การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10
เรื่อง “บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก”
------------------------------------------1. ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10
เรื่อง “บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก”
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ Metaverse หรือโลกเสมือนจริง ที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตทุกคนมากขึ้น ทำให้คน
ในวัยทำงานต้อ งเปิดรับ เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งการประชุมออนไลน์ หรือการทำงานทางไกล ซึ่งทำให้เข้าใกล้ โ ลก
Metaverse มากขึ้น การมาของ Metaverse ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลาย ๆ ส่วน ทำให้ หลายองค์กร
ได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน การพัฒนาบุคลากร รูปแบบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม ซึ่งสะท้อน
ถึง Organization Structure และ Way of work รวมถึง Workforce demand ที่อาจจะต้องมีการวางแผนให้
ครอบคลุม ทั้งจำนวน ทักษะความสามารถที่เปลี่ยนไป และรูปแบบการจ้างงานที่ต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ใน
สถาบัน อุดมศึกษาก็เช่น กัน ได้มีการพัฒ นาสมรรถนะของพนักงานให้ส อดคล้ องกับ การเข้าสู่ Metaverse การ
ให้บริการต่าง ๆ แก่นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา
จะต้องสร้างทักษะ (Skill) ใหม่ ๆ ให้กับบุคลากรเพื่อให้พร้อมที่จะให้บริการแก่นักศึกษา ผู้มารับบริการ ได้แก่
ทักษะดังนี้ 1. การเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ ยนแปลง 2. ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจในโลกอนาคต 3. การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กร 4. การบริหารเทคโนโลยีควบคู่ไปกับบุคลากร เพราะโลกเสมือนจะเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการแข่งขันขององค์กรต่างๆ แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมและภายในทีม โดยองค์กรต้องบริหารความท้าทายในการทำ Virtual และ face-toface ให้สมดุลกัน "การมาของยุค Metaverse จะทำให้วัฒนธรรมองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ฉะนั้น การ
เริ่มทำ Transform ในส่วนเล็กๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจเหนือคู่แข่ง และเพื่อพาองค์กร
ก้าวสู่ความสำเร็จ เพราะบุคลากรหรือการบริการจัดการที่มีคุณภาพนำมาซึ่งความสำเร็จให้กับทุกองค์กร"
(ภานุวัฒน์ กาญจะโนสถ และ วันเฉลิม สิริพันธุ์)
เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็ น ความสำคั ญ ของบทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับ การ
เปลี่ยนแปลงของโลก จึงได้จัดประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10 ในหั วข้อเรื่อง “บทบาทและ
ทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิช าการในสถาบัน อุดมศึกษาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ที่จำเป็นในยุค Metaverse และสามารถนำไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เพื ่ อ ให้ บ ุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ ทั ก ษะใหม่ ที ่ จ ำเป็ น ในยุ ค
Metaverse และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้ร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการทำงานในยุคของโลกเสมือนจริง
๒. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำความรู้และแนวคิดไปใช้ในการพัฒนาตน พัฒนางานและยกระดับศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

-25. ผู้รับผิดชอบการประชุม
๑. เครือข่ายบริหารและธุรการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(ปขมท.)
๒. สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน ๒565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
7. ผู้เข้าร่วมการประชุม
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒00 คน
1 ผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา
2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
3 ผู้สนใจทั่วไป
8. การสมัครเข้าร่วมประชุม
(1) ลงทะเบียน ที่ http://www.council-uast.com ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 หรือเต็มจำนวน
(2) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณปัทมา จักษุรัตน์
โทร. 063-680-6866
คุณนิคม หล้าอินเชื้อ
โทร. 087-177-7866
คุณพัชรี คำรินทร์
โทร. 089-558-5933
9. ค่าลงทะเบียน
2,900 บาท
10. การชำระค่าลงทะเบียน โอนผ่านธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 455-0-44016-3
ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ นายภาคภูมิ ทะนุดี นางพัชรี คำรินทร์
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๖๕

กำหนดการ
การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10
เรื่อง “บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก”
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่
----------------------วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
เวลา 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน และส่งผลการตรวจ ATK
เวลา 09.00 – 09.30 น.
พิธีเปิด
- กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กล่าวรายงาน โดย ประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
(คุณเรวัต รัตนกาญจน์)
- กล่าวเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)
เวลา 09.30 -10.30 น.
บรรยาย เรื่อง “บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 10.30 - 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 – 1๒.๐0 น.
บรรยาย เรื่อง “บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก” (ต่อ)
เวลา 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น.
บรรยาย เรื่อง “ทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคต”
โดย รองศาสตราจารย์รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
เวลา 14.30 – 1๔.๔๕ น.
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 1๔.๔๕ – 16.๑๕ น.
บรรยาย เรื่อง “เปลี่ยนงานที่ยุ่งยาก ให้เป็นความท้าทาย”
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล
เวลา 18.00 – 21.00 น.
งานเลี้ยงรับรอง “ความสุขแห่งสายน้ำ ปิงนครามหานที” อนุรักษ์สืบสานประเพณี
ยี่เป็งของนครเชียงใหม่
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 -10.30 น.
บรรยาย เรื่อง “การพัฒนาทักษะใหม่ของบุคลากรในยุค Metaverse”
โดย ภานุวัฒน์ กาญจะโนสถ
บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด
เวลา 10.30 - 11.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 11.00 - 12.00 น.
บรรยาย เรื่อง “การพัฒนาทักษะใหม่ของบุคลากรในยุค Metaverse” (ต่อ)
เวลา 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.00 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานด้วย Digital
workflow” โดย คุณธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
(อาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม)
เวลา 15.00 น.
พิธีปิดการประชุม

