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เลขท่ี....................... 
แบบรายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล    กลุมบุคคล 
 

ชื่อ  -  สกุล : นางสาวอัญชลี ตุมทอง ตําแหนง : บรรณารักษ ฝายบริหารจัดการทรัพยากรฯ  
พรอมกับ นางสุจิตรา รัตนสิน 

ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สําหรับสายบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  
                    ครั้งท่ี 9 จามจุรีวิชาการ : แลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาคน พัฒนางานประจํา สูงานวิจัย 
วันเดือนป   วันท่ี 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2560                

สถานท่ีจัด ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

หนวยงานผูจัด คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คาใชจาย                    ไมมี      มี  จํานวน....7,000...........บาท                          
เบิกจายจากงบประมาณ  แผนดิน  เงินรายได งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร    ไดรับ     ไมไดรับ   
 

สรุปสาระสําคัญ :  

   การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 9 ในปนี้จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีหัวขอการประชุมวา จามจุรีวิชาการ: แลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาคน 
พัฒนางานประจํา สูงานวิจัย สรุปสาระสําคัญของการประชุมไดดังนี้ 

            วันท่ี 31 มีนาคม  2560 ในชวงเชามีการบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารยกิตติคุณ 
นายแพทยสุทธิพร จิตตมิตรภาพ : ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาววาบุคลากรในสายสนับสนุน
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการทํางานวิจัยไปในลักษณะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ลดชั้นตอน  
ลดระยะเวลา ลดทรัพยากร เพ่ือผลิตผลงานใหมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนบุคลากรในสายสนับสนุน-
วิชาการ จะตองปรับเปลี่ยนตนเองในเรื่อง : ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการใชภาษา 
ความสามารถในการใชเครื่องมือและเทคโนโลยี  ความใฝรู การบริหารเวลาเพ่ือการเรียนรู และใชแนวคิดในการ
แกปญหาท่ีใชความรูเปนฐาน (Critical thinking) 

            ดร. ธิติรัตน วิศาลเวทย : เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ีแทนรอง
ผูอํานวยการฝายบริหารวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กลาวถึงประสบการณในการทําวิจัยใน
หัวขอเรื่อง การวิจัยนโยบาย – ประสบการณจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยกลาวถึงการวิจัยนโยบายเพ่ือใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติจริง จะตองประกอบดวยหลักการพ้ืนฐาน 5 ประการดวยกัน คือ 
                1. หลักคิด คือการมองไปขางหนา กลาวคือการพัฒนานโยบาย ตองทําเปนกระบวนการ PDCA: Plan 
(วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การดําเนินการใหเหมาะสม) 

                2. หลักวิชา คือการรวบรวมขอมูล การวิเคราะห และการสรุปผลจัดทําขอเสนอมาตรการปฏิบัติดวย
ระเบียบวิธีวิจัย  
                3. หลักปฏิบัติ คือการแปลยุทธศาสตรการพัฒนา นโยบาย (Policy) และมาตรการหรือกลวิธี(Strategy)สู
การปฏิบัติจริง  

                4. หลักการมีสวนรวม คือ การทํางานรวมระหวางผูกําหนดนโยบายและมาตรการ ผูปฏิบัติตาม และผูท่ีมี
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สวนไดเสีย (Stakeholder) จากนโยบายและมาตรการนั้นๆ 
                 5. หลักพึงระวัง คือ การแสวงหาขอมูลสารสนเทศท่ีมีคุณคาประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงไมสามารถเสนอ
ทางเลือกสําหรับการแกปญหาไดทุกกรณี พึงระลึกเสมอวาการวิจัยเชิงนโยบายเปนเพียงสวนหนึ่งของปจจัยท่ีปอนเขา 
(inputs) สูการตัดสินใจเชิงนโยบาย (policy decision) เทานั้น โดยอาจมีปจจัยปอนเขาอ่ืนๆ ท่ีจะตองนํามา
ประกอบการตัดสินใจอ่ืนๆ อีก จึงจะเกิดการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพและปฏบิัติไดจริง 

                 ในชวงบายผูเขารวมประชุมวิชาการ สามารถเลือกเขาฟงการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 
(Oral Presentation) และแบบโปสเตอร (Poster Presentation) ไดตามความสนใจ แบงเปน 2 กลุม คือ กลุม 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนําเสนอผลงานตอเนื่องอีก 1 วัน ในวันท่ี 
1 เมษายน 2560  

                การประชุมในครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 6 คน 
เขารวมประชุม โดยมีผูนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 1 คน คือ นางสาวธิดารัตน วงษพันธุ นําเสนอผลงานเรื่อง 
การศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 
ผูนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร 1 คน คือ นายธนประสงค อยูพิศิษฐไตรวัติ นําเสนอผลงาน เรื่อง วิธีการสรางแรงจูงใจ
เพ่ือรับใชสังคม ของคายสรางแรงบันดาลใจเพ่ือรับใชสังคมนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผูเขารวม
ประชุมวิชาการ 4 คน จากคณะสังคมศาสตร 1 คน จากคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร 1 คน และ
จากสํานักหอสมุดกลาง 2 คน 

ประโยชนท่ีไดรับ :  
1. ไดรับความรู และแนวทางในการทําวิจัยสถาบัน ซ่ึงมุงเนนการแกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงงานประจําไปสูแนว

ปฏิบัติท่ีดี ตลอดจนสามารถผลิตนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือเปนเครื่องมือชวยทํางานใหมีความสะดวก และรวดเร็วข้ึน 
2. ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา โดยหลายๆ สถาบัน ไดสง

บุคลากรเขารวมประชุมวิชาการนี้อยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการชวยกระตุนใหบุคลากรมีแรงบันดาลใจในการทํางาน
วิจัยของสถาบัน  
ขอเสนอแนะ 
     ขอใหสงบุคลากรในฝายงานอ่ืนๆ  หมุนเวียนกันในการเขารวมประชุมวิชาการในลักษณะนี ้เพ่ือเปนการเปด
โอกาสใหบุคลากรในทุกๆ ฝายไดสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ในการพัฒนางานของตนเอง และของหองสมุดใหมี
ความเขมแข็งมากข้ึน รวมไปถึงไดฝกทักษะในการพูด การนําเสนอผลงานในท่ีชุมชนอีกดวย  

 
นําความรูท่ีไดรับมาใชปรับปรุงการทํางาน  ดังตอไปนี้ 

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันท่ี 
  

                                                                                ผูรายงาน  อัญชลี ตุมทอง และ สุจิตรา รัตนสิน 
   

                                                                                             18  เมษายน  2560 
 

ความคิดเห็นของหัวหนางาน 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
 



 3 

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

วันท่ี......./...................../.......... 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ........................................ 
(อาจารยสาโรช  เมาลานนท) 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
วันท่ี................/.........................../........... 

หมายเหตุ  :  1. จัดทํารายงานฯ หลังจากเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหนาหนวยงาน 
                2. หัวหนาหนวยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผูบริหารท่ีกํากับดูแล 
                3. แจงผูรายงานทราบ  และจัดเก็บเขาแฟม  รายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
                4. หัวหนาหนวยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา   

 


