
โครงการค่ายฝึกอบรมการท าวิจัยและผลงานทางวิชาการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 7 
หัวข้อ  “เทคนิคการท าวิจัย การท างานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      1.  ส ำนักบรกิำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
         2.  ที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำง มหำวิทยำลัยแหง่ประเทศไทย (ปขมท.) 

     3.  เครือข่ำยวิจัยและนวัตกรรมบุคลำกรสำยสนบัสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ปขมท. 
 

2.  ผู้ประสานงาน      นำงสำวปัทมำ จักษุรัตน์  - นำยนิคม  หล้ำอินเช้ือ – นำงสำวณัฏฐิฎำ  สุขเกษม 
           
3.  หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจำกที่ที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำง มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  ได้จัดค่ำย
ฝึกอบรมกำรท ำวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนมำแล้ว 6 ครั้ง พบว่ำหลังจำกกำรฝึกอบรม ผู้เข้ำ
ฝึกอบรมจ ำนวนมำกได้มีผลงำนกำรวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร และได้เลื่อนระดับเป็นช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ 
รวมทั้งมีกำรน ำผลงำนวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรเป็นจ ำนวนมำก 

ดั้งนั้นเพื่อเป็นกำรผลักดันให้บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำได้มีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพมีทักษะใน
กำรท ำวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรทีม่ีคุณภำพ ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและมีมำตรฐำนในระดับสำกล ซึ่งเป็นกำรพัฒนำทั้ง
บุคลำกรสำยสนับสนุนและองค์กร   ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ร่วมกับที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำน
และลูกจ้ำง มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ำยวิจัยและนวัตกรรมบุคลำกรสำยสนับสนุน ปขมท. จึงได้
จัดค่ำยฝึกอบรมกำรท ำวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร ครั้งที่ 7 ข้ึน 

 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพื่อให้บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรได้มีกำรฝึกท ำวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร ได้อย่ำงมีคุณภำพและ
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
 4.2  เพื่อกระตุ้นให้บุคลำกรได้มีกำรพัฒนำตนเองและองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 
 4.3  เพื่อให้บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอดุมศึกษำได้มีโอกำสแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยและกำร
ท ำผลงำนทำงวิชำกำรร่วมกัน 
 4.4  เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรวิจัยส ำหรับบุคลำกรสำย
สนับสนุนวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 12  ซึ่งจะจัดข้ึนในเดือนเมษำยน 2563  ณ  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี    
พระจอมเกล้ำธนบุรี  
 4.5  เพื่อให้มีผลงำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรส ำหรับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งที่สูงข้ึน 
 
5.  วัน เวลา และสถานท่ีจัดค่ายฝึกอบรม 
 วันที่ 10-12 พฤศจิกำยน  2562  ณ ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่   
 
6.  ผู้เข้าร่วมอบรม 
      บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำทั่วประเทศ  และผู้สนใจทั่วไป จ ำนวน  100  คน 
 
7.  ค่าลงทะเบียน 
  คนละ 3,800 บำท 
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8.  การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
       - ลงทะเบียนออนไลน์  ได้ที่ www.council-uast.com  คลิกที่ “ระบบการลงทะเบียนการประชุมออนไลน์” 
        หมดเขตรับสมัคร  วันท่ี  5 พฤศจิกายน 2562 หรือ เต็มจ านวน 
 
9.  การช าระค่าลงทะเบียน 

โอนผ่ำนธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 เลขที่บัญชี  667-418088-0  ประเภทออมทรัพย์ 
 ช่ือบัญชี       น.ส.ปัทมำ  จักษุรัตน์  นำยนิคม  หล้ำอินเช้ือ 
          ภายในวันท่ี  31 ตุลาคม 2561 
 
10.  ท่ีพักแนะน า  (ผู้เข้าอบรมจะต้องติดต่อท่ีพักด้วยตนเอง) 
       (1)  Green Nimman (กรีนนิมมำนห์)  โทรศัพท์  (053) 942881-4 , 081-882-6411 
             **โรงแรมท่ีจัดฝึกอบรมฯ** 
       (2)  โรงแรมสวนดอกโฮสเทล    โทรศัพท์ (053) 934-5114 
 
11.   สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
  โทรศัพท์  089-555-6661 และ 087-177-7866 
   e-mail :  council.staff123@gmail.com     
 
12.  วิธีการฝึกอบรม     บรรยำยและปฏิบัติกำร  (เลือกได้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น) 
 กลุ่มที่ 1 งำนวิจัย 
 กลุ่มที่ 2 งำนวิเครำะห์ 
 กลุ่มที่ 3 คู่มือกำรปฏิบัติงำน  
 
13.  วิทยากร 
 1.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  ท้ำยเรือค ำ    
 2.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุนทรพจน์  ด ำรงค์พำนิช   
 3.  อำจำรย์ ดร.น้ ำผึ้ง  อินทะเนตร     
 4.  นำยเรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์      
          5.   ดร.รพี  ขลิบสุวรรณ       
 6.  นำงสำวปัทมำ  จักษุรัตน์      
 7.  นำยปภำณภณ  ปภังกรภูรินทร์     
 8.  นำยนิคม  หล้ำอินเช้ือ       
 
14.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 14.1  บุคลำกรสำยสนับสนุนได้มีควำมรู้ในกำรท ำวิจัย ได้อย่ำงมีคุณภำพและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
 14.2  บุคลำกรได้มีกำรพัฒนำตนเองและองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 
 14.3  บุคลำกรสำยสนับสนุนมีโอกำสแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยร่วมกัน 
 14.4  บุคลำกรสำยสนับสนุนมีผลงำนวิจัยและวิเครำะห์ส ำหรับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งที่สูงข้ึน 
 

http://www.council-uast.com/
mailto:council.staff123@gmail.com
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บรรยำยและปฏิบัติกำร 

ก าหนดการค่ายฝึกอบรมการท าวจิัยและผลงานทางวิชาการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 7 
วันท่ี  10-12 พฤศจกิายน 2562   

ณ ส านักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
 วัน เดือน ปี เวลา รายละเอียดกิจกรรม 

วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562 08.30-08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45-09.00 น. พิธีเปิด      
09.00-12.00 น. กลุ่มที่ 1  งำนวิจัย 

กลุ่มที่ 2  งำนวิเครำะห์   
กลุ่มที่ 3  คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

  (อำหำรว่ำงในห้องประชุม) 
12.00-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-16.30 น. กลุ่มที่ 1  งำนวิจัย 

กลุ่มที่ 2  งำนวิเครำะห์   
กลุ่มที่ 3  คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

  (อำหำรว่ำงในห้องประชุม) 
วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562 09.00-12.00 น. กลุ่มที่ 1  งำนวิจัย 

กลุ่มที่ 2  งำนวิเครำะห์   
กลุ่มที่ 3  คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

 (อำหำรว่ำงในห้องประชุม) 
12.00-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-16.30 น. กลุ่มที่ 1  งำนวิจัย 

กลุ่มที่ 2  งำนวิเครำะห์   
กลุ่มที่ 3  คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

 (อำหำรว่ำงในห้องประชุม) 
วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 09.00-10.00 น. กลุ่มที่ 1  งำนวิจัย 

กลุ่มที่ 2  งำนวิเครำะห์   
กลุ่มที่ 3  คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

 (อำหำรว่ำงในห้องประชุม) 
10.00-12.00 น. กำรน ำเสนอโครงร่ำงผลงำนแต่ละกลุ่ม 

และรับฟังข้อเสนอแนะของวิทยำกร (ตัวแทนกลุ่ม) 
กลุ่มที่ 1  งำนวิจัย 
กลุ่มที่ 2  งำนวิเครำะห์   
กลุ่มที่ 3  คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-14.00 น. กำรน ำเสนอโครงร่ำงผลงำนของแต่ละกลุ่ม 

และรับฟังข้อเสนอแนะของวิทยำกร (ตัวแทนกลุ่ม) 
กลุ่มที่ 1  งำนวิจัย 
กลุ่มที่ 2  งำนวิเครำะห์   
กลุ่มที่ 3  คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

14.00-14.30 น. พิธีปิดค่ำย 
 

บรรยำยและปฏิบัติกำร 

บรรยำยและปฏิบัติกำร 

บรรยำยและปฏิบัติกำร 

บรรยำยและปฏิบัติกำร 
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ข้อก าหนดส าหรับผู้เข้าค่ายฝึกอบรมฯ    

 
1.  น ำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์  พร้อมปลัก๊พ่วง มำในวันอบรมด้วย (ถ้ำสำมำรถน ำมำด้วยก็จะสะดวกกับผู้เข้ำอบรม แต่ถ้ำไม่ 
     สำมำรถน ำมำได้ ผู้เข้ำอบรมสำมำรถเขียนในสมุดที่ฝ่ำยอบรมแจกให้)  
2.  ผู้เข้ำอบรมต้องเลอืกกลุ่มตอนที่สมัครอบรม หลงัจำกนั้นหำกต้องกำรเปลี่ยนกลุม่เข้ำอบรม  สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 
     วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 เท่าน้ัน   
3.  ผู้เข้ำอบรมจะได้รับเอกสำรกำรอบรมตำมกลุ่มทีส่มัครเข้ำอบรมเท่ำนั้น  กลุม่ที่ไม่ได้สมัครเข้ำอบรมจะไม่แจกเอกสำรให ้
4.  ผู้เข้ำอบรมจะต้องติดต่อจองที่พักด้วยตนเอง  และควรรบีจอง เพราะช่วงวันอบรมจะตรงกับวันลอยกระทงเชยีงใหม่ 


