
 

เลขที่....................... 
แบบรายงานการเข้าประชุม /อบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล    กลุ่มบุคคล 
 

ชื่อ - สกุล :  นางสาวแสงจันทร์  หวานอารมย์  ต าแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล        ฝ่าย: ส านักงานผู้อ านวยการ 
ชื่อหลักสูตร :  คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ครั้งที่ 1/2564    
วันเดือนปี   16  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 13.30 – 16.30 น. 
สถานที่จัด ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18  อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หน่วยงานผู้จัด สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
ค่าใช้จ่าย                    ไม่มี      มี  จ านวน....................บาท                          

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

 
สรุปสาระส าคัญ :  

  เรื่องท่ี 1  ก าหนดการด าเนินงานโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2564 
                ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก าหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้ส าหรับการสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยขณะนี้ ส่วนแผน
และยุทธศาสตร์ ได้จัดส่งข้อมูลสรุปวงเงินวิจัยในงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของ
ประเทศ  จ านวน 32  หน่วยงาน 
                 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการวิจัย การจัดท าสัญญารับทุน สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณดังกล่าว จึงขอให้พิจารณาก าหนดการปิดรับการด าเนินงานโครงการวิจัย (การอนุมัติโครงการและการท า
สัญญารับทุนวิจัย) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2564 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564  เพื่อด าเนินการจัดท า
สัญญารับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 
   
  เรื่องท่ี 2  เป้าหมายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                ตามที่ ในทุกๆ ปี สถาบันชั้นน า เช่น Quacquarelli Symonds (QS) และ Times Higher Education (THE) 
เป็นต้น จะท าการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยโลก โดยพิจารณาจากคะแนนตัวชี้วัดที่แต่ละสถาบันการจัดอันดับก าหนด ซึ่งใน
ปี 2021 สถาบันการจัดอันดับต่างๆ ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก ประจ าปี 2021 ดังนี้ 
                1. QS Asia University Rankings 2021 
                    ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 Quacquarelli Symonds Limited  หน่วยงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
จากสหราชอาณาจักร ได้มีการประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก ในภูมิภาคเอเซีย ประจ าปี 2021 (QS Asia 
University Rankings 2021) จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจ านวนทั้งสิ้น 650 มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเซีย โดยมี
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดอันดับทั้งสิ้นจ านวน 21 มหาวิทยาลัย 

     
 

    
 



                ผลอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก ในภูมิภาคเอเซีย ประจ าปี 2021 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย     
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่ในอันดับตาม QS Asia University Rankings 2021 เป็นล าดับที่  301-350        
โดยเป็นอันดับท่ี 12 ของประเทศ 
           2. Times Higher Education (THE) World University Rankings 2021 
               ในวันที่ 2 กันยายน 2563  Times Higher Education หรือ (THE) หน่วยงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก 
สหราชอาณาจักร ได้มีการประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก ในภูมิภาคเอเซีย ประจ าปี 2021 (Times Higher 
Education World University Rankings 2021)  ซึ่งในปี 2021 (THE) ได้ท าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจ านวนทั้งสิ้น 
1,526 มหาวิทยาลัย  ส าหรับการเข้าของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนั้น  ได้มีการเข้าร่วมจัดอันดับทั้งสิ้นจ านวน 17 
มหาวิทยาลัย 
                ผลอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก ในภูมิภาคเอเซีย ประจ าปี 2021 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
ในแต่ละด้าน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่ในอันดับที่ 17 ของประเทศตามคะแนน Overall Scores และเป็น
อันดับที่ 14 ของประเทศตามคะแนน Research และ Citations Scores 
                 เป้าหมายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                 1. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่อันดับ <200 ของ QS Asia University Rankings ในปี 2569 
                 2. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่อันดับ <1000 ของ Times Higher Education (THE) World University Rankings  
 
  เรื่องท่ี 3  ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย ประจ าปี 2563 - 2564 
               ในปีงบประมาณ 2563  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานวิจัย
และได้รับงบประมาณจัดสรรจากหน่วยงานภายนอก ส าหรับการด าเนินงานวิจัยจ านวนทั้งสิ้น 672 โครงการ   งบประมาณ
สนับสนุนทั้งหมด 234,868,938.88  บาท แบ่งออกเป็น 3 ประเภทลักษณะทุน ดังนี้ 
                

 ล าดับ       ประเภททุน    จ านวนโครงการ        งบประมาณ 
   1 รายได้มหาวิทยาลัย          110      20,953,500.00 
   2 รายได้หน่วยงาน          460      48,826,274.50 
   3 แหล่งทุนภายนอก          102    165,089,164.38 
                    รวม          672    234,868,938.88 

   
               การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564  (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ได้มีการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานวิจัยและได้รับงบประมาณจัดสรรจากหน่วยงานภายนอก ส าหรับ       
การด าเนินงานวิจัยจ านวนทั้งสิ้น 93 โครงการ  งบประมาณสนับสนุนทั้งหมด 94,642,247 บาท แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
ลักษณะทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564)  ดังนี้ 
                                                   

 ล าดับ       ประเภททุน    จ านวนโครงการ        งบประมาณ 
   1 กองทุน ววน.          49      51,164,000.00 
   2 รายได้มหาวิทยาลัย           5        2,465,000.00 
   3 รายได้หน่วยงาน          10           594,310.00 
   4 แหล่งทุนภายนอก          29       40,418,937.00 
                    รวม         93      94,642,247.00 



   เรื่องท่ี 4  ผลการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus ปี 2021 
               อาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ    
ในฐานข้อมูล Scopus ปี 2021 จ านวนทั้งสิ้น 49 บทความ  (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564)  ดังนี้ 
 

   ล าดับ                             คณะ        จ านวน 
     1 คณะวิทยาศาสตร์          20 
     2 คณะแพทยศาสตร์           7 
     3 คณะเภสัชศาสตร์           5 
     4 คณะวิศวกรรมศาสตร์           4 
     5 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร           2 
     6 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน           2 
     7 คณะพยาบาลศาสตร์           2 
     8 คณะทันตแพทยศาสตร์           1 
     9 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์           1 
    10 คณะเศรษฐศาสตร์           1 
    11 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย           1 
    12 คณะศึกษาศาสตร์           1 
    13 บัณฑิตวิทยาลัย           1 
    14 คณะสังคมศาสตร์           1 

 
 

  เรื่องท่ี 5  ผลการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
               อาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ปี 2552 
จนถึงปัจจุบัน  จ านวนทั้งสิ้น 279  ผลงาน  ไม่นับรวมลิขสิทธิ์  (ข้อมูล ณ วันที่  28 มกราคม 2564)  ดังนี้ 
 
               1. การยื่นค าขอและได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
           

        ประเภท 
(เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2552) 

       จ านวน 
     ที่ยื่นค าขอ 

  กรมทรัพย์สินรับจด 
ทะเบียน/รับแจ้งข้อมูล 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
          ของกรมฯ 

สิทธิบัตรการประดิษฐ์           52                2               50 
อนุสิทธิบัตร         152              66               86 
สิทธิบัตรการออกแบบ          75              24               51 
           รวม        279             92             187 

 
 
 
 
 



               2. การยื่นค าขอและได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ปี 2558-2563 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  2558  2559  2560  2561  2562  2563 2558-2563 
ได้ยื่นค าขอ     8    26    27    45    34    51     191 
ได้รับจดทะเบียน     4     6    17    16     8     8      59 

 
               3. ผลงานที่ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                  มีจ านวนทั้งสิ้น 19 ผลงาน  ได้รับค่าตอบแทนการเปิดเผยเทคโนโลยีและค่าตอบแทนการใช้สิทธิ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น  6,879,338  บาท 
 
  เรื่องท่ี 6  ผลการด าเนินงานโครงการที่ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ 
                ผลการด าเนินงานโครงการมราขอรับการพิจารณาจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) จ านวนทั้งสิ้น 973  โครงการ  ด าเนินการรับรองแล้ว  จ านวน 669  โครงการ  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 304 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.76 
 
  เรื่องท่ี 7  ผลการด าเนินงานโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยแหล่งทุนภายนอก 
                 ตามท่ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนการด าเนินงานโครงการวิจัยจากแหล่งทุน       
ภายนอก ประจ าปี 2560-2564  ในการนี้จึงขอสรุปจ านวนโครงการ งบวิจัย และค่าบริหารโครงการวิจัย ดังกล่าว (ข้อมูล 
ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564)  ดังนี้ 
 

   ปีงบประมาณ    โครงการ  งบวิจัย (บาท) ค่าบริหารโครงการ (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท) 
        2560         78 174,753,856.00        11,337,800.00 186,091,656.00 
        2561       117 167,132,032.00        11,283,924.00 178,415,956.00 
        2562       154 315,600,222.86        23,455,317.51 339,055,540.37 
        2563       102 152,389,268.69        12,699,895.69 165,089,164.38 
        2564        29 37,446,125.00          2,972,812.00   40,418,937.00 
     รวมทั้งสิ้น      480 847,321,504.55        61,749,749.20 909,071,253.75 

 
 

  เรื่องท่ี 8  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
               ด้วย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประกาศปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัย ด าเนินการวิจัยเพื่อสนองต่อ
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก 
โดยมีกลุ่มหัวข้อการวิจัยตามแพลตฟอร์ม  ดังนี้ 
 
 
 



             - แพลตฟอร์ม 1 การพัฒนาก าลังคน ยกระดับสถาบันความรู้และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
             - แพลตฟอร์ม 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าท้ายของสังคม 
             - แพลตฟอร์ม 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพ่ึงพา
ตนเองในระดับประเทศ 
             - แพลตฟอร์ม 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 
               ทั้งนี้สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(URMS) โดยเข้าไปสมัครได้ท่ี  http://urms.swu.ac.th  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 
 
  เรื่องท่ี 9  โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการวิจัย ประจ าปี 2564 
               สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ก าหนดจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการวิจัย ประจ าปี 2564  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
               1. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 รุ่น 3 เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ :  
การสร้างเครื่องมือวิจัยส าหรับสายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และการศึกษา ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 
2564  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา  จังหวัดชลบุรี 
              2. โครงการแนวทางการปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือการวิจัย หัวข้อ “การร่างค าขอรับสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร” ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2564  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา  จังหวัดชลบุรี 
          
  เรื่องท่ี 10  การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 14 
                 ด้วย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ก าหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย”  
ครั้งที่ 14  (Online Conference)  ในวันที่ 24  มิถุนายน 2564 มีสาขาที่เปิดรับจ านวน 5 สาขา  ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการศึกษา  และ
งานวิจัย R2R (Routine to Research)  งานวิจัยสถาบัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
        

ล าดับ                           กิจกรรม    ระยะเวลา 
   1 ลงทะเบียนผู้น าเสนอส่งบทความวิจัย 28 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
   2 เปิดรับบทความวิจัย (Full paper) ระบบออนไลน์เท่านั้น 28 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
   3 ประกาศผลการพิจารณาบทความ 23 เมษายน 2564 
   4 ผู้ผ่านการพิจารณาปรับแก้ไขบทความ 23 – 30 เมษายน 2564 
   5 การน าเสนอบทความวิจัย 24 มิถุนายน 2564 

 
  เรื่องท่ี 11  ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 
                  ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  ก าหนดจัด
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 “รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัย
นวัตกรรมอุดมศึกษาไทย เพ่ือการสร้างเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 4 – 6  สิงหาคม 2564 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเผยแพร่ผลงานวิจัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกสารใน
ทุกภูมิภาค ทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่ายบริหารการวิจัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่าย
บริหารการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 



  เรื่องท่ี 12  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  จ านวนทั้งสิ้น 40 ต าบล  ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
139,320,000 บาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยใน
พ้ืนที่เป็นหน่วยงานบูรณาการโครงการ (System Integrator) การจ้างงาน การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุม
ในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้อกการของชุมชน และการจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big 
Data) สามารถแบ่งตามหน่วยงานหลักของผู้รับผิดชอบโครงการ  ได้แก่  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  ได้รับ      
การจัดสรรส าหรับ 29 ต าบล และส่วนกิจการเพ่ือสังคม (บก.) ได้รับการจัดสรรส าหรับการด าเนินการ 11  ต าบล ซึ่งมี
งบประมาณในภาพรวมส าหรับการด าเนินงานโครงการดังกล่าวทั้ง 40 ต าบล ดังนี้ 
 

    กิจกรรมหลัก     จ านวนต าบล    งบรายต าบล          รวม 
การจ้างงาน           40      264,0000     105,600,000 
ด าเนินกิจกรรม           40       800,000       32,000,000 
บริหารจัดการ           40         43,000         1,720,000 
      รวมทั้งสิ้น          40     3,483,000     139,320,000 

 
  เรื่องท่ี 13  กิจกรรม Startup Thailand league 2021 
                ด้วย ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม Startup Thailand league 2021 ภายใต้โครงการกองทุนยุวสตาร์อัพ (Youth Startup 
Fund) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
                   1. ให้นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียนทุน อาจารย์ ที่อยู่ในเครือข่ายของแต่ละมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาขั้นสูง สามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าสูงให้ประเทศ ที่ช่วย
ผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข็มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว  ผ่านการพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) โดยมีเป้าหมายคือ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา 
และบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
                  2. สนับสนุนและส่งเสริมการน าผลงานของนิสิต และบุคลากรในมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณชน 
                  3. สร้างเครือข่ายหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการท างานระหว่ างมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภาบนอก 
                   โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม Online Coaching เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยเข้า Pitching ในงาน Startup Thailand League Mega Hackathon 2021 
 
  เรื่องท่ี 14  ผลการด าเนินงานกิจกรรมประกวดคลิป SMART START IDEA by GSB Startup 
                  ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก าหนดให้มี
การจัดกิจกรรมประกวดคลิป SMART START IDEA by GSB Startup ตามโจทย์ของธนาคารออมสินเป็นประจ าทุกเดือน 
โดยมีรางวัลทุนการศึกษาระดับมหาววิทยาลัย  รวม 20,000 บาท  และรางวัลทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  รวม 
100,000 บาท ประกวดเป็นประจ าทุกเดือน  นั้น 
 
 





หมายเหตุ  :  1. จัดท ารายงานฯ  หลังจากเข้าร่วมประชุม/ อบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน  ภายใน 7 วันท าการ  เสนอหัวหน้าฝา่ย
2. หัวหน้าฝ่ายเสนอความเห็น  ภายใน 3 วันท าการ  และเสนอต่อผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง
3. แจ้งผู้รายงานทราบ  และจัดเก็บเข้าแฟ้มรายงานการเข้าประชุม/ อบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน
4. หัวหน้าฝ่ายติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา
5. หัวหน้าฝ่ายรายงานผลการปรับปรุงพฒันาให้ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางไดท้ราบ


