
             

   

โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 
 “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ” 

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 
ณ  ห้องทองกวาว ชั้น 2 ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
1.  ช่ือโครงการ    การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนใน 

     สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2  “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ” 
 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำน 
  และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และ เครือข่ำยพัฒนำระบบงำน   
  ห้องปฏิบัติกำรบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ชุดที่ 1 

3.  ผู้ประสานงาน     นำยนิคม  หล้ำอินเชื้อ 
       นำงสำวเสำวคนธ์  ต่วนเทศ          

4.  หลักการและเหตุผล 
ตำมที่ที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โดยฝ่ำยเครือข่ำย

บุคลำกรสำยสนับสนุน ได้จัดตั้งเครือข่ำยพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบัติกำรบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ชุดที่ 1 
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยของบุคลำกรห้องปฏิบัติกำรในสถำบันอุดมศึกษำให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
และเพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะน ำมำสู่กำรพัฒนำระบบงำนของห้องปฏิบัติกำร และพัฒนำทำงด้ำนวิชำกำรของ
บุคลำกรห้องปฏิบัติกำรในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งในปัจจุบันมหำวิทยำลัยหลำยแห่งได้เปลี่ยนสถำนภำพเป็นมหำวิทยำลัยใน
ก ำกับของรัฐ รวมทั้งสถำบันและวิทยำลัยหลำยแห่งได้รับกำรปรับเปลี่ยนเป็นมหำวิทยำลัย  นอกจำกนี้หน่วยงำนทั้งภำครัฐ
และเอกชนยังได้มีกำรปฏิรูประบบกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน  จำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรในสถำบันอุดม 
ศึกษำจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตำมไปด้วย  

ดังนั้นส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนั กงำน และลูกจ้ำง
มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  และ เครือข่ำยพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบัติกำรบุคลำกรสำยสนับสนุนใน
สถำบันอุดมศึกษำ ชุดที่ 1 จึงจะได้จัดกำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำยพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบัติกำรบุคลำกรสำยสนับสนุนใน
สถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 2 “กำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัยเพ่ือพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบัติกำร” ขึ้น เพ่ือให้บุคลำกรสำย
สนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและสร้ำงควำมเติบโตในสำยงำนวิชำชีพของตนเอง 
และมีควำมรู้ในเรื่องกำรท ำงำนวิจัยจำกงำนประจ ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยของ
บุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในสถำบันอุดมศึกษำอันจะน ำมำสู่กำรพัฒนำตนเอง พัฒนำผลงำน 
และพัฒนำองค์กรต่อไป  
 



2.  วัตถุประสงค์ 
2.1)  เพ่ือให้บุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและสร้ำงควำม

เติบโตในสำยงำนวิชำชีพของตนเอง 
2.2)  เพ่ือให้บุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีควำมรู้ในเรื่องกำรท ำงำนวิจัยจำกงำน

ประจ ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เข้ำใจรูปแบบกำรวิจัยที่เหมำะสมกับโจทย์วิจัย ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้ 

2.3)  เพ่ือให้บุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำมำรถตั้งโจทย์วิจัยจำก 
งำนประจ ำ และสำมำรถเขียนโครงร่ำงแบบแผ่นเดียวได้ 

2.4)  เพ่ือให้บุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำมำรถเขียนโครงร่ำงงำนวิจัย ส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อวำงแผนกำรวิจัยที่เหมำะสมกับโจทย์วิจัยจำกงำนประจ ำได้   

2.5)  เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยของบุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในสถำบันอุดมศึกษำ 
3.  วัน เวลาและสถานที่จัดประชุม 
 วันที่ 4-5 กุมภำพันธ์ 2564 ณ  ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

4.  ผู้เข้าร่วมประชุม 
 จ ำนวน 300 คน ประกอบด้วย 
 พนักงำนห้องปฏิบัติกำร พนักงำนห้องทดลอง นักวิทยำศำสตร์ นักวิชำกำรเกษตร นักวิชำกำรสัตวบำล นักวิชำกำร
ประมง เจ้ำหน้ำที่วิจัย นักวิจัย ช่ำงเทคนิค วิศวกร ผู้ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และผู้ที่
สนใจทั่วไป 
5.  การสมัครเข้าร่วมประชุม 
 (1)  สมัครแบบ Online  ที่  http://www.council-uast.com 
 (2)  สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณนิคม  หล้ำอินเชื้อ         โทร.  087-177-7866 
คุณเสำวคนธ์  ต่วนเทศ  โทร.  089-843-9890 

  หรือ  e-mail : council.staff123@gmail.com  
 (3)  ก ำหนดรับสมัคร  
  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  15  มกราคม 2564 

6.  ค่าลงทะเบียน 
 ค่ำลงทะเบียน คนละ 2,700 บำท  (สองพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) 
 ช ำระค่ำลงทะเบียนภายในวันที่ 15  มกราคม 2564 
7.  วิธีการช าระเงิน  
 ช ำระค่ำลงทะเบียนโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์จ ำกัด (มหำชน)  สำขำจัตุรัสจำมจุรี 

 เลขที่บัญชี  410-062789-5  ชื่อบัญชี  น.ส.เสำวคนธ์  ต่วนเทศ/นำยบัญชำ อุนพำนิช/ 

นำยวีระศักดิ์  จงเฟ่ืองปริญญำ 

 

http://www.council-uast.com/
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 กรุณา  ส าเนาใบโอน upload ทางระบบลงทะเบียน online (เลือกเมนู “แจ้งการช าระเงิน” ) หรือ 

          ส่งทำง email : council.staff123@gmail.com 

เงินที่ได้จำกค่ำลงทะเบียนจะน ำไปเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดประชุมวิชำกำร เช่น เอกสำรประกอบกำร
ประชุม กระเป๋ำเอกสำร อำหำรว่ำง 4 มื้อ อำหำรกลำงวัน 2 มื้อ ทั้งนี้ผู้ที่เข้ำร่วมอบรม สำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
และค่ำลงทะเบียนได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง เมื่อได้รับอนุมัติจำกต้นสังกัดแล้ว   

8.  วิธีการและข้ันตอนการด าเนินการ 
 8.1  กำรบรรยำยให้ควำมรู้  

8.2   กำรเสวนำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
8.3 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) 

9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  บุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและสร้ำงควำมเติบโตใน
สำยงำนวิชำชีพของตนเอง 

2)  บุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีควำมรู้ในเรื่องกำรท ำงำนวิจัยจำกงำนประจ ำ
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

3)  เกิดกลุ่มเครือข่ำยของบุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในสถำบันอุดมศึกษำ 
10. ที่พักแนะน า  (ผู้เข้าอบรมจะต้องติดต่อที่พักด้วยตนเอง)         

(1)  Green Nimman (กรีนนิมมำนห์)  โทรศัพท์  (053) 942881-4 , 081-882-6411               
**โรงแรมที่จัดโครงกำรฯ**         
(2)  โรงแรมสวนดอกโฮสเทล    โทรศัพท์ (053) 934511-4 
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ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 

“การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ” 
ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ  ห้องทองกวาว ชั้น 2 ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
-------------------------------- 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลำ 08.00-08.45 น.  ลงทะเบียน 
เวลำ 08.45-09.15 น.  พิธีเปิด    

กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำประชุมฯ       โดย  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 
กล่ำวรำยงำนกำรจัดประชุมฯ    โดย  ประธำนเครือข่ำยพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบัติกำรฯ 

    กล่ำวเปิดกำรประชุม           โดย  ประธำน ปขมท. 
เวลำ 09.15-10.30 น. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรต่อควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนด้ำนมำตรฐำน

ควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร” โดย ผศ.ดร. วินิตำ บุณโยดม  
หัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรผลิตพลำสติกชีวภำพส ำหรับใช้ทำงกำรแพทย์ คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

เวลำ 10.30-10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
เวลำ 10.45-12.00 น.  TED Talks กำรพัฒนำงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ในหลำกหลำยมิติ  

หัวข้อที่ 1 : “การส่งมอบห้องปฏิบัติการปลอดภัยไปยังนักศึกษา”  
โดยคุณกำญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล 

    นักวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
หัวข้อที่ 2 : “Internet of things (IoT) ส าหรับงานห้องปฎิบัติการ” 
โดยคุณศักรินทร์ บุญล้ ำ     
นักวิจัย  ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์  คณะวิทยำศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ 
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง  
หัวข้อที่ 3 : “การพัฒนารูปแบบและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
และจัดอบรมในงานบริการวิชาการ” 
โดย คุณพินิจนันท์ รุทธนำนุรักษ์  

    นักวิทยำศำสตร์ สว.3 ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพ่ือมำตรฐำนและอุตสำหกรรม  
คณะวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 



หัวข้อที่ 4 :“เทคโนโลยีที่ใช้ท าสื่อการสอนออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
การ” โดย คุณวีระศักดิ์  จงเฟ่ืองปริญญำ 

    เจ้ำหน้ำที่บริกำรวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
หัวข้อที่ 5 : “ฝันให้ไกลไปให้ถึงเชี่ยวชาญ”  
โดย คุณรุ่งลำวรรณ  เชวงเกียรติกุล 

    นักวิทยำศำสตร์เชี่ยวชำญ มหำวิทยำลัยมหิดล 
    พิธีกรช่วง TED Talks โดยคุณอ ำพล พุ่มไพจิตร และคุณศักรินทร์ บุญล้ ำ 
เวลำ 12.00-13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ 13.00-14.30 น กำรบรรยำยเรื่อง “รูปแบบกำรวิจัยจำกงำนประจ ำส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี” โดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยำศำสตร์เชี่ยวชำญ 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง  

เวลำ 14.30-14.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
เวลำ 14.45-16.30 น. กำรตั้งโจทย์วิจัยจำกงำนประจ ำ อย่ำงไรให้แหลมคม 
 
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  
เวลำ 09.00-10.30 น.  กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “กำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัยเพื่อพัฒนำระบบงำน 
    ห้องปฏิบัติกำร : One-sheet R2R Proposal”  

วิทยำกรหลัก โดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง   

เวลำ 10.30-10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
เวลำ 10.45-12.00 น.  กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “กำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัยเพื่อพัฒนำระบบงำน 
    ห้องปฏิบัติกำร : One-sheet R2R Proposal”  (ต่อ) 
เวลำ 12.00-13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ 13.00-14.30 น.  กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “กำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัยเพื่อพัฒนำระบบงำน 
    ห้องปฏิบัติกำร : จำก Proposal ที่ดี สู่งำนวิจัยที่มีคุณภำพ”  
เวลำ 14.30-14.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
เวลำ 14.45-16.30 น.  กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “กำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัยเพื่อพัฒนำระบบงำน 
    ห้องปฏิบัติกำร : จำก Proposal ที่ดี สู่งำนวิจัยที่มีคุณภำพ” (ต่อ) 
เวลำ 16.30-16.45 น.  พิธีปิดกำรประชุมวิชำกำรฯ 
หมำยเหตุ ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของกิจกรรม 
วิทยำกรประจ ำกลุ่ม โดย  คุณเสำวคนธ์ ต่วนเทศ  คุณวิรัตน์  จันทร์ตรี  คุณกำญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล  
คุณถิระ เพชรก ำบังภัย  คุณบัญชำ อุนพำนิช  คุณประภำส ภูเวียง คุณรุ่งลำวรรณ เชวงเกียรติกุล  
คุณชัยวัฒน์ คงม่ันกลำง คุณกิตต ิปำนมณี  คุณพจชนำถ พัทบุรี คุณวีระศักดิ ์จงเฟื่องปริญญำ 
คุณรัชยำพร อโนรำช  คุณศักรินทร์ บุญล้ ำ คุณคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี คุณพินิจนันท์ รุทธนำนุรักษ์ 
คุณวำรุณี  จิตอำรี คุณบุญสม  จันทร์ทอง คุณภคพล  สวนม่วง คุณอ ำพล  พุ่มไพจิตร 


