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การประชุมวิชาการวิจยัระดับชาติส าหรบับุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ’64 |      

 

  โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 

“โมกวิชาการ’64 : พัฒนางานวิจัยจากงานประจ าเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” 
ระหว่างวันจันทร์ที่ 29 – อังคารที่ 30 มีนาคม 2564 

ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก 
-------------------------------- 

1.  ช่ือโครงการ    การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 
     “โมกวิชาการ’64 : พัฒนางานวิจัยจากงานประจ าเพ่ือสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ  
     พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และ เครือข่ายวิจัยและ 
     นวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
3.  ผู้ประสานงาน     นางธัญวรัตม์ โสภาวัง          
         นายวิทยา ญาณลาพ 

4.  หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ รวมทั้งสถาบันและ
วิทยาลัยหลายแห่งได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย นอกจากนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังได้มีการปฏิรูป
ระบบการปฏิบัติงานเพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  และรองรับการเข้าสู่การท างานและการ
ด าเนินชีวิตในวิถีใหม่ (NEW NORMAL) จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร                      
สายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย  

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม 
และบริการวิชาการให้มีความโดดเด่น มีกลยุทธ์ในการพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นจัดกิจกรรมให้มี
โครงการประชุมวิชาการร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรภายในและภายนอก เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณภาพผลงานวิจัยให้เป็นที่
ยอมรับทั้งระดับชาติ โดยมีเป้าประสงค์ เพ่ือให้งานวิจัยมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
สากล  ชุมชนและสังคมได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างหน่วยงาน 
รวมถึงเพ่ือให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการต่อไป 
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 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้รับเป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมวิชาการวิจัย
ระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ’64 : พัฒนางานวิจัย
จากงานประจ าเพ่ือสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” ขึ้นเพ่ือสร้างโอกาส เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง
เป็นการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันของบุคลากรสู่ภายนอก และสู่ระดับสากลต่อไป และการ
สร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการงานวิจั ยสถาบันเป็นปัจจัยส าคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และสามารถวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคตได้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะงานวิจัยสถาบันเป็นการท าวิจัยในหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กร เป็นการท าตาม
ขอบเขตลักษณะหน้าที่หรือโครงสร้างของงานที่รับผิดชอบ หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์กร เป็นการท าวิจัย
ทั้งปัญหาเฉพาะหน้าหรือเพ่ือการวางนโยบาย หรือแผนพัฒนาระยะยาวขององค์กร และที่ส าคัญที่สุดผู้บริหารองค์กร
สามารถน าข้อมูลหรือผลการวิจัยที่ได้มาช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น                
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา จึงได้จัดการประชุม
วิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น  เพ่ือเป็นเวทีส าหรับบุคลากร                      
สายสนับสนุนที่สามารถน าผลงานวิจัยที่ได้ท ามาน าเสนอและเผยแพร่  ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดประชุมวิชาการวิจัย
ระดับชาติฯ ครั้งที ่13 โดยที่ผ่านมาไดห้มุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศดังนี้  

ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2552                 
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จังหวัดเชียงใหม่  

ครั้งที ่2 คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ  1 
เมษายน 2553 ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพมหานคร  

ครั้งที่ 3 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ        
1 เมษายน 2554 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม 

ครั้งที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555               
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่  

ครั้งที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 
2556 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร  

ครั้งที ่6 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา  

ครั้งที ่7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 
2558 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

ครั้งที่ 8 เครือข่ายหัวหน้าธุรการภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุม            
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุน
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ในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 – 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัด
เชียงใหม่  

ครั้งที่ 9 คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ปขมท. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิจัย
ระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่ 9 "จามจุรีวิชาการ" ระหว่างวันที่ 31 
มีนาคม - 1 เมษายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  

ครั้งที ่10 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายวิจัยนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
ปขมท . จัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติครั้งที่  10 ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย          
ราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ครั้งที่ 11 ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  (ปขมท.) ร่วมกับ 
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ได้จัดประชุมวิชาการวิจัย
ระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 “ทองกวาววิชาการ’62 : ส่งเสริมงานวิจัย 
พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562  ณ  ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  

ครั้งที่ 12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่ 12 
ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2563 พัทยา จังหวัดชลบุรี และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19                
จึงมีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการเป็นแบบออนไลน์  

การจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  12 ครั้งที่ผ่านมา
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ท าให้บุคลากรสายสนับสนุนมี
ผลงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรมใหม่ มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และมีผู้ที่สามารถน าผลงานที่น าเสนอในที่
ประชุมวิชาการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเช่น ระดับช านาญการ  ช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ               
ได้มากขึ้น 

5.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัด
สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ 

2.2 เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัย
สถาบันที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผน และการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

2.3 เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่ายนักวิจัยสถาบันร่วมกันในระดับชาติ  

2.4 เพ่ือเป็นการร่วมฉลองครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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6.  วัน เวลาและสถานที่จัดประชุม 

 วันจันทร์ที่ 29 – วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564  ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

7.  กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวนประมาณ 350 คน ประกอบด้วย 
(1) ผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา  
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิ  
(3) บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  
(4) ผู้สนใจทั่วไป  

8. รูปแบบการประชุมวิชาการฯ 

 1) ภาคการประชุมสัมมนาบรรยายพิเศษและเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) ภาคการน าเสนอผลงานวิจัยสถาบันของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ  
 2.1) การน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 2.2) การน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

หมายเหตุ : มีการมอบรางวัลในการน าเสนอผลงาน เช่น ประกาศนียบัตร โล่และ/หรือ เงินรางวัล 

9. วิธีการ ข้อก าหนด และการแบ่งกลุ่มน าเสนอผลงาน 

9.1 วิธีการน าเสนอผลงานวิจัยมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1) การน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

1.1 จัดท าบทความวิจัยในรูปแบบฉบับเต็ม (full paper) โดยมีเนื้อหาตามที่ก าหนดและลงทะเบียน 
      สมัครเข้าร่วมประชุมพร้อมส่งแนบไฟล์บทความ (MS word) (ภายวันที่ 31 มกราคม 2564)   
1.2 การตัดสินคุณภาพผลงานที่ร่วมน าเสนอต่อที่ประชุมให้ยึดถือตามดุลยพินิจของกรรมการ                          

 ผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านผลงาน และผู้เสนอผลงานต้องด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
 กรรมการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่สามารถแก้ไขได้ทัน หรือผลงานนั้นถูกยกเลิก 
 ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี 

1.3 ให้น าเสนอโดยใช้โปรแกรม MS power point 
1.4 เวลาที่ใช้ในการน าเสนอประมาณ 15 นาที (บรรยาย 10 นาที ซักถาม 5 นาที)  
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1.5 ผู้น าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยต้องใช้รูปแบบ template ตามท่ีก าหนด  
      สามารถ download ได้ที่ https://www.medsci.nu.ac.th/mokconference13/  และต้อง 

 ส่ง file น าเสนอ (Microsoft Power Point)  ในวันที่ 25 มีนาคม 2564  
 ทาง E-mail : mokconference13@gmail.com  

2)  การน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
2.1 จัดท าบทความวิจัยในรูปแบบฉบับเต็ม (full paper)  โดยมีเนื้อหาตามที่ก าหนดและลงทะเบียน 
      สมัครเข้าร่วมประชุมพร้อมส่งแนบไฟล์บทความ (MS word) (ภายวันที่ 31 มกราคม 2564)    
2.2 จัดท าโปสเตอร์ตามรูปแบบที่ก าหนด ขนาด 80 ซม. X 100 ซม. จ านวน 1 แผ่น โดยต้องใช้ 
      รูปแบบ template ตามท่ีก าหนด สามารถ download ได้ที่  
      https://www.medsci.nu.ac.th/mokconference13/  
2.3 การตัดสินคุณภาพผลงานที่ร่วมน าเสนอต่อที่ประชุมให้ยึดถือตามดุลยพินิจของกรรมการ                                
      ผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านผลงาน และผู้เสนอผลงานต้องด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
      กรรมการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่สามารถแก้ไขได้ทัน หรือผลงานนั้นถูกยกเลิก 
      ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี 
2.4 ผู้น าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ติดตั้งในพ้ืนที่ที่ทางผู้จัดงานได้จัดเตรียมไว้ 

 ให้ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. และวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.00- 
 09.30 น. ณ จุดรับลงทะเบียนหน้าห้องประชุมอยุธยา ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก 

9.2 ข้อก าหนดการน าเสนอผลงาน 
1) ผลงานวิจัยที่น าเสนอจะต้องเป็นของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่บุคลากร

สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการหลัก (เป็นชื่อแรกของผลงานวิจัย) 
2) ส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน 
3) ผลงานที่น าเสนอต้องไม่เป็นผลงานวิจัยทีท่ าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา   
4) เจ้าของผลงานวิจัยต้องลงนามในแบบฟอร์มข้อตกลงการเสนอต้นฉบับบทความ 
5) ผลงานที่น าเสนอต้องมีหัวขอ้เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

10. รูปแบบและการตีพิมพ์เผยแพร่ 

 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  (proceedings) จะด าเนินการตีพิมพ์เผยแพร่แก่                
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการในวันจัดประชุม (29 มีนาคม 2564) หรือ เผยแพร่ทางออนไลน์ภายในเดือน
พฤษภาคม 2564 (ภายหลังจากวันน าเสนอไม่เกิน 60 วัน)  

 

https://www.medsci.nu.ac.th/mokconference13/Detail.html
mailto:mokconference13@gmail.com
https://www.medsci.nu.ac.th/mokconference13/Detail.html
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11.  การสมัครเข้าร่วมประชุม 
 1)  สมัครแบบ Online ที่  https://www.medsci.nu.ac.th/mokconfernce13/  
 2)  ก าหนดการรับสมัคร  
  -  ผู้เสนอผลงาน    ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่  31 มกราคม 2564 
  -  ผู้ไม่เสนอผลงาน ตั้งแตว่ันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่  20  มีนาคม 2564 
 3)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
  คุณธัญวรัตม์ โสภาวัง         โทร.  062-851-7919, 089-644-3850 
  คุณวิทยา ญาณลาพ     โทร.  055-964712 
  หรือ  e-mail : mokconference13@gmail.com 

12.  ค่าลงทะเบียนและวิธีการช าระเงิน 

 7.1 ค่าลงทะเบียน คนละ 3,000.-บาท  (-สามพันบาทถ้วน-) 
 7.2 วิธีช าระเงินค่าลงทะเบียน 

- ช าระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัย
นเรศวร  เลขที่บัญชี  857-0-70088-1  ชื่อบัญชี  “โมกวิชาการ 64”  

 และต้องส่ง  หลักฐานการโอนเงินทางระบบลงทะเบียน online (เลือกเมนู “แจ้งการช าระเงิน” )  

หมายเหตุ 1. เมื่อลงทะเบียนสมัครในระบบแล้วสามารถช าระค่าลงทะเบียน พร้อมส่งหลักฐานการช าระเงิน  
       ภายใน 7 วัน หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ส าหรับผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานหากท่าน 
                ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนด ผู้จัดงานจักไม่ด าเนินการส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
       พิจารณา (เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการพิจารณาบทความ) 

   2. ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ ณ จุดรับลงทะเบียนในวันที่ 29-30 มีนาคม 2563 

13.  รางวัลการน าเสนอผลงาน 

 1)  รางวัลการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย  (Oral Presentation) 
  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  (1)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   (2)  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   (3)  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
     โดยแต่ละกลุ่มรางวัลมีดังนี้ 
     -  รางวลัชนะเลิศ             ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 5,000.-บาท 
     -  รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 3,000.-บาท 
      -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 2,000.-บาท 
 
 

https://www.medsci.nu.ac.th/mokconfernce13/
mailto:mokconference13@gmail.com
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 2)  รางวัลการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  (Poster Presentation) 
      แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  (1)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    (2)  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
    (3)  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     โดยแต่ละกลุ่มรางวัลมีดังนี้ 
     -  รางวลัชนะเลิศ    ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 3,000.-บาท 
     -  รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 2,000.-บาท 
      -  รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 1,000.-บาท 

14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1)  บุคลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย และเกิดแนวคิดในการท างานวิจัย 
 2)  บุคลากรสายสนับสนุนมีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม 
 3)  เกิดกลุ่มเครือข่ายวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
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ก าหนดการ 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 13 
“โมกวิชาการ’64 : พัฒนางานวิจัยจากงานประจ าเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” 

ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564  ณ  โรงเเรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก 
-------------------------------- 

 
วันที่ 28 มีนาคม 2564 
เวลา 13.00-16.00 น. - ลงทะเบียนผู้น าเสนอผลงานแบบบรรยาย และโปสเตอร์ 

1) ผู้น าเสนอผลงานแบบบรรยายจะต้องส่งไฟล์ที่จะน าเสนอทาง  
       e-mail : mokconference13@gmail.com ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564  
2) ผู้น าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ติดโปสเตอร์ ณ บริเวณห้องประชุม(ห้องอยุธยา)ชั้น 5 

โรงเเรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก 
 

วันที่ 29 มีนาคม 2564 

เวลา 08.00-08.45 น. ลงทะเบียน 
เวลา 08.45-09.15 น. พิธีเปิด  (ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์) ชั้น 5 

กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมฯ        โดย  ประธาน ปขมท. 
    กล่าวรายงานการจัดประชุมฯ     โดย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
    กล่าวเปิดการประชุม            โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
เวลา 09.15-10.15 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “Routine to Research เพื่อความเป็นเลิศทางนวัตกรรม”    

โดย อาจารยอ์รรจน์ สีหะอ าไพ นักวิชาการ ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ   
เวลา 10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เวลา 10.30-11.30 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “Routine to Research เพื่อความเป็นเลิศทางนวัตกรรม”    

โดย อาจารยอ์รรจน์ สีหะอ าไพ  (ต่อ) 
เวลา 11.30-12.00 น. เชิญชมโปสเตอร์น าเสนอผลงานวิจัย ณ บริเวณห้องอยุธยา   
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องสุโขทัยและห้องไพจิตร    
เวลา 13.00-16.00 น การเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
    กลุ่มท่ี 1  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1   ณ ห้องลพบุรี 
    กลุ่มท่ี 2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2  ณ ห้องอุทัยธานี 
    กลุ่มท่ี 3  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3   ณ ห้องชัยนาท 
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การประชุมวิชาการวิจยัระดับชาติส าหรบับุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ’64 |      

เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  (Poster Presentation)    ณ ห้องอยุธยา 
   ผู้เสนอผลงานจะต้องยืนเตรียมความพร้อมหน้าโปสเตอร์ผลงานของตนเอง 
   เพ่ือน าเสนอและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการพิจารณาผลงาน และผู้เยี่ยมชมผลงาน 
   (พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุมและบริเวณพ้ืนที่แสดงโปสเตอร์) 
      กลุ่มท่ี 1  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     กลุ่มท่ี 2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     กลุ่มท่ี 3  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

วันที่ 30 มีนาคม 2564 

เวลา 09.00-11.45 น การเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
    กลุ่มท่ี 1  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1   ณ ห้องลพบุรี 
    กลุ่มท่ี 2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2  ณ ห้องอุทัยธานี 
    กลุ่มท่ี 3  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3   ณ ห้องชัยนาท 

การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  (Poster Presentation)  ณ ห้องอยุธยา 
     กลุ่มท่ี 1  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     กลุ่มท่ี 2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     กลุ่มท่ี 3  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   (พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุมและบริเวณพ้ืนที่แสดงโปสเตอร์) 
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-14.30 น. เสวนาในหัวข้อเรื่อง “จากการวิเคราะห์และการวิจัยสถาบันสู่การพัฒนานวัตกรรม” 
 โดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 คุณบัญชา  อุนพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     คุณปภาณภณ ปภังกรภูรนิท์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
      คุณปัทมา จักษุรัตน์  เลขานุการส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   (พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม) 
เวลา 14.30-15.00 น. มอบรางวัลผลงานวิจัยแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ 
เวลา 15.00 น.  พิธีมอบธงให้เจ้าภาพในการจัดประชุมฯ  ครั้งที่ 14 และพิธีปิดการประชุมฯ 
   โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

********************* 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของกิจกรรม 
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ก ำหนดกำร(ใหม่) 
กำรประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งท่ี 13 

“โมกวิชำกำร’64 : พัฒนำงำนวิจัยจำกงำนประจ ำเพื่อสร้ำงนวัตกรรมสู่ควำมเป็นเลิศ” 
ระหว่ำงวันที่ 9-10 สิงหำคม 2564  ณ  โรงเเรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก 

-------------------------------- 
วันที่ 8 สิงหำคม 2564 
เวลา 13.00-16.00 น. - ลงทะเบียนผู้น าเสนอผลงานแบบบรรยาย และโปสเตอร์ 

1) ผู้น าเสนอผลงานแบบบรรยายจะต้องส่งไฟล์ที่จะน าเสนอทาง  
       e-mail : mokconference13@gmail.com ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564  
2) ผู้น าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ติดโปสเตอร์ ณ บริเวณห้องประชุม(ห้องอยุธยำ)ชั้น 5 

โรงเเรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก 
วันที่ 9 สิงหำคม 2564 
เวลา 08.00-08.45 น. ลงทะเบียน 
เวลา 08.45-09.15 น. พิธีเปิด  (ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์) ชั้น 5 

กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมฯ        โดย  ประธาน ปขมท. 
    กล่าวรายงานการจัดประชุมฯ     โดย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
    กล่าวเปิดการประชุม            โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
เวลา 09.15-10.15 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “Routine to Research เพื่อควำมเป็นเลิศทำงนวัตกรรม”    

โดย อำจำรย์อรรจน์ สีหะอ ำไพ นักวิชำกำร ที่ปรึกษำและวิทยำกรอิสระ   
เวลา 10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เวลา 10.30-11.30 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “Routine to Research เพื่อควำมเป็นเลิศทำงนวัตกรรม”    

โดย อำจำรย์อรรจน์ สีหะอ ำไพ  (ต่อ) 
เวลา 11.30-12.00 น. เชิญชมโปสเตอร์น าเสนอผลงานวิจัย ณ บริเวณห้องอยุธยา   
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องสุโขทัยและห้องไพจิตร    
เวลา 13.00-16.00 น กำรเสนอผลงำนแบบบรรยำย (Oral Presentation) 
    กลุ่มท่ี 1  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1   ณ ห้องลพบุรี 
    กลุ่มท่ี 2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2  ณ ห้องอุทัยธานี 
    กลุ่มท่ี 3  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3   ณ ห้องชัยนาท 
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เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป กำรเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์  (Poster Presentation)    ณ ห้องอยุธยา 
   ผู้เสนอผลงานจะต้องยืนเตรียมความพร้อมหน้าโปสเตอร์ผลงานของตนเอง 
   เพ่ือน าเสนอและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการพิจารณาผลงาน และผู้เยี่ยมชมผลงาน 
   (พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุมและบริเวณพ้ืนที่แสดงโปสเตอร์) 
      กลุ่มท่ี 1  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     กลุ่มท่ี 2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     กลุ่มท่ี 3  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วันที่ 10 สิงหำคม 2564 
เวลา 09.00-11.45 น กำรเสนอผลงำนแบบบรรยำย (Oral Presentation) 
    กลุ่มท่ี 1  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1   ณ ห้องลพบุรี 
    กลุ่มท่ี 2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2  ณ ห้องอุทัยธานี 
    กลุ่มท่ี 3  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3   ณ ห้องชัยนาท 

กำรเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์  (Poster Presentation)  ณ ห้องอยุธยา 
     กลุ่มท่ี 1  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     กลุ่มท่ี 2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     กลุ่มท่ี 3  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   (พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุมและบริเวณพ้ืนที่แสดงโปสเตอร์) 
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-14.30 น. เสวนาในหัวข้อเรื่อง “จำกกำรวิเครำะห์และกำรวิจัยสถำบันสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม” 
 โดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 คุณบัญชา  อุนพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
      คุณปัทมา จักษุรัตน์  เลขานุการส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   (พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม) 
เวลา 14.30-15.00 น. มอบรางวัลผลงานวิจัยแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ 
เวลา 15.00 น.  พิธีมอบธงให้เจ้าภาพในการจัดประชุมฯ  ครั้งที่ 14 และพิธีปิดการประชุมฯ 
   โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  

********************* 
หมำยเหตุ ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของกิจกรรม 
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' ' 
Emergency of International Concern; PHEIC) 1~CJflru~m'j:Uf11~hfi~(PlvlabbVl-:J'1l1~1~il:u~v~'W'1lB'U 

1'W'VI~ nm~~1-:JU~~fl1P1m~VJ'j1-:JG'l1151'jtlJ~'IJ1m 'jfl~ ~b:ffB 1TrG'l1fl h'W1 \vo@ri (Coronavirus Disease \!JoG)~: 
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b-r?! 11"11 ~'W1 \!JoG)~ 'IJe:Jfl11:W~1:UlJe:J 1 Vl'VI~ m~ EJ-:J'VI~m~ e:J'Wf11'jb~'WVJ1.:j1 '\J tJ.:j~tJ~~ilf11'j'j~'IJ1~'1Je:J-:J 1 'jfl~~ b :ffe1 
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11"1 h'W1 \!Jo(9)ri vh 1Vi'ilrh 1 i~1 CJvl1.:j 1 ~bn~~'WI\!1f1fl1~ CJf1b~fl'VI~e:Jb~e:J'Wf11~b~'WYm 1'\J'j1'1Jf11~ m~~~~fle:J'IJ'j:U 
m~~ ~-:J1'W bb~~m~~ (Pl'\J~~'1J:U'j~m' 1'lU~~bVlP1B 'Wb U'Wt-~~~'U b ~eJ-:J:U11\!1flf11~'j~'IJ1~'1JeJ'l hfl~ ~ b :ffe:J b-rG'l1fl h'Wl \vo(9)~ 

' 
m~Vl 'j1-:J m~fi~-:J'WI\!1~ru1 bb~1 '1Je:Jb~EJ'W11 b~e:J 1Vf?i1'W~1'1lm~?!1:U1~mu n~1CJ~11-if~1CJ~'ln~11 

1~11lCJ~fl~eJ-:J b~CJu~mJ bb~~btl'W 1 tl1 'Wbb 'W1Vl1'lb~CJ1fl'W bb~~~~m~~'IJeJ-:J?i1'W'j1'1Jm~1'Wfl1'j'IJeJVhfl11:W\Plflm 
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