
             
               

โครงการประชุมวิชาการวิจยัระดับชาติสำหรับบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 
“ทองกวาววิชาการ’65  :  ส่งเสริมงานวจิัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” 

ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม, ๑ เมษายน 2565 
ณ  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวดัเชียงใหม ่

-------------------------------- 
1.  ชื่อโครงการ    การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 
     “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” 

 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เครอืข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากร 
     สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ   
     ไทย (ปขมท.) 
 
3.  ผู้ประสานงาน   นายนิคม  หล้าอินเช้ือ - นางกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต - นางกาญจนา มูลอาจ  
 
4.  หลักการและเหตุผล 
 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Thailand) ได้เผยแพร่ เป้าหมายการพัฒนาที่
ย ั ่งย ืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ที ่ประชาคมโลกตกลงร่วมกันที ่จะใช้เป ็นกรอบในการ
ดำเนินงานด้านการพัฒนา  จึงทำให้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้ปรับเปลี่ยนแผนการบริหารเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่
ยั ่งยืนด้วย SDGs และมีการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 
“Education Criteria for Performance Excellence” ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 ดังนั้นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา จึงจำเป็นที่จะต้องมี
การพัฒนางาน พัฒนาตนเอง เพื่อให้สอดรับกับการปรับเปลี่ยนของสถาบันอุดมศึกษาด้วย 
 งานวิจัยสถาบันเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที ่จะช่วยให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสามารถ นำไปเป็น
เครื่องมือในการพัฒนางาน พัฒนาตนเอง รวมทั้งยังสามารถใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และสามารถนำผลของการ
วิจัยไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคตเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะงานวิจัยสถาบันเป็น
การทำวิจัยในหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กร เป็นการทำตามขอบเขตลักษณะหน้าที่หรือโครงสร้างของงานที่รับผิดชอบ 
หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์กร เป็นการทำวิจัยทั้งปัญหาเฉพาะหน้าหรือเพื่อการวางนโยบาย หรือแผนระยะ
ยาวขององค์กร และที่สำคัญที่สุดผู้บริหารองค์กรสามารถนำข้อมูลหรือผลการวิจัยที่ได้มาช่วยในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา จึงได้จัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถนำผลงานวิจัยที่ได้ทำมา นำเสนอและ
เผยแพร่ ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 14  โดยที่ผ่านมาได้เวียนกันเป็นเจ้าภาพระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาทั่วไปประเทศ ดังนี ้
 ครั้งที่ 1  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2552 
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  จังหวัดเชียงใหม่ 
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 ครั้งที่ ๒  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 -31 มีนาคม 
และ 1 เมษายน 2553  ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพมหานคร 

ครั้งที่ ๓  กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นเจ้าภาพ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 
เมษายน 2554  ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม 
 ครั้งที่ 4  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นเจ้าภาพ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 -4 พฤษภาคม 
2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์  จังหวัดเชียงใหม่ 
 ครั้งที่ 5  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 -4 เมษายน 
2556  ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 ครั้งที่ 6  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา  
เป็นเจ้าภาพ  จัดขึ ้นระหว่างวันที ่ 2-4 เมษายน 2557  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด
นครราชสีมา 
 ครั้งที่ 7  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เป็นเจ้าภาพ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 -3 
เมษายน 2558  ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 ครั้งที่ 8   เครือข่ายหัวหน้าธุรการภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภา
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  และเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 – 1 เมษายน 2559 ณ  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัด
เชียงใหม่ 
 ครั้งที่ 9  คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ปขมท. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิจัย
ระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9  "จามจุรีวิชาการ" ระหว่างวันที่ 31 
มีนาคม - 1 เมษายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
 ครั้งที่ 10 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายวิจัยนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
ปขมท. การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10 วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลันราชภัฎ
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์
 ครั้งที่ 11 สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปขมท.  มท. เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 “ทองกวาว
วิชาการ” ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ครั้งที่ 12 คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ 
ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปขมท. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ’63” ขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 
2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบออนไลน์ 

ครั้งที่ 13 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยนวัตกรรม
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ปขมท. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ’64” ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก ในรูปแบบออนไลน์ 
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 การจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 13 ครั้งที่ผ่านมา
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ทำให้บุคลากรสายสนับสนุนมีผลงานวิจัย
ที่ช่วยแก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรมใหม่ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีผู้ที่สามารถขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ 
ชำนาญการพิเศษ และเช่ียวชาญ ได้มากขึ้น  

๕.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยสถาบันที่ช่วย 
พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผน และการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้ 
 ๕.2  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน 
อุดมศึกษา 
 ๕.3  เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
 2.4  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

๖.  วัน เวลาและสถานที่จัดประชุม 
 วันที่ 30-31 มีนาคม, ๑ เมษายน 2565 ณ  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
          และระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom cloud Meeting 
๗.  ผู้เข้าร่วมประชุม 
 จำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย 
 (1)  ผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา 
 (2)  บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
 (3)  ผู้สนใจทั่วไป 

๘.  การสมัครเข้าร่วมประชุม 
 (1)  สมัครแบบ Online  ที่  http://www.council-uast.com 
 (2)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่
  นายนิคม  หล้าอินเชื้อ         โทร.  087-177-7866 
  นางกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต โทร.  094-592-8512 
  นางกาญจนา มูลอาจ  โทร.  091-060-7161 
  นางสาวปัทมา  จักษุรัตน์    โทร.  089-555-6661 
 (3)  กำหนดรับสมัคร  
  -  ผู้นำเสนอผลงาน    ตั้งแต่บัดน้ีจนถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2565    
  -  ผู้ไม่นำเสนอผลงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  15  มีนาคม 2565     
 รับสมคัรผลงานแบบบรรยาย  (Oral Presentation)  
      แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  (1)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   
    (2)  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
    (3)  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 
 
  

http://www.council-uast.com/
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 รับสมคัรผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
      แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  (1)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  
    (2)  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
    (3)  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

๙.  ค่าลงทะเบียน 

          On-site 
-  ผู้นำเสนอผลงาน   3,500 บาท (กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)   

 -  ผู้ไม่นำเสนอผลงาน 2,๗00 บาท (กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565)   
 Online 

-  ผู้นำเสนอผลงาน    3,000 บาท (กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)   
 -  ผู้ไม่นำเสนอผลงาน ๑,700 บาท (กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565)   
 
๑๐.  วิธีการชำระเงิน 
       ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรี สาขาเมญ่า เชียงใหม่ 
       เลขที่บญัชี  319-1-39739-2  ชื่อบัญชี น.ส.ปัทมา จักษุรัตน ์- นายนิคม หล้าอินเช้ือ – น.ส.เสาวคนธ์ 
ต่วนเทศ 
      กรุณาส่งสำเนาใบโอน upload ทางระบบลงทะเบียน online http://www.council-uast.com (เลือกเมนู    
      “แจ้งการชำระเงิน” หรือส่งมาที่ email : council.staff123@gmail.com)  
 
11.  วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ 
 11.1 การบรรยายให้ความรู้ด้านการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ   

11.2 การนำเสนอผลงานของผู้เข้าประชุมฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  (1)  แบบบรรยาย         (2)  แบบโปสเตอร์ 
 การนำเสนอผลงานทั้งสองประเภทมีประกวดและมอบรางวัล   
 
12.  การนำเสนอผลงาน 
       12.1  เงื่อนไขในการเสนอผลงาน 

(๑)  ผลงานวิจัยที่นำเสนอจะต้องเป็นของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (ยกเว้น นักวิจัยที่
เป็นสายวิชาการ)   

(2)  ต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใด ๆ มาก่อน หรือนำเสนอในการ
ประชุมที่มี proceeding ที่ใดมาก่อน 

(3)  ผลงานที่นำเสนอจะต้องไม่เป็นผลงานที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษาในทุกระดับ 
(4)  ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่เกิน ๓ ปี เท่านั้น 
(5)  ผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือคัดลอกผู้อื่น ทางผู้จัดประชุมจะไม่รับผิดชอบ ผู้นำเสนอจะต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
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 12.2  การนำเสนอผลงาน 
  12.2.1  แบบบรรยาย (Oral Presentation)  
     (1)  ให้นำเสนอโดยใช้โปรแกรม MS PowerPoint   
     (2)  เวลาที่ใช้ในการนำเสนอประมาณ 1๓ นาที (บรรยาย 1๐ นาที ซักถาม 3 นาที) 

(3)  ให้ส่งบทความฉบับเต็ม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พร้อมชำระ       
      ค่าลงทะเบียน  

      รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย สามารถดูได้ที่ website การลงทะเบียน   
                                       www.council-uast.com   แล้วคลิกเข้าไปที่การชื่อการประชุม  
                                     หรือ คลิกที่ ลงทะเบียนออนไลน์ 
 

12.2.2  แบบโปสเตอร์  (Poster Presentation) 
    1)  ให้จัดทำโปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 ซม. X ยาว 1๒0 ซม. จำนวน 1 แผ่น 
    2)  ส่งบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และบทความฉบับเต็ม (เนื้อหา 
         ตามที่กำหนด เหมือนการนำเสนอแบบบรรยาย) พร้อมสมัครเข้าร่วมประชุม 
         ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมชำระค่าลงทะเบียน  

     หากท่านไม่ชำระค่าลงทะเบียน บทความวิจัยของท่านจะถูกยกเลิก 
    3)  กำหนดติดโปสเตอร์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2565  เวลา 13.00-16.00 น. 
  
13.  รางวัลการนำเสนอผลงาน 
 1)  รางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย  (Oral Presentation) 
      แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  (1)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  
    (2)  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
    (3)  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      แต่ละกลุ่มรางวัลมีดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ    ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท 
  -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท 
   -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 2,000 บาท 
 2)  รางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  (Poster Presentation) 
      แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  (1)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
    (2)  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
    (3)  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     แต่ละกลุ่มรางวัลมีดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ    ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท 
  -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 2,000 บาท 
   -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 1,000 บาท 
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14.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  บคุลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย และเกิดแนวคิดในการทำงานวิจัย 
 2)  บคุลากรสายสนับสนุนมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม 
 3)  เกิดกลุ่มเครือข่ายวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
 
15. วิทยากร  

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

16. สถานที่จดังาน  
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โทร. 053-942879 , 053-942856 
 

17. ติดต่อทีพ่ักได้ที่  
Green Nimmam CMU Residence  
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โทร. 053-942881 - 4 
www.uniserv.cmu.ac.th 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


