
 
 

โครงการคายฝกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 10 

หัวขอ  “เทคนิคการทำวิจัย การทำงานวิเคราะห การเขียนคูมือการปฏิบัติงาน” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ      1.  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
         2.  ท่ีประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) 

     3.  เครือขายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ปขมท. 
 

2.  ผูประสานงาน      นายนิคม  หลาอินเชื้อ – นางกิติยาภรณ  สินศุภเศวต 
           
3.  หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากท่ีท่ีประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.)  ไดจัดคาย
ฝกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนมาแลว 9 ครั้ง พบวาหลังจากการฝกอบรม ผูเขา
ฝกอบรมจำนวนมากไดมีผลงานการวิจัยและผลงานทางวิชาการ และไดเลื่อนระดับเปนชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ 
รวมท้ังมีการนำผลงานวิจัยตีพิมพและเผยแพรในวารสารวิชาการเปนจำนวนมาก 

ดั้งนั้นเพ่ือเปนการผลักดันใหบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาไดมีความกาวหนาในสายอาชีพมีทักษะใน
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ ถูกตองตามหลักวิชาการและมีมาตรฐานในระดับสากล ซ่ึงเปนการพัฒนาท้ัง
บุคลากรสายสนับสนุนและองคกร   สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับท่ีประชุมสภาขาราชการ พนักงาน
และลูกจาง มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.)  เครือขายวิจัยและนวัตกรรม   เครือขายพัฒนาระบบงานหองปฏิบัติ 
ปขมท. จึงไดจัดคายฝกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งท่ี 10 ข้ึน เพ่ือพัฒนาบุคลากรและองคกร 

 
4.  วัตถุประสงค 
 4.1  เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดมีการฝกทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ไดอยางมีคุณภาพและ
ถูกตองตามหลักวิชาการ 
 4.2  เพ่ือกระตุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองและองคกรอยางตอเนื่อง 
 4.3  เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณในการทำวิจัยและการ
ทำผลงานทางวิชาการรวมกัน 
 4.4  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 15  จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 4.5  เพ่ือใหมีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับการขอกำหนดตำแหนงท่ีสูงข้ึน 
 
5.  วัน เวลา และสถานท่ีจัดคายฝกอบรม 

 วันท่ี  1-3  ธันวาคม  2565  ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม   

 
6.  ผูเขารวมอบรม 
      บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ และผูสนใจท่ัวไป จำนวนกลุมละ  50  คน 
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7.  คาลงทะเบียน 
  คนละ 3,500 บาท 
 
8.  การสมัครเขารับการฝกอบรม 
       - ลงทะเบียนออนไลน  ไดท่ี www.council-uast.com  คลิกท่ี “ระบบการลงทะเบียนการประชุมออนไลน” 
        หมดเขตรับสมัคร  วันท่ี  15 พฤศจิกายน 2565 หรือ เต็มจำนวน (รับกลุมละ 50 ท่ีนั่ง) 
 
9.  การชำระคาลงทะเบียน 

โอนผานธนาคารกรุงศร ีสาขาเมญา 

 เลขท่ีบัญชี  319-1-39739-2  ประเภทออมทรัพย 

 ชื่อบัญชี    น.ส.ปทมา  จักษุรัตน - นายนิคม  หลาอินเชื้อ – นางสาวเสาวคนธ ตวนเทศ 
          ภายในวันท่ี  27 พฤศจิกายน 2565 
 
10.   สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

  โทรศัพท  087-177-7866, 094-592-8512 
    
11.  วิธีการฝกอบรม     บรรยายและปฏิบัติการ  (เลือกไดเพียงกลุมเดียวเทานั้น หลังจากเลือกแลว ในวันอบรมไม
สามารถเปล่ียนกลุมได) 
 กลุมท่ี 1 งานวิจัย 
 กลุมท่ี 2 งานวิเคราะห 
 กลุมท่ี 3 คูมือการปฏิบัติงาน  
 
12.  วิทยากร 
 1. รศ.ดร.สมบัติ  ทายเรือคำ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 2. ผศ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 3. ผศ.ดร.สุนทรพจน ดำรงคพานิช   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 4. นายเสถียร  คามีศักดิ์ (ขาราชการบำนาญ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
           5. นายเรวัต  รัตนกาญจน   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 6. นางกิติยาภรณ  สินศุภเศวต   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

7. นายปภาณภณ  ปภังกรภรูินทร   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   
 8. นายนิคม  หลาอินเชื้อ    มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 9. นางสาวปทมา  จักษุรัตน   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 14.1  บุคลากรสายสนับสนนุสามารถทำวิจัย ทำงานวิเคราะห และคูมือปฏิบัติงาน ไดอยางมีคุณภาพและถูกตอง                              
                    หลักวิชาการ สามารถนำไปขอกำหนดตำแหนงท่ีสูงข้ึนได 
 14.2  บุคลากรสามารถนำความรูท่ีไดไปพัฒนาองคกรใหยั่งยืน 
 
 
 
 

http://www.council-uast.com/
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บรรยายและปฏิบัติการ 

 
 
 

กำหนดการคายฝกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 10 
วันที่  1-3 ธันวาคม 2565   

ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม 

 วัน เดือน ป เวลา รายละเอียดกิจกรรม 
วันที่  1  ธันวาคม 2565 08.30-08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45-09.00 น. พิธีเปด      
09.00-12.00 น. กลุมท่ี 1  งานวิจัย 

กลุมท่ี 2  งานวิเคราะห   
กลุมท่ี 3  คูมือการปฏิบัติงาน 

  (อาหารวางในหองประชุม) 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30 น. กลุมท่ี 1  งานวิจัย 

กลุมท่ี 2  งานวิเคราะห   
กลุมท่ี 3  คูมือการปฏิบัติงาน 

  (อาหารวางในหองประชุม) 
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 09.00-12.00 น. กลุมท่ี 1  งานวิจัย 

กลุมท่ี 2  งานวิเคราะห   
กลุมท่ี 3  คูมือการปฏิบัติงาน 

 (อาหารวางในหองประชุม) 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30 น. กลุมท่ี 1  งานวิจัย 

กลุมท่ี 2  งานวิเคราะห   
กลุมท่ี 3  คูมือการปฏิบัติงาน 

 (อาหารวางในหองประชุม) 
วันที่ 3 ธันวาคม 2565 09.00-10.00 น. กลุมท่ี 1  งานวิจัย 

กลุมท่ี 2  งานวิเคราะห   
กลุมท่ี 3  คูมือการปฏิบัติงาน 

 (อาหารวางในหองประชุม) 
10.00-12.00 น. การนำเสนอโครงรางผลงานแตละกลุม 

และรับฟงขอเสนอแนะของวิทยากร (ตัวแทนกลุม) 
กลุมท่ี 1  งานวิจัย 
กลุมท่ี 2  งานวิเคราะห   
กลุมท่ี 3  คูมือการปฏิบัติงาน 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. - สรุปผล และอภิปรายซักถาม 

- พิธีปดคาย 
 
 

บรรยายและปฏิบัติการ 

บรรยายและปฏิบัติการ 

บรรยายและปฏิบัติการ 

บรรยายและปฏิบัติการ 
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ขอกำหนดสำหรับผูเขาคายฝกอบรมฯ    
 
1.  ใหนำคอมพิวเตอรโนตบุคส  พรอมปลั๊กพวง มาในวันอบรมดวย  
2.  ใหเขียนภาระงานทีต่นเองรับผิดชอบและนำมาดวยในวันอบรม เพือ่จะไดวางแผนการทำ 
     ผลงานใหสอดคลองกับงานที่ตนเองทำ หรอื คิดช่ือเรือ่งที่จะทำมาลวงหนา 
3.  ผูเขาอบรมตองเลือกกลุมที่จะเขาอบรม หลังจากน้ันหากตองการเปลี่ยนกลุมเขาอบรม   
     สามารถเปลี่ยนไดภายในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 เทาน้ัน   
4.  ผูเขาอบรมจะไดรับเอกสารการอบรมตามกลุมทีส่มัครเขาอบรมเทาน้ัน จะไมไดรับเอกสาร 
     กลุมอื่น 


	วันที่  1-3  ธันวาคม  2565  ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

