
 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร 
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รายงานสรุปผลการดําเนินตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรพัยากรบุคคลและแผนพัฒนาบคุลากร สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และเป้าหมายท่ีกําหนดเพ่ือพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรให้เป็น
ผู้มีคุณภาพทั้งทางความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ รองรับ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี พ.ศ.2560-2564 และเป้าประสงค์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาที่จะให้ บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้  
 1) โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ มีตัวช้ีวัดร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (เป้าหมาย :   
ร้อยละ 100.00)  มีบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ จํานวน 17 คน 
จากบุคลากรท้ังหมด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ประเภทบุคลากร 
จํานวน
หลักสูตร 

การเข้าอบรม งบประมาณที่ใช้ 
(บาท) เข้า ไม่เข้า 

1 น.ส.พรทิพย ์เรืองปราชญ์ สายสนับสนุนวิชาการ 1   2,500
2 นายอนุพันธ์ สุทธิมาร สายสนับสนุนวิชาการ 1   -
3 น.ส.จุไรรัตน์ ต๊อดแก้ว สายสนับสนุนวิชาการ 1   1,000
4 น.ส.ชุติมา ธีรสุวรรณ สายสนับสนุนวิชาการ 1   -
5 น.ส.อารยา ยอดฉิม สายสนับสนุนวิชาการ 1   -
6 นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย สายสนับสนุนวิชาการ 1   -
7 น.ส.วรฤทัย หาญโชติพันธุ ์ สายสนับสนุนวิชาการ 1   -
8 นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ สายสนับสนุนวิชาการ 1   1,000
9 น.ส.อนุธิดา แสงใส สายสนับสนุนวิชาการ 1   1,000
10 น.ส.ธนัญญา ศานติธรรมกุล สายสนับสนุนวิชาการ 1   4,000
11 น.ส.เจนจิรา ชินวงษ์ สายสนับสนุนวิชาการ 3   4,000
12 น.ส.ชไมพร ยะปวง สายสนับสนุนวิชาการ 1   -
13 น.ส.สุรัสวด ีเรืองเดช สายสนับสนุนวิชาการ 1   600



 
 

 
 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ประเภทบุคลากร 
จํานวน
หลักสูตร 

การเข้าอบรม งบประมาณที่ใช้ 
(บาท) เข้า ไม่เข้า 

14 น.ส.สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ สายสนับสนุนวิชาการ 1   -
15 น.ส.ปัญชลิกา ตะเคียนราม สายสนับสนุนวิชาการ 1   -
16 นายวุฒิกร มะลิคง สายสนับสนุนวิชาการ 1   -
17 น.ส.พัชพรกานต ์ศรีบุญเพ็ง สายสนับสนุนวิชาการ 1   -

รวม 19 17 - 14,100
 
หมายเหตุ : งบประมาณที่ใช้ในการเข้าร่วมอบรมตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงินทั้งหมด ...14,100....บาท จาก
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 185,000 บาท 
 
 2) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร มีตัวช้ีวัดร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (เป้าหมาย ≥ 70.00) มีบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย จํานวน 17 คน จากบุคลากรท้ังหมด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑. ขอมูลสวนบุคคล

ช่ือ-สกุล นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล ตำแหนง เจาหนาท่ีวิจัย

กลุมบุคลากร⬜ สายวิชาการ ☑ สายสนับสนุนวิชาการ

๒. หลักสูตรหรือเร่ืองท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Rajabhat Dataset Workshop II” ขับเคล่ือนขอมูลยุทธศาสตรเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินสูขอมูลงานบริการวิชาการและขอมูลงานวิจัย

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๓.๑ ผศ.ดร.กิตติพงษ สุวรรณราช

อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลยสงคราม

๓.๒ ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๓.๓ ผศ.วุฒิชัย อินทรแกว

รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๓.๔ ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว

อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา

๓.๕ นายขจรศักด์ิ จิตอารัเสถียร

ผูอำนวยการศูนยสารสนเทศอุดมศึกษา สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

๓.๖ นายธนวิทย ชาญสุไชย

วิทยากรจากบริษัท HPE

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
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อาคารศูนยฝกประสบการณปฏิบัติการวิชาชีพ Princess Valaya มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ เลขท่ี ๑ หมูท่ี ๒๐ กม. ๔๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ระหวางวันท่ี ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

คาลงทะเบียนเขารวมอบรม ๔,๐๐๐ บาท

๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ในโครงการฝกอบรมน้ีตองการท่ีจะใหมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง ๓๘ แหง สามารถท่ีจะใชขอมูลรวมกัน

ดวยความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากน้ียังคำนึงถึงความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูลตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง ไดตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี

๑. ทำการคัดเลือกบุคคลากรในแตละกลุมเพ่ือทำทหนาท่ีในการรับผิดชอบและดูแลขอมูลในสวนของ

กลุมขอมูลราชภัฏ เพ่ือสามารถท่ีจะดำเนินการในการสงขอมูลใหครบถวนและสมบูรณ

๒. ทำการสงบุคลากรเขารวมอบรมพรอมเตรียมขอมูล (หากเปนบุคคลท่ีเขารวมในการอบรมท่ีผานมา

จะสามารถตอยอดดำเนินการได)

๓. ทำการพัฒนาและปรับปรุงขอมูลรวมกันในกลุมขอมูลราชภัฏอยางตอเน่ือง โดยเนนถึงขอมูลตาม

แผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ๒๐ ป

๘. สรุปเน้ือหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

สวนสำคัญอยางกน่ึงของการท่ีจะพัฒนาเขามาใหใชขอมูลรวมกันไดก็คือ จำเปนตองมีรูปแบบและ

การนำเสนอขอมูลท่ีสะดวกและรวดเร็วและสามารถท่ีจะใชงานไดงาย ดังน้ันทางคณะกรรมการจึงทำการ

กำหนดใหทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏไดใชวิธีการนำเสนอขอมูลผานทางแพลตฟอรมท่ีไมมีคาใชจาย ซ่ึงเกิดข้ึนใน

ระยะเร่ิมตนดวยการจัดเก็ฐขอมูลลงในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยของตนเอง และทำการนำเสนอผานทาง

แพลตฟอรมของกลุมขอมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดวย Google Applications ท่ีมีช่ือวา Connect Sheet

Google Data Studio และ Google Big Query โดยตองดำเนินการดังน้ี

๑. เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานโปรแกรม Google Data Studio และ Google Big

Query ซ่ึงจะใชระยะเวลาในการอบรมเปนระยะเวลาท้ังส้ิน ๓ วัน เร่ิมต้ังแตกระบวนการในการพัฒนาและ

ออกแบบตารางขอมูลท่ีใชสำหรับกลุมราชภัฏ (Rajabhat Dataset)
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๒.ดำเนินการเช่ือมตอขอมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีตนเองสังกัดเขากับเครือขายกลุมขอมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง และจะไดรับสิทธ์ิในการจัดเก็บขอมูลใน Rajabhat Dataset

๓. ดำเนินการออกแบบรายงานกลุมขอมูลราชภัฏในรูปแบบตาง ๆ ใหเหมาะสม

๔. กำหนดกลุมขอมูลใหมท่ีจะใชในกลุมขอมูลราชภัฏในลำดับถัดไป

๙. ปญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

- การใชขอมูลในการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานในสวนตาง ๆ ท่ี

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏไมมีแบบฟอรมสวนกลางใหแตละมหาวิทยาลัยดำเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูล ซ่ึงสงผลใหการรวบรวมขอมูลและการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง ๓๘ แหงไม

เปนไปในทิศทางเดียวกัน

- แผนการดำเนินงานในสวนการพัฒนาฐานขอมูลเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง ไมชัดเจน

สงผลใหเกิดปญหาในการเช่ือมตอขอมูลระหวางมหาวิทยาลัยและเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีถูกตองและ

เหมาะสม

- การอบรมเชิงปฏิบัติการไมมีเอกสารคูมือใหความรูท่ีระบุรายละเอียดวิธีการตาง ๆ ท่ีชัดเจนแกผูเขา

รวมอบรม ซ่ึงผูเขารวมอบรมจะตองไปคนหาขอมูลเพ่ิมเติมในภายหลัง

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

: - ตอตนเอง :

- เกิดความรูและความเขาใจในการใชงาน Google Applications อยาง Google

Data Studio เบ้ืองตน

- สามารถนำความรูเก่ียวกับ Google Data Studio มาประยุกตใชในการจัดการ

ขอมูลโครงการบริการวิชาการ และขอมูลครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏได

เบ้ืองตน

- สามารถคิดและวิเคราะหการเตรียมขอมูลตาง ๆ โดยอาศัยขอมูลจากฐานขอมูลเดิม (File

Excel) และ ขอมูลการตอบกลับจาก Google Form เพ่ือนำมาใชออกแบบการรายงานผลการดำเนินงานผาน

Google Data Studio ไดในอนาคต

: - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย :

- เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถเตรียมความพรอมในการเก็บรวบรวม

ขอมูลเพ่ือใชเปนฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย และเช่ือมตอขอมูลรวมกับเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง

ไดในอนาคต
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๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

เขาถึงขอมูลโครงการไดท่ีเว็บไซต rajabhat.net

๑๒. สำเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
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๑๓. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ

- ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏควรกำหนดแบบฟอรมสวนกลางใหแตละมหาวิทยาลัย

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงสงผลใหการรวบรวมขอมูลและการรายงานผลการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง ๓๘ แหง เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

- ควรมีการช้ีแจงรายละเอียดกระบวนวิธีการดำเนินการ และแผนการดำเนินงานในสวนการพัฒนา

ฐานขอมูลเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง เพ่ือใหการเช่ือมตอขอมูลระหวางมหาวิทยาลัยและเครือขาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนไปดวยความถูกตองและเหมาะสม

- ควรมีเอกสารคูมือใหความรูท่ีระบุรายละเอียดวิธีการตาง ๆ ท่ีชัดเจนแกผูเขารวมอบรม เพ่ือนำไปใช

ประกอบการเรียนรู และปฏิบัติงานไดอยางถูกวิธีและเหมาะสม

(ผูรายงาน)

(นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล)

วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน

การเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขาถึง เขาใจเทคนิคการตัดทำแผนบริหารความเส่ียง (Risk

Management Plan) ตามหลัก COSO เพ่ือผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตรขององคกร” คร้ังน้ี ถือเปน

ประโยชนบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีมีภาระงานรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายในของหนวยงานเปนอยางมาก ทำใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และเห็นถึงความสำคัญของการ

บริหารความเส่ียง สามารถบริหารจัดการและนำไปปรับใชในสถาบันวิจัยและพัฒนาไดอยางสรางสรรคและเปน

ประโยชนสูงสุด ผูอบรมสามารถจัดทำแผนบริหารความเส่ียงท่ีจะนำมาพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือความ

กาวหนาในสายงาน  พัฒนาหนวยงาน และมหาวิทยาลัยตอไป

(ลงช่ือ)

(นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ)

ตำแหนง  หัวหนาสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
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วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันถัดไป

เปนประโยชนอยางย่ิงตอผูเขาอบรมและหนวยงาน ทำใหมีการพัฒนาตนเอง มีความรูความเขาใจท่ี

ถูกตองในเร่ืองการบริหารความเส่ียง สามารถจัดทำแผนบริหารความเส่ียง และนำมาพัฒนาบริหารความเส่ียง

ในหนวยงานได รวมถึงถายทอดความรูท่ีไดรับจากการอบรมใหแกบริหาร บุคลากร และผูท่ีรับผิดชอบภาระ

งานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของหนวยงานไดเปนอยางดี

(ลงช่ือ)

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม)

ตำแหนง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑. ขอมูลสวนบุคคล

ช่ือ-สกุล นางสาวเจนจิรา ชินวงษ ตำแหนง เจาหนาท่ีวิจัย

กลุมบุคลากร⬜ สายวิชาการ ☑ สายสนับสนุนวิชาการ

๒. หลักสูตรหรือเร่ืองท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Rajabhat Dataset Workshop II” ขับเคล่ือนขอมูลยุทธศาสตรเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินสูขอมูลงานบริการวิชาการและขอมูลงานวิจัย

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๓.๑ ผศ.ดร.กิตติพงษ สุวรรณราช

อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลยสงคราม

๓.๒ ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๓.๓ ผศ.วุฒิชัย อินทรแกว

รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๓.๔ ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว

อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา

๓.๕ นายขจรศักด์ิ จิตอารัเสถียร

ผูอำนวยการศูนยสารสนเทศอุดมศึกษา สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

๓.๖ นายธนวิทย ชาญสุไชย

วิทยากรจากบริษัท HPE

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
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อาคารศูนยฝกประสบการณปฏิบัติการวิชาชีพ Princess Valaya มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ เลขท่ี ๑ หมูท่ี ๒๐ กม. ๔๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ระหวางวันท่ี ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

คาลงทะเบียนเขารวมอบรม ๔,๐๐๐ บาท

๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ในโครงการฝกอบรมน้ีตองการท่ีจะใหมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง ๓๘ แหง สามารถท่ีจะใชขอมูลรวมกัน

ดวยความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากน้ียังคำนึงถึงความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูลตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง ไดตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี

๑. ทำการคัดเลือกบุคคลากรในแตละกลุมเพ่ือทำทหนาท่ีในการรับผิดชอบและดูแลขอมูลในสวนของ

กลุมขอมูลราชภัฏ เพ่ือสามารถท่ีจะดำเนินการในการสงขอมูลใหครบถวนและสมบูรณ

๒. ทำการสงบุคลากรเขารวมอบรมพรอมเตรียมขอมูล (หากเปนบุคคลท่ีเขารวมในการอบรมท่ีผานมา

จะสามารถตอยอดดำเนินการได)

๓. ทำการพัฒนาและปรับปรุงขอมูลรวมกันในกลุมขอมูลราชภัฏอยางตอเน่ือง โดยเนนถึงขอมูลตาม

แผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ๒๐ ป

๘. สรุปเน้ือหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

สวนสำคัญอยางกน่ึงของการท่ีจะพัฒนาเขามาใหใชขอมูลรวมกันไดก็คือ จำเปนตองมีรูปแบบและ

การนำเสนอขอมูลท่ีสะดวกและรวดเร็วและสามารถท่ีจะใชงานไดงาย ดังน้ันทางคณะกรรมการจึงทำการ

กำหนดใหทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏไดใชวิธีการนำเสนอขอมูลผานทางแพลตฟอรมท่ีไมมีคาใชจาย ซ่ึงเกิดข้ึนใน

ระยะเร่ิมตนดวยการจัดเก็ฐขอมูลลงในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยของตนเอง และทำการนำเสนอผานทาง

แพลตฟอรมของกลุมขอมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดวย Google Applications ท่ีมีช่ือวา Connect Sheet

Google Data Studio และ Google Big Query โดยตองดำเนินการดังน้ี

๑. เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานโปรแกรม Google Data Studio และ Google Big

Query ซ่ึงจะใชระยะเวลาในการอบรมเปนระยะเวลาท้ังส้ิน ๓ วัน เร่ิมต้ังแตกระบวนการในการพัฒนาและ

ออกแบบตารางขอมูลท่ีใชสำหรับกลุมราชภัฏ (Rajabhat Dataset)
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๒.ดำเนินการเช่ือมตอขอมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีตนเองสังกัดเขากับเครือขายกลุมขอมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง และจะไดรับสิทธ์ิในการจัดเก็บขอมูลใน Rajabhat Dataset

๓. ดำเนินการออกแบบรายงานกลุมขอมูลราชภัฏในรูปแบบตาง ๆ ใหเหมาะสม

๔. กำหนดกลุมขอมูลใหมท่ีจะใชในกลุมขอมูลราชภัฏในลำดับถัดไป

๙. ปญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

- การใชขอมูลในการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานในสวนตาง ๆ ท่ี

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏไมมีแบบฟอรมสวนกลางใหแตละมหาวิทยาลัยดำเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูล ซ่ึงสงผลใหการรวบรวมขอมูลและการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง ๓๘ แหงไม

เปนไปในทิศทางเดียวกัน

- แผนการดำเนินงานในสวนการพัฒนาฐานขอมูลเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง ไมชัดเจน

สงผลใหเกิดปญหาในการเช่ือมตอขอมูลระหวางมหาวิทยาลัยและเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีถูกตองและ

เหมาะสม

- การอบรมเชิงปฏิบัติการไมมีเอกสารคูมือใหความรูท่ีระบุรายละเอียดวิธีการตาง ๆ ท่ีชัดเจนแกผูเขา

รวมอบรม ซ่ึงผูเขารวมอบรมจะตองไปคนหาขอมูลเพ่ิมเติมในภายหลัง

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

: - ตอตนเอง :

- เกิดความรูและความเขาใจในการใชงาน Google Applications อยาง Google

Data Studio เบ้ืองตน

- สามารถนำความรูเก่ียวกับ Google Data Studio มาประยุกตใชในการจัดการ

ขอมูลโครงการบริการวิชาการ และขอมูลครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏได

เบ้ืองตน

- สามารถคิดและวิเคราะหการเตรียมขอมูลตาง ๆ โดยอาศัยขอมูลจากฐานขอมูลเดิม (File

Excel) และ ขอมูลการตอบกลับจาก Google Form เพ่ือนำมาใชออกแบบการรายงานผลการดำเนินงานผาน

Google Data Studio ไดในอนาคต

: - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย :

- เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถเตรียมความพรอมในการเก็บรวบรวม

ขอมูลเพ่ือใชเปนฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย และเช่ือมตอขอมูลรวมกับเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง

ไดในอนาคต
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๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

เขาถึงขอมูลโครงการไดท่ีเว็บไซต rajabhat.net

๑๒. สำเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
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๑๓. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ

- ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏควรกำหนดแบบฟอรมสวนกลางใหแตละมหาวิทยาลัย

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงสงผลใหการรวบรวมขอมูลและการรายงานผลการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง ๓๘ แหง เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

- ควรมีการช้ีแจงรายละเอียดกระบวนวิธีการดำเนินการ และแผนการดำเนินงานในสวนการพัฒนา

ฐานขอมูลเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง เพ่ือใหการเช่ือมตอขอมูลระหวางมหาวิทยาลัยและเครือขาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนไปดวยความถูกตองและเหมาะสม

- ควรมีเอกสารคูมือใหความรูท่ีระบุรายละเอียดวิธีการตาง ๆ ท่ีชัดเจนแกผูเขารวมอบรม เพ่ือนำไปใช

ประกอบการเรียนรู และปฏิบัติงานไดอยางถูกวิธีและเหมาะสม

(ผูรายงาน)

(นางสาวเจนจิรา ชินวงษ)

วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน

การเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขาถึง เขาใจเทคนิคการตัดทำแผนบริหารความเส่ียง (Risk

Management Plan) ตามหลัก COSO เพ่ือผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตรขององคกร” คร้ังน้ี ถือเปน

ประโยชนบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีมีภาระงานรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายในของหนวยงานเปนอยางมาก ทำใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และเห็นถึงความสำคัญของการ

บริหารความเส่ียง สามารถบริหารจัดการและนำไปปรับใชในสถาบันวิจัยและพัฒนาไดอยางสรางสรรคและเปน

ประโยชนสูงสุด ผูอบรมสามารถจัดทำแผนบริหารความเส่ียงท่ีจะนำมาพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือความ

กาวหนาในสายงาน  พัฒนาหนวยงาน และมหาวิทยาลัยตอไป

(ลงช่ือ)

(นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ)

ตำแหนง  หัวหนาสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา



6

วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันถัดไป

เปนประโยชนอยางย่ิงตอผูเขาอบรมและหนวยงาน ทำใหมีการพัฒนาตนเอง มีความรูความเขาใจท่ี

ถูกตองในเร่ืองการบริหารความเส่ียง สามารถจัดทำแผนบริหารความเส่ียง และนำมาพัฒนาบริหารความเส่ียง

ในหนวยงานได รวมถึงถายทอดความรูท่ีไดรับจากการอบรมใหแกบริหาร บุคลากร และผูท่ีรับผิดชอบภาระ

งานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของหนวยงานไดเปนอยางดี

(ลงช่ือ)

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม)

ตำแหนง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑. ขอมูลสวนบุคคล

ช่ือ-สกุล นางสาวเจนจิรา ชินวงษ ตำแหนง เจาหนาท่ีวิจัย

กลุมบุคลากร⬜ สายวิชาการ ☑ สายสนับสนุนวิชาการ

๒. หลักสูตรหรือเร่ืองท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

การอบรมออนไลนรายวิชา CHULAMOOC3012 การงบประมาณภาครัฐ

โดย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chula Mooc)

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๓.๑ ศาสตราจารย ดร.จรัส สุวรรณมาลา

อาจารยประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chula Mooc)

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ไมเสียคาใชจาย

๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๑. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและทักษะเก่ียวกับการงบประมาณในภาครัฐ ท้ังในเชิงการออกแบบระบบ

๒. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและทักษะในการจัดทำ การวิเคราะห การบริหาร การติดตามผลการใชเงิน

งบประมาณ และการส่ือสารเร่ืองการงบประมาณของหนวยงานภาครัฐกับสาธารณชนไดอยางถูกตองเหมาะสม

๘. สรุปเน้ือหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
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วิชาการงบประมาณภาครัฐ เน้ือหาวิชาจะนำเสนอเก่ียวกับการวางแผนงบประมาณ การใหความเห็น

ชอบ การนำแผนไปปฏิบัติ การบริหารแผนงบประมาณ และการติดตามประเมินผล บทเรียนท้ัง 5 ตอน จัดทำ

ข้ึนเพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจบทบาท หนาท่ี ของผูบริหาร และผูปฏิบัติงานในภาครัฐในกระบวนการการ

งบประมาณ และสามารถนำไปปรับใชกับหนวยงานตนเอง เพ่ือใหการดำเนินงานดานการงบประมาณมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

เน้ือหาในรายวิชา การงบประมาณภาครัฐ ประกอบดวย

บทท่ี ๑ : งบประมาณในองคกรภาครัฐ

บทท่ี ๒ : วางแผนงบประมาณภาครัฐ

บทท่ี ๓ : การเสนอขอความเห็นชอบ / อนุมัติแผนงบประมาณ

บทท่ี ๔ : การบริหารงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ

บทท่ี ๕ : การตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในระบบงบประมาณ

๙. ปญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

-

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

: - ตอตนเอง :

- สามารถนำความรูมาปรับใชในการปฏิบัติทำงานเก่ียวกับการวางแผนการดำเนินงาน

ท่ีสอดคลองกับเสนอขออนุมัติ จัดสรร ดำเนินการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ

ของงบประมาณภาครัฐ

- เกิดความรูความเขาใจในการบริหารงบประมาณภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลท่ีสุด

: - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย :

- เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาใจกระบวนการ/ข้ันตอนเก่ียวกับการดำเนิน

งานงบประมาณภาครัฐอยางลึกซ้ึงมากข้ึน

- สามารถนำความรูจากการบริหารงบประมาณภาครัฐมาประยุกตใชในการวาง

แผนงาน งบประมาณ ในระดับหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
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เขาถึงบริการอบรมหลักสูตรออนไลนไดท่ี https://mooc.chula.ac.th/courses/189

๑๒. สำเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
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๑๓. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ

- หลักสูตรการอบรมออนไลนเปนประโยชนอยางมาก ทำใหผูอบรมสามารถบริหารจัดการเวลาในการ

อบรมไดดวยตนเอง และสามารถเขาถึง เรียนรู ตลอดจนทำความเขาใจเน้ือหาบทเรียนตาง ๆ ไดงาย

(ผูรายงาน)

(นางสาวเจนจิรา ชินวงษ)

วันท่ี ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน

การเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขาถึง เขาใจเทคนิคการตัดทำแผนบริหารความเส่ียง (Risk

Management Plan) ตามหลัก COSO เพ่ือผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตรขององคกร” คร้ังน้ี ถือเปน

ประโยชนบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีมีภาระงานรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายในของหนวยงานเปนอยางมาก ทำใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และเห็นถึงความสำคัญของการ

บริหารความเส่ียง สามารถบริหารจัดการและนำไปปรับใชในสถาบันวิจัยและพัฒนาไดอยางสรางสรรคและเปน

ประโยชนสูงสุด ผูอบรมสามารถจัดทำแผนบริหารความเส่ียงท่ีจะนำมาพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือความ

กาวหนาในสายงาน  พัฒนาหนวยงาน และมหาวิทยาลัยตอไป

(ลงช่ือ)

(นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ)

ตำแหนง  หัวหนาสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันถัดไป

เปนประโยชนอยางย่ิงตอผูเขาอบรมและหนวยงาน ทำใหมีการพัฒนาตนเอง มีความรูความเขาใจท่ี

ถูกตองในเร่ืองการบริหารความเส่ียง สามารถจัดทำแผนบริหารความเส่ียง และนำมาพัฒนาบริหารความเส่ียง

ในหนวยงานได รวมถึงถายทอดความรูท่ีไดรับจากการอบรมใหแกบริหาร บุคลากร และผูท่ีรับผิดชอบภาระ

งานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของหนวยงานไดเปนอยางดี

(ลงช่ือ)

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา)

ตำแหนง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑. ขอมูลสวนบุคคล

ช่ือ-สกุล นางสาวเจนจิรา ชินวงษ ตำแหนง เจาหนาท่ีวิจัย

กลุมบุคลากร⬜ สายวิชาการ ☑ สายสนับสนุนวิชาการ

๒. หลักสูตรหรือเร่ืองท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

Google Tools เพ่ือการพัฒนางาน โดย สำนักงาน ก.พ. รวมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผานโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Thai Mooc)

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๓.๑ อาจารย ดร.พันทิพา อมรฤทธ์ิ

อาจารยประจำศูนยวิชาการเทคโนโลยีและส่ือกสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๓.๒ อาจารย ดร.ชุติวัฒน สุวัตถิพงศ

อาจารยประจำศูนยวิชาการเทคโนโลยีและส่ือกสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

สำนักงาน ก.พ. รวมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผานโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Thai Mooc)

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

วันอาทิตยท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ไมเสียคาใชจาย

๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๑. ผูเรียนสามารถอธิบายการใชงานเคร่ืองมือ Google เพ่ือพัฒนาการทำงานได

๒. ผูเรียนสามารถใชเคร่ืองมือ Google ในการติดตอส่ือสารได
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๓. ผูเรียนสามารถใชเคร่ืองมือ Google ในการแบงปนพ้ืนท่ีการทำงานและทำงานรวมกันได

๔. ผูเรียนสามารถใชเคร่ืองมือGoogle ในการสรางแบบสำรวจและแบบสอบถามออนไลนได

๕. ผูเรียนสามารถใชเคร่ืองมือ Googleในการคนหาขอมูล สารสนเทศ และทรัพยากรเพ่ือการทำงานได

๖. ผูเรียนสามารถใชเคร่ืองมือ Googleเพ่ือการประชาสัมพันธผลงานและหนวยงานบนเว็บไซตได

๘. สรุปเน้ือหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เปนอีกหน่ึงความจำเปนเรงดวนท่ี

ควรสงเสริมใหกับบุคลากรหนวยงานของรัฐเพ่ือการทำงานและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ Google Tools

เปนเคร่ืองมือในการพัฒนางาน ผูใชงานสามารถนำไปประยุกตเปนเคร่ืองมือการทำงานรวมกันแบบออน

ไลนเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทำงานไดและสามารถบริหารจัดการการทำงานรวมกันผานอุปกรณพกพา

ไดหลากหลายซ่ึงสามารถเขาถึงได ทุกท่ี ทุกเวลา

หลักสูตรน้ีใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนางานและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำงานภายใตเคร่ืองมืออำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้ือหาประกอบไป

ดวย ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการใช Google tools เพ่ือการพัฒนางาน, Google Tools เพ่ือการติดตอส่ือสาร

อยางมืออาชีพ,Google Tools เพ่ือการแบงปนพ้ืนท่ีการทำงานและทำงานรวมกัน,Google Tools เพ่ือการ

สรางแบบสำรวจและแบบสอบถามออนไลน, Google Tools เพ่ือการคนหาขอมูล สารสนเทศ และทรัพยากร

เพ่ือการทำงาน,Google Tools เพ่ือการประชาสัมพันธผลงานและหนวยงานบนเว็บไซตอยางงายโดยผูเรียนใน

หลักสูตรน้ีจะสามารถนำความรูความเขาใจไปปฏิบัติและประยุกตใชในการทำงานและพัฒนางานใหมี

ประสิทธิภาพ โดยเน้ือหาในรายวิชา Google Tools เพ่ือการพัฒนางาน ประกอบดวย

บทท่ี ๑  ปฐมบทการใช Google Toolsเพ่ือการพัฒนางาน

๑.๑ เร่ือง ทักษะดิจิทัลกับการทำงานยุค 4.0

๑.๒ เร่ือง การใช Google Tools เพ่ือการพัฒนางาน

๑.๓ เร่ือง เร่ิมตนใชงาน Google Applications

๑.๔ เร่ือง สำรวจเคร่ืองมือ Google และการใชงาน Google

บทท่ี ๒ Google Tools เพ่ือการติดตอส่ือสารอยางมืออาชีพ

๒.๑ เร่ือง Gmail เพ่ือติดตอส่ือสารอยางมืออาชีพ

๒.๒ เร่ือง การจัดการรายช่ือผูติดตอใน Google Contacts อยางเปนระเบียบ

๒.๓ เร่ือง การสรางกลุมดวย Google Groups เพ่ืองานประชาสัมพันธในองคกร

๒.๔ เร่ือง Google Calendar เพ่ือสรางการนัดหมายและการประชุมอยางมืออาชีพ

๒.๕ เร่ือง Google Hangouts เพ่ือการประชุมทางไกลรวมกันผานจอภาพ



3

บทท่ี ๓ Google Tools เพ่ือการแบงปนพ้ืนท่ีการทำงานและทำงานรวมกันแบบออนไลน

๓.๑  เร่ือง Google Drive เพ่ือการจัดการขอมูลและแบงปนพ้ืนท่ีการทำงานรวมกัน

๓.๒ เร่ือง Google Docs เพ่ือการสรางงานเอกสารและทำงานขอมูลรวมกัน

๓.๓ เร่ือง Google Sheets เพ่ือการจัดการขอมูลอยางงาย

๓.๔ เร่ือง Google Slides เพ่ือการนำเสนองานอยางมืออาชีพ

บทท่ี ๔ Google Tools เพ่ือการสรางแบบสำรวจและแบบสอบถามออนไลน

๔.๑ เร่ือง Google Forms เพ่ือการสรางแบบสำรวจและแบบสอบถามออนไลน

๔.๒ เร่ือง Google Forms เพ่ือการสรางแบบทดสอบออนไลน

๔.๓ เร่ือง การดูผลสถิติขอมูลการตอบกลับและการนำผลไปใชงานจาก Google Forms

๔.๔ เร่ือง การประมวลผลขอมูลจากแบบสำรวจดวย Google Spreadsheet

บทท่ี ๕ Google Tools เพ่ือการคนหาขอมูล สารสนเทศ และทรัพยากรเพ่ือการทำงาน

๕.๑ เร่ือง Google Search เพ่ือการคนหาขอมูล และทรัพยากรสารสนเทศ

๕.๒ เร่ือง Google Images เพ่ือการคนหาภาพอยางถูกวิธี

๕.๓ เร่ือง Google Scholar เพ่ือการคนหาขอมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ

๕.๔ เร่ือง Google Trends เพ่ือการคนหาขอมูลแนวโนมในยุคดิจิทัล

๕.๕ เร่ือง YouTube เพ่ือการคนหาและนำเสนอคลิปวิดีโอ

บทท่ี ๖ Google Tools เพ่ือการประชาสัมพันธผลงานและหนวยงานบนเว็บไซตอยางงาย

๖.๑ เร่ือง Google Sites เพ่ือการสรางเว็บไซตประชาสัมพันธผลงานและหนวยงาน

๖.๒ เร่ือง Google Drawings เพ่ืองานสรางสรรคและตกแตงเว็บไซตอยางงาย

๖.๓ เร่ือง Google Utilities เพ่ือการใชงานอรรถประโยชน

๙. ปญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

-

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

: - ตอตนเอง :

- เกิดความรูและความเขาใจในการใชงาน Google Applications เพ่ือการพัฒนางาน

เบ้ืองตน
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- สามารถนำความรูมาปรับใชในการปฏิบัติทำงานเก่ียวกับการใชงานระบบสารสนเทศ

โดยใช Google Applications เพ่ือทำงานรวมกับบุคลากรในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน

- สามารถพัฒนางานตาง ๆ ของฝายบริการวิชาการ เขาสูแพลตฟอรมท่ีเก่ียวของกับ

Google Application ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน

: - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย :

- เจาหนาท่ีของหนวยงานสามารถทำงานรวมกัน โดยใช Google Applications ได

ทุกท่ี ทุกเวลา และปลอดภัยบนคลาวน

- สามารถนำแพลตฟอรมท่ีเก่ียวของกับ Google Applications มาประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนและเหมาะสมกับงาน ไมวาจะเปนความสะดวกรวดเร็วในการจัดทำขอมูลและปรับปรุงขอมูลเอกสาร

ตาง ๆ,  การเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีคลาวนอยางปลอดภัย, การปฏิบัติงานแบบออนไลนรวมกัน เปนตน

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

เขาถึงบริการอบรมหลักสูตรออนไลนไดท่ี

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:OCSC+OCSC008+2019/about

๑๒. สำเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
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๑๓. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ

- หลักสูตรการอบรมออนไลนเปนประโยชนอยางมาก ทำใหผูอบรมสามารถบริหารจัดการเวลาในการ

อบรมไดดวยตนเอง และสามารถเขาถึง เรียนรู ตลอดจนทำความเขาใจเน้ือหาบทเรียนตาง ๆ ไดงาย

(ผูรายงาน)

(นางสาวเจนจิรา ชินวงษ)

วันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน

การเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขาถึง เขาใจเทคนิคการตัดทำแผนบริหารความเส่ียง (Risk

Management Plan) ตามหลัก COSO เพ่ือผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตรขององคกร” คร้ังน้ี ถือเปน

ประโยชนบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีมีภาระงานรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายในของหนวยงานเปนอยางมาก ทำใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และเห็นถึงความสำคัญของการ

บริหารความเส่ียง สามารถบริหารจัดการและนำไปปรับใชในสถาบันวิจัยและพัฒนาไดอยางสรางสรรคและเปน

ประโยชนสูงสุด ผูอบรมสามารถจัดทำแผนบริหารความเส่ียงท่ีจะนำมาพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือความ

กาวหนาในสายงาน  พัฒนาหนวยงาน และมหาวิทยาลัยตอไป
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(ลงช่ือ)

(นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ)

ตำแหนง  หัวหนาสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันถัดไป

เปนประโยชนอยางย่ิงตอผูเขาอบรมและหนวยงาน ทำใหมีการพัฒนาตนเอง มีความรูความเขาใจท่ี

ถูกตองในเร่ืองการบริหารความเส่ียง สามารถจัดทำแผนบริหารความเส่ียง และนำมาพัฒนาบริหารความเส่ียง

ในหนวยงานได รวมถึงถายทอดความรูท่ีไดรับจากการอบรมใหแกบริหาร บุคลากร และผูท่ีรับผิดชอบภาระ

งานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของหนวยงานไดเปนอยางดี

(ลงช่ือ)

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา)

ตำแหนง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑. ขอมูลสวนบุคคล

ช่ือ-สกุล นางสาวชไมพร ยะปวง ตำแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

กลุมบุคลากร⬜ สายวิชาการ ☑ สายสนับสนุนวิชาการ

๒. หลักสูตรหรือเร่ืองท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

อบรม เร่ือง “การใชงานโอนเงิน Bulk Payment Promptpay ผานระบบ Krungthai Corporate

Online”

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

วิทยากรภายนอก จากธนาคารกรุงไทย

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ธนาคารกรุงไทย

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

วันพุธท่ี 24 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น.

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ไมมีคาใชจาย

๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจการใช งานโอนเงิน Bulk Payment Promptpay ผานระบบ

Krungthai Corporate Online
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2. เพ่ือสงเสริมการใชงานโอนเงิน Bulk Payment Promptpay ผานระบบ Krungthai Corporate

Online ของเจาหนาท่ีการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๘. สรุปเน้ือหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หัวขอวิชาท่ีอบรม ไดแก

การใชงานโอนเงิน Bulk Payment Promptpay ผานระบบ Krungthai Corporate Online

๙. ปญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

- เน่ืองจากเปนการอบรมออนไลนจึงทำใหเกิดการขัดของเร่ืองการขาดสัญญาณอินเตอรเน็ต

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

: - ตอตนเอง:

- เกิดความรูความเขาใจในการใชงาน โอนเงิน Bulk Payment Promptpay ผานระบบ

Krungthai Corporate Onlineมากย่ิงข้ึน

- สามารถนำความรูมาใชในการทำงาน เพ่ือใหการทำงานเกิดประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนได

: - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย:

- สามารถถายทอดองคความรูสูบุคลากรท่ีทำงานดานการเงิน เพ่ือใหสามารถใชงานโอน

เงิน Bulk Payment Promptpay ผานระบบ Krungthai Corporate Online ในการ

ปฏิบัติงานไดดีย่ิงข้ึน

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

-

๑๒. สำเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

-

๑๓. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ
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-

(ผูรายงาน)

(นางสาวชไมพร ยะปวง)

วันศุกร ท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน

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

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

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

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

(ลงช่ือ)

(นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ)

ตำแหนง  หัวหนาสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี ........เดือน..................พ.ศ......

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันถัดไป

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

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

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

........................................................................................................................................................................
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(ลงช่ือ)

(รองศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา)

วันท่ี ........เดือน..................พ.ศ......



แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑. ขอมูลสวนบุคคล

ช่ือ-สกุล นางสาวปญชลิกา ตะเคียนราม ตำแหนง บริหารงานท่ัวไป

กลุมบุคลากร⬜ สายวิชาการ ☑ สายสนับสนุนวิชาการ

๒. หลักสูตรหรือเร่ืองท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

โครงการอบรม เร่ือง “ทำไมตองจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา”

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

นายธิปไตย สีนวลขาว นักทรัพยสินทางปญญา ศูนยทรัพยสินทางปญญา อุทยานวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ศูนยทรัพยสินทางปญญาและหนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.00-1๒.00 น.

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ไมมี

๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1. เพ่ือใหความรูดานการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคากับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและผูประกอบการ

ท่ัวไป
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2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและผูประกอบการมีความรูและเขาใจในเร่ืองเคร่ืองหมายการคาดังตอ

ไปน้ี 1.การคิดและออกแบบ ๒. การจดทะเบียน ๓.การใช ๔.การดูแลรักษา และ๕.การบังคับใชสิทธิ

เคร่ืองหมายการคา

๓. เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของสามารถนำความรูไปเผยแพรและใหคำแนะนำกับผูประกอบการได

๘. สรุปเน้ือหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หัวขอวิชาท่ีอบรม ไดแก

1. การคิดและออกแบบเคร่ืองหมายการคา

2. การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา

3. การนำเคร่ืองหมายการคาไปใช

4. การดูแลรักษาเคร่ืองหมายการคา

5. การบังคับใชสิทธิเคร่ืองหมายการคา

6. เทคนิคการสืบคนเคร่ืองหมายการคา

๙. ปญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

- เน่ืองจากเปนการอบรมออนไลนจึงทำใหเกิดการขัดของเร่ืองการขาดสัญญาณอินเตอรเน็ต

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

: - ตอตนเอง:

- มีความรูความเขาใจในเร่ืองเคร่ืองหมายการคา

- สามารถนำความรูมาใชในการทำงาน และในชีวิตประจำวัน

- สามารถนำความรูมาใชในการใหคำแนะนำกับผูประกอบการได

: - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย:

- สามารถนำความรูมาปรับใชและเพ่ิมประสิทธิภาพในงานท่ีเก่ียวของได

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

- เอกสารประกอบการฝกอบรม

๑๒. สำเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

-
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๑๓. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ

-

(ผูรายงาน)

(นางสาวปญชลิกา ตะเคียนราม)

วันท่ี 1 กันยายน  พ.ศ. 256๔

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน

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

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

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

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

(ลงช่ือ)

(นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ)

ตำแหนง  หัวหนาสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี ........เดือน..................พ.ศ......

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันถัดไป

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

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

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

(ลงช่ือ)

(รองศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา)

วันท่ี ........เดือน..................พ.ศ......



แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑. ขอมูลสวนบุคคล

ช่ือ-สกุล นางสาวจุไรรัตน ตอดแกว ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน

กลุมบุคลากร⬜ สายวิชาการ ☑ สายสนับสนุนวิชาการ

๒. หลักสูตรหรือเร่ืองท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เร่ือง “ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร คร้ังท่ี ๗”

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๓.๑ รองศาสตราจารย ดร.ชาย โพธิสิตา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สาขาสังคมศาสตร สถาบัน

วิจัยประชากรและสังคม (คจ.-วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล

๓.๒ ดร.สิรินทรยา พูลเกิด คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สาขาสังคมศาสตร สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม (คจ.-วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล

๓.๓ รองศาสตราจารย ดร. ศิรินันท กิตติสุขสถิต คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สาขาสังคมศาสตร

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (คจ.-วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (คจ.-วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

วันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๑,๐๐๐ บาท (หน่ึงพันบาทถวน)
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๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๑. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยทางดานสังคมศาสตร

๒. เพ่ือสงผลใหงานวิจัยมีคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

๘. สรุปเน้ือหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หัวขอวิชาท่ีอบรม ไดแก

๑. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยท่ีสำคัญทางดานสังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตรและมนุษยศาสตร

๒. การวิจัยในกลุมเปราะบาง และการรักษาความลับ

๓. กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร/เกณฑการพิจารณาการขอความยินยอมจากอาสา

สมัคร

๔. ประโยชนและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการวิจัยทางดานสังคมศาสตร

๕. การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพ (Research Misconduct)

๖. กลไกและกระบวนการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

๗. การเตรียมตัวของนักวิจัยในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

๘. ฝกปฏิบัติการกลุม กรณีศึกษา

๙. ปญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

-

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

: - ตอตนเอง :

- สามารถนำความรูมาปรับใชในการปฏิบัติทำงาน

- ทำใหเกิดความรูความเขาใจในหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ดานสังคมศาสตร เพ่ือให

ขอมูลและเปนท่ีปรึกษาใหแกอาจารยและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยได

: - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย :

- ทำใหเกิดความรูความเขาใจในหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ดานสังคมศาสตร เพ่ือให

ขอมูลและเปนท่ีปรึกษาใหแกอาจารยและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยได

- มีความรูความเขาใจในการกระบวนการบริหารจัดการระบบงานจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย ดานสังคมศาสตร เพ่ือนำมาพัฒนาและปรับปรุงองคกรได
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๑๑. เอกสารหรือ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

ท่ีไดรับจากการ

ประชุม/ฝกอบรม

/สัมมนา/ศึกษาดู

งาน

๑๒. สำเนา

ประกาศนียบัตร/

วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับ

จากการประชุม/

ฝกอบรม/สัมมนา

/ศึกษาดูงาน

๑๓. ความ

คิดเห็นและขอ

เสนอแนะ อ่ืน ๆ

- อยากใหมี

การจัดโครงการ

อบรมจริยธรรม

การวิจัยในสัตว

(ผูรายงาน)

(นางสาวจุไรรัตน ตอดแกว)
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วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน

การเขารวมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เร่ือง “ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร คร้ังท่ี

๗” เปนการเพ่ิมพูนความรูดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยทางดานสังคมศาสตรใหแกตนเอง ทราบถึงความ

หมาย ความสำคัญและหลักการ ประเด็นจริยธรรมในกระบวนการวิจัยในคน กระบวนการย่ืนขอรับรองกับ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และกระบวนการย่ืนขอรับรองกับประเด็นจริยธรรมจากประสบการณ

การปฏิบัติงาน เพ่ือสงผลใหงานวิจัยมีคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ผูอบรมสามารถนำความรูท่ีได

จากการอบรมมาประยุกตใชในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองได

(ลงช่ือ)

(นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ)

ตำแหนง  หัวหนาสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันถัดไป

เปนประโยชนอยางย่ิงตอผูเขาอบรมและหนวยงาน ทำใหผูอบรมมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง

สามารถนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตนเอง และทราบถึงบทบาทการทำงานของเพ่ือนรวมงานท่ี

ดำเนินงานเก่ียวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สามารถใหขอมูลและตอบขอซักถามเบ้ืองตนในกรณีท่ีมีนักวิจัย

เขามาขอคำปรึกษาท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงจะเปนประโยชนท้ังตอตนเอง นักวิจัย หนวยงานและ

มหาวิทยาลัย
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(ลงช่ือ)

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม)

วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑. ขอมูลสวนบุคคล

ช่ือ-สกุล นายฉัตรไชย ดิษฐเจริญ ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน

กลุมบุคลากร⬜ สายวิชาการ ☑ สายสนับสนุนวิชาการ

๒. หลักสูตรหรือเร่ืองท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เร่ือง “ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร คร้ังท่ี ๗”

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๓.๑ รองศาสตราจารย ดร.ชาย โพธิสิตา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สาขาสังคมศาสตร สถาบัน

วิจัยประชากรและสังคม (คจ.-วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล

๓.๒ ดร.สิรินทรยา พูลเกิด คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สาขาสังคมศาสตร สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม (คจ.-วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล

๓.๓ รองศาสตราจารย ดร. ศิรินันท กิตติสุขสถิต คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สาขาสังคมศาสตร

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (คจ.-วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (คจ.-วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

วันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๑,๐๐๐ บาท (หน่ึงพันบาทถวน)
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๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๑. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยทางดานสังคมศาสตร

๒. เพ่ือสงผลใหงานวิจัยมีคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

๘. สรุปเน้ือหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หัวขอวิชาท่ีอบรม ไดแก

๑. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยท่ีสำคัญทางดานสังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตรและมนุษยศาสตร

๒. การวิจัยในกลุมเปราะบาง และการรักษาความลับ

๓. กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร/เกณฑการพิจารณาการขอความยินยอมจากอาสา

สมัคร

๔. ประโยชนและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการวิจัยทางดานสังคมศาสตร

๕. การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพ (Research Misconduct)

๖. กลไกและกระบวนการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

๗. การเตรียมตัวของนักวิจัยในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

๘. ฝกปฏิบัติการกลุม กรณีศึกษา

๙. ปญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

-

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

: - ตอตนเอง :

- สามารถนำความรูมาปรับใชในการปฏิบัติทำงาน

- ทำใหเกิดความรูความเขาใจในหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ดานสังคมศาสตร เพ่ือให

ขอมูลและเปนท่ีปรึกษาใหแกอาจารยและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยได

: - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย :

- ทำใหเกิดความรูความเขาใจในหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ดานสังคมศาสตร เพ่ือให

ขอมูลและเปนท่ีปรึกษาใหแกอาจารยและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยได

- มีความรูความเขาใจในการกระบวนการบริหารจัดการระบบงานจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย ดานสังคมศาสตร เพ่ือนำมาพัฒนาและปรับปรุงองคกรได
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๑๑. เอกสารหรือ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

ท่ีไดรับจากการ

ประชุม/ฝกอบรม

/สัมมนา/ศึกษาดู

งาน

๑๒. สำเนา

ประกาศนียบัตร/

วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับ

จากการประชุม/

ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
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๑๓. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ

- อยากใหมีการจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในสัตว

(ผูรายงาน)

(นายฉัตรไชย ดิษฐเจริญ)

วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน

การเขารวมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เร่ือง “ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร คร้ังท่ี

๗” เปนการเพ่ิมพูนความรูดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยทางดานสังคมศาสตรใหแกตนเอง ทราบถึงความ

หมาย ความสำคัญและหลักการ ประเด็นจริยธรรมในกระบวนการวิจัยในคน กระบวนการย่ืนขอรับรองกับ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และกระบวนการย่ืนขอรับรองกับประเด็นจริยธรรมจากประสบการณ

การปฏิบัติงาน เพ่ือสงผลใหงานวิจัยมีคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ผูอบรมสามารถนำความรูท่ีได

จากการอบรมมาประยุกตใชในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองได

(ลงช่ือ)

(นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ)

ตำแหนง  หัวหนาสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันถัดไป
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เปนประโยชนอยางย่ิงตอผูเขาอบรมและหนวยงาน ทำใหผูอบรมมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง

สามารถนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตนเอง และทราบถึงบทบาทการทำงานของเพ่ือนรวมงานท่ี

ดำเนินงานเก่ียวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สามารถใหขอมูลและตอบขอซักถามเบ้ืองตนในกรณีท่ีมีนักวิจัย

เขามาขอคำปรึกษาท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงจะเปนประโยชนท้ังตอตนเอง นักวิจัย หนวยงานและ

มหาวิทยาลัย

(ลงช่ือ)

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม)

วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑. ขอมูลสวนบุคคล

ช่ือ-สกุล นางสาวอนุธิดา แสงใส ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน

กลุมบุคลากร⬜ สายวิชาการ ☑ สายสนับสนุนวิชาการ

๒. หลักสูตรหรือเร่ืองท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เร่ือง “ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร คร้ังท่ี ๗”

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๓.๑ รองศาสตราจารย ดร.ชาย โพธิสิตา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สาขาสังคมศาสตร สถาบัน

วิจัยประชากรและสังคม (คจ.-วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล

๓.๒ ดร.สิรินทรยา พูลเกิด คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สาขาสังคมศาสตร สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม (คจ.-วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล

๓.๓ รองศาสตราจารย ดร. ศิรินันท กิตติสุขสถิต คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สาขาสังคมศาสตร

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (คจ.-วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (คจ.-วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

วันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๑,๐๐๐ บาท (หน่ึงพันบาทถวน)
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๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๑. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยทางดานสังคมศาสตร

๒. เพ่ือสงผลใหงานวิจัยมีคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

๘. สรุปเน้ือหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หัวขอวิชาท่ีอบรม ไดแก

๑. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยท่ีสำคัญทางดานสังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตรและมนุษยศาสตร

๒. การวิจัยในกลุมเปราะบาง และการรักษาความลับ

๓. กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร/เกณฑการพิจารณาการขอความยินยอมจากอาสา

สมัคร

๔. ประโยชนและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการวิจัยทางดานสังคมศาสตร

๕. การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพ (Research Misconduct)

๖. กลไกและกระบวนการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

๗. การเตรียมตัวของนักวิจัยในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

๘. ฝกปฏิบัติการกลุม กรณีศึกษา

๙. ปญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

-

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

: - ตอตนเอง :

- สามารถนำความรูมาปรับใชในการปฏิบัติทำงาน

- ทำใหเกิดความรูความเขาใจในหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ดานสังคมศาสตร เพ่ือให

ขอมูลและเปนท่ีปรึกษาใหแกอาจารยและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยได

: - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย :

- ทำใหเกิดความรูความเขาใจในหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ดานสังคมศาสตร เพ่ือให

ขอมูลและเปนท่ีปรึกษาใหแกอาจารยและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยได

- มีความรูความเขาใจในการกระบวนการบริหารจัดการระบบงานจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย ดานสังคมศาสตร เพ่ือนำมาพัฒนาและปรับปรุงองคกรได
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๑๑. เอกสารหรือ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

ท่ีไดรับจากการ

ประชุม/ฝกอบรม

/สัมมนา/ศึกษาดู

งาน

๑๒. สำเนา

ประกาศนียบัตร/

วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับ

จากการประชุม/

ฝกอบรม/สัมมนา

/ศึกษาดูงาน

๑๓. ความ

คิดเห็นและขอ

เสนอแนะ อ่ืน ๆ

- อยากใหมี

การจัดโครงการ

อบรมจริยธรรม

การวิจัยในสัตว

(ผูรายงาน)

(นางสาวอนุธิดา แสงใส)
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วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน

การเขารวมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เร่ือง “ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร คร้ังท่ี

๗” เปนการเพ่ิมพูนความรูดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยทางดานสังคมศาสตรใหแกตนเอง ทราบถึงความ

หมาย ความสำคัญและหลักการ ประเด็นจริยธรรมในกระบวนการวิจัยในคน กระบวนการย่ืนขอรับรองกับ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และกระบวนการย่ืนขอรับรองกับประเด็นจริยธรรมจากประสบการณ

การปฏิบัติงาน เพ่ือสงผลใหงานวิจัยมีคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ผูอบรมสามารถนำความรูท่ีได

จากการอบรมมาประยุกตใชในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองได

(ลงช่ือ)

(นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ)

ตำแหนง  หัวหนาสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันถัดไป

เปนประโยชนอยางย่ิงตอผูเขาอบรมและหนวยงาน ทำใหผูอบรมมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง

สามารถนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตนเอง และทราบถึงบทบาทการทำงานของเพ่ือนรวมงานท่ี

ดำเนินงานเก่ียวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สามารถใหขอมูลและตอบขอซักถามเบ้ืองตนในกรณีท่ีมีนักวิจัย

เขามาขอคำปรึกษาท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงจะเปนประโยชนท้ังตอตนเอง นักวิจัย หนวยงานและ

มหาวิทยาลัย

(ลงช่ือ)

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม)
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วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑. ขอมูลสวนบุคคล

ช่ือ-สกุล นายพงศธร ผลพัฒนาสกุลชัย ตำแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

กลุมบุคลากร⬜ สายวิชาการ ☑ สายสนับสนุนวิชาการ

๒. หลักสูตรหรือเร่ืองท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

โครงการอบรมการปองกัน การคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใชในการขอตำแหนงทางวิชาการ

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๐ บาท

๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกบุคลากร ในตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใช

ในการขอตำแหนงทางวิชาการ
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๘. สรุปเน้ือหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หัวขอวิชาท่ีอบรม ไดแก

๑. การตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใชในการขอตำแหนงทางวิชาการ

๒. การใชโปรแกรม Turnitin

๙. ปญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

โปรแกรม Turnitin มีความซับซอนตองใชเวลาในการสรางความคุนเคยในการใชงาน

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

: - ตอตนเอง:

- สามารถตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใชในการขอตำแหนง

ทางวิชาการได

: - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย:

- มหาวิทยาลัยไดเจาหนาท่ีท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
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๑๒. สำเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

-
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๑๓. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ

- อยากใหมีการจัดโครงการอบรมในรูปแบบ Online

(ผูรายงาน)

(นายพงศธร ผลพัฒนาสกุลชัย)

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
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ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน

(ลงช่ือ)

(นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ)

ตำแหนง  หัวหนาสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันถัดไป

(ลงช่ือ)

(รองศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา)

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕



แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑. ขอมูลสวนบุคคล

ช่ือ-สกุล นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ ตำแหนง นักประชาสัมพันธ

กลุมบุคลากร⬜ สายวิชาการ ☑ สายสนับสนุนวิชาการ

๒. หลักสูตรหรือเร่ืองท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

โครงการอบรมการปองกัน การคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใชในการขอตำแหนงทางวิชาการ

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๐ บาท

๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกบุคลากร ในตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใช

ในการขอตำแหนงทางวิชาการ
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๘. สรุปเน้ือหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หัวขอวิชาท่ีอบรม ไดแก

๑. การตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใชในการขอตำแหนงทางวิชาการ

๒. การใชโปรแกรม Turnitin

๓. การประพฤติผิดทางวิชาการ

๔. ประเภทของการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

๙. ปญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

โปรแกรม Turnitin มีความซับซอนตองใชเวลาในการสรางความคุนเคยในการใชงาน

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

: - ตอตนเอง:

- สามารถตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใชในการขอตำแหนง

ทางวิชาการได

: - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย:

- มหาวิทยาลัยไดเจาหนาท่ีท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
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๑๒. สำเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
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๑๓. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ

- อยากใหมีการจัดโครงการอบรมในรูปแบบ Online

(ผูรายงาน)      (นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ)

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
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ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน

(ลงช่ือ)

(นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ)

ตำแหนง  หัวหนาสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันถัดไป

(ลงช่ือ)

(รองศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา)

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕



แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑. ขอมูลสวนบุคคล

ช่ือ-สกุล นายอนุพันธ สุทธิมาร ตำแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร

กลุมบุคลากร⬜ สายวิชาการ ☑ สายสนับสนุนวิชาการ

๒. หลักสูตรหรือเร่ืองท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

โครงการอบรมการปองกัน การคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใชในการขอตำแหนงทางวิชาการ

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๐ บาท

๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกบุคลากร ในตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใช

ในการขอตำแหนงทางวิชาการ
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๘. สรุปเน้ือหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หัวขอวิชาท่ีอบรม ไดแก

๑. การตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใชในการขอตำแหนงทางวิชาการ

๒. การใชโปรแกรม Turnitin

๓. การประพฤติผิดทางวิชาการ

๔. ประเภทของการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

๙. ปญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

โปรแกรม Turnitin มีความซับซอนตองใชเวลาในการสรางความคุนเคยในการใชงาน

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

: - ตอตนเอง:

- สามารถตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใชในการขอตำแหนง

ทางวิชาการได

: - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย:

- มหาวิทยาลัยไดเจาหนาท่ีท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
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๑๒. สำเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๑๓. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ

- อยากใหมีการจัดโครงการอบรมในรูปแบบ Online
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(ผูรายงาน)

(นายอนุพันธ สุทธิมาร)

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน

(ลงช่ือ)

(นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ)

ตำแหนง  หัวหนาสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันถัดไป

(ลงช่ือ)

(รองศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา)

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕



แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑. ขอมูลสวนบุคคล

ช่ือ-สกุล นางสาวสรวงสุดา ทรัพยเจริญ ตำแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

กลุมบุคลากร⬜ สายวิชาการ ☑ สายสนับสนุนวิชาการ

๒. หลักสูตรหรือเร่ืองท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

โครงการอบรมการปองกัน การคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใชในการขอตำแหนงทางวิชาการ

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๐ บาท

๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกบุคลากร ในตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใช

ในการขอตำแหนงทางวิชาการ
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๘. สรุปเน้ือหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หัวขอวิชาท่ีอบรม ไดแก

๑. การตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใชในการขอตำแหนงทางวิชาการ

๒. การใชโปรแกรม Turnitin

๓. การประพฤติผิดทางวิชาการ

๔. ประเภทของการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

๙. ปญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

โปรแกรม Turnitin มีความซับซอนตองใชเวลาในการสรางความคุนเคยในการใชงาน

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

: - ตอตนเอง:

- สามารถตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใชในการขอตำแหนง

ทางวิชาการได

: - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย:

- มหาวิทยาลัยไดเจาหนาท่ีท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
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๑๒. สำเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๑๓. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ

- อยากใหมีการจัดโครงการอบรมในรูปแบบ Online
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(ผูรายงาน)

(นางสาวสรวงสุดา ทรัพยเจริญ)

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน

(ลงช่ือ)

(นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ)

ตำแหนง  หัวหนาสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันถัดไป

(ลงช่ือ)

(รองศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา)

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕



แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑. ขอมูลสวนบุคคล

ช่ือ-สกุล นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ ตำแหนง เจาหนาท่ีวิจัย

กลุมบุคลากร⬜ สายวิชาการ ☑ สายสนับสนุนวิชาการ

๒. หลักสูตรหรือเร่ืองท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

โครงการอบรมการปองกัน การคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใชในการขอตำแหนงทางวิชาการ

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๐ บาท

๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกบุคลากร ในตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใช

ในการขอตำแหนงทางวิชาการ



2

๘. สรุปเน้ือหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หัวขอวิชาท่ีอบรม ไดแก

๑. การตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใชในการขอตำแหนงทางวิชาการ

๒. การใชโปรแกรม Turnitin

๓. การประพฤติผิดทางวิชาการ

๔. ประเภทของการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

๙. ปญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

โปรแกรม Turnitin มีความซับซอนตองใชเวลาในการสรางความคุนเคยในการใชงาน

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

: - ตอตนเอง:

- สามารถตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใชในการขอตำแหนง

ทางวิชาการได

: - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย:

- มหาวิทยาลัยไดเจาหนาท่ีท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
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๑๒. สำเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
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๑๓. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ

- อยากใหมีการจัดโครงการอบรมในรูปแบบ Online

(ผูรายงาน)

(นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ)

วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน

(ลงช่ือ)

(นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ)

ตำแหนง  หัวหนาสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันถัดไป

(ลงช่ือ)

(รองศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา)

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕



แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑. ขอมูลสวนบุคคล

ช่ือ-สกุล นางสาวอารยา ยอดฉิม ตำแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

กลุมบุคลากร⬜ สายวิชาการ ☑ สายสนับสนุนวิชาการ

๒. หลักสูตรหรือเร่ืองท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

โครงการอบรมการปองกัน การคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใชในการขอตำแหนงทางวิชาการ

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๐ บาท

๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกบุคลากร ในตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใช

ในการขอตำแหนงทางวิชาการ
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๘. สรุปเน้ือหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หัวขอวิชาท่ีอบรม ไดแก

๑. การตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใชในการขอตำแหนงทางวิชาการ

๒. การใชโปรแกรม Turnitin

๙. ปญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

โปรแกรม Turnitin มีความซับซอนตองใชเวลาในการสรางความคุนเคยในการใชงาน

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

: - ตอตนเอง:

- สามารถตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ เพ่ือใชในการขอตำแหนง

ทางวิชาการได

: - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย:

- มหาวิทยาลัยไดเจาหนาท่ีท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
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๑๒. สำเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

-

๑๓. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ

- อยากใหมีการจัดโครงการอบรมในรูปแบบ Online

(ผูรายงาน)

(นางสาวอารยา ยอดฉิม)

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน

(ลงช่ือ)

(นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ)

ตำแหนง  หัวหนาสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
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ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันถัดไป

(ลงช่ือ)

(รองศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา)

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕



แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑. ขอมูลสวนบุคคล

ช่ือ-สกุล นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ ตำแหนง นักประชาสัมพันธ

กลุมบุคลากร ⬜สายวิชาการ ☑ สายสนับสนุนวิชาการ

๒. หลักสูตรหรือเร่ืองท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการประชาสัมพันธเพ่ือความเปนผูนําแบบมืออาชีพ

๒.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๓.๑ โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการประชาสัมพันธเพ่ือความเปนผูนําแบบมืออาชีพ

โดย อาจารยนฤมล ชมโฉม

๓.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ

โดย คุณเบญจวรรณ พลชัย

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ฝายฝกอบรมกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีระยะเวลาเขารับการอบรมดังน้ี

๕.๑ โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการประชาสัมพันธเพ่ือความเปนผูนําแบบมืออาชีพ

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รวม ๓ ช่ัวโมง

๕.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. รวม ๓ ช่ัวโมง

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ไมมีคาใชจาย

๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

เพ่ือใหบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดรับความรูเก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
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และเทคนิคการประชาสัมพันธเพ่ือความเปนผูนําแบบมืออาชีพ และเพ่ือใหบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาไดรับความรูเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ

๘. สรุปเน้ือหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

- บุคลิกภาพในการแตงกาย/การน่ัง/การเดิน/การยืน

- ภาษากายท่ีบงบอกถึงบุคลิกภาพ

- ขอปฏิบัติเม่ืออยูในสังคมการทำงาน

- การวิเคราะหบุคลิกภาพของตัวเอง

- การเขียนช่ือเร่ืองในหนังสือราชการ

- ความหมายของคำวาอนุมัติและอนุญาต ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

- คำข้ึนตน สรรพนาม คำลงทาย ในหนังสือราชการและคำท่ีใชจาหนาซอง

- การสรุปใจความของเน้ือเร่ือง

๙. ปญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๑. เน่ืองจากเปนการอบรมแบบออนไลน ทำใหเกิดปญหาในการเขารวมอบรม เชน สัญญาณอินเตอร

เน็ทหลุด ภาพกระตุก สัญญาณเสียงขาดหาย

๒. การอบรมไมไดฝกปฏิบัติการจริง

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

: - ตอตนเอง

๑. ไดรับความรูและความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและเทคนิคการประชาสัมพันธ

เพ่ือความเปนผูนําแบบมืออาชีพ

๒. ไดรับความรูและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ

: - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย

๑. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดรับความรูเก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและ

เทคนิคการประชาสัมพันธเพ่ือความเปนผูนําแบบมืออาชีพ

๒. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดรับความรูและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและ

งานสารบรรณ สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

เอกสารประกอบการอบรม
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๑๒. สำเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

อยูระหวางการจัดทำวุฒิบัตร

๑๓. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ

-

(ผูรายงาน)

(นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ)

วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๔

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน

(ลงช่ือ)

(นางสาวพรทิพย  เรืองปราชญ)

ตำแหนง หัวหนาสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี     กันยายน ๒๕๖๔



แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑. ขอมูลสวนบุคคล

ช่ือ-สกุล นางสาวสุรัสวดี  เรืองเดช ตำแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

กลุมบุคลากร⬜ สายวิชาการ ☑ สายสนับสนุนวิชาการ

๒. หลักสูตรหรือเร่ืองท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

โครงการอบรม เร่ือง “การเขียนหนังสือราชการและการรับ-สง หนังสือทางระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส”

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

คุณเพชรรัตน  แสงเงินยอด คุณปุนรดา อ่ิมวงษ และคุณณัฐ พลอยออง

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

วันพุธท่ี ๘ กันยายน 256๔ เวลา ๐๘.๓0 - 12.00 น.

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

๖๐๐ บาท

๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

- เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดมีความรูและเขาใจในสาระสำคัญรวมถึงหลักการปฏิบัติงานตามระเบียบ

งานสารบรรณไดอยางถูกตอง
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๘. สรุปเน้ือหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หัวขอวิชาท่ีอบรม ไดแก

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.

๒๕๔๘ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๐

2. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

3. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ เชน คำข้ึนตน- คำลงทาย สรรพนาม คำเช่ือม และการเขียนช่ือ

เร่ือง

4. การรับ – สง หนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

๙. ปญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

- เน่ืองจากเปนการอบรมออนไลนจึงทำใหเกิดการขัดของเร่ืองการขาดสัญญาณอินเตอรเน็ต

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

: - ตอตนเอง:

- ไดรับความรูเก่ียวกับหลักการเขียนหนังสือราชการ และเทคนิคตางๆ ในการจัดทำ

หนังสือราชการ

- สามารถนำความรูมาใชในการทำงาน เชน การเขียนหนังสือราชการ เพ่ือใหการทำงาน

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

: - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย:

- บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดรับความรูเทคนิคการเขียนหนังสือ

ราชการ งานสารบรรณ และการรับ - สง หนังสือสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

- สามารถนำไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

- เอกสารเอกสารอบรมการเขยีนหนังสอืราชการและการรับ - สง่
หนังสอื ทางระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์

๑๒. สำเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
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๑๓. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ

-

(ผูรายงาน)

(นางสาวสุรัสวดี  เรืองเดช)

วันศุกร ท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. 256๔

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน

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

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

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

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

(ลงช่ือ)

(นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ)

ตำแหนง  หัวหนาสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
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วันท่ี ........เดือน..................พ.ศ......

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันถัดไป

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

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

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

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

(ลงช่ือ)

(รองศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา)

วันท่ี ........เดือน..................พ.ศ......
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