รายงานการประชุม
คณะกรรมกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 19
ครั้งที่ 1/2560
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผู้มาประชุม
1) รศ. ลาวัณย์
2) นางยุคล
3) นายวิฑูรย์
4) นางวงเดือน
5) นายอภิสิทธิ์
6) นายจรัญ
7) นายคมกริช
8) นายไพโรจน์
9) ว่าที่ร้อยตรีสุวิต
10) ดร.จรงค์ศักดิ์
11) นายใหม่
12) นายนิคม
13) นายชวลิต
14) นางจริยา
15) นางสาวนุษรา
16) ดร.รัชชนนท์
17) นายธงชัย
18) นายสาราญ
19) นายเรวัต
20) นางสาววีณา
21) นางสาวพิกุล
ผู้ไม่มาประชุม
1) นางสาวปัทมา
2) นายนิคม
3) นายประสาน

ไกรเดช
ทองตัน
อร่ามพงษ์พันธ์
ปริปุณณะ
มฤคพิทักษ์
ฟุ้งเกียรติคุณ
ชนะศรี
กรุยทอง
ผิวพันคา
พุมนวน
ภูผา
หล้าอินเชื้อ
เข่งทอง
ปัญญา
ปานกรด
แกะมา
แสงจันทร์
คาแพ
รัตนกาญจน์
ฤทธิ์รักษา
แซ่เจน

จักษุรัตน์
หล้าอินเชื้อ
ชนาพงษ์จารุ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธานคนที่ 1
รองประธานคนที่ 2
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ คนที่ 1
รองเลขาธิการ คนที่ 2

ผู้อานวยการฝ่ายเครือข่ายและสนับสนุน
ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการฝ่ายแผน
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เริ่มประชุมเวลา 10.45 น.
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม รศ. วันชัย มีชาติ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย ได้ให้เกียรติ
กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าของสถานที่จัดประชุมฯ รวมถึงยินดีให้การสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของ ปขมท. พร้อม
แลกเปลี่ยนของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ปขมท.
1.1.1 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของต าแหน่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง รายละเอี ย ดตามกฎ ก.พ.อ. ว่ า ด้ ว ยการให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ทาง ปขมท. จัดทาหนังสือทวงถามความคืบหน้า
และให้ มี ก ารทบทวนแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎ ก.พ.อ. ฉบั บ ดั ง กล่ า วให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) โดยทาง ผอ.จริยา ปัญญา จะช่วยในการร่างหนังสือเพื่อนาเสนอ สกอ.
พิจารณาต่อไป
1.1.2 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภาคใต้ได้จัดตั้งศูนย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือในแต่ละจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
มีการรับบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่ง
ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างดี
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ รศ. ลาวัณย์ ไกรเดช และทีมผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาคให้ทาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางประธาน ปขมท. จานวน 9,000 บาท และมอบผ่าน ผศ.ดร. นภดล
ทิพยรัตน์ อีก 1,000 บาท
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการบริหาร ปขมท.
- ไม่มี
1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ปรึกษา ปขมท.
- ไม่มี
1.4 เรื่องรายงานฐานะทางการเงินของ ปขมท. สิ้นสุด ณ วัน ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และ
31ธันวาคม 2559
ประธานมอบหมายให้ผู้อานวยการฝ่า ยการเงิน ปขมท. แจ้ง ที่ป ระชุม รับ ทราบรายงานฐานะ
ทางการเงิ น ของ ปขมท. สิ้ น สุ ด ณ วัน ที ่ 30 พฤศจิก ายน 2559 และ 31 ธัน วาคม 2559 โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559
ประธานนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ปขมท.
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และให้มีการแก้ไขดังนี้
- หน้าที่ 1 แก้ไขนามสกุลของรายชื่อลาดับที่ 16. จาก “พุมนวล”เป็น “พุมนวน”
- หน้าที่ 2 ให้ตัดรายชื่อ ลาดับชื่อที่ 1-6 ออก เนื่องจากตาแหน่งที่ปรึกษาไม่ต้องระบุในผู้ไม่มา
ประชุม
- หน้าที่ 4 วาระที่ 4.1 ให้ปรับแก้ชื่อและตาแหน่งของ นางสาวนุษรา ปานกรด ผู้อานวยการฝ่าย
บริหารงานบุคคล ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
- หน้าที่ 6-7วาระที่ 4.4 ให้ปรับแก้รายการประชุม ดังนี้
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 2/2560 เป็น ครั้งที่ 1/2560
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 3/2560 เป็น ครั้งที่ 2/2560
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 4/2560 เป็น ครั้งที่ 3/2560
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 5/2560 เป็น ครั้งที่ 4/2560
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 6/2560 เป็น ครั้งที่ 5/2560
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 7/2560 เป็น ครั้งที่ 6/2560
- หน้ าที่ 7 วาระที่ 5.1 บรรทัดรองสุ ดท้ายแก้คาผิ ด “...และจาได้นาแจ้งที่ประชุม...” เป็น
“...และจะได้นาแจ้ง...”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่อง โครงการจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจาปี พ.ศ. 2560
ประธานนาเสนอข้อมูลให้ที่ประชุม พิจารณา (ร่าง) โครงการจัดประชุมวิ ชาการ ปขมท. ประจาปี
พ.ศ. 2560 เรื่ อ ง “ไทยแลนด์ 4.0 กั บ อุ ด มศึ ก ษาไทย” ระหว่ า งวั น ที่ 25-26 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของ (ร่าง) โครงการฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะและแก้ไขดังนี้
- หน้าที่ 2 ข้อย่อย 7.2 แก้ไขนามสกุลของ รศ.ดร. พีระพงศ์ ทีมสกุล เป็น ทีฆสกุล
- หน้าที่ 2 ข้อย่อย 7.6 แก้เป็น ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
- หน้าที่ 4-5 ให้ปรับแก้กาหนดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจาปี 2560 ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการฯ ดังนี้
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กาหนดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจาปี 2560
“ไทยแลนด์ 4.0 กับอุดมศึกษาไทย”
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
08.00-08.30 น.
08.30-08.45 น.
08.45-09.00 น.
09.00-10.00 น.

10.00-10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.

14.30-14.45 น.
14.45-16.00 น.

16.00-18.00 น.
18.00-21.30 น.

ลงทะเบียน
วีดีทัศน์แนะนา ปขมท. /ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นฯ
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจาปี 2560
โดย อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กล่าวรายงานการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจาปี 2560
โดย ประธาน ปขมท. ชุดที่ 19 นายคมกริช ชนะศรี
พิธีเปิดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจาปี 2560
และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0”
โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
พิธีมอบเข็มรางวัลและเกียรติบัตรแก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ
ปขมท. ประจาปี 2559โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยายพิเศษ “บุคลากรอุดมศึกษากับไทยแลนด์ 4.0”
โดย อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายหัวข้อ“อุดมศึกษาไทย 4.0”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยายหัวข้อ“มหาวิทยาลัยรวมใจขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล
รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พักผ่อนตามอัธยาศัย
งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมฯและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลฯ
ณ โรงแรมเอเชีย
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วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
09.00-10.30 น.

บรรยาย หัวข้อ “Idea acceleration & Experiential learning for
Thai University” (ให้ปรับหัวข้อบรรยายเป็นภาษาไทยอีกครั้ง)
โดย “กระทิง” เรืองโรจน์พูลผล
10.30-10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น.
บรรยาย หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับอุดมศึกษาไทย”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.
ตามรอยธรรม/บรรยายธรรม หัวข้อ “การใช้สติ รับมือนวัตกรรม”
โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
หรือ พระมหาสมปอง
14.30-14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-15.15 น.
บรรยาย หัวข้อ “ความสุขในการทางานในฐานะสายสนับสนุน”
โดย ดร.รัชชนนท์ แกะมา ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ปี 2559
ผู้อานวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15.15-16.30 น.
บรรยาย หัวข้อ "แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา"
โดย เลขาธิการ สกอ.
16.30 น.
พิธีปิดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจาปี 2560
โดย เลขาธิการ สกอ.
ทั้ ง นี้ ขอให้ ที ม งานของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นของ
โครงการฯ อีกครั้ง ก่อนนาเสนอผู้ทเี่ กี่ยวข้องรวมถึงเตรียมการประชาสัมพันธ์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง พิจารณาการนาวารสารวิชาการ ปขมท. เข้าสู่ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI)
ประธานมอบหมายให้ ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปขมท. นาเสนอข้อมูลในการเตรียมการปรับปรุงและพัฒนา
วารสารวิชาการของ ปขมท. เข้าสู่ ฐานข้อมูล TCI ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
- เห็นชอบให้พัฒนาและปรับปรุงวารสารวิชาการ ปขมท. เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI โดยมอบหมาย
ให้ ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปขมท. เป็นผู้ดูแลในภาพรวม
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- ให้ มี การประสานงานและข้ อมู ลระหว่ างที มท างานวารสารชุ ดเก่ ากั บชุ ดใหม่ อย่ างต่ อเนื่ อง
ทั้งในด้านการจัดการและด้านวิชาการ
- ให้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงวารสารวิชาการ ปขมท. เพื่อปรับปรุงวารสารให้เป็นไปตาม
มาตรฐานในการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประกอบด้วย
ว่าที่ร้อยตรีสุวิต
ผิวพันคา
ที่ปรึกษา
นางรวมพร
อินทรประสงค์ ที่ปรึกษา
ดร. จงค์ศักด์
พุมนวน
ประธานกรรมการ
ดร. รัชชนนท์ แกะมา
กรรมการ
นางสาวปัทมา
จักษุรัตน์
กรรมการ
นางจริยา
ปัญญา
กรรมการ
นายนิคม
หล้าอินเชื้อ
กรรมการ
นายใหม่
ภูผา
กรรมการ
4.2 เรื่อ ง พิจ ารณาการจัด ทาวาระการประชุม โดยใช้ ร ะบบการประชุม อิเ ล็กทรอนิก ส์ (Emeeting)
ประธานขอถอนวาระออกไปก่ อนและมอบหมายฝ่ ายเลขาธิ การเตรียมข้อมู ลที่เกี่ยวข้อง รวมถึ ง
วิธีการใช้ระบบเพื่อนาเสนอในการประชุมต่อไป
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

(นางวีณา ฤทธิ์รักษา)
รองเลขาธิการ คนที่ 1
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวพิกุล แซ่เจน)
รองเลขาธิการ คนที่ 2
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายเรวัต รัตนกาญจน์)
เลขาธิการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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