
             
   

 
 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 1  
“Smart Laboratory : ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ” 

ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. 
ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting  

1.  ชื่อโครงการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบันอุดมศึกษา 
  คร้ังท่ี 1 “Smart Laboratory : ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ” 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ท่ีประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำน 

  และลูกจ้ำงมหำวิทยำลยัแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และ เครือข่ำยพัฒนำระบบงำน   
  ห้องปฏิบัติกำรบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ชุดที่ 1 

3.  ผู้ประสานงาน     นำยนิคม  หล้ำอินเชื้อ 
       นำงสำวเสำวคนธ์  ต่วนเทศ          

4.  หลักการและเหตุผล 
ตำมที่ที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โดยฝ่ำยเครือข่ำยบุคลำกรสำย

สนับสนุน ได้จัดตั้งเครือข่ำยพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบัติกำรบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ชุดที่ 1 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้ำงเครือข่ำยของบุคลำกรห้องปฏิบัติกำรในสถำบันอุดมศึกษำให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัน
จะน ำมำสู่กำรพัฒนำระบบงำนของห้องปฏิบัติกำร และพัฒนำทำงด้ำนวิชำกำรของบุคลำกรห้องปฏิบัติกำรในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งใน
ปัจจุบันมหำวิทยำลัยหลำยแห่งได้เปลี่ยนสถำนภำพเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ รวมทั้งสถำบันและวิทยำลัยหลำยแห่งได้รับกำร
ปรับเปลี่ยนเป็นมหำวิทยำลัย  นอกจำกนี้หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนยังได้มีกำรปฏิรูประบบกำรปฏิบัติงำนเพื่ อให้ทันกับกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  จำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตำมไปด้วย  

จำกกำรจัดประชุมวิชำกำรเครือข่ำยพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบัติกำรบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 2 ใน
หัวข้อ “กำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัยเพื่อพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบัติกำร” ระหว่ำงวันที่ 4-5 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ผ่ำนมำนั้น พบว่ำ
บุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ำร่วมโครงกำรมีโจทย์วิจัยร่วมกันในเรื่อง  กำรพัฒนำระบบงำน
ห้องปฏิบัติกำรโดยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ให้เกิดประโยชน์ อำทิ กำรพัฒนำระบบกำรเบิกจ่ำยสำรเคมีและเครื่องแก้วด้วยระบบ
ออนไลน์ ระบบกำรจองใช้ครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติกำรด้วยระบบออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งจำกควำมสนใจร่วมกันดังกล่ำวทำงเครือข่ำยพัฒนำ
ระบบงำนห้องปฏิบัติกำรฯ ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบัติกำรให้มีควำมทันสมัย และอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
ผู้รับบริกำร  จึงน ำมำสู่กำรจัดโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ำยพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบัติกำรบุคลำกรสำยสนับสนุนใน
สถำบันอุดมศึกษำครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Smart Laboratory : ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ” ในวันเสาร์ที่ 10 
กรกฎาคม 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting เพื่อให้บุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยของบุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีใน
สถำบันอุดมศึกษำอันจะน ำมำสู่กำรพัฒนำตนเอง พัฒนำผลงำน และพัฒนำองค์กรต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1)  เพื่อให้บุคลำกรสำยสนับสนนุทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในสถำบันอุดมศึกษำได้มคีวำมรู้ และร่วมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ในกำรพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบัติกำรให้ทันสมัยโดยกำรใช้ระบบออนไลน์มำช่วยในกำรบริกำรจดักำร 

2.2)  เพื่อใหบุ้คลำกรสำยสนับสนนุทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมคีวำมรู้ในกำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำรจำกกำรพัฒนำ
ระบบงำนห้องปฏิบัติกำรแบบออนไลน ์

2.3)  เพื่อสร้ำงเครือข่ำยของบุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีในสถำบันอุดมศึกษำ 



3.  วัน เวลาและสถานที่จัดประชุม 
ในวันเสำร์ที่ 10 กรกฎำคม 2564 ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting 

4.  ผู้เข้าร่วมประชุม 

 จ ำนวน 300 คน ประกอบด้วย นักวิทยำศำสตร์ พนักงำนห้องปฏิบัติกำร พนักงำนห้องทดลอง นักวิชำกำรเกษตร  นักวิชำกำร
สัตวบำล นักวิชำกำรประมง เจ้ำหน้ำที่วิจัย นักวิจัย ช่ำงเทคนิค วิศวกร ผู้ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
และผู้ที่สนใจท่ัวไป 
5.  การสมัครเข้าร่วมประชุม 
 5.1)  สมัครแบบ Online  ที่  http://www.council-uast.com 
 5.2)  สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณนิคม  หล้ำอินเชื้อ         โทร.  087-177-7866 
คุณเสำวคนธ์  ต่วนเทศ  โทร.  089-843-9890 

  หรือ  e-mail : council.staff123@gmail.com  
 5.3)  ก ำหนดรับสมัคร  
  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  8 กรกฎาคม 2564 

6.  ค่าลงทะเบียน 
 ค่ำลงทะเบียน คนละ 800 บำท  (แปดร้อยบำทถ้วน) 
 ช ำระค่ำลงทะเบียนภายในวันที่  8 กรกฎาคม 2564 
7.  วิธีการช าระเงิน  
 ช ำระค่ำลงทะเบียนโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์จ ำกัด (มหำชน)  สำขำจัตุรัสจำมจุรี 
 เลขท่ีบัญชี  410-062789-5  ช่ือบัญชี  น.ส.เสำวคนธ์  ต่วนเทศ/นำยบัญชำ อุนพำนิช/ 

นำยวีระศักดิ์  จงเฟื่องปริญญำ 
 กรุณา  ส าเนาใบโอน upload ทางระบบลงทะเบียน online (เลือกเมนู “แจ้งการช าระเงิน” ) หรือ 

            ส่งทำง email : council.staff123@gmail.com 

เงินท่ีได้จำกค่ำลงทะเบียนจะน ำไปเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำร ทั้งนี้ผู้ที่เข้ำร่วมอบรมสำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงและค่ำลงทะเบียนได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง เมื่อได้รับอนุมัติจำกต้นสังกัดแล้ว 

หมำยเหตุ : ท ำกำรจัดส่งใบเสร็จและใบประกำศนียบัตรให้ทำงไปรษณีย์ 

8.  วิธีการและขั้นตอนการด าเนินการ 
 8.1  กำรบรรยำยให้ควำมรู้  

8.2   กำรเสวนำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  บุคลำกรสำยสนับสนุนทำงดำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในสถำบันอุดมศึกษำไดม้ีควำมรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กำรพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบตัิกำรด้วยระบบออนไลน์  

9.2  บุคลำกรสำยสนับสนุนทำงดำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีควำมรู้ในกำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำรจำกกำรพัฒนำ
ระบบงำนห้องปฏิบัติกำรแบบออนไลน ์

9.3  เกิดกลุ่มเครือข่ำยของบุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในสถำบันอุดมศึกษำ 
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ก าหนดการ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 1  
“Smart Laboratory : ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ” 

ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. 
ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting  

 
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564  
เวลำ 09.00-11.00 น.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทดสอบระบบกำรยืนยันตัวตน 
    (ลิ้งค์ห้องประชุมจะแจ้งให้ทรำบทำงอีเมลล์) 
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 
เวลำ 08.00-08.45 น.  ลงทะเบียน และทดสอบระบบ 
เวลำ 08.45-09.00 น.  พิธีเปิด    

กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมโครงกำร  โดย  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 
กล่ำวรำยงำนกำรจัดโครงกำรฯ     โดย  ประธำนเครือข่ำยพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบัติกำรฯ 

    กล่ำวเปิดโครงกำร       โดย  ประธำน ปขมท. 
เวลำ 09.00-10.00 น. ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LIMS) ส าหรับการจัดการห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์และทดสอบ  
โดยคณุผสุดี มหุะหมดั หัวหน้ำศูนย์บริกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ และคุณโสรยำ สิงสำโร  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์

เวลำ 10.00-10.30 น. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ  
“Smart Laboratory : การจัดการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อมัลติมีเดีย คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร” 
โดยคณุกิตติ ปำนมณี และคณุสกำวรัตน์ ทับทองหลำง นักวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ 
มหำวิทยำลยันเรศวร 
คุณกิตติ ปำนมณี : กำรสำธติกำรใช้ครุภัณฑ์ด้วยสื่อมัลติมีเดียตำมสไตล์ New normal 
คุณสกำวรัตน ์ทับทองหลำง  : กำรจองใช้เครื่องมือด้วยระบบออนไลน ์

เวลำ 10.30-10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
เวลำ 10.45-12.00 น.  “Smart Laboratory : การเบิกจ่ายสารเคมีด้วยระบบออนไลน”์ 

หัวข้อท่ี 1 : กำรเบิกสำรเคมีด้วยระบบออนไลน ์
คุณประภำส  ภูเวียง นักวิทยำศำสตร์ ภำควิชำวิทยำศำสตรเ์ภสัชกรรม คณะเภสัชศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

เวลำ 12.00-13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 
 
 



 
เวลำ 13.00-13.30 น.  “Smart Laboratory : การเบิกจ่ายสารเคมีและเคร่ืองแก้วด้วยระบบออนไลน”์ (ต่อ) 

หัวข้อท่ี 2 :ระบบกำรเบิก-คืน เครือ่งแก้วแบบออนไลน์ 
โดยคณุภวรรณพ เหมพันธุ์พิรุฬห ์ภำควิชำวัสดุศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
และคณุสุนทร พิภพสุทธิไพบูลย์ หน่วยเทคโนโลยสีำรสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์กำรศึกษำ คณะ 
วิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย 

เวลำ 13.30-14.00 น.  “Smart Laboratory : การจองใช้เคร่ืองมือและห้องปฏิบัติการด้วยระบบออนไลน”์ 
หัวข้อท่ี 1 : ระบบกำรจองเครื่องมอืออนไลน์ด้วยโปรแกรม Trello 
โดยคณุกำญจณำ ขันกะพันธ์ สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์

เวลำ 14.00-14.30 น.  หัวข้อท่ี 2 :  กำรพัฒนำระบบจองห้องปฏิบัติกำรออนไลน์ คณะวิศวกรรมศำสตร์  สจล.  
โดย คณุชำคริต เทยีนทอง คณะวศิวกรรมศำสตร์   
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจำ้คุณทหำรลำดกระบัง 

เวลำ 14.30-14.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
เวลำ 14.45-16.30 น. กำรบรรยำยพิเศษเรื่อง  

“การพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการแบบออนไลน์สู่การจัดท าผลงานทางวิชาการ”  
โดยคุณปัทมำ  จักษุรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเครือข่ำยสำยสนับสนุน ปขมท. 

เวลำ 16.30 -16.45 น.  พิธีปิดโครงกำร 
 
หมำยเหต ุ ก ำหนดกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


