โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
“ทองกวาววิชาการ’62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร”
ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562
ณ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
-------------------------------1. ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
“ทองกวาววิชาการ’62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร”
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และ เครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุน
ในสถาบันอุดมศึกษา
3. ผู้ประสานงาน นายนิคม หล้าอินเชื้อ
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ รวมทั้งสถาบันและ
วิทยาลัยหลายแห่งได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย นอกจากนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังได้มีการปฏิรูป
ระบบการปฏิบัติงานเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนตามไปด้วย
งานวิจัยสถาบันเป็นปัจจัยสาคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสามารถแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถวางแผนการปฏิบัติง านในอนาคตได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะงานวิจัยสถาบัน
เป็นการทาวิจัยในหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กร เป็นการทาตามขอบเขตลักษณะหน้าที่หรือโครงสร้างของงานที่
รับผิดชอบ หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์กร เป็นการทาวิจัยทั้งปัญหาเฉพาะหน้าหรือเพื่อการวางนโ ยบาย
หรือแผนระยะยาวขององค์กร และที่สาคัญที่สุดผู้บริหารองค์กรสามารถนาข้อมูลหรือผลการวิจัยที่ได้มาช่วยในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับที่ประชุมสภา
ข้าราชการ พนักงานและลู กจ้ างมหาวิทยาลั ย แห่ งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยสาหรับบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา จึ ง ได้ จั ด การประชุ ม วิ ช าการวิ จั ย ระดั บ ชาติ ส าหรั บ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ใน
สถาบันอุดมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นเวทีสาหรั บบุ คลากรสายสนับสนุนที่ส ามารถนาผลงานวิจัยที่ได้ทามา นาเสนอและ
เผยแพร่ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 11 โดยที่ผ่านมาได้เวียนกันเป็นเจ้าภาพระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาทั่วไปประเทศดังนี้
ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2552 ณ
โรงแรมเชียงใหม่ภูคา จังหวัดเชียงใหม่
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

-2ครั้งที่ 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 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3
เมษายน 2558 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อาเภอปากช่อง 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
ระดับชาติสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 "จามจุรีวิชาการ" ระหว่างวันที่ 31
มีนาคม - 1 เมษายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 10 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายวิจัยนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
ปขมท. ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัยเพื่อนาเสนอผลงาน และเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 10 วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลันราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
การจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 10 ครั้งที่ผ่านมา
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ทาให้บุคลากรสายสนับสนุนมีผลงานวิจัย
ที่ช่วยแก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรมใหม่ มี จานวนเพิ่มมากขึ้น และมีผู้ที่สามารถขอกาหนดตาแหน่งช านาญการ
ชานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ได้มากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยสถาบันที่ช่วย
พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผน และการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้
2.2 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน
อุดมศึกษา
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยสถาบันของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
2.4 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้เกิดความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. วัน เวลาและสถานที่จัดประชุม
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4. ผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 300 คน ประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา
(2) บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
(3) ผู้สนใจทั่วไป

-35. การสมัครเข้าร่วมประชุม
(1) สมัครแบบ Online ที่ http://www.council-uast.com
(2) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณนิคม หล้าอินเชื้อ
โทร. 065-463-2724
คุณปัทมา จักษุรัตน์
โทร. 080-794-7664
หรือ e-mail : council.staff123@gmail.com
(3) กาหนดรับสมัคร
- ผู้เสนอผลงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
- ผู้ไม่เสนอผลงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
6. ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,900 บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
(ผู้เสนอผลงาน ชาระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 สาหรับ ผู้ไม่เสนอผลงาน ชาระ
ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
7. วิธีการชาระเงิน
ชาระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่บัญชี 667-418-088-0 ชื่อบัญชี น.ส.ปัทมา จักษุรัตน์ และ นายนิคม หล้าอินเชื้อ
กรุณา สาเนาใบโอน upload ทางระบบลงทะเบียน online (เลือกเมนู “แจ้งการชาระเงิน” ) หรือ
ส่งทาง email : council.staff123@gmail.com
8. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินการ
8.1 การบรรยายให้ความรู้ด้านการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
8.2 การนาเสนอผลงานของผู้เข้าประชุมฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
(1) แบบบรรยาย
(2) แบบโปสเตอร์
การนาเสนอผลงานทั้งสองประเภทมีประกวดและมอบรางวัล
9. การนาเสนอผลงาน
9.1 เงื่อนไขในการเสนอผลงาน
(๑) ผลงานวิจัยที่นาเสนอจะต้องเป็นของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
(ยกเว้น นักวิจัยที่เป็นสายวิชาการ)
(2) ต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารอื่น ๆ หรือนาเสนอใน
การประชุมที่มี proceeding ทีใ่ ดมาก่อน
(3) ผลงานที่นาเสนอจะต้องไม่เป็นผลงานที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษาในทุกระดับ
(4) ผลงานที่นาเสนอต้องเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่เกิน ๓ ปี เท่านั้น
(5) ผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือคัดลอกผู้อื่น ทางผู้จัดประชุมจะไม่รับผิดชอบ ผู้นาเสนอจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
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9.2.1 แบบบรรยาย (Oral Presentation)
(1) ให้นาเสนอโดยใช้โปรแกรม MS PowerPoint
(2) เวลาที่ใช้ในการนาเสนอประมาณ 15 นาที (บรรยาย 12 นาที ซักถาม 3 นาที)
(3) ส่งบทคัดย่อ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และผลงานที่จะนาเสนอที่ประชุม
โดยมีเนื้อหาตามที่กาหนด (พร้อมการสมัครเข้าร่วมประชุม)
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 หากส่งบทคัดย่อและผลงานฉบับสมบูรณ์
(เนื้อหาตามที่กาหนด) แล้ว แต่ไม่ลงทะเบียนหรือไม่ชาระเงินภายในกาหนด
ผลงานนั้นจะถูกยกเลิก)
 รูปแบบการจัดทาบทคัดย่อและเนื้อหาผลงานที่จะนาเสนอ ดูได้ที่หน้า website
การลงทะเบียน www.council-uast.com แล้วคลิกเข้าไปที่การชื่อการประชุม
หรือ คลิกที่ลงทะเบียนออนไลน์
9.2.2 แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
1) ให้จัดทาโปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 ซม. X ยาว 100 ซม. จานวน 1 แผ่น
2) ส่งบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และผลงานฉบับสมบูรณ์ (เนื้อหา
ตามที่กาหนด เหมือนการนาเสนอแบบบรรยาย) พร้อมสมัครเข้าร่วมประชุม
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 หากส่งบทคัดย่อและผลงานฉบับสมบูรณ์
(เนื้อหาตามที่กาหนด) แล้ว แต่ไม่ลงทะเบียนหรือไม่ชาระเงินภายใน
กาหนด ผลงานนั้นจะถูกยกเลิก)
3) กาหนดติดโปสเตอร์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
10. รางวัลการนาเสนอผลงาน
1) รางวัลการนาเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แต่ละกลุ่มรางวัลมีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 2,000 บาท
2) รางวัลการนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แต่ละกลุ่มรางวัลมีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 2,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 1,000 บาท

-511. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) บุคลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย และเกิดแนวคิดในการทางานวิจัย
2) บุคลากรสายสนับสนุนมีโอกาสนาเสนอผลงานวิจัยและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม
3) เกิดกลุ่มเครือข่ายวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

กาหนดการ
การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
“ทองกวาววิชาการ’62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร”
ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562
ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
-------------------------------วันที่ 19 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00-16.00 น.
- ลงทะเบียนผู้นาเสนอผลงานแบบบรรยาย และโปสเตอร์
(ผู้นาเสนอผลงานแบบบรรยายจะต้องส่งไฟล์ที่จะนาเสนอด้วย)
- ติดโปสเตอร์ ณ บริเวณหน้าห้องทองกวาว ชั้น 2 สานักบริการวิชาการ
เวลา 13.00-16.00 น.
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท.
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
เวลา 08.00-08.45 น.
เวลา 08.45-09.15 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิด กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมฯ
โดย ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
กล่าวรายงานการจัดประชุมฯ โดย ประธาน ปขมท.
กล่าวเปิดการประชุม
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 09.15-09.30 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 09.30-11.30 น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “วิจัยสู่นวัตกรรม” โดย รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคา
เวลา 11.30-12.00 น.
เชิญชมโปสเตอร์ ณ บริเวณหน้าห้องทองกวาว ชั้น 2
เวลา 12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-16.00 น
เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
กลุ่มที่ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ผู้เสนอผลงานจะต้องยืนเตรียมความพร้อมหน้าโปสเตอร์ผลงานของตนเอง
เพื่อตอบข้อซักถามของคณะกรรมการพิจารณาผลงาน และผู้เยี่ยมชมผลงาน
(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุมและบริเวณพื้นที่แสดง
โปสเตอร์)
กลุ่มที่ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-7วันที่ 21 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-12.00 น.

เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00-14.30 น.
เวลา 14.30-15.00 น.
เวลา 15.00 น.

หมายเหตุ

- เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
กลุ่มที่ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มที่ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุมและบริเวณพื้นที่แสดง
โปสเตอร์)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เสวนา “R2R และ วิจัยสถาบัน” ต่างกันอย่างไร?
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดารงค์พานิช
อาจารย์ ดร.น้าผึ้ง อินทะเนตร
มอบรางวัลผลงานวิจัยแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์
พิธีมอบธงให้เจ้าภาพในการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 12 และพิธีปิดการประชุมฯ
โดย ประธาน ปขมท.

กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของกิจกรรม

