
 โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ 
 

1. ชื่อโครงการ     การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 9 
                             เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next Normal” 

2. ผู้รบัผิดชอบโครงการ  ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและ 
                                ธุรการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
                                และเครือข่ายหัวหน้างานบริหารและธุรการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
3. หลักการและเหตุผล 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 ท าให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงานให้สอดรับกับสถานการณ์ เช่น การสร้างพ้ืนที่ท างานเสมือน (Virtual Workplace) เพ่ือรองรับการ
ท างานระยะไกลโดยอาศัย เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า เวอร์ชวลไลเซ-ชัน (Virtualization) และระบบ
ความปลอดภัย มาช่วยยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอทีและศูนย์ข้อมูลหลักไว้รองรับการท างานในส านักงานและ
ออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ไอทีจากที่ใดก็ได้  และด้านการเรียนการสอนได้ปรับรูปแบบเป็นการสอนแบบออนไลน์ โดยผ่าน 
Application ต่าง ๆ มากมาย เพ่ือให้ทุกอย่างสามารถขับเคลื่อนไปได้  ทักษะความรู้ที่เคยใช้ได้ในวันนี้ อาจจะใช้ไม่ได้อีก
แล้วในยุค New Normal ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา (Reskill/Upskill /Newskill) จึงเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการเป็นอันดับแรก เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะที่ทัน
ต่อเหตุการณ์ปัจจุบันในยุค New Normol  และท่ีจะเกิดในอนาคต The Next Normal ได้  
 การพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษายังคงเป็นประเด็นที่จ า เป็นจะต้องท าอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก
สถานการณ์ในช่วง COVID19 ที่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องปรับตัว และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้
สามารถปฏิบัติ งานได้อย่างราบรื่น  ดังนั้นเพ่ือเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกและเทคโนโลยีแห่งอนาคต  
เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปขมท.) จึงได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะ
บุคคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก้าวสู่  The Next Normal” ขึ้น  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. วัตถุประสงค์ 

      เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้พร้อมที่จะก้าวสู่ The Next 
Normal 

  

5. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ผู้อ านวยการกองกลาง  หัวหน้างานบริหารทั่วไป  ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารและธุรการ ผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน 
และผู้สนใจทั่วไป  จ านวน 250 คน 
 

6. ระยะเวลาและสถานที่ 
 วนัที ่17-18 พฤศจิกายน 2563  ณ ส านักบริการวิชาการ หรือ กรนีนิมมานท ์ซีเอ็มย ูเรสซเิดนซ ์(Green 

Nimman CMU Residence)  จังหวัดเชียงใหม่  (ได้รับสัญลักษณ์ SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย) 
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7. ค่าลงทะเบียน    คนละ 2,700 บาท     

 
8.  วิธีสมัครและการช าระค่าลงทะเบียน 
     สมัครได้ที่  www.council-uast.com  ลงทะเบียน online  ช่องทางเดียวเท่านั้น  
     หมดเขตรับสมัคร  วันที่  10 พฤศจิกายน 2563 

     การช าระค่าลงทะเบียน   โอนเข้าบัญชธีนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว  

     ประเภทออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 455-0-44016-3 ชือ่บัญชี  น.ส.ปัทมา  จักษุรัตน์  - นายภาคภูมิ ทะนุดี –  
     นางพัชรี ค ารินทร์  
    และกรุณา Upload  ส าเนาใบโอนเงินมาที่ www.council-uast.com--> ลงทะเบียน online 
    หรือที่ e-mail :  council.staff123@gmail.com   
    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 089-555-6661  หรือ 087-177-7866 
    e-mail : council.staff123@gmail.com   
 
    **กรุณาช าระค่าลงทะเบียน    ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ** 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ผู้เข้าร่วมประชุมมีสมรรถนะพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ The Next Normal 
 
10. วิทยากร 
 (1)  รศ. ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง   ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
           (2)  รศ. ดร.จิรประภา  อัครบวร    ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
           (3)  พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต     วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ 
 (4)  รศ.ดร.รัฐสิทธิ์  สุขหุต                        ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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ก าหนดการประชุมวชิาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารธุรการ คร้ังที ่9 
เร่ือง “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศกึษา เพ่ือก้าวสู่ The Next Normal” 
ระหว่างวันที่  17-18 พฤศจิกายน 2563  ณ  ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม วิทยากร 
17 พฤศจิกายน  2563 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00-09.30 น. พิธีเปิด 

(1) กล่าวต้อนรับ โดย  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(1) กล่าวรายงาน โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานวัุตร์ 
                           ประธานเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ 
(2) กล่าวเปิด โดย      นายเรวัต  รัตนกาญจน์   ประธาน ปขมท. 

 09.30-10.30 น. บรรยาย เรื่อง  “การท างานแนวใหม่ เพื่อก้าวสู่ 
The Next Normal”   

รศ. ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง 
ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 10.30-10.45 น. พักอาหารว่าง   
 10.45-12.00 น. บรรยาย เรื่อง  “การท างานแนวใหม่ เพื่อก้าวสู่ 

The Next Normal”   
รศ. ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง 
ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 12.00-13.00 น. พักอาหารกลางวัน  
 13.00-14.30 น. การบรรยาย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในยุค 

New Normal to Next Normal 
รศ.ดร.รัฐสิทธิ์  สุขหุต 
ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 14.30-14.45 น. พักอาหารว่าง  
 14.45-16.15 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลย ี

ดิจิทัล ในยุค New Normal 
ผู้แทนจากสถาบนัอุดมศึกษา 

18 พฤศจิกายน 2563 09.00-10.30 น. บรรยาย เรื่อง  “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next 
Normal”   

รศ.ดร.จิรประภา  อัครบวร 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล สถาบัณบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ 

 10.30-10.45 น. พักอาหารว่าง   
 10.45-12.00 น. บรรยาย เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next 
Normal”   (ต่อ) 

รศ.ดร.จิรประภา  อัครบวร 
 

 12.00-13.00 น. พักอาหารกลางวัน  
 13.00-15.00 น. บรรยาย เรื่อง ธรรมะในยุค The Next Normal   พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต 

วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ 
 15.00 น. พิธีปิด  โดย  ประธานเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ 

 


