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      สารจากประธาน ปขมท.

          สวัสดีครับ เพื่อนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ     
  ผมขอถือโอกาสนี้ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ  
  และสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจทุกประการ  ปขมท. สัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ ๑ ของปี ๒๕๖๑ 
  ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ ปีละ ๓ ฉบับ  คือ มค. - เม.ย. , พค. - สค. , กย. - ธค. แต่ถ้าหากมี   
  ข่าวสารสำคัญที่ต้องประชาสัมพันธ์เร่งด่วน ก็จะการจัดทำฉบับพิเศษเพื ่อให้ทุกท่าน
  ได้รับข่าวสารอย่างทันต่อเหตุการณ์ ปขมท.สัมพันธ์ จัดทำขึ ้นเพื ่อเผยแพร่ข่าวสาร 
  ก ิจกรรมความเคล ื ่อนไหวในแวดวงอ ุดมศ ึกษา ตลอดจนบทความทางว ิชาการ 
  ที่เป็นประโยชน์กับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
                                  ปีที่ผ่านมาปขมท. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา   
หลายกิจกรรมด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาการ ปขมท. สัญจร  การประชุมวิชาการ ประจำปี ปขมท. การประชุมวิชาการ 
ของเครือข่าย วิชาชีพต่างๆ ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างดียิ่ง 
ในนามของ ปขมท. ก็ต้อง ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านมา ณ ที่นี ้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม 
อันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน พี่ น้อง บุคลากรสายสนับสนุนต่อไป

                ปี พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ ปขมท.ก็จะย่างเข้าปีที่ ๒๕ ถ้าหากจะเปรียบกับคนก็เป็นวัยฉกรรจ์เป็นวัยแห่งความแข็งแกร่ง 
ที ่พร้อมสำหรับการทำงาน การสร้างชีวิต และแน่นอนว่าในปี ๒๕๖๑ นี ้ ปขมท. ก็จะเป็นปีแห่งการพัฒนา 
และสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุน มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
อย่างถ้วนหน้าให้สมกับวิสัยทัศน์ของ ปขมท. ที่ว่า “ปขมท. เป็นองค์กรศูนย์กลาง สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา 
บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อร่วมเพิ่มพูนศักยภาพประชาคมมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ”
 

 
 นายคมกริช  ชนะศรี
 ประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
 มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ ๑๙  

“คิดและทำเพื่อเพื่อนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างฯ”
ที่ปรึกษา : นายคมกริช ชนะศรี , นายเสถียร คามีศักดิ์
กองบรรณาธิการ : นายนิคม  หล้าอินเชื้อ , นางสาวปัทมา  จักษุรัตน์

ประมวลข่าวกิจกรรม�ปขมท.

การประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี ๒๕๖๐
เรื่อง "ไทยแลนด์ 4.0 กับอุดมศึกษาไทย"

      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 
ปขมท.ประจำปี 2560 4.0  วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "ไทยแลนด์ กับอุดมศึกษาไทย"
ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร 
ภายในงาน มีการมอบรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่นแห่งชาติ สายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 350 คน

บุคลากรดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2559

ด้านบริการดีเด่นแห่งชาติ
คุณอรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ ์

ตำแหน่ง พยาบาล ชำนาญการพิเศษ
จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

ดานวิชาชีพดีเดนแหงชาติ
คุณพจชนาถ พัทบุรี

ตำแหนง นักวิทยาศาสตร ชำนาญการ
จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ดานสรางสรรคนวัตกรรมดีเดนแหงชาติ
คุณธีระพงษ ประทุมศิริ

ตำแหนง ครูปฏิบัติการ ชำนาญการ
จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดานลูกจางดีเดนแหงชาติ
คุณสมชาย ทองสุข 

ตำแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข
จาก มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลเกียรติยศ ดานวิชาชีพ
คุณสมยล กำปหงฤทธิ์รงค  

ตำแหนง นักวิชาการชางศิลป ชำนาญการ
จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายคมกริช  ชนะศรี
ประธาน ปขมท. ชุดที่ ๑๙
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ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2561



การประชุมวิชาการวิจัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๙
“จามจุรีวิชาการ ๒๕๖๐”

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ที่ประชุมสภา 
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 "จามจุรีวิชาการ" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 
ถึง 1 เมษายน 2560 ณ อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย 
กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และมี ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นพ.สุทธิพร 
จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด 
และภายในงานมีการประกวดและนำเสนอผลงานการวิจัยของบุคลากรในสังกัด 
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ มีผู้สนใจผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน  350 คน

การประชุมคณะกรรมการบริหาร�ปขมท. ประมวลข่าวกิจกรรม�ปขมท.

มหกรรมการแสดงผลงานดานนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำ 
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

มหกรรมการแสดงผลงานดานนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำ 
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 "สรางสรรค พัฒนา 
เพื่อประชาคมอุดมศึกษาไทย” ระหวางวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ 
โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม จัดโดย คณะอนุกรรมการสภาพนักงาน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี รวมกับเครือขายวิจัยบุคลากร 
สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงาน 
และลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

การประชุมวิชาการ เครือขายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ ๖
เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการดวยการสรางสรรคนวัตกรรม”

มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมกับ เครือขายงานบริหารและธุรการ  และ 
ปขมท. จัดโครงการ ประชุมวิชาการ เครือขายพัฒนาระบบงานบริหาร 
และธุรการ ครั้งที่  ๖ เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการ 
ดวยการสรางสรรคนวัตกรรม”  ระหวางวันที่  ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ 
โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม  กลาวรายงานโดย นายนิพนธ ครุฑเครือศรี 
ประธานเครือขายบริหารและธุรการ และนายคมกริช  ชนะศรี ประธาน ปขมท. 
เปนประธานในพิธีเปด

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 19 ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุมพันเอกอาทร 
ชนเห็นชอบ 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการบริหาร/ที่ปรึกษา ปขมท. ครั้งที่ 3/2560 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ หองปทุมวัน โรงแรมเอเซีย 
กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.ครั้งที่ 4/2560 วันศุกรที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุมสารสิน อาคารแกนกัลปพฤกษ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย ผูชวยศาสตราจารย ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เปนประธานกลาวตอนรับที่ประชุมคณะบริหาร ปขมท.

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.ชุดที่ 19 ครั้งที่ 2 (1/2560) วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ หองประชุม 201 อาคารจามจุรี  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยทานรองอธิการบดี รองศาสตราจารย วันชัย มีชาติ กลาวใหการตอนรับทีมคณะกรรมการบริหาร 
และที่ปรึกษา ปขมท.

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 5-2560 ในวันเสารที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุม R206 อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยประธานและคณะกรรมการสภาขาราชการ 
พนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนเจาภาพและใหการตอนรับคณะกรรมการบริหาร ปขมท.
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