์

ประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 10 มกราคม 2563 / อิมแพค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี

นางสุภาภรณ์ คติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการ
ศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 / โรงแรมนิวซีซัน
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ, นาย โครงการซ้อมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
ว่อง ปาลรัตน์ , นายชัยยันต์
อัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดิษฐาพร, นางสุมนา อมร
วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562
อนุพงศ์, นางนงค์นาถ สุวรรณ
ทวี และนายนฤเศรษฐ์ พิริยชัย
หิรัญ

การใช้ประโยชน์ /การได้รับรางวัล หรือการ
ยอมรับ

1-3 พฤศจิกายน 2562 / โรงแรมไดมอนด์
พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

26 กุมภาพันธ์ 2563 / ห้องประชุม
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตสงขลา

สามารถนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
และกระบวนการควบคุมพัสดุ การจัดทา
ทะเบียนทรัพย์สิน การตรวจสอบพัสดุ ประจาปี
และการจาหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ
การขายทอดตลาด ไปดาเนินการขับเคลื่อน
กระบวนการดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ต่อไป

ชื่อ-สกุล

รายละเอียดการพัฒนาตนเอง

หน่วยงานที่จัด

นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

นางพิมพ์พิศา ศิริวัฒน์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้าน กรมบัญชีกลาง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ประจาปีงบประมาณ 2563

นางสาวอุษา ส่งศรี, นางสาว
โครงการฝึกอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก
จงกลวรรณ พิสิฐพันพร, นาง เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย
กิจจา ทองนิ่ม, นางมาริสา
สนับสนุน
ปานงาม และนางสาวศุกร์พรัตน์
รักษกาญจน์
บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่
17-19 กุมภาพันธ์ 2563 / สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ

24 กุมภาพันธ์-24 เมษายน 2563 / อบรม
แบบออนไลน์

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร 27 กุมภาพันธ์ 2563 / ห้อง IT สานัก
บุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
วิทยาเขตสงขลา
สงขลา

โครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย พฤศจิกายน 2562-มีนาคม 2563 /
(Happy University) คณะศึกษาศาสตร์(Happy ทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
Workplace) :“ศึกษาศาสตร์ Fit and Firm”

การใช้ประโยชน์ /การได้รับรางวัล หรือการ
ยอมรับ

ชื่อ-สกุล

รายละเอียดการพัฒนาตนเอง

นางเยาวลักษณ์ พริกบุญจันทร์, โครงการปลูกและปลุกจิตสานึกต่อต้านการทุจริต
นางพิพม์พิศา ศิริวัฒน์, นางอุทัย ในมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นแบบออนไลน์ผ่านโป
ศิริคุณ, นางสาวปัทมา สานัก แกรม webex
โหนด, นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐ
พันพร, นางกิจจา ทองนิ่ม,
นางสาวอุสุมา ดิสวัสดิ,์ นาย
เชาวรัตน์ สัตยานุรักษ์, นาง
นฤมล นันทรัตน์, ว่าที่ รต.หญิง
อัมพิกา อรัญดร และนางสาว
อุษา ส่งศรี

หน่วยงานที่จัด

วันที่
19 พฤษภาคม 2563 / ผ่านระบบ Webex

การใช้ประโยชน์ /การได้รับรางวัล หรือการ
ยอมรับ

