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ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 บุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และวิทยากร จํานวน 10 คน 

 พนักงานสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีผลงานพร้อมที่จะนํามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และต่อยอดเป็นคู่มือ งานวิจัย นวัตกรรม  จํานวน 40 คน  

 
วัน  เวลา  
    8-10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ศิวา รอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง 
 
วิทยากร 

1. คุณจรงค์ศักด์ิ  พุมนวน  นักวิทยาศาสตร์เช่ียวชาญ สถาบันเทคโนโลยี 
    พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. ผศ.ดร.หทัยรัตน์ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี 
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. คุณอัมพา อาภรณ์ทิพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ  
4. คุณสุธิสา เต็มทับ   พยาบาลชํานาญการพิเศษและพยาบาลเฉพาะทาง 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ที่ปรึกษาโครงการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทอดพงศ์  ทองศรีราช  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                          นางสาวรุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์ รักษาการหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
      นางสาวศิรพิร  แซ่โล ่  ผู้ประสานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แนวทางในการพิจารณาการเข้าค่ายการสร้างผลงานทางวิชาการ 
เรื่องคู่มือการปฏิบัติงาน ในขณะนี้กําลงัดําเนนิการอยูใ่นขั้นตอนใดดังต่อไปนี ้
บทที่ 1 ความเป็นมาความสําคัญของปัญหา 
บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
บทที่ 4 เทคนิคการปฏิบัติงาน 
บทที่ 5 ปัญหาและอุปสรรค 
เสร็จทุกบทแลว้แต่ยังไม่ได้กลั่นกรอง 
 
งานวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในขณะนี้กําลงัดําเนนิการอยูใ่นขั้นตอนใดดังต่อไปนี ้
บทที่ 1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
บทที่ 3 วิธีการศึกษา 
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
บทที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เสร็จทุกบทแลว้แต่ยังไม่ได้กลั่นกรอง 
 
แนวทางในการพิจารณาการเข้าค่ายการสร้างผลงานทางวิชาการ 
เรื่องวิจัย ในขณะนี้กําลังดําเนินการอยู่ในขัน้ตอนใดดังต่อไปนี ้
ขั้นตอนการเขียนโครงร่างการวิจัย 
เก็บข้อมูลเสร็จแล้วค้างการวิเคราะห์ข้อมูล 
เตรียมต้นฉบับเพ่ือส่งตีพิมพ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการอบรม วันแรก 
07.30 –09.30 เดินทางไปพัทลุง / รับประทานอาหารเช้าบนรถ 
09.30 - 09.45 หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรม 
09.45 – 10.45 ความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน โดย คุณอัมพา อาภรณ์ทิพย์ 
10.45 – 11.00 พักรับประทาน อาหารว่าง 
11.00 – 12.00 งานประจํา สู่ งานวิจัย ไม่ยากอย่างที่คิด โดย ดร.จรงค์ศักด์ิ พุมนวน 
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 –14.30 งานประจํา สู่ งานวิจัย ไม่ยากอย่างที่คิด (ต่อ) โดย ดร.จรงค์ศักด์ิ พุมนวน 
14.30 – 14.45 พักรับประทาน อาหารว่าง 
14.45 – 16.45 ผลงานแบบไหน? ที่ใช่ และดี โดย รศ.ดร.หทัยรัตน์ แสงจันทร์ 
16.45 – 18.00 พักรับประทานอาหารเย็น  
18.00 – 20.00 แบ่งกลุ่มตามสายวิชาชีพ และ Workshop แบ่งเป็น 4 กลุม่ 

วันที่สอง  
09.00 – 10.30  เสวนาแลกเปลีย่น เรียนรู้  
10.30 – 10.45 พักรับประทาน อาหารว่าง 
10.45 – 12.00 แบ่งกลุ่มตามสายวิชาชีพ และ Workshop แบ่งเป็น 4 กลุม่ 
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 แบ่งกลุ่มตามสายวิชาชีพ และ Workshop แบ่งเป็น 4 กลุม่ 

    14.30 – 14.45 พักรับประทาน อาหารว่าง 
14.45 – 17.00 แบ่งกลุ่มตามสายวิชาชีพ และ Workshop แบ่งเป็น 4 กลุม่ 
17.00 – 18.00 พักรับประทานอาหารเย็น  
18.00 – 21.30 เรียนรู้ปัญหา พัฒนาผลงาน แบ่งเป็น 10 กลุ่ม 

วันที่สาม  
    09.00 – 10.00  เขียนค่างานอย่างไร ให้โดนใจกรรมการ คณุรุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์ 
    10.00 – 10.15  พักรับประทาน อาหารว่าง 

10.15 – 12.15 แบ่งกลุ่มตามสายวิชาชีพ และ Workshop แบ่งเป็น 4 กลุม่ 
12.15 – 13.15 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 15.15 แลกเปลี่ยน เรยีนรู้ จากการอบรม 

    15.15 – 15.30  พักรับประทาน อาหารว่าง 
    15.30 – 16.00 สรุป และ ปิดงาน 
    16.00 – 18.00 เดินทางกลับ 

       **หมายเหตุ : กรณีลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ให้แจ้งยกเลิกก่อนการจัดอบรม  
   5 วันทําการ หากไม่แจ้งยกเลิกจะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นรายบคุคลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 


