
 
เลขที.่...................... 

แบบรายงานการเข้าอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
  รายบุคคล    กลุ่มบุคคล 

 
ชื่อ  -  สกุล  :   นางสาวอัญชลี ตุ้มทอง                                       ต ำแหน่ง : บรรณารักษ์ 
งำน  : งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อ  -  สกุล  :  นางสาวธนภร พึ่งพาพงศ์                                    ต ำแหน่ง : บรรณารักษ์ 
งำน  :                   -    
ชื่อหลักสูตร / ประชุม  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปี 2556 รุ่นที่ 3 
วันเดือนปี  วันที่ 22 เมษายน 2556  และ       
       ระหว่างวันที่ 27- 29 พฤษภาคม 2556                
       เวลา 8.30 -16.30 น.   

   

สถำนที่จัด   ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา จ. ระยอง 

 

หน่วยงำนผู้จัด   สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  
ค่ำใช้จ่ำย                    ไม่มี      มี  จ านวน...................บาท                          

เบิกจ่ายจากงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้  งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร    ได้รับ     ไม่ได้รับ  เนื่องจาก...........................................................................                         

   ไม่มี 
สรุปสำระส ำคัญ 

     สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ได้เห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเป็นอย่างมาก จึงได้จัดท า
โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” การอบรมครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 3 ทั้งนี้เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนางานด้านการ
วิจัย  เพ่ือการวางรากฐานระบบทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ให้มีการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
มากขึ้นในอนาคต และเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิจัยให้มีขีดความสามารถในการท าวิจัย สามารถเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติได้มากขึ้น 
              โครงการแบ่งเป็น 2 ภาค ประกอบด้วย 
              1. ภาคทฤษฎี   ในวันที่ 22 เมษายน 2556 มีการบรรยายในเรื่อง ความส าคัญและปัญหาการวิจัย การก าหนดประเด็น 
หัวข้อ  กระบวนการวิจัย แหล่งทุนวิจัยที่ส าคัญในประเทศไทย  การเขียนรายงานผลการวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ  
และทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
             2. ภาคปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 27- 29 พฤษภาคม 2556 ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จัดท าโครงการวิจัยคนละ 1 เรื่อง  
พร้อมให้เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  เพ่ือน าไปฝึกภาคปฏิบัติ และขอค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย  

        กลุ่มท่ี 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                   โดย รองศาสตราจารย์วิภาวี  อนุพันธ์พิศิษฐ์ 
        กลุ่มท่ี 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                  โดย รองศาสตราจารย์พรพิมล  ม่วงไทย 

 



 กลุ่มท่ี 3 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 
 โดยรองศาสตราจารย์อังศินันท์  อินทรก าแหง 

 กลุ่มท่ี 4 การเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา 
 โดย อาจารย์จารุวรรณ  พลอยดวงรัตน์ 

       ในวันแรกของการอบรม ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชาให้ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามเก่ียวกับงานวิจัยของผู้เข้ารับการ
อบรมแต่ละคน และให้ผู้เข้ารับการอบรมแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมเตรียมท าไฟล์ Presentation น าเสนอในที่ประชุม        

       วันที่สอง และวันที่สามภาคเช้า ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 30 คน เสนอเค้าโครงวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือน าไปเสนอขอทุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย และแหล่งทุนในการท าวิจัย
2. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท าวิจัย กับผู้เข้ารับการอบรมจากคณะ/ส านัก/สถาบันในประชาคม มศว
3. ได้เครือข่ายความร่วมมือ จากผู้เข้ารับการอบรมจากคณะ/ส านัก/สถาบันในประชาคม มศว
4. เป็นการเปิดโลกทัศน์เก่ียวกับการท าวิจัย พร้อมได้รับฟังค าแนะน าที่ดจีากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้ารับการอบรมซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

อาจารย์จากกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ท าให้ได้รับความรู้ในแขนงวิชาอ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึน

น ำควำมรู้ที่ได้รับมำใช้ปรับปรุงกำรท ำงำน  ดังต่อไปนี้ 
หัวข้อกำรปรับปรุง / พัฒนำ รำยงำนผลกำรปรับปรุง / พัฒนำ ภำยในวันที่ 

- - 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
       ส านักหอสมุดกลาง ควรส่งบรรณารักษ์/บุคลากรไปร่วมอบรมกับโครงการฯ ในรุ่นต่อๆ ไปอีก โดยจะต้องเตรียมศึกษาข้อมูล

ในการท าวิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัยไปให้พร้อม เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการอบรมอย่างเข้มแข็ง และผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมที่จะให้
ค าปรึกษาอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

 ผู้รายงาน.....นางสาวอัญชลี ตุ้มทอง....... 
 (....นางสาวอัญชลี ตุ้มทอง.....) 

วันที่.....14..../.....มิ.ย.............../.....2556..... 
ความคดิเหน็ของหวัหน้าหน่วยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 



........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วนัที.่.............../.........................../........... 
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารทีก่ ากบัดแูลหน่วยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
ลงชื่อ........................................ 

(.........................................) 
วนัที.่.............../.........................../........... 

หมายเหตุ  :  1. จดัท ารายงานฯ หลงัจากเขา้อบรม / สมัมนา / ศกึษาดงูาน ภายใน 15 วนั เสนอหวัหน้าหน่วยงาน 
2. หวัหน้าหน่วยงานเสนอความเหน็  ภายใน 3 วนั เสนอผูบ้รหิารทีก่ ากบัดแูล
3. แจง้ผูร้ายงานทราบ  และจดัเกบ็เขา้แฟ้ม  รายงานการเขา้อบรม / สมัมนา / ศกึษาดงูาน
4. หวัหน้าหน่วยงานตดิตามผลการปรบัปรงุพฒันา


