
          โครงการประชุมวิชาการ  
เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดท าผลงานวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา 

    วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
     ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์วิวบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 

              -------------- 
 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดท าผลงานวิชาการ 
                     บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา 
 
๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  ๒.๑ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)    
     ๒.๒ สภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 ๒.๓ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร    

 
๓. หน่วยงานสนับสนุน                                                     

  ๓.๑ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)   
     ๓.๒ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 ๓.๓ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร    
  

 ๔. หลักการและเหตุผล 
  สถานการณ์โลกปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปรับปรุงและการพัฒนาบุคลากรให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกนับว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง บุคลากรสายสนับสนุนเป็นฟันเฟืองที่ส าคัญใน
การขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร เป็นผู้น านโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ลงสู่ภาคการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ   การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ให้มีศักยภาพที่สูงยิ่งขึ้น ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหน้าที่อย่างดีเยี่ยม อันจะน าองค์กรไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยื่นในอนาคตต่อไป 

    ปขมท. / สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสังคมศาสตร์ มี 
นโยบายในการส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและผลักดัน
ให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพในการเลื่อนระดับเป็นช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ รวมทั้งมีทักษะในการท าวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ถูกต้องตาม
หลักวิชาการและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนควรมีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โดยเริ่มต้นตั้งแต่การประเมินค่างานเพื่อพิจารณาก าหนดต าแหน่งภายใต้ขอบเขตผลงาน คุณภาพผลงาน ความ
ยุ่งยากซับซ้อนผลงาน ประโยชน์ของผลงาน รวมถึงความรู้ความช านาญ ประสบการณ์ในการท างาน ส าหรับ
การท างานผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการ
พัฒนาฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุน อาทิเช่น การจัดท าผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานวิจัย เพ่ือ
ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน อันจะน าไปสู่การจัดท า
ผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อนระดับเป็น ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ  



ดังนั้น เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพในการช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติและเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 ในการยกระดับขีดความสามารถเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
ท างานและการให้บริการ ปขมท. / สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ
สังคมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดท าผลงานวิชาการ  
บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา ขึ้น 
              
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ ) เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปฝึกการท าประเมินค่า
งานและผลงานทางวิชาการ ได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  ๕.๒) เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถประเมินค่างานได้และมีผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
          ๕.๓) เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการประเมินค่างานและการ
ท างานผลงานทางวิชาการร่วมกัน  
 ๕.๔) เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างความเติบโตในสายงาน
วิชาชีพของตนเอง 
 

๖. ระยะเวลาและสถานที่ 

    วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒   ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์
วิวบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 
 
๗. รูปแบบการประชุมวิชาการ 
 ๗.๑ เสวนาวิชาการ 

๗.๒ บรรยายพิเศษ 
๗.๓ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

 ๗.๔ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

๘.  ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 
 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
๑.ก าหนดแนวทางและจัดเตรียม
กิจกรรมการด าเนินโครงการ พิจารณา
รูปแบบกิจกรรมและวิทยากรบรรยาย 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑.ก าหนดวันและติดต่อวิทยากร 
๒.ขออนุมัติโครงการ 
๓. ด าเนินการตามดครงการ 

            



ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
๑. ประเมินผลการด าเนินโครงการและ
สรุปผลการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
๑.รายงานผลการด าเนินการเสนอที่
ประชุม ปขมท. 

            

 
๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๙.๑ บุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั่วประเทศ 
 ๙.๒ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน ทั่วประเทศ 
 ๙.๓ ผู้สนใจทั่วไป 
 
๑๐. วิทยากร 
 ๑๐.๑ รศ.ดร.เกียรติสุดา  ศรสีุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

๑๐.๒ ดร.ยุพา  กูลประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๑๐.๓ นางณิชา  ปิยสุนทราวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยมหิดล  
๑๐.๔ นางสาวปัทมา  จักษุรัตน์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ / เลขานุการ 
        ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๑๐.๕ นายปภาณภณ  ปภังกรภูรินทร์ ต าแหน่งบุคลากร ระดับช านาญการพิเศษ สถาบันบัณฑิต 
        พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
๑๐.๖ ผศ.ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร           
๑๐.๗ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

๑๑. ค่าลงทะเบียน 
การลงทะเบียนประชุมวิชาการ คนละ  ๒,๕๐๐  บาท/คน โปรดลงทะเบียน ผ่านโปรแกรมรับ

ลงทะเบียน และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร  
เลขที่บัญชี  ๘๕๗-๐-๖๕๙๕๓-๙ ชื่อบัญชี นางจิระประภา  ศรีปัตตา นางสาวพัชรี  ท้วมใจดี และ นางพรรตรี  
สุโยธีธนรัตน์ เงินที่ได้จากค่าลงทะเบียนจะน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ จัดประชุมวิชาการ เช่น 
เอกสารประกอบการประชุม กระเป๋าเอกสาร อาหารว่าง ๔ มื้อ อาหารกลางวัน ๒ มื้อ ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมอบรม
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับอนุมัติ
จากต้นสังกัดแล้ว 
 
๑๒.  วิธีสมัครและการช าระค่าลงทะเบียน 
     สมัครได้ที่  www.council-uast.com/conferene-list.php  ลงทะเบียน online  ช่องทางเดียว
เท่านั้น  
     หมดเขตรับสมัคร  วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



     การช าระค่าลงทะเบียน   โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทออมทรัพย์ 
เลขที่บัญชี ๘๕๗-๐-๖๕๙๕๓-๙  ชื่อบัญชี  นางจิระประภา  ศรีปัตตา นางสาวพัชรี  ท้วมใจดี และ นางพรรตรี  
สุโยธีธนรัตน์    **กรณุาช าระค่าลงทะเบียน    วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ** 
    และกรุณา Upload  ส าเนาใบโอนเงินมาที่ www.council-uast.com--> ลงทะเบียน online 
หรือที่ e-mail :  Piyapap@nu.ac.th  หรือที่ e-mail :  Jirapraphas_nu@hotmail.com หรือที่ e-mail 
:  Pacharawatt_n@hotmail.com หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐๕๕-๙๖๑๙๐๐  
    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐-๘๑๖๘๘-๓๖๓๗ หรือ ๐-๘๖๒๑-๖๖๖๓๓ หรือ ๐-๙๙๒๙-
๒๐๔๔๐ หรือที่ e-mail :  Piyapap@nu.ac.th หรือที่ e-mail :  Jirapraphas_nu@hotmail.com หรือที่ 
e-mail :  Pacharawatt_n@hotmail.com 
   
๑๓.  ที่พัก โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ (สถานที่จัดการประชุม)   
      - ห้องพักแบบ Superior (เดี่ยว) ราคาคืนละ  ๑,๔๐๐  บาท/ห้อง/คืน  (รวมอาหารเช้า) 

  - ห้องพักแบบ Superior (คู่)    ราคาคืนละ  ๑,๖๐๐  บาท/ห้อง/คืน  (รวมอาหารเช้า) 
  **ผู้ที่ประสงค์จะเข้าพักที่ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมคุณชมพิศ  
วงศ์ฟู ผู้จัดการฝ่ายขาย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๕๗๐๘๓๓๖๐ หรือ ๐-๕๓๙๐-๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๕๐ โทรสาร 
๐-๕๓๒๗-๕๔๒๙ E-mail : chompitwo@dtw.co.th  
 
๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๑๔.๑. บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้การประเมินค่างาน และการท าผลงานทางวิชาการ 
     ๑๔.๒.บุคลากรสายสนับสนุนสามารถประเมินค่างานในการขอก าหนดต าแหน่งได้และมีผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 
   ๑๔.๓. บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประเมินค่างานและการท างานผลงาน
ทางวิชาการร่วมกัน 
    ๑๔.๔. บุคลากรสายสนับสนุนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างความเติบโตในสายงานวิชาชีพของ
ตนเอง 

๑๕.ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
๑๕.๑ มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐% คน 
๑๕.๒ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 
๑๖. การติดตามและประเมินผลโครงการ   
 ๑๔.๑ ประเมินผลจาการแบบสอบถาม 
 ๑๔.๒ สรุปผลการด าเนินโครงการเสนอท่ีประชุม ปขมท./มหาวิทยาลัย/คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

----------------------------------------- 
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