
 

 
             
   

 
 

โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนบัสนนุในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 2 
 “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจยัเพ่ือพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ” 

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 และ 27 กุมภาพันธ์ 2564 
ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting 

-------------------------------- 
1.  ชื่อโครงการ    การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนบัสนนุใน 

     สถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 2  “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ” 
 

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

3.  ผู้ประสานงาน     นำยนิคม  หล้ำอินเชื้อ 
       นำงสำวเสำวคนธ์  ต่วนเทศ          

4.  หลักการและเหตุผล 
ตำมที่ที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โดยฝ่ำยเครือข่ำยบุคลำกรสำย

สนับสนุน ได้จัดตั้งเครือข่ำยพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบัติกำรบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ชุดที่ 1 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้ำงเครือข่ำยของบุคลำกรห้องปฏิบัติกำรในสถำบันอุดมศึกษำให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัน
จะน ำมำสู่กำรพัฒนำระบบงำนของห้องปฏิบัติกำร และพัฒนำทำงด้ำนวิชำกำรของบุคลำกรห้องปฏิบัติกำรในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งใน
ปัจจุบันมหำวิทยำลัยหลำยแห่งได้เปลี่ยนสถำนภำพเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ รวมทั้งสถำบันและวิทยำลัยหลำยแห่งได้รับกำร
ปรับเปลี่ยนเป็นมหำวิทยำลัย  นอกจำกนี้หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนยังได้มีกำรปฏิรูประบบกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้ทันกับกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  จำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรในสถำบันอุดม ศึกษำจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตำมไปด้วย  

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ทำงส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับ ที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  และ เครือข่ำยพัฒนำระบบงำน
ห้องปฏิบัติกำรบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ชุดที่ 1 จึงจะจัดกำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำยพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบัติกำร
บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 2 “กำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัยเพื่อพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบัติกำร” ในรูปแบบ 
ออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting เพื่อให้บุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีปลอดภัยจำกเช้ือไวรัสดังกล่ำว 
และเพื่อให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและสร้ำงควำมเติบโตในสำยงำนวิชำชีพของตนเอง และมีควำมรู้ในเรื่องกำรท ำงำนวิจัยจำกงำน
ประจ ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยของบุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ในสถำบันอุดมศึกษำอันจะน ำมำสู่กำรพัฒนำตนเอง พัฒนำผลงำน และพัฒนำองค์กรต่อไป  

 
 
 
 



 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1)  เพื่อให้บุคลำกรสำยสนับสนนุทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีแรงจูงใจในกำรปฏิบตัิงำนและสร้ำงควำมเติบโตในสำย
งำนวิชำชีพของตนเอง 

2.2)  เพื่อให้บุคลำกรสำยสนับสนนุทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมคีวำมรู้ในเรื่องกำรท ำงำนวิจยัจำกงำนประจ ำทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เข้ำใจรูปแบบกำรวิจยัที่เหมำะสมกับโจทย์วิจัย ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีได ้

 
2.3)  เพื่อให้บุคลำกรสำยสนับสนนุทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยสีำมำรถตั้งโจทย์วิจยัจำก 

งำนประจ ำ และสำมำรถเขยีนโครงร่ำงแบบแผ่นเดยีวได้ 
2.4)  เพื่อให้บุคลำกรสำยสนับสนนุทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยสีำมำรถเขียนโครงร่ำงงำนวิจัย ส ำหรับผู้ปฏิบตัิงำนด้ำน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อวำงแผนกำรวิจัยที่เหมำะสมกับโจทย์วิจัยจำกงำนประจ ำได้   
2.5)  เพื่อสร้ำงเครือข่ำยของบุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีในสถำบันอุดมศึกษำ 

3.  วัน เวลาและสถานที่จัดประชุม 
วันท่ี 4-5 กุมภำพันธ์ 2564 และ 27 กุมภำพันธ์ 2564 ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting 

4.  ผู้เข้าร่วมประชุม 

 จ ำนวน 100 คน ประกอบด้วย พนักงำนห้องปฏิบัติกำร พนักงำนห้องทดลอง นักวิทยำศำสตร์ นักวิชำกำรเกษตร นักวิชำกำรสัตว
บำล นักวิชำกำรประมง เจ้ำหน้ำท่ีวิจัย นักวิจัย ช่ำงเทคนิค วิศวกร ผู้ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และ
ผู้ที่สนใจท่ัวไป 
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  30  มกราคม 2564 

6.  ค่าลงทะเบียน 
 ค่ำลงทะเบียน คนละ 1,500 บำท  (หนึ่งพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 
 ช ำระค่ำลงทะเบียนภายในวันที่ 30  มกราคม 2564 
7.  วิธีการช าระเงิน  
 ช ำระค่ำลงทะเบียนโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์จ ำกัด (มหำชน)  สำขำจัตุรัสจำมจุรี 
 เลขท่ีบัญชี  410-062789-5  ช่ือบัญชี  น.ส.เสำวคนธ์  ต่วนเทศ/นำยบัญชำ อุนพำนิช/ 

นำยวีระศักดิ์  จงเฟื่องปริญญำ 
 กรุณา  ส าเนาใบโอน upload ทางระบบลงทะเบียน online (เลือกเมนู “แจ้งการช าระเงิน” ) หรือ 

          ส่งทำง email : council.staff123@gmail.com 

เงินท่ีได้จำกค่ำลงทะเบียนจะน ำไปเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดประชุมวิชำกำร ทั้งนี้ผู้ที่เข้ำร่วมอบรม สำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงและค่ำลงทะเบียนได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง เมื่อได้รับอนุมัติจำกต้นสังกัดแล้ว  
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mailto:council.staff123@gmail.com
mailto:council.staff123@gmail.com


 

8.  วิธีการและขั้นตอนการด าเนินการ 
 8.1  กำรบรรยำยให้ควำมรู้  

8.2   กำรเสวนำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
8.3 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) 

9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  บุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยมีีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและสรำ้งควำมเติบโตในสำยงำน
วิชำชีพของตนเอง 

2)  บุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยมีีควำมรู้ในเรื่องกำรท ำงำนวิจยัจำกงำนประจ ำทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

3)  เกิดกลุ่มเครือข่ำยของบุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในสถำบันอุดมศกึษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
             
               

 

ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบนัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 2 

“การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจยัเพ่ือพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ” 
ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 และ 27 กุมภาพันธ์ 2564 

ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting  
-------------------------------- 

วันพฤหัสบดีท่ี 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 ำเรจ็ของกำรด ำเนนิงำนด้ำนมำตรฐำนควำม

ปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร” โดย ผศ.ดร. วินิตำ บณุโยดม  
หัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรผลิตพลำสติกชีวภำพส ำหรับใช้ทำงกำรแพทย์ คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

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

หัวข้อท่ี 1 : “การส่งมอบห้องปฏิบัติการปลอดภัยไปยังนักศึกษา”  
โดยคณุกำญจรุีย์ ว่องไวรตันกุล 

    นักวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์
หัวข้อท่ี 2 : “Internet of things (IoT) ส าหรับงานห้องปฎิบัติการ” 
โดยคณุศักรินทร์ บุญล้ ำ     
นักวิจัย  ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์  คณะวิทยำศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ 
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง  
หัวข้อท่ี 3 : “การพัฒนารูปแบบและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตรเ์พื่อใช้ในการเรียนการสอน 
และจัดอบรมในงานบริการวิชาการ” 
โดย คณุพินิจนันท์ รุทธนำนุรักษ์  

    นักวิทยำศำสตร์ สว.3 ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อมำตรฐำนและอุตสำหกรรม  
คณะวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
หัวข้อท่ี 4 :“เทคโนโลยีที่ใช้ท าสื่อการสอนออนไลน์ในการจดัการเรยีนการสอนภาคปฏิบตัิการ” 
โดย คณุวีระศักดิ์  จงเฟื่องปริญญำ 

    เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
หัวข้อท่ี 5 : “ฝันให้ไกลไปให้ถึงเชี่ยวชาญ”  
โดย คณุรุ่งลำวรรณ  เชวงเกียรติกลุ 



    นักวิทยำศำสตร์เช่ียวชำญ มหำวิทยำลัยมหิดล 
    พิธีกรช่วง TED Talks โดยคุณอ ำพล พุ่มไพจิตร และคุณศักรินทร์ บุญล้ ำ 
เวลำ 12.00-13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ 13.00-14.30 น กำรบรรยำยเรื่อง “รูปแบบกำรวิจยัจำกงำนประจ ำส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี” โดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยำศำสตร์เช่ียวชำญ 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจำ้คุณทหำรลำดกระบัง  

เวลำ 14.30-14.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
เวลำ 14.45-16.30 น. กำรตั้งโจทย์วิจยัจำกงำนประจ 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 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจำ้คุณทหำรลำดกระบัง  
ผู้ช่วยวิทยำกร โดย คณุบุญสม  จันทร์ทอง, คุณรชัยำพร อโนรำช,  
คุณประภำส ภูเวียง และคณุเสำวคนธ์  ต่วนเทศ 

เวลำ 10.30-10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
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 : จาก Proposal ที่ดีสู่งานวิจัยท่ีมีคณุภาพ”  
เวลำ 14.30-14.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
เวลำ 14.45-16.30 น.  กำรบรรยำยเรื่อง “กำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัยเพื่อพัฒนำระบบงำน  
    ห้องปฏิบัติกำร : จาก Proposal ที่ดีสู่งานวิจัยท่ีมีคณุภาพ” (ต่อ) 
หมำยเหตุ : กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจะแบ่งห้องประชุม Zoom meeting ตำมสำยงำน 5 ห้อง ดังนี้ 

1. ปฏิบัติกำรด้ำนเคม ี

2. ปฏิบัติกำรด้ำนชีวภำพ 

3. ปฏิบัติกำรด้ำนฟิสิกส์และวิศวกรรม 

4. ปฏิบัติกำรด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

5. กำรจัดกำรศูนย์เครื่องมือ และงำนบริกำรวิชำกำร 

วิทยำกรประจ ำกลุ่ม โดย  คุณเสำวคนธ์ ต่วนเทศ  คุณวิรัตน์  จันทร์ตรี  คุณกำญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล  

คุณถิระ เพชรก ำบังภัย  คุณบัญชำ อุนพำนิช  คุณประภำส ภูเวียง  คุณรุ่งลำวรรณ เชวงเกียรติกุล  
คุณชัยวัฒน์ คงมั่นกลำง คุณกิตติ ปำนมณี   คุณพจชนำถ พัทบุรี  คุณวีระศักดิ์ จงเฟื่องปริญญำ 
คุณรัชยำพร อโนรำช  คุณศักรินทร์ บุญล้ ำ  คุณคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี คุณพินิจนันท์ รุทธนำนุรักษ์ 
คุณวำรุณี  จิตอำรี  คุณบุญสม  จันทร์ทอง คุณภคพล  สวนม่วง คุณอ ำพล  พุ่มไพจิตร 
 
วันเสาร์ที ่20 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมส่งผลงำนตำมอีเมลล์ของแต่ละกลุ่ม 

 
 



 
 

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลำ 08.00-09.00 น.  เปิดห้อง Zoom 
เวลำ 09.00-10.30 น.  ติดตำมควำมคืบหน้ำและน ำเสนอผลงำนโดยผูเ้ข้ำร่วมกำรอบรม 

    ร่วมวิพำกษ์ผลงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เวลำ 10.30-10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม  
เวลำ 10.45-12.00 น.  ติดตำมควำมคืบหน้ำและน ำเสนอผลงำนโดยผูเ้ข้ำร่วมกำรอบรม 

    ร่วมวิพำกษ์ผลงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ต่อ) 
เวลำ 12.00-13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ 13.00-14.30 น.  ติดตำมควำมคืบหน้ำและน ำเสนอผลงำนโดยผูเ้ข้ำร่วมกำรอบรม 

    ร่วมวิพำกษ์ผลงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ต่อ) 
เวลำ 14.30-14.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
เวลำ 14.45-16.30 น.  กำรบรรยำยเรื่อง“เทคนิคกำรเขยีนบทควำมวิจัยส ำหรับตีพมิพ์ในวำรสำรวิชำกำร” 
    และ กำรบรรยำยเรื่อง“เทคนิคกำรเสนอผลงำนทำงวิชำกำร” 

โดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยำศำสตร์เชี่ยวชำญ 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจำ้คุณทหำรลำดกระบัง 

 
หมำยเหต ุ ก ำหนดกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 


