โครงการค่ายฝึกอบรมการทาวิจัยและผลงานทางวิชาการสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๘
หัวข้อ “เทคนิคการทาวิจัย การทางานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.
2.
3.
4.

สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำง มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
เครือข่ำยวิจัยและนวัตกรรมบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ปขมท.
เครือข่ำยพัฒนำงำนประจำ งำนวิจัยและนวัตกรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

2. ผู้ประสานงาน

นำยนิคม หล้ำอินเชื้อ – นำงสำวณัฏฐิฎำ สุขเกษม

3. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจำกที่ที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำง มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้จัดค่ำย
ฝึกอบรมกำรทำวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรสำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนมำแล้ว 7 ครั้ง พบว่ำหลังจำกกำรฝึกอบรม ผู้เข้ำ
ฝึกอบรมจำนวนมำกได้มี ผลงำนกำรวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร และได้เลื่อนระดับเป็นชำนำญกำร ชำนำญกำรพิเศษ
รวมทั้งมีกำรนำผลงำนวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรเป็นจำนวนมำก
ดั้งนั้นเพื่อเป็นกำรผลักดันให้บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำได้มีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพมีทักษะใน
กำรทำวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรที่มีคุณภำพ ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและมีมำตรฐำนในระดับสำกล ซึ่งเป็นกำรพัฒนำทั้ง
บุคลำกรสำยสนับสนุนและองค์กร สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ร่วมกับที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำน
และลูกจ้ำง มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เครือข่ำยวิจัยและนวัตกรรม เครือข่ำยพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบัติ
ปขมท. จึงได้จัดค่ำยฝึกอบรมกำรทำวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร ครั้งที่ 8 ขึ้น เพื่อพัฒนำบุคลำกรและองค์กร
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อให้บุ คลำกรสำยสนั บสนุ นวิชำกำรได้มีกำรฝึกทำวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร ได้อย่ำงมีคุณภำพและ
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
4.2 เพื่อกระตุ้นให้บุคลำกรได้มีกำรพัฒนำตนเองและองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง
4.3 เพื่อให้บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรทำวิจัยและกำร
ทำผลงำนทำงวิชำกำรร่วมกัน
4.4 เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรนำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรวิจัยสำหรับบุคลำกรสำย
สนับสนุนวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 13 จัดโดย คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ซึ่ง จะจัดขึ้น
ในเดือนมีนำคม 2564 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
4.5 เพื่อให้มีผลงำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรสำหรับกำรขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
5. วัน เวลา และสถานที่จัดค่ายฝึกอบรม
วันที่ 8-10 ธันวำคม 2563 ณ กรีนนิมมำนท์ ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ (Green Nimman CMU Residence)
จ.เชียงใหม่
6. ผู้เข้าร่วมอบรม
บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำทั่วประเทศ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 100 คน
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7. ค่าลงทะเบียน
คนละ 3,500 บำท
8. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
- ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www.council-uast.com คลิกที่ “ระบบการลงทะเบียนการประชุมออนไลน์”
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 หรือ เต็มจานวน
9. การชาระค่าลงทะเบียน
โอนผ่ำนธนำคำรกรุงศรี สำขำเมญ่ำ
เลขที่บัญชี 319-1-39739-2 ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี น.ส.ปัทมำ จักษุรัตน์ - นำยนิคม หล้ำอินเชื้อ – นำงสำวเสำวคนธ์ ต่วนเทศ
ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 087-177-7866, 089-555-666-1, 097-234-4249
e-mail : council-staff123@gmail.com
11. วิธีการฝึกอบรม
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3

บรรยำยและปฏิบัติกำร (เลือกได้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น หลังจากเลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยน
กลุ่มได้)
งำนวิจัย
งำนวิเครำะห์
คู่มือกำรปฏิบัติงำน

12. วิทยากร
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ ท้ำยเรือคำ
2. อำจำรย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร
3. ดร.จรงศักดิ์ พุมนวน
4. นำยปภำณภณ ปภังกรภูรินทร์
5. นำยดำมธรรม จินำกูล
6. นำยนิคม หล้ำอินเชื้อ
7. นำงสำวปัทมำ จักษุรัตน์
8. นำงสำวเสำวคนธ์ ต่วนเทศ

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 บุคลำกรสำยสนับสนุนสำมำรถทำวิจัย ทำงำนวิเครำะห์ และคู่มือปฏิบัติงำน ได้อย่ำงมีคุณภำพและถูกต้อง
หลักวิชำกำร สำมำรถนำไปขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นได้
14.2 บุคลำกรสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปพัฒนำองค์กรให้ยั่งยืน
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กาหนดการค่ายฝึกอบรมการทาวิจัยและผลงานทางวิชาการสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7
วันที่ 8-10 ธันวาคม 2563
ณ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วัน เดือน ปี
วันที่ 8 ธันวำคม 2563

เวลา
08.30-08.45 น.
08.45-09.00 น.
09.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-16.30 น.

วันที่ 9 ธันวำคม 2563

09.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-16.30 น.

วันที่ 10 ธันวำคม 2563

09.00-10.00 น.

10.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.

รายละเอียดกิจกรรม
ลงทะเบียน
พิธีเปิด
กลุ่มที่ 1 งำนวิจัย
บรรยำยและปฏิบัติกำร
กลุ่มที่ 2 งำนวิเครำะห์
กลุ่มที่ 3 คู่มือกำรปฏิบัติงำน
(อำหำรว่ำงในห้องประชุม)
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
กลุ่มที่ 1 งำนวิจัย
กลุ่มที่ 2 งำนวิเครำะห์
บรรยำยและปฏิบัติกำร
กลุ่มที่ 3 คู่มือกำรปฏิบัติงำน
(อำหำรว่ำงในห้องประชุม)
กลุ่มที่ 1 งำนวิจัย
บรรยำยและปฏิบัติกำร
กลุ่มที่ 2 งำนวิเครำะห์
กลุ่มที่ 3 คู่มือกำรปฏิบัติงำน
(อำหำรว่ำงในห้องประชุม)
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
กลุ่มที่ 1 งำนวิจัย
บรรยำยและปฏิบัติกำร
กลุ่มที่ 2 งำนวิเครำะห์
กลุ่มที่ 3 คู่มือกำรปฏิบัติงำน
(อำหำรว่ำงในห้องประชุม)
กลุ่มที่ 1 งำนวิจัย
บรรยำยและปฏิบัติกำร
กลุ่มที่ 2 งำนวิเครำะห์
กลุ่มที่ 3 คู่มือกำรปฏิบัติงำน
(อำหำรว่ำงในห้องประชุม)
กำรนำเสนอโครงร่ำงผลงำนแต่ละกลุ่ม
และรับฟังข้อเสนอแนะของวิทยำกร (ตัวแทนกลุ่ม)
กลุ่มที่ 1 งำนวิจัย
กลุ่มที่ 2 งำนวิเครำะห์
กลุ่มที่ 3 คู่มือกำรปฏิบัติงำน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
- สรุปผล และอภิปรำยซักถำม
- พิธีปิดค่ำย
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ข้อกาหนดสาหรับผู้เข้าค่ายฝึกอบรมฯ
1. นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์ พร้อมปลั๊กพ่วง มำในวันอบรมด้วย
2. ให้เขียนภำระงำนทีต่ นเองรับผิดชอบและนำมำด้วย เพือ่ จะได้วำงแผนกำรทำผลงำนให้
สอดคล้องกับงำนทีต่ นเองทำ และเป็นกำรพัฒนำงำนของตนเองได้ตรงจุด
3. ผู้เข้ำอบรมต้องเลือกกลุ่มที่จะเข้ำอบรม หลังจำกนั้นหำกต้องกำรเปลี่ยนกลุ่มเข้ำอบรม
สามารถเปลี่ยนได้ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
4. ผู้เข้ำอบรมจะได้รับเอกสำรกำรอบรมตำมกลุ่มทีส่ มัครเข้ำอบรมเท่ำนั้น จะไม่ได้รับเอกสำร
กลุ่มอื่น

