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       15  พฤษภาคม  2562 
 
เร่ือง    ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเขารวมอบรมหลกัสูตรพฒันาบุคลากร   
 
เรียน   อธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก/ผูบริหารหนวยงาน  

สิ่งที่สงมาดวย  หลักสูตรพัฒนาบุคลากร  
 

           ดวยคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ขององคกรตางๆ เพื่อใหบุคลากรไดรับความรู ความคิดใหมๆ เปนคนทันสมัย มีความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดีตอ
การปฏิบัติงาน และสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหระบบและวิธีปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
           ในการนี้ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของทาน เขารวมฝกอบรม
หลักสูตรตาง ๆ รวม 6 หลักสูตร ดังนี้ 

1. การอบรมและฝกปฏิบัติการเขียนคูมือปฏิบัติงาน เพ่ือใชในการตอสัญญาจาง และใชขอกําหนด
ตําแหนงที่สูงขึ้น โดย คุณธรรญชนก ขนอม 

2. การอบรมและฝกปฏิบัติการเขียนผลงานวิเคราะหเพ่ือใชในการตอสัญญาจางและใชขอกําหนด  
ตําแหนงที่สูงขึ้น โดย คุณธรรญชนก ขนอม  

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการวิจัย โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต สงสม 
4. การอบรมและฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล เพ่ือการวิจัยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

โดย อาจารย ดร.ธนวิทย บุญสิทธิ์ 
5. การอบรมและฝกปฏิบัติเทคนิคการจดัการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ  

โดย อาจารย ดร.ธนวิทย  บุญสิทธิ์ 
6. การอบรมและฝกปฏิบัติการวิเคราะหหลักทรัพย โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต สงสม  

           ทานสามารถดูรายละเอียดฉบับเต็ม และสมัครไดที่ web site : www.ecba.tsu.ac.th   
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและแจงบุคลากรในสังกัดทราบดวยจักขอบพระคุณอยางสูง  

 
         ขอแสดงความนับถือ         

          วาสนา  สุวรรณวิจิตร                                                                            

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร)             
                          คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

                          ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ           
สํานักงานคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ   
โทรศัพท 074-317618  ตอ  1815  โทรสาร  074-317698  มือถือ  081-4799953 

 

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ       

มหาวิทยาลยัทักษิณ อําเภอเมือง                                                                      

จังหวัดสงขลา  90000     

     

 

ที่  ศธ.64.16/ว505 

                                                       
     

http://www.ecba.tsu.ac.th/
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โครงการบริการวิชาการ : หลักสูตรระยะส้ัน 
ประจําป พ.ศ. 2562 – 2564 

 
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
1. ช่ือโครงการ  การอบรมและฝกปฏิบัติการเขียนคูมือปฏิบัติงานเพ่ือใชตอสัญญาจางและใชขอกําหนด
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

2. หลักการและเหตุผล 
  สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง จะมีบุคลากรท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ปจจุบัน 
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ไดใหความสําคัญและสนับสนุนการเขาสูตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
ของบุคลากรสายสนับสนุน  โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมิน
เขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นความสําคัญใน
เรื่องดังกลาว จึงกําหนดจัดโครงการอบรม ฝกปฏิบัติ และติดตามผลการเขียนคูมือปฏิบัติงาน เพ่ือใชใน
การตอสัญญาจางและใชขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงคของโครงการ 
         1.. เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีเขารวมโครงการ ไดฝกปฏิบัติการเขียนคูมือปฏิบัติงาน 
       2. เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีเขารวมโครงการ ไดนําคูมือปฏิบัติงาน มาปรึกษาวิทยากรและ
นําไปปรับปรุงผลงานใหมีคุณภาพตอไป 

3. เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุน มีผลงานท่ีสามารถนําไปขอรับการประเมินเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน      
4. สรางเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการรวมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 

4. หัวขออบรม  

วันท่ี เวลา กิจกรรม 

หนึ่ง 07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน 

 08.00 – 08.30 น. พิธีเปด 

 08.30 – 17.00 น. 

(พัก รับประทานอาหาร

วางและเครื่องดื่ม อาหาร

กลางวัน เวลา 

10.30 - 10.45 น.    

12.00 – 13.00 น. 

15.00 – 15.15 น.) 

การบรรยาย  ความหมายของคูมือปฏิบัติงาน 

                 วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน 

                 ลักษณะของคูมือปฏิบัติงานท่ีดี 

                 โครงรางและรูปแบบของคูมือปฏิบัติงาน 

                 การเขียนคูมือปฏิบัติงาน บทท่ี1 - 5  

                 เทคนิคการเขียนคูมือปฏิบัติงานใหเขาใจงาย 

  

สอง 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 

 08.30 – 17.00 น. 

 

-ฝกปฏิบัตการเขียนคูมือปฏิบัติงาน 

-นําคูมือปฏิบัติงานท่ีเขียนแลว มาใหวิทยากรใหคําแนะนํา ใหขอเสนอแนะ 

และปรับแก 
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วันท่ี เวลา กิจกรรม 

(พัก รับประทานอาหาร

วางและเครื่องดื่ม อาหาร

กลางวัน เวลา 

10.30 - 10.45 น.    

12.00 – 13.00 น. 

15.00 – 15.15 น.) 

ตอบประเด็นปญหา ขอซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ปดการอบรม  และมอบเกียรติบัตร 

 

5. วิธีการอบรม  ใชวิธีการบรรยาย และฝกปฏิบัติ 

6. ระยะเวลาในการอบรม  จํานวน 2 วัน  

7. วิทยากร คุณธรรญชนก ขนอม และทีมงาน 

8. กําหนดการจัดอบรม  
     รุนท่ี 1 วันท่ี 8-9 ตุลาคม 2562 โรงแรมหาดใหญรามา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

     รุนท่ี 2 วันท่ี 13-14 สิงหาคม 2563 โรงแรมไดมอนส อ.เมือง จ.สุราษฎรธาน ี

     รุนท่ี 3 วันท่ี 10-11 สิงหาคม 2564 โรงแรมหาดใหญรามา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

9. สถานท่ีจัดอบรม  โรงแรมหาดใหญรามา อ.หาดใหญ จ.สงขลา,โรงแรมไดมอนส อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 

10. คุณสมบัติและจํานวนผูเขาอบรม บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และผูสนใจท่ัวไป  

จํานวน 50 คน/รุน  

11. คาอบรม   คาลงทะเบียนอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 2,500 บาท ท้ังนี้ ผูเขาอบรมสามารถเบิกจาย
งบประมาณไดเต็มจํานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
         เง่ือนไขพิเศษ สําหรับผูสมัครสังกัดหนวยงานเดียวกัน และโอนเงินพรอมกัน 5 คน ไดรับสวนลด
คนละ 300 บาท เหลือ คาลงเทะเบียนคนละ 2,200 บาท  

        การชําระคาลงทะเบียน ใหโอนเขาบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนกาญจนวณิชย  สงขลา   
ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา (คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ) เลขท่ีบัญชี 366-1-30015-5 
โดยทานสามารถโอนผานตู ATM ได  และเขียนชื่อผูโอนสง  Fax  มาท่ี 074-317698 หรือ สแกนสง mail  
ท่ี  nuk_nuk21@hotmail.com  และเก็บหลักฐานไปแสดงในวันอบรมดวย   

12. เกณฑการใหใบประกาศ  ผูเขาอบรมจะตองมีเวลาเขาอบรม ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาการ
อบรมท้ังหมด  

13. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
          1. บุคลากรสายสนับสนุน ท่ีเขารวมโครงการ ไดฝกปฏิบัติการเขียนคูมือปฏิบัติงาน 
       2. บุคลากรสายสนับสนุน ท่ีเขารวมโครงการ ไดนําคูมือปฏิบัติงาน มาปรึกษาวิทยากรผูเชี่ยวชาญ 
และนําไปปรับปรุงผลงานใหมีคุณภาพตอไป 
 

mailto:nuk_nuk21@hotmail.com
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3. บุคลากรสายสนับสนุน มีผลงานท่ีสามารถนําไปขอรับการประเมินเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน      
4. มีเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการรวมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก    

14. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขท่ี 140 หมูท่ี 4 
ตําบล เขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท 074-317618 ตอ 1815 โทรสาร 074-317698 
ผูประสานงาน คุณธรรญชนก  ขนอม  โทรศัพท 081-4799953 
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โครงการบริการวิชาการ : หลักสูตรระยะส้ัน 
ประจําป พ.ศ. 2562 – 2564 

 
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
1. ช่ือโครงการ  การอบรมและฝกปฏิบัติการเขียนผลงานวิเคราะหเพ่ือใชตอสัญญาจางและใชขอกําหนด
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

2. หลักการและเหตุผล 
  สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง จะมีบุคลากรท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ปจจุบัน 
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ไดใหความสําคัญและสนับสนุนการเขาสูตําแหนงชํานาญการ ชํานาญพิเศษ  
ของบุคลากรสายสนับสนุน  โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมิน
เขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นความสําคัญใน
เรื่องดังกลาว จึงกําหนดจัดโครงการอบรม ฝกปฏิบัติ และติดตามผลการเขียนผลงานวิเคราะห เพ่ือใชใน
การตอสัญญาจางและใชขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงคของโครงการ 
         1. เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีเขารวมโครงการ ไดฝกปฏิบัติการเขียนผลงานวิเคราะห  
       2. เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีเขารวมโครงการ ไดนําผลงานวิเคราะห มาปรึกษาวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญ และนําไปปรับปรุงผลงานใหมีคุณภาพตอไป 

3. เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุน มีผลงานท่ีสามารถนําไปขอรับการประเมินเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน      
4. สรางเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการรวมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 

4. หัวขออบรม  

วันท่ี เวลา กิจกรรม 

หนึ่ง 07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน 

 08.00 – 08.30 น. พิธีเปด 

 08.30 – 17.00 น. 

(พัก รับประทานอาหาร

วางและเครื่องดื่ม อาหาร

กลางวนั เวลา 

10.30 - 10.45 น.    

12.00 – 13.00 น. 

15.00 – 15.15 น.) 

การบรรยาย  ความหมายของผลงานวิเคราะห  

                 โครงรางของผลงานวิเคราะห 

                 การพิจารณาเรื่องท่ีจะนํามาวิเคราะห 

                 องคประกอบของเอกสารการวิเคราะห 

                 เทคนิคการเขียนผลงานการวิเคราะห  

                 การเขียนผลงานวิเคราะหบทท่ี 1 -5 

         

สอง 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 

 08.30 – 17.00 น. 

 

-ฝกปฏิบัตการเขียนผลงานวิเคราะห 

-นําผลงานวิเคราะหท่ีเขียนแลว มาใหวิทยากรใหคําแนะนํา  

ใหขอเสนอแนะ และปรับแก 
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วันท่ี เวลา กิจกรรม 

(พัก รับประทานอาหาร

วางและเครื่องดื่ม อาหาร

กลางวัน เวลา 

10.30 - 10.45 น.    

12.00 – 13.00 น. 

15.00 – 15.15 น.) 

ตอบประเด็นปญหา ขอซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ปดการอบรม  และมอบเกียรติบัตร 

 

5. วิธีการอบรม  ใชวิธีการบรรยาย และฝกปฏิบัติ 

6. ระยะเวลาในการอบรม  จํานวน 2 วัน  

7. วิทยากร คุณธรรญชนก ขนอม และทีมงาน 

8. กําหนดการจัดอบรม  

     รุนท่ี 1 วันท่ี 21-22 ตุลาคม 2562 โรงแรมหาดใหญรามา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

     รุนท่ี 2 วันท่ี 21-22 ตุลาคม 2563 โรงแรมไดมอนส อ.เมือง จ.สุราษฎรธาน ี

     รุนท่ี 3 วันท่ี 21-22 ตุลาคม 2564 โรงแรมหาดใหญรามา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

9. สถานท่ีจัดอบรม  โรงแรมหาดใหญรามา อ.หาดใหญ จ.สงขลา,โรงแรมไดมอนส อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 

10. คุณสมบัติและจํานวนผูเขาอบรม บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และผูสนใจท่ัวไป  

จํานวน 50 คน/รุน  

11. คาอบรม   คาลงทะเบียนอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 2,500 บาท ท้ังนี้ ผูเขาอบรมสามารถเบิกจาย
งบประมาณไดเต็มจํานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
         เง่ือนไขพิเศษ สําหรับผูสมัครสังกัดหนวยงานเดียวกัน และโอนเงินพรอมกัน 5 คน ไดรับสวนลด
คนละ 300 บาท เหลือ คาลงเทะเบียนคนละ 2,200 บาท  

        การชําระคาลงทะเบียน ใหโอนเขาบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนกาญจนวณิชย  สงขลา   
ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา (คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ) เลขท่ีบัญชี 366-1-30015-5 
โดยทานสามารถโอนผานตู ATM ได  และเขียนชื่อผูโอนสง  Fax  มาท่ี 074-317698 หรือ สแกนสง mail  
ท่ี  nuk_nuk21@hotmail.com  และเก็บหลักฐานไปแสดงในวันอบรมดวย   

12. เกณฑการใหใบประกาศ  ผูเขาอบรมจะตองมีเวลาเขาอบรม ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาการ
อบรมท้ังหมด  
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13. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
            1. เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีเขารวมโครงการ ไดฝกปฏิบัติการเขียนผลงานวิเคราะห  
       2. เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีเขารวมโครงการ ไดนําผลงานวิเคราะห มาปรึกษาวิทยากร 
และนําไปปรับปรุงผลงานใหมีคุณภาพตอไป 

3. เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุน มีผลงานท่ีสามารถนําไปขอรับการประเมินเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน      
4. สรางเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการรวมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก   

14. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขท่ี 140 หมูท่ี 4 
ตําบล เขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท 074-317618 ตอ 1815 โทรสาร 074-317698 
ผูประสานงาน คุณธรรญชนก  ขนอม  โทรศัพท 081-4799953 
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โครงการบริการวิชาการ : หลักสูตรระยะส้ัน 
ประจําป พ.ศ. 2562 – 2564 

 
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
1. ช่ือโครงการ  การอบรมและฝกปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันหนวยงานและองคกรตาง ๆ ท้ังในภาครัฐและเอกชน ไดใหความสําคัญกับการวิจัยเปน
อยางมาก โดยเฉพาะการวิจัยประยุกตท่ีเนนการนําผลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานและ
องคกรโดยตรงและทําอยางตอเนื่อง โดยใชวิธีวิทยาการวิจัยในลักษณะตาง ๆ ท่ีมีความสอดคลองและ
เหมาะสมกับเรื่องท่ีตองการปรับปรุงและพัฒนา ซ่ึงเรามักจะเรียกการวิจัยในลักษณะนี้วา “การวิจัย
สถาบัน” ในสวนของสถาบันอุดมศึกษาเองก็ไดใหความสําคัญกับการวิจัยสถาบัน ผลท่ีไดจากการวิจัย
สถาบันนอกจากจะนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันแลว ยังเปนผลงานทางวิชาการท่ี
สามารถนําไปใชในการขอรับการประเมินเพ่ือความกาวหนาในวิชาชีพของผูทําวิจัยไดอีกทางหนึ่ง  

3. วัตถุประสงคของโครงการ 
           1. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจการวิจัยสถาบัน กระบวนการเขียนขอเสนอโครงการ 

วิจัยสถาบัน และสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสถาบัน เพ่ือ

พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่องได 

   2. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดแนวทางในการวิเคราะห/สังเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนจากงานท่ีตนเองปฏิบัติเปน

ประจํา สามารถพัฒนาตอยอดเปนงานวิจัยสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ  

   3. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสถาบันไดอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม  

นําไปรับทุนสนับสนุนจากหนวยงาน ผลิตผลงานวิจัย และนําผลงานไปขอตําแหนงท่ีสูงข้ึนได  

4. หัวขออบรม  

วันท่ี เวลา กิจกรรม 

หนึ่ง 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนและพิธเีปด 

 09.00 – 17.00 น. 

 

(พัก รับประทานอาหาร

วางและเครื่องดื่ม อาหาร

กลางวัน เวลา 

10.30 - 10.45 น.    

12.00 – 13.00 น. 

15.00 – 15.15 น.) 

การบรรยาย   

- มโนทัศนการวิจัย   
- การกําหนดโจทยการวิจัยสถาบัน 
- ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย  
- วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
- นิยามศัพทเฉพาะ 
- ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
- การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
- กรอบแนวคิดในการวิจัย 
- ทฤษฎี สมมุติฐานการวิจัย 
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วันท่ี เวลา กิจกรรม 

- ขอบเขตของโครงการวิจัย 
- วิธีดําเนินการวิจัย 

สอง 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 

 08.30 – 17.00 น. 

(พัก รับประทานอาหาร

วางและเครื่องดื่ม อาหาร

กลางวัน เวลา 

10.30 - 10.45 น.    

12.00 – 13.00 น. 

15.00 – 15.15 น.) 

การบรรยาย  
- ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอด

โครงการวิจัย 
     -    การเขียนรายงานการวิจัย 
      
 
ฝกปฏิบัติ  
     -     การวิเคราะห/สังเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนจากงานท่ีปฏิบัติ  
     -     เขียนขอเสนอโครงการวิจัยสถาบัน    
 
ตอบประเด็นปญหา ขอซักถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

ปดการอบรม  และมอบเกียรติบัตร 

 

5. วิธีการอบรม  ใชวิธีการบรรยาย และฝกปฏิบัติ 

6. ระยะเวลาในการอบรม  จํานวน 2 วัน  

7. วิทยากร ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต สงสม และทีมงาน 

8. กําหนดการจัดอบรม 
     รุนท่ี 1 วันท่ี 21-22 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมหาดใหญรามา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
     รุนท่ี 2 วันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมไดมอนส อ.เมือง จ.สุราษฎรธาน ี
     รุนท่ี 3 วันท่ี 18-19 พฤศจิกายน 2564 โรงแรมหาดใหญรามา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

9. สถานท่ีจัดอบรม   
     โรงแรมหาดใหญรามา อ.หาดใหญ จ.สงขลา, โรงแรมไดมอนส อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 

 10. คุณสมบัติและจํานวนผูเขาอบรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ มีความ
มุงม่ันเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะดานการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสถาบัน และสามารถ
เขารับการฝกอบรมไดตลอดหลักสูตร จํานวน 50 คน/รุน  

11. คาอบรม   คาลงทะเบียนอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 2,500 บาท ท้ังนี้ ผูเขาอบรมสามารถเบิกจาย
งบประมาณไดเต็มจํานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
         เง่ือนไขพิเศษ สําหรับผูสมัครสังกัดหนวยงานเดียวกัน และโอนเงินพรอมกัน 5 คน ไดรับสวนลด
คนละ 300 บาท เหลือ คาลงเทะเบียนคนละ 2,200 บาท  

        การชําระคาลงทะเบียน ใหโอนเขาบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนกาญจนวณิชย  สงขลา   
ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา (คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ) เลขท่ีบัญชี 366-1-30015-5 
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โดยทานสามารถโอนผานตู ATM ได  และเขียนชื่อผูโอนสง  Fax  มาท่ี 074-317698 หรือ สแกนสง mail  
ท่ี  nuk_nuk21@hotmail.com  และเก็บหลักฐานไปแสดงในวันอบรมดวย   

12. เกณฑการใหใบประกาศ  ผูเขาอบรมจะตองมีเวลาเขาอบรม ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาการ
อบรมท้ังหมด  

13. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
           1. ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจการวิจัยสถาบัน กระบวนการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย

สถาบัน และสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสถาบัน เพ่ือพัฒนา

ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่องได 

   2. ผูเขาอบรมไดแนวทางในการวิเคราะห/สังเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนจากงานท่ีตนเองปฏิบัติเปนประจํา 

สามารถพัฒนาตอยอดเปนงานวิจัยสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ  

   3. ผูเขาอบรมสามารถเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสถาบันไดอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม  นําไปรับ

ทุนสนับสนุนจากหนวยงาน ผลิตผลงานวิจัย และนําผลงานไปขอตําแหนงท่ีสูงข้ึนได  

14. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขท่ี 140 หมูท่ี 4 
ตําบล เขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท 074-317618 ตอ 1815 โทรสาร 074-317698 
ผูประสานงาน คุณธรรญชนก  ขนอม  โทรศัพท 081-4799953 
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โครงการบริการวิชาการ : หลักสูตรระยะส้ัน 

ประจําป พ.ศ. 2562 – 2564 
 
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
1. ช่ือโครงการ   การอบรมและฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวิจัยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

2. หลักการและเหตุผล 
 ในการทําวิจัยเชิงปริมาณท้ังในกลุมวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร นักวิจัยจําเปนตองวิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติและการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตัวชวย หลักสูตรนี้เปนหลักสูตร
ในการฝกฝนทักษะในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรม SPSS และ Stata ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ี
ใชงานงายและมีประสิทธิภาพในการวิเคราะหขอมูล และในหลักสูตรมุงเนนการนําเสนอผลงานวิจัยท่ี
ถูกตองและเหมาะสม เพ่ือใหนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยท่ีสนใจท้ังในกลุมนักวิจัยทางวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร สามารถปฏิบัติการวิเคราะหและนําเสนอผลการวิจัยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูเขาอบรม สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลได 

 2. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถแปลผลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลได  

 3. เพ่ือใหผูเขาอบรม สามารถออกแบบการวิจัยและเลือกสถิติท่ีใชไดอยางเหมาะสม          

4. หัวขออบรม  

วันท่ี เวลา กิจกรรม 

หนึ่ง 08.00 - 09.00 น. 

09.00 – 17.00 น. 

(พัก รับประทานอาหาร

วางและเครื่องดื่ม 

อาหารกลางวัน เวลา 

10.30 - 10.45 น.    

12.00 – 13.00 น. 

15.00 – 15.15 น.) 

 

ลงทะเบียนและพิธเีปด 

การบรรยาย 

      การใชโปรแกรม SPSS 

ฝกปฏิบัติ  

     การใชโปรแกรม SPSS 

สอง 08.00 – 08.30 น. 

08.30 – 17.00 น. 

(พัก รับประทานอาหาร

วางและเครื่องดื่ม 

อาหารกลางวัน เวลา 

ลงทะเบียน 
การบรรยาย 
      การใชโปรแกรม Stata 
ฝกปฏิบัติ  
      การใชโปรแกรม Stata  
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วันท่ี เวลา กิจกรรม 

10.30 - 10.45 น.    

12.00 – 13.00 น. 

15.00 – 15.15 น.) 

 
ตอบประเด็นปญหา ขอซักถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

ปดการอบรม  และมอบเกียรติบัตร 

  

5. วิธีการอบรม  ใชวิธีการบรรยาย และฝกปฏิบัติ 

6. ระยะเวลาในการอบรม  จํานวน 2 วัน  

7. วิทยากร อาจารย ดร.ธนวิทย  บุญสิทธิ์ และทีมงาน 

8. กําหนดการจัดอบรม 
     รุนท่ี 1 วันท่ี 16-17 มกราคม 2563 ณ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
     รุนท่ี 2 วันท่ี 14-15 มกราคม 2564 ณ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  

9. สถานท่ีจัดอบรม   
     คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

10. คุณสมบัติและจํานวนผูเขาอบรม บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 
จํานวน 30 คน/รุน  

11. คาอบรม  คาลงทะเบียนอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 2,000 บาท ท้ังนี้ ผูเขาอบรมสามารถเบิกจาย
งบประมาณไดเต็มจํานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
       เง่ือนไขพิเศษ สําหรับผูสมัครสังกัดหนวยงานเดียวกัน และโอนเงินพรอมกัน 5 คน ไดรับ
สวนลดคนละ 200 บาท เหลือ คาลงเทะเบียนคนละ 1,800 บาท  
                 การชําระคาลงทะเบียน ใหโอนเขาบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนกาญจนวณิชย  
สงขลา  ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา (คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ) เลขท่ีบัญชี 366-1-
30015-5 โดยทานสามารถโอนผานตู ATM ได  และเขียนชื่อผูโอนสง  Fax  มาท่ี 074-317698 หรือ 
สแกนสง mail ท่ี  nuk_nuk21@hotmail.com  และเก็บหลักฐานไปแสดงในวันอบรมดวย  

12. เกณฑการใหใบประกาศ  ผูเขาอบรมจะตองมีเวลาเขาอบรม ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาการ
อบรมท้ังหมด  

13. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
           1. ผูเขาอบรม สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลได 

   2. ผูเขาอบรมสามารถแปลผลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลได  

   3. ผูเขาอบรม สามารถออกแบบการวิจัยและเลือกสถิติท่ีใชไดอยางเหมาะสม 

14. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขท่ี 140 หมูท่ี 4 
ตําบล เขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท 074-317618 ตอ 1815 โทรสาร 074-317698 
ผูประสานงาน คุณธรรญชนก  ขนอม  โทรศัพท 081-4799953 
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โครงการบริการวิชาการ : หลักสูตรระยะส้ัน 

ประจําป พ.ศ. 2562 – 2564 
 
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
1. ช่ือโครงการ   การอบรมและฝกปฏิบัติเทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ 

2. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน การท่ีผูสอน
จะจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์ผลตอผูเรียนนั้น ผูสอนจะตองมีองคความรูท่ี
จําเปนและสามารถนําความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมกับสถานการณตางๆ 
ผูสอนจะตองมีความสามารถในการนําความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ
ท่ีเปนอยูในชั้นเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็เชนเดียวกัน ผูสอนจะตองมี
เทคนิคในการถายทอด ดึงดูดความสนใจของผูเรียนได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

 2. เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิค ปญหาและอุปสรรค รวมท้ังแนวทางการจัดการเรยีนการสอน    

4. หัวขออบรม  

วันท่ี เวลา กิจกรรม 

หนึ่ง 08.00 - 09.00 น. 

09.00 – 17.00 น. 

(พัก รับประทาน

อาหารวางและ

เครื่องดื่ม อาหาร

กลางวนั เวลา 

10.30 - 10.45 น.    

12.00 – 13.00 น. 

15.00 – 15.15 น.) 

ลงทะเบียนและพิธีเปด 

การบรรยาย   

  - การเลือกรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
  - การเขียน มคอ.3 เปนภาษาอังกฤษ (TQF: HEd3) 
  - เทคนิคการเตรียมกิจกรรมกอนเขาเนื้อหาในชั้นเรียน (Icebreaker) 
  - เทคนิคการสอนเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ กรณีหองเรียนขนาดเล็ก 
   
 

สอง 08.00 - 09.00 น. 

09.00 – 17.00 น. 

(พัก รับประทาน

อาหารวางและ

เครื่องดื่ม อาหาร

กลางวัน เวลา 

ลงทะเบียน การบรรยาย   

  - การฝกปฏิบัติการสอนเปนภาษาอังกฤษชวงท่ี 1 
  - เทคนิคการสอนเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษกรณีหองเรียนขนาดใหญ 
  - การฝกปฏิบัติการสอนเปนภาษาอังกฤษชวงท่ี 2 
  - กิจกรรมเสริมและการประเมินผล 
  - การประเมินผลแบบผสมและการปรับเทคนิคการสอนเม่ือเกิดปญหา 
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10.30 - 10.45 น.    

12.00 – 13.00 น. 

15.00 – 15.15 น.) 

 
ตอบประเด็นปญหา ขอซักถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

ปดการอบรม  และมอบเกียรติบัตร 

 

5. วิธีการอบรม  ใชวิธีการบรรยาย และฝกปฏิบัติ 

6. ระยะเวลาในการอบรม  จํานวน 2 วัน  

7. วิทยากร อาจารย ดร.ธนวิทย  บุญสิทธิ์ และทีมงาน 

8. กําหนดการจัดอบรม 

     รุนท่ี 1 วันท่ี 13-14 มีนาคม 2563 ณ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
     รุนท่ี 2 วันท่ี 12-13 มีนาคม 2564 ณ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  

9. สถานท่ีจัดอบรม  คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

10. คุณสมบัติและจํานวนผูเขาอบรม บุคลากรสายวิชาการ และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ จํานวน 30 คน/รุน  

11. คาอบรม  คาลงทะเบียนอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 2,000 บาท ท้ังนี้ ผูเขาอบรมสามารถเบิกจาย
งบประมาณไดเต็มจํานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
       เง่ือนไขพิเศษ สําหรับผูสมัครสังกัดหนวยงานเดียวกัน และโอนเงินพรอมกัน 5 คน ไดรับ
สวนลดคนละ 200 บาท เหลือ คาลงเทะเบียนคนละ 1,800 บาท  
                 การชําระคาลงทะเบียน ใหโอนเขาบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนกาญจนวณิชย  
สงขลา  ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา (คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ) เลขท่ีบัญชี 366-1-
30015-5 โดยทานสามารถโอนผานตู ATM ได  และเขียนชื่อผูโอนสง  Fax  มาท่ี 074-317698 หรือ 
สแกนสง mail ท่ี  nuk_nuk21@hotmail.com  และเก็บหลักฐานไปแสดงในวันอบรมดวย  

12. เกณฑการใหใบประกาศ  ผูเขาอบรมจะตองมีเวลาเขาอบรม ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาการ
อบรมท้ังหมด  
13. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
           1. ผูเขาอบรมสามารถจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

 2. ผูเขาอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิค ปญหาและอุปสรรค รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนการสอน   

14. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขท่ี 140 หมูท่ี 4 
ตําบล เขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท 074-317618 ตอ 1815 โทรสาร 074-317698 
ผูประสานงาน คุณธรรญชนก  ขนอม  โทรศัพท 081-4799953 
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โครงการบริการวิชาการ : หลักสูตรระยะส้ัน 
ประจําป พ.ศ. 2562 – 2564 

 
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
1. ช่ือโครงการ  การอบรมและฝกปฏิบัติการวิเคราะหหลักทรัพย 

2. หลักการและเหตุผล 
 สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันผูท่ีมีเงินออมหรือผูตองการลงทุนมีความตองการท่ีจะลงทุนเพ่ือใหได
ผลตอบแทนท่ีสูง ในชวงท่ีอัตราดอกเบี้ยสูงผูมีเงินออมอาจนําไปฝากธนาคารซ่ึงสามารถไดผลตอบแทน
คอนขางดี แตในปจจุบันเปนชวงท่ีอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดต่ํา ซ่ึงการลงทุนแบบเดิมๆอาจให
ผลตอบแทนไมมากนัก ทางเลือกการลงทุนมีมากมายแตก็มาพรอมกับความเสี่ยง ดังนั้นผูออมหรือผูลงทุน
จะตองศึกษาการลงทุนนั้นๆกอนท่ีจะนําเงินไปลงทุน สําหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพยหรือการลงทุน
ในหุน เพ่ือเพ่ิมโอกาสทํากําไร บุคคลท่ีประสบความสําเร็จในตลาดหุนตองมีความรูและความเขาใจใน
ตลาดหุน ทําใหเลือกลงทุนไดอยางแมนยําในราคาท่ีเหมาะสมและไดกําไร ซ่ึงหลักสูตรการลงทุน
หลักทรัพยสําหรับมือใหมไดออกแบบเนื้อหาการฝกอบรมไวเปนลําดับข้ันตอน ปูพ้ืนฐานการลงทุน การ
วิเคราะหปจจัยท่ีมีตอการลงทุน และการฝกปฏิบัติโปรแกรมทดลองการลงทุนหลักทรัพยของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยการอบรมใชภาษาท่ีเขาใจงายพรอมยกตัวอยางใหเห็นชัดเจน แมจะเปน
มือใหมไมมีพ้ืนฐานการลงทุนในหุนมากอนก็สามารถเขาใจ  ไดงาย 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถรูและเขาใจเก่ียวกับการลงทุนหลักทรัพย 

 2. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถวิเคราะหปจจัยท่ีมีตอการลงทุนหลักทรัพย 

 3. เพ่ือใหผูเขาอบรมฝกปฏิบัติโปรแกรมทดลองการลงทุนหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    

4. หัวขออบรม  

วันท่ี เวลา กิจกรรม 

หนึ่ง 08.00 - 09.00 น. 

09.00 – 17.00 น. 

 

(พัก รับประทานอาหาร

วางและเครื่องดื่ม 

อาหารกลางวัน เวลา 

10.30 - 10.45 น.    

12.00 – 13.00 น. 

15.00 – 15.15 น.) 

ลงทะเบียนและพิธีเปด 

การบรรยาย   

- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการลงทุนหลักทรัพย 
- การวิเคราะหปจจัยท่ีมีตอการลงทุนหลักทรัพย 
- การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน 
- การวิเคราะหปจจัยทางเทคนิค 
- ความรูเก่ียวกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

การฝกปฏิบัติ โปรแกรมทดลองการลงทุนหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย 
 
ตอบประเด็นปญหา ขอซักถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

ปดการอบรม  และมอบเกียรติบัตร 
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5. วิธีการอบรม  ใชวิธีการบรรยาย และฝกปฏิบัติ 

6. ระยะเวลาในการอบรม  จํานวน 1 วัน  

7. วิทยากร ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต สงสม และทีมงาน 

8. กําหนดการจัดอบรม 
     รุนท่ี 1 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
     รุนท่ี 2 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2564 ณ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  

9. สถานท่ีจัดอบรม  คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

10. คุณสมบัติและจํานวนผูเขาอบรม บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ จํานวน 30 คน/รุน  

11. คาอบรม  คาลงทะเบียนอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 800 บาท ท้ังนี้ ผูเขาอบรมสามารถเบิกจาย
งบประมาณไดเต็มจํานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
        การชําระคาลงทะเบียน ใหโอนเขาบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนกาญจนวณิชย  
สงขลา  ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา (คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ) เลขท่ีบัญชี 366-1-
30015-5 โดยทานสามารถโอนผานตู ATM ได  และเขียนชื่อผูโอนสง  Fax  มาท่ี 074-317698 หรือ 
สแกนสง mail ท่ี  nuk_nuk21@hotmail.com  และเก็บหลักฐานไปแสดงในวันอบรมดวย  
12. เกณฑการใหใบประกาศ  ผูเขาอบรมจะตองมีเวลาเขาอบรม ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาการ
อบรมท้ังหมด  

13. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
          1. ผูเขาอบรมสามารถรูและเขาใจเก่ียวกับการลงทุนหลักทรัพย 

   2. ผูเขาอบรมสามารถวิเคราะหปจจัยท่ีมีตอการลงทุนหลักทรัพย 

   3. ผูเขาอบรมฝกปฏิบัติโปรแกรมทดลองการลงทุนหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

14. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขท่ี 140 หมูท่ี 4 
ตําบล เขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท 074-317618 ตอ 1815 โทรสาร 074-317698 
ผูประสานงาน คุณธรรญชนก  ขนอม  โทรศัพท 081-4799953 
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ใบสมัคร 
 
 1. การอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกําหนดตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
        รุ่นท่ี 1 วันท่ี 8-9 ตุลาคม 2562  ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (สมัครภายในวันท่ี 30 ก.ย. 62) 
        รุ่นท่ี 2 วันท่ี 13-14 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนส์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (สมัครภายในวันท่ี 7 ส.ค. 63) 
        รุ่นท่ี 3 วันท่ี 10-11 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (สมัครภายในวันท่ี 7 ส.ค. 64) 
 2. การอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกําหนดตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
        รุ่นท่ี 1 วันท่ี 21-22  ตุลาคม 2562  ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (สมัครภายในวันท่ี 10 ต.ค. 62) 
        รุ่นท่ี 2 วันท่ี 21-22  ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนส์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (สมัครภายในวันท่ี 10 ต.ค. 63) 
        รุ่นท่ี 3 วันท่ี 21-22  ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (สมัครภายในวันท่ี 10 ต.ค. 64) 
 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการวิจัย 
        รุ่นท่ี 1 วันท่ี 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (สมัครภายในวันท่ี 15 พ.ย. 62) 
        รุ่นท่ี 2 วันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมไดมอนส์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (สมัครภายในวันท่ี 13 พ.ย. 63) 
        รุ่นท่ี 3 วันท่ี 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (สมัครภายในวันท่ี 13 พ.ย. 64) 
 4. การอบรมและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
        รุ่นท่ี 1 วันท่ี 16-17 มกราคม 2563 ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (สมัครภายในวันท่ี 28 ธ.ค. 62) 
        รุ่นท่ี 2 วันท่ี 14-15 มกราคม 2564 ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (สมัครภายในวันท่ี 28 ธ.ค. 63) 
 5. การอบรมและฝึกปฏิบัติเทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
        รุ่นท่ี 1 วันท่ี 13-14 มีนาคม 2563 ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (สมัครภายในวันท่ี 2 มี.ค. 63) 
        รุ่นท่ี 2 วันท่ี 12-13 มีนาคม 2564 ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (สมัครภายในวันท่ี 2 มี.ค. 64) 
 6. การอบรมและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หลักทรัพย์   
        รุ่นท่ี 1 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (สมัครภายในวันท่ี 1 พ.ค. 63) 
        รุ่นท่ี 2 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2564 ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (สมัครภายในวันท่ี 2 พ.ค. 64) 
   
ชื่อหน่วยงาน  .......................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่  ......................................................................................โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้สะดวก .................................  
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 
 
1. ....................................................................  ตําแหน่ง......................................... มือถือ .................................  
2. ....................................................................  ตําแหน่ง......................................... มือถือ ................................. 
3. ....................................................................  ตําแหน่ง......................................... มือถือ ................................. 
4. ....................................................................  ตําแหน่ง......................................... มือถือ ................................. 
5. ....................................................................  ตําแหน่ง......................................... มือถือ ................................. 
 
  FAX มาท่ีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   โทรสาร  074-317698 หรือ สแกนส่ง mail ท่ี  nuk_nuk21@hotmail.com   
 (ใบสมัครสามารถสําเนาเพิ่มได้) 
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