ที่ ศธ.64.16/ว1073

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000

24 ตุลาคม 2561
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน อธิการบดี/คณบดี/ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก/ผู้บริหารหน่วยงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ขององค์กรต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆ เป็นคนทันสมัย มีความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิ บัติงาน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ทําให้ระบบและวิธีปฏิบัติงานมี
สมรรถภาพดี ยิ่ งขึ้ น มี การติ ดต่ อประสานงานดี ยิ่ งขึ้ น เกิ ดการประหยั ด ลดความสิ้ นเปลื อง และช่ วยแบ่ งเบา
ภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในการตอบคําถามหรือให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการนี้ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ รวม 7 หลักสูตร ดังนี้
1. การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานด้วยแนวคิด LEAN โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดย อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
5. การวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์
6. กลยุทธ์การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ โดย อาจารย์เกษศิรินทร์ พิทักษ์ธนินท์
7. หลักการบัญชีและการวางแผนภาษีสําหรับธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
ท่านสามารถดูรายละเอียด และสํารองที่นั่งได้ที่ web site : www.ecba.tsu.ac.th )
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบด้วยจักขอบพระคุณอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
วาสนา สุวรรณวิจิตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
สํานักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ 074-317618, 074-317600 ต่อ 1815 โทรสาร 074-317698 มือถือ 081-4799953
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4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
วันที่ 29 มีนาคม 2562
ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา

1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การที่ผู้สอนจะจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์ผลต่อผู้เรียนนั้น ผู้สอนจะต้องมีองค์ความรู้ที่จําเป็นและสามารถนําความรู้ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ผู้สอนจะต้องมีความสามารถในการนําความรู้ไปใช้ใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ที่ เ ป็ น อยู่ ใ นชั้ น เรี ย น ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกัน ผู้สอนจะต้องมีเทคนิคในการถ่ายทอด ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน
3. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสายสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
4. วิทยากร
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. ค่าลงทะเบียน
ค่าอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 800 บาท ทั้งนี้ ผู้ข้าอบรมสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจํานวนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
6. สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1. เกียรติบัตร (เข้าอบรมไม่ต่ํากว่า 6 ชม.)
2. บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ
3. ทําเนียบรุ่น
4. กระเป๋าเอกสาร, เอกสารประกอบการอบรม
7. การชําระค่าลงทะเบียน
การชําระค่าลงทะเบียน ให้โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนกาญจนวณิชย์ สงขลา
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา (คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ) เลขที่บัญชี 366-1-30015-5
โดยท่านสามารถโอนผ่านตู้ ATM ได้ และเขียนชื่อผู้โอนส่ง Fax มาที่ 074-317698 หรือ สแกนส่ง mail ที่
nuk_nuk21@hotmail.com และเก็บหลักฐานไปแสดงในวันอบรมด้วย
8. การสมัคร ช่องทางการสมัคร
1. กรอกใบสมัครและส่ง fax ที่ 074--317698
2. สมัครทางระบบ โดยผ่าน www.ecba.tsu.ac.th  เลือกเมนูบริการวิชาการ  กรอกข้อมูลโครงการที่สมัคร
3. กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และส่ง E-mail : nuk_nuk21@hotmail.com
สอบถามรายละเอียด คุณธรรญชนก id line : nuknuk21 , 081-4799953 หรือ 074-317600 ต่อ 1815
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กําหนดการโครงการ
วันที่
29
มี.ค.
62

เวลา
08.00 - 09.00 น.
09.00 – 17.00 น.
(พัก รับประทานอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน เวลา
10.30 - 10.45 น.
12.00 – 13.00 น.
15.00 – 15.15 น.)

กิจกรรม
ลงทะเบียนและพิธีเปิด
การบรรยาย
- การเลือกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
- การเขียน มคอ.3 เป็นภาษาอังกฤษ (TQF: HEd3)
- เทคนิคการเตรียมกิจกรรมก่อนเข้าเนื้อหาในชั้นเรียน (Icebreaker)
- เทคนิคการสอนเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ กรณีห้องเรียนขนาดเล็ก
- การฝึกปฏิบัติการสอนเป็นภาษาอังกฤษช่วงที่ 1
- เทคนิคการสอนเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษกรณีห้องเรียนขนาดใหญ่
- การฝึกปฏิบัติการสอนเป็นภาษาอังกฤษช่วงที่ 2
- กิจกรรมเสริมและการประเมินผล
- การประเมินผลแบบผสมและการปรับเทคนิคการสอนเมื่อเกิดปัญหา
ตอบประเด็นปัญหา ข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ปิดการอบรม และมอบเกียรติบัตร
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ใบสมัคร
 1. การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน
 รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (สมัครภายในวันที่ 30 พ.ย. 61)
 รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (สมัครภายในวันที่ 20 ธ.ค. 62)
 รุ่นที่ 3 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (สมัครภายในวันที่ 20 ม.ค. 62)
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานด้วยแนวคิด LEAN
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (สมัครภายในวันที่ 30 ม.ค. 62)
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา
(สมัครภายในวันที่ 10 ก.พ. 62)
 4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา
(สมัครภายในวันที่ 10 มี.ค. 62)
 5. การวิเคราะห์หลักทรัพย์
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา
(สมัครภายในวันที่ 10 มิ.ย. 62)
 6. กลยุทธ์การตลาดสื่อสังคมออนไลน์
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา
(สมัครภายในวันที่ 10 มิ.ย. 62)
 7. หลักการบัญชีและการวางแผนภาษีสําหรับธุรกิจ
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (สมัครภายในวันที่ 10 มิ.ย. 62)
ชื่อหน่วยงาน ..........................................................................................................................................................
ที่อยู่ ......................................................................................โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก .................................
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
1. .................................................................... ตําแหน่ง......................................... มือถือ .................................
2. .................................................................... ตําแหน่ง......................................... มือถือ .................................
3. .................................................................... ตําแหน่ง......................................... มือถือ .................................
4. .................................................................... ตําแหน่ง......................................... มือถือ .................................
5. .................................................................... ตําแหน่ง......................................... มือถือ .................................
FAX มาที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ โทรสาร 074-317698 หรือ สแกนส่ง mail ที่
nuk_nuk21@hotmail.com (ใบสมัครสามารถสําเนาเพิ่มได้)
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