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โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๒ 

Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก “สมองกลหรือจะสู้สมองคน” 

วันที่ ๙- ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ณ กระบ่ีรีสอร์ท  อ าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 

๑. ชื่อโครงการ 

โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี  ๒๕๖๒ เรื่อง  Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก 

สู่ ตระหนัก “สมองกลหรือจะสู้สมองคน” 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับที่ประชุมสภา

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

๓. หลักการและเหตุผล 

โลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องที่เกิดขึ้นแบบพลิกโฉม (Disruptive change) ด้วยกลไกและ 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการล้มหายไปของธุรกิจที่เคยยิ่งใหญ่ในยุคหนึ่ง เช่น ฟิล์ม

ถ่ายรูป หรือนิตยสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น เมื่อย้อนกลับมามองระบบการศึกษา ก็พบมีแนวโน้มว่าเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเช่นกัน แต่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอาจไม่รุนแรงเท่าธุรกิจอ่ืน เพราะระบบการศึกษายังเป็น

ระบบที่ต้องพ่ึงพิงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนเป็นหลัก ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันยังไม่สามารถพัฒนาเข้ามา

แทนที่การเรียนการสอน ที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ของคนได้ทั้งหมด ค าถามท่ีต้องการค าตอบร่วมเพ่ือรับมือต่อ

เหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนคือ เราจะก้าวเดินร่วมกันเพื่อสร้างพลังของการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาของเราให้

มีคุณภาพอย่างยั่งยืนร่วมกันได้อย่างไร ในระดับประเทศ ในยุคที่ประเทศไทยวางแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 

๒๐ ปี โดยคาดหวังจะเห็นประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) 

หลากหลายรูปแบบในทุกระบบบริการ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และน าไปสู่

เป้าหมายของชาติ นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศ 

ความต้องการและความคาดหวังให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ

ไม่น้อยไปกว่าบุคลากรสายวิชาการ เพราะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ

ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจหลัก ของสถาบันอุดมศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น 

ความคาดหวังทั้งที่เป็นความต้องการในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเป็นโจทย์ส าคัญที่ท้าทายการ

บริหารจัดการของ ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่บุคลากรทุกสถาบันจะต้อง
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เรียนรู้ พัฒนา และปรับปรุงระบบบริการของตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนารูปแบบการท างานเพ่ือลด

ความจ าเป็นที่ผู้รับบริการต้องเดินทางมารับการบริการที่มหาวิทยาลัย โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า

ในทางเทคโนโลยีการสื่อสาร อาทิ Facetime, Line Teleconference, Artificial intelligence (AI) เป็นต้น 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อบุคลากร

สายสนับสนุนมีศักยภาพมากขึ้น มีความรู้มากขึ้น นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนของสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นไปได้

อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีความยั่งยืน 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ 

พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดโครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 

๒๕๖๒ เรื่อง  Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก “สมองกลหรือจะสู้สมองคน” ขึ้น ระหว่าง

วันที่ ๙- ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ  กระบี่รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุม

ครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการยกระดับศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน อันจะส่งผลให้มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสร้างความก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือให้ผู้ร่วมประชุม ได้มีความรู้ และมุมมองที่กว้างขวาง สร้างสรรค์ และสามารถน าความรู้ไปปรับ

กระบวนการท างาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมในโลกยุคใหม่อย่างไม่ตื่นตระหนก 

๔.๒ เพ่ือยกระดับศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

๔.๓ เพ่ือเชิดชูเกียรตผิู้ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท” 

๔.๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการท างาน และการพัฒนาตนเองกับ

บุคลากรดีเด่นของ ปขมท. 

๕. ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย 

๕.๑ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย/ สถาบัน 

๕.๒ ประธานกรรมการ กรรมการและที่ปรึกษา ทปอ./ ปอมท./ ปขมท. 

๕.๓ ประธานสภาข้าราชการ ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาพนักงาน ประธานสภา/ชมรม

ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง กรรมการและสมาชิกสภา/ชมรมมหาวิทยาลัย/ สถาบัน 

๕.๔ ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงาน หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากร  

สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัย/ สถาบัน 

๕.๕ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
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๖. รูปแบบการจัดประชุม 

๖.๑ บรรยาย 

๖.๒ แสดงผลงาน 

๖.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๗. วัน เวลา สถานที่ 

วันที่ ๙- ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กระบี่รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

๘. วิทยากร 

๘.๑ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส  สุวรรณเวลา  นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๘.๒ คุณสุทธิชัย  หยุ่น  สื่อมวลชนอาวุโส 

๘.๓ นพ.บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 

๘.๔ ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) 

๘.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา  ทวีแสงสกุลไทย  รองอธิการบดีงานยุทธศาสตร์และนวัตกรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๘.๖ ดร.ธีระยุทธ  วรพินิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๘.๗ บุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. 

๙. อัตราค่าลงทะเบียน สงวนสิทธิ์ส าหรับผู้ที่ช าระค่าลงทะเบียนก่อน 

อัตราค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๓๐๐ บาท 

พิเศษสุด สมัครและช าระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๐๐๐ บาท 

เงินที่ได้จากค่าลงทะเบียนจะน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดประชุมวิชาการ เช่น เอกสารประกอบการ

ประชุม กระเป๋าเอกสาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔ มื้อ อาหารกลางวัน ๒ มื้อ อาหารเย็นในงานเลี้ยงรับรองและ

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบอ่ืน ๆ  

ที่เก่ียวขอ้ง เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว 

๑๐. วิธีการสมัครและการช าระค่าลงทะเบียน 

สมัครออนไลน์ ที่ cuast62.psu.ac.th  หมดเขตรับสมัคร วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

ช าระค่าลงทะเบียน ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี  565-463786-9 ชื่อบัญชี  การประชุม

http://cuast62.psu.ac.th/
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วิชาการ ปขมท. 57 โดย นางนิษณา เหมกุล (เป็นบัญชีเมื่อครั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็น

เจ้าภาพจัดการประชุม ปี พ.ศ. ๒๕๕๗) 

กรุณาส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินไปที่ โทรสาร  ๐ ๗๔๒๘ ๒๒๐๖  หรือ อีเมล  cuast62@psu.ac.th 

๑๑. ข้อมูลห้องพัก   ราคาที่พักส าหรับการจองผ่านผู้จัดเท่านั้น ช าระเงินกับโรงแรมในวันเข้าพัก โดยถือ

การช าระค่าลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นการยืนยันการเข้าพัก และสงวนสิทธิ์ปิดรับเมื่อเต็ม 

โรงแรม พักเดี่ยว/พักคู่ ราคาคืนละ (บาท) จ านวน (ห้อง) 

กระบี่รีสอร์ท (สถานที่จัดประชุม) ๑,๕๐๐ ๘๐ 

โรงแรมทิมเบอร์เฮาส์ ๑,๒๐๐ ๕๐ 

โรงแรมอัญญาวี ๑,๒๐๐ ๕๐ 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๒.๑ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีความรู้ และมุมมองที่กว้างขวาง สร้างสรรค์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแบบ 
พลิกโฉมในโลกยุคใหม่อย่างไม่ตื่นตระหนก 
๑๒.๒ ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถน าความรู้ไปปรับกระบวนการท างาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแบบ
พลิกโฉมในโลกยุคใหม ่
๑๒.๓ ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถน าความรู้และแนวความคิดไปพัฒนาตน พัฒนางาน 
๑๒.๔ ผู้เข้าร่วมประชุม มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
๑๒.๕ ผู้เข้าร่วมประชุม เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานความเจริญก้าวหน้าทั้งของตนและหน่วยงาน 
ผ่านกิจกรรมงานเชิดชูเกียรติ พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น
แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๑๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 

๑๓.๑ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ ของจ านวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

๑๓.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ ไม่ต่ ากว่าระดับ ๓.๕๑ 

๑๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  อีเมล  cuast62@psu.ac.th 

คุณวีณา ฤทธิ์รักษา โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๒๓๗๗ มือถือ  ๐๘ ๒๔๓๔ ๘๙๓๓ 
คุณสุนันทา แก้วเจริญ โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๒๐๕๔ มือถือ  ๐๘ ๙๖๕๙ ๔๔๙๒ 
คุณสุนิษา รัตนโสภา โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๒๒๐๕ มือถือ  ๐๘ ๔๗๕๐ ๖๓๒๘ 
คุณดนยา วราสิทธิชัย มือถือ  ๐๘ ๓๑๙๑ ๓๑๐๖  



หน้า ๕/๖ 

ก าหนดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๒ 

Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก “สมองกลหรือจะสู้สมองคน” 

วันที่ ๙- ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ณ กระบ่ีรีสอร์ท  อ าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 

วันพฤหัสบดีที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน  

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. วิดิทัศน์ น าเสนอมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และ ปขมท. ครบรอบการต่อตั้ง ๒๕ ป ี

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุม 

 กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 กล่าวรายงาน โดย นายคมกริช  ชนะศรี   ประธาน ปขมท. 

 ประธานเปิดการประชุม โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส  สุวรรณเวลา 

  นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 พิธีมอบเข็มรางวัล และเกียรติบตัรบุคลากรสายสนบัสนุนผู้มีผลงานดีเดน่แห่งชาติ ปขมท. 

ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 

๑๐.๔๕ – ๑๑.๔๕ น. ปาฐกถาพิเศษ “Disruptive University ทางรอดของมหาวิทยาลัยไทย” 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส  สุวรรณเวลา   นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๑๑.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. ประธานเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานของบุคลากรสายสนับสนนุผู้มผีลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. 

ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๑๒.๑๕ – ๑๓.๑๕ น. พักอาหารกลางวัน 

๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ น. บรรยาย “End of College: Birth of Future-Ready Education” 

คุณสุทธิชัย  หยุ่น   สื่อมวลชนอาวุโส 

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. พักอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บรรยาย “การพัฒนากับเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในยุคของการเปลี่ยนแปลง: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” 

นพ.บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา   รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. งานเลี้ยงรับรองแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าประชุม 

  



หน้า ๖/๖ 

วันศุกร์ที ่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยาย “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการพัฒนามหาวิทยาลัยไทย” 

ดร.สมเกียรติ  ต้ังกิจวานิชย์   ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. บรรยาย “เทคนิคการบริหารงาน จัดการเวลาในชีวิตและสร้างสมดุลชีวิต 

(Your Work Life Balance)” 

ดร.ธีระยุทธ  วรพินิจ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๑๒.๑๕ – ๑๓.๑๕ น. พักอาหารกลางวัน 

๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ น. บรรยาย “การออกแบบกระบวนทัศน์การคิด (A Paradigm Shift in Design 

Thinking)” 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา  ทวีแสงสกุลไทย   รองอธิการบดีงานยุทธศาสตร์และ

นวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. พักอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น “เส้นทางสู่ความส าเร็จในการท างานและ 

ความภาคภูมิใจ” 

บุคลากรสายสนบัสนนุ ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. 

๑๖.๔๕ น. พิธีปิดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 


