
โครงการค่ายฝึกอบรมการท าวิจัยและผลงานทางวิชาการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๘ 
หัวข้อ  “เทคนิคการท าวิจัย การท างานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      1.  ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
         2.  ที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำง มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

     3.  เครือข่ำยวิจัยและนวัตกรรมบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ปขมท. 
     4.  เครือข่ำยพัฒนำงำนประจ ำ งำนวิจัยและนวัตกรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 

2.  ผู้ประสานงาน      นำยนิคม  หล้ำอินเชื้อ – นำงสำวณัฏฐิฎำ  สุขเกษม 
           
3.  หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจำกที่ที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำง มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  ได้จัดค่ำย
ฝึกอบรมกำรท ำวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนมำแล้ว 7 ครั้ง พบว่ำหลังจำกกำรฝึกอบรม ผู้เข้ำ
ฝึกอบรมจ ำนวนมำกได้มีผลงำนกำรวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร และได้เลื่อนระดับเป็นช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ 
รวมทั้งมีกำรน ำผลงำนวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรเป็นจ ำนวนมำก 

ดั้งนั้นเพ่ือเป็นกำรผลักดันให้บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำได้มีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพมีทักษะใน
กำรท ำวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรที่มีคุณภำพ ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและมีมำตรฐำนในระดับสำกล ซึ่งเป็นกำรพัฒนำทั้ง
บุคลำกรสำยสนับสนุนและองค์กร   ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ร่วมกับที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำน
และลูกจ้ำง มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  เครือข่ำยวิจัยและนวัตกรรม   เครือข่ำยพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบัติ 
ปขมท. จึงได้จัดค่ำยฝึกอบรมกำรท ำวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร ครั้งที่ 8 ขึ้น เพ่ือพัฒนำบุคลำกรและองค์กร 

 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือให้บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรได้มีกำรฝึกท ำวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร ได้อย่ำงมีคุณภำพและ
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
 4.2  เพื่อกระตุ้นให้บุคลำกรได้มีกำรพัฒนำตนเองและองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 
 4.3  เพ่ือให้บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยและกำร
ท ำผลงำนทำงวิชำกำรร่วมกัน 
 4.4  เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรวิจัยส ำหรับบุคลำกรสำย
สนับสนุนวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 13  จัดโดย คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ซึ่งจะจัดขึ้น
ในเดือนมีนำคม 2564  ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 
 4.5  เพ่ือให้มีผลงำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรส ำหรับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
 
5.  วัน เวลา และสถานที่จัดค่ายฝึกอบรม 

 วันที่  8-10  ธันวำคม  2563  ณ กรีนนิมมำนท์ ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ (Green Nimman CMU Residence) 

จ.เชียงใหม่   
 
6.  ผู้เข้าร่วมอบรม 
      บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำทั่วประเทศ  และผู้สนใจทั่วไป จ ำนวน  100  คน 
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7.  ค่าลงทะเบียน 
  คนละ 3,500 บำท 
 
8.  การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
       - ลงทะเบียนออนไลน์  ได้ที ่www.council-uast.com  คลิกท่ี “ระบบการลงทะเบียนการประชุมออนไลน์” 
        หมดเขตรับสมัคร  วันที่  27 พฤศจิกายน 2563 หรือ เต็มจ านวน 
 
9.  การช าระค่าลงทะเบียน 

โอนผ่ำนธนำคำรกรุงศรี สำขำเมญ่ำ 
 เลขที่บัญชี  319-1-39739-2  ประเภทออมทรัพย์ 
 ชื่อบัญชี    น.ส.ปัทมำ  จักษุรัตน์ - นำยนิคม  หล้ำอินเชื้อ – นำงสำวเสำวคนธ์ ต่วนเทศ 
          ภายในวันที่  27 พฤศจิกายน 2563 
 
10.   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่
  โทรศัพท์  087-177-7866, 089-555-666-1, 097-234-4249 
   e-mail :  council-staff123@gmail.com     
 
11.  วิธีการฝึกอบรม     บรรยำยและปฏิบัติกำร  (เลือกได้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น หลังจากเลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยน 
                                                           กลุ่มได้) 
 กลุ่มท่ี 1 งำนวิจัย 
 กลุ่มท่ี 2 งำนวิเครำะห์ 
 กลุ่มท่ี 3 คู่มือกำรปฏิบัติงำน  
 
12.  วิทยากร 
 1.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  ท้ำยเรือค ำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 2.  อำจำรย์ ดร.ณัฐพล  แจ้งอักษร   มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
           3.  ดร.จรงศักดิ์  พุมนวน    สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

4.  นำยปภำณภณ  ปภังกรภูรินทร์  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์   
 5.  นำยดำมธรรม  จินำกูล   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
 6.  นำยนิคม  หล้ำอินเชื้อ    มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 7.  นำงสำวปัทมำ  จักษุรัตน์   มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 8.  นำงสำวเสำวคนธ์  ต่วนเทศ   มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 
 13.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 14.1  บุคลำกรสำยสนับสนนุสำมำรถท ำวิจัย ท ำงำนวิเครำะห์ และคู่มือปฏิบัติงำน ได้อย่ำงมีคุณภำพและถูกต้อง                              
                    หลักวิชำกำร สำมำรถน ำไปขอก ำหนดต ำแหน่งที่สูงขึ้นได้ 
 14.2  บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปพัฒนำองค์กรให้ยั่งยืน 
 
 
 

http://www.council-uast.com/
mailto:council-staff123@gmail.com


 3 

บรรยำยและปฏิบัติกำร 

ก าหนดการค่ายฝึกอบรมการท าวิจัยและผลงานทางวิชาการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 7 
วันที่  8-10 ธันวาคม 2563   

ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่
 วัน เดือน ปี เวลา รายละเอียดกิจกรรม 

วันที่  8  ธันวำคม 2563 08.30-08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45-09.00 น. พิธีเปิด      
09.00-12.00 น. กลุ่มท่ี 1  งำนวิจัย 

กลุ่มท่ี 2  งำนวิเครำะห์   
กลุ่มท่ี 3  คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

  (อำหำรว่ำงในห้องประชุม) 
12.00-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-16.30 น. กลุ่มท่ี 1  งำนวิจัย 

กลุ่มท่ี 2  งำนวิเครำะห์   
กลุ่มท่ี 3  คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

  (อำหำรว่ำงในห้องประชุม) 
วันที่ 9 ธันวำคม 2563 09.00-12.00 น. กลุ่มท่ี 1  งำนวิจัย 

กลุ่มท่ี 2  งำนวิเครำะห์   
กลุ่มท่ี 3  คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

 (อำหำรว่ำงในห้องประชุม) 
12.00-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-16.30 น. กลุ่มท่ี 1  งำนวิจัย 

กลุ่มท่ี 2  งำนวิเครำะห์   
กลุ่มท่ี 3  คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

 (อำหำรว่ำงในห้องประชุม) 
วันที่ 10 ธันวำคม 2563 09.00-10.00 น. กลุ่มท่ี 1  งำนวิจัย 

กลุ่มท่ี 2  งำนวิเครำะห์   
กลุ่มท่ี 3  คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

 (อำหำรว่ำงในห้องประชุม) 
10.00-12.00 น. กำรน ำเสนอโครงร่ำงผลงำนแต่ละกลุ่ม 

และรับฟังขอ้เสนอแนะของวิทยำกร (ตัวแทนกลุ่ม) 
กลุ่มท่ี 1  งำนวิจัย 
กลุ่มท่ี 2  งำนวิเครำะห์   
กลุ่มท่ี 3  คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. - สรุปผล และอภิปรำยซักถำม 

- พิธีปิดค่ำย 
 
 
 
 
 

บรรยำยและปฏิบัติกำร 

บรรยำยและปฏิบัติกำร 

บรรยำยและปฏิบัติกำร 

บรรยำยและปฏิบัติกำร 
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ข้อก าหนดส าหรับผู้เข้าค่ายฝึกอบรมฯ    

 
1.  น ำคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊คส์  พรอ้มปลั๊กพ่วง มำในวันอบรมด้วย  
2.  ให้เขียนภำระงำนทีต่นเองรับผิดชอบและน ำมำด้วย เพือ่จะได้วำงแผนกำรท ำผลงำนให้ 
     สอดคล้องกับงำนทีต่นเองท ำ และเป็นกำรพัฒนำงำนของตนเองไดต้รงจุด 
3.  ผู้เข้ำอบรมต้องเลือกกลุ่มที่จะเข้ำอบรม หลังจำกนั้นหำกต้องกำรเปลี่ยนกลุ่มเขำ้อบรม   
     สามารถเปลี่ยนไดภ้ายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น   
4.  ผู้เข้ำอบรมจะได้รับเอกสำรกำรอบรมตำมกลุ่มทีส่มัครเข้ำอบรมเท่ำนั้น จะไม่ได้รับเอกสำร 
     กลุ่มอื่น 


