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รายงานการประชุม 
 คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดท่ี 20 ครั้งที่ 1/2561 

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบัวตอง กรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนท์  
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ. เชียงใหม่ 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายคมกริช  ชนะศรี   ประธาน ปขมท. 
2. นางสาวนุษรา  ปานกรด   รองประธาน ปขมท. คนที่ 1  
3. ว่าที่ร้อยตรีสุวิต  ผิวพันค า  รองประธาน ปขมท. คนที่ 2 
4. นางสาวปัทมา  จักษุรัตน์  ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน 
5. ดร.จิระประภา  ศรีปัตตา  ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
6. นายใหม่  ภูผา       ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
7. นายคีรีวัฒน์  จันทร์ตรี  ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
8. นายประสาน  ชนาพงษ์จารุ กรรมการบริหาร 
9. ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน  กรรมการบริหาร 
10. นายเรวัต  รัตนกาญจน์   เลขาธิการ ปขมท. 
11. นางวีณา  ฤทธิ์รักษา   รองเลขาธิการ ปขมท. คนที่ 1 
12. นางสาวพิกุล  แซ่เจน   รองเลขาธิการ ปขมท. คนที่ 2 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายคนอง  วรรณศรี   ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ/ ติดภารกิจหน่วยงาน 
2. นางจริยา ปัญญา    กรรมการบริหาร/ ติดภารกิจหน่วยงาน 
3. นายกฤษดา  ไพรวรรณ์    กรรมการบริหาร/ ติดภารกิจหน่วยงาน 
4. นายพงษ์พิพัฒน์  ราชจันทร์ กรรมการบริหาร/ ติดภารกิจหน่วยงาน 
5. นายสิทธิชัย  พันเศษ   กรรมการบริหาร/ ติดภารกิจหน่วยงาน 

 
เปิดประชุมเวลา  10.00  น. 
  ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกล่าวขอบคุณ นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน 
และคุณนิคม หล้าอินเชื้อ จากส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมรวมถึงได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมครั้งนี้ และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
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ระเบียบวาระการประชุม 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ปขมท. ชุดที่ 20 
1.1.1 เรื่อง การยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

       ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่ง
ของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ พ.ศ. ๒๕๖1 ส่งผลท าให้นายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยของหลายๆ มหาวิทยาลัย/สถาบัน มีแนวโน้มยื่นใบลาออกจากต าแหน่ง
ดังกล่าว ซึ่งโดยภาพรวมอาจส่งผลต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบ้างในระยะแรกๆ ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าว  
ก็มีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและฝั่งที่คัดค้านตามเหตุผลและบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน    

ที่ประชุมรับทราบ  

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 20 
ไม่มี 
 

 1.3 เรื่อง รายงานผลสรุปการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 19 

นายเรวัต รัตนกาญจน์ เลขาธิการ ปขมท. รายงานผลการด าเนินงานตามแผน ของคณะกรรมการ
บริหาร ปขมท.ชุดที่ 19 (ปี พ.ศ. 2560–2561) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

       ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

  1. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ ปขมท. ทั้งหมด และแขวนบน  
website ปขมท. เพ่ือง่ายและสะดวกในการสืบค้น 
  2. ควรมีการจัดท าประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ของ ปขมท. “ครบรอบ 25 ปี” 
   3. ควรมีการจัดท าบอร์ดประวัติ ปขมท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ในงานประชุมวิชาการ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 โดยมอบนายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
   4. ควรมีการระบุชื่อผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ทั้งใน
ประกาศคัดเลือกฯ และแขวนบน web site ของ ปขมท. ด้วย 
  5. ควรมีการก าหนดเป็นวาระสืบเนื่องในการรายงานและติดตามแผนของแต่ละฝ่าย ในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ปขมท. และคณะกรรมการ ปขมท. เพ่ือติดตามความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรคเป็นระยะๆ   

 1.4  เรื่อง รายงานสถานะการเงินรายรับ รายจ่าย ของคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 19 
        นายใหม่  ภูผา ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน  รายงานสถานะการเงินรายรับ รายจ่ายของคณะ
กรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 19 มียอดเงินคงเหลือยกไป ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จ านวน 648,129.85  
บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
       ที่ประชุมรับทราบ 

 1.5 เรื่อง รายงานผลสรุปการด าเนินงานของเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน ปขมท.  
                 นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน ไดร้ายงานผลสรุปการด าเนินงานของ
เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 

/1. โครงการ... 
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   1. โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 7 เรื่อง "Digital 
Transformation" ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ กรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ จัดโดยส านัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 254 คน  
   2. การจัดให้มีเครือข่ายเพ่ิมเติมเพ่ือการท างานที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะเครือข่ายกิจการนักศึกษา 

3. การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ของเครือขา่ยด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  
 ที่ประชุมรับทราบ 

1.6  เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวารสารวิชาการ ปขมท.  
         ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน บรรณาธิการวารสารวิชาการ ปขมท. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
วารสารวิชาการ ปขมท. ดังนี้  
   1. วารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีประเภทของบทความ 2 
ประเภท คือ 1) ประเภทบทความวิชาการ และ 2) ประเภทบทความวิจัย 
   2. วารสารวิชาการ ปขมท. ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เป็นต้นไป จะมีการแบ่งประเภทของบทความดังนี้         

    2.1 บทความรับเชิญพิเศษ 
    2.2 บทความวิชาการ 
    2.3 บทความวิจัย  
          2.3.1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          2.3.2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
          2.3.3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   3. ขอความร่วมมือ ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของแต่ละ
มหาวิทยาลัยจัดส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. อย่างต่อเนื่อง  
   4. การน าวารสารวิชาการ ปขมท. เข้าสู่ฐาน TCI กระบวนการทุกอย่างต้องเข้าสู่ Online ซึ่งทาง
บรรณาธิการ และทีมงานวารสารวิชาการ ปขมท. ก าลังเร่งด าเนินการ 
   ที่ประชุมรับทราบ  และมอบหมายให้ ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน ช่วยหาบทความ
วิชาการและบทความวิจัย เพ่ือมาลงตีพิมพ์ รวมถึงขอความร่วมมือคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ในการติดต่อ 
ทาบทามผู้อ านวยการกอง และเลขานุการคณะต่างๆ ช่วยในการผลิตบทความอีกช่องทางหนึ่งด้วย   

 1.7  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 
         นายใหม่ ภูผา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น
แห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2561 แจ้งที่ประชุมทราบประกาศ ปขมท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
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       ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อสังเกตเพ่ือความเข้าใจตรงกันในระเบียบ ปขมท. ว่าด้วยการคัดเลือก
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. พ.ศ. 2558 หมวด ๒ ข้อ 8 “เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  หรือที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน  
ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้วุฒิต่ ากว่าระดับปริญญาตรี และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนั้นติดต่อกันมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หากมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สมควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้มีการพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้มี
ผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ได้จ านวน ๑ คน”         

 1.8 เรื่อง ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 20 และคณะกรรมการ ปขมท.  
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2563  
      นายเรวัต รัตนกาญจน์ เลขาธิการ ปขมท. แจ้งก าหนดวันวันประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 
20 และคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 
       ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้น าแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการ ปขมท. ครั้งที่ 87 (6/2561) เพ่ือหา
เจ้าภาพในช่วงวันที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ทั้งนี้ หากไม่มีมหาวิทยาลัยใดรับเป็นเจ้าภาพทางมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
นเรศวร และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยินดีรับเป็นเจ้าภาพ 
   
ระเบียบวาระการประชุม 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวันศุกร์ 
 ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องไทรเงิน กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่  
       ประธาน ปขมท. แจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. 
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องไทรเงิน กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระการประชุม 3 วาระสืบเนื่อง  

3.1 เรื่อง การส ารวจข้อมูลการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรเพื่อใช้ส ารับเงินเดือน และ 
การจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ  
        นางสาวนุษรา ปานกรด รองประธาน ปขมท. คนที่ 1 รายงานความก้าวหน้าการส ารวจข้อมูลการ
จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร ว่าจากการที่ได้ส่งหนังสือขอข้อมูลไปท้ังหมด 38 สถานบัน ไดร้ับข้อมูลส่งกลับ 
มา 8-10 สถาบัน จึงขอหารือที่ประชุมว่าจะให้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อในส่วนของสถาบันที่ให้ข้อมูล และหาก
วิเคราะห์ข้อมูลแล้วเสร็จก็จะส่งข้อมูลให้เฉพาะสถาบันที่ให้ข้อมูลเท่านั้น 

 ที่ประชุมรับทราบ และเห็นว่าควรด าเนินการต่อเท่าที่มีข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่ส่งมา ทั้งนี้ อาจมี
การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูล และมีการรายงานกลับเฉพาะมหาวิทยาลัยที่จัดส่งข้อมูลมาให้
เท่านั้น 
  
 

/ระเบียบวาระการประชุม 4... 



5 
 

ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 20 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 

โทรศัพท์ 081 328 7553 โทรสาร073 312 232 E-mail : rewat.r@psu.ac.th 

ระเบียบวาระการประชุม 4 เสนอเพื่อพิจารณา  
 4.1 เรื่อง แผนการบริหารและการด า เนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563  ของ                
ของ คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 20  
       ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันค า รองประธาน ปขมท. คนที่ 2 น าเสนอแผนการบริหารและการด าเนินงานของ 
ปขมท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร ปขมท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและมีปรับแก้ดังนี้ 
1. แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 เป็น พ.ศ. 2562 – 2563 
2. ปรับแผนการบริหารและการด าเนินงาน เป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 
3. ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนงาน 

    และมอบหมายให้รองประธาน ปขมท. คนที่ 2 ปรับแก้แผนให้สมบูรณ์ และน าเสนอคณะกรรมการ 
ปขมท. สมัยสามัญ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 4.2 เรื่อง ประมาณการรายรับ-รายจ่ายของ ปขมท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
        ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันค า รองประธานคนที่ 2 น าเสนอร่างงบประมาณรายรับและรายจ่ายของ
แผนการด าเนินงานของ ปขมท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร ปขมท. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบ ร่าง งบประมาณรายรับ ปขมท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 
532,000 บาท  

2. เห็นชอบ ร่าง งบประมาณรายจ่าย ปขมท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 
532,000 บาท  
2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ถัวเฉลี่ยทุกรายการ จ านวน 343,000 บาท 

- ตัดรายการค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา (ค่าพาหนะและค่าท่ีพัก) จ านวน 20,000 บาท ออก 
- ปรับรายการที่  10 ค่าสนับสนุนเจ้าภาพจัดประชุม จาก 15,000 บาท เป็น 

40,000 บาท 
- ตัดรายการที่ 11 ค่าจัดท าระบบวารสาร งวดที่ 3 จ านวน 15,000 บาท ออก 

(ค่าใช้จ่ายรวมรายการที่ 3 ค่าใช้จ่ายจัดท าวารสาร จ านวน 75,000 บาท)  
2.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการฝ่ายต่างๆ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ จ านวน 189,000 บาท 

- รายการที่ 4 โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2562 จ านวน 100,000 
บาท 

2.3 มอบรองประธาน ปขมท. คนที่ 2 ปรับวงเงินงบประมาณรายจ่ายให้สมดุลกับงบประมาณ 
การรายรับของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ตั้งไว้  และสรุปให้จัดท าแผนงาน/แผน
งบประมาณ สรุปภาพรวมของค่าใช้จ่ายในแต่ละแผนงาน เพ่ือน าเสนอน าเสนอ
คณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 
/4.3 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการ... 
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 4.3 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการยกร่างระเบียบการใช้จ่ายเงินของ ปขมท.  
  ประธาน ปขมท. น าเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรมการยกร่างระเบียบการใช้จ่ายเงิน 
ของ ปขมท. ท าหน้าที่ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงิน และน าเสนอร่างระเบียบการใช้จ่ายเงินของ ปขมท. 
เสนอคณะกรรมการบริหาร ปขมท. และคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมี
รายชื่อดังนี้   
  1. นายประสาน ชนาพงษ์จารุ เป็น ประธานอนุกรรมการ 
  2. นายคนอง  วรรณศรี  เป็น อนุกรรมการ 
  3. อาจารย์จิระศักดิ์  บางท่าไม ้ เป็น อนุกรรมการ 
  4. นางสาวปัทมา   จักษุรัตน์ เป็น อนุกรรมการ 
  5. นายใหม่  ภูผา  เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้  

1. เห็นชอบรายชื่อบุคคลดังกล่าว เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบการใช้จ่ายเงิน
ของ ปขมท. 

2. มอบหมายให้ นายประสาน ชนาพงษ์จารุ และนายใหม่ ภูผา พิจารณาจัดส่งภาระหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการฯ ไปยังฝ่ายเลขาธิการ ปขมท. ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เพ่ือเสนอ
ประธาน ปขมท. ลงนามค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

3. มอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการ ปขมท. ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ให้แล้ว
เสร็จ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 

4. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ยกร่างระเบียบการใช้งานเงิน ปขมท. และน าเสนอที่ประชุม
กรรมการบริหาร ปขมท. ในเดือนพฤษภาคม 2562 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
 

ระเบียบวาระการประชุม 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
5.1   เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการจัดโครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ.    

  ๒๕๖๒ 
         นางวีณา ฤทธิ์รักษา รองเลขาธิการ ปขมท. คนที่ 1 แจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบความก้าวหน้า และ 
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ ปขมท. ในระหว่างวันที่ 9 – 10  พฤษภาคม 2562 ณ กระบี่ 
รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ในหัวข้อ “Disruptive University : ตระหนก หรือ ตระหนัก การเปลี่ยนจากสมองคนสู่สมอง
กล”  รายละเอียดและห้วข้อการบรรยาย/วิทยากร รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ  

       ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะในประเด็นของหัวข้อ (Theme) ของงานให้ทันสมัยและดึงดูดคน
เข้าร่วมประชุมฯ ให้มีจ านวนมาก ๆ รวมถึงวิทยากร มีความน่าสนใจ โดยเสนอให้มีการปรับก าหนดการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

/ก าหนดการ... 
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ก าหนดการ 
โครงการประชุมวิชาการ 

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

Disruptive University : เปลี่ยนตระหนก สู่ตระหนัก “สมองกลหรือจะสู้สมองคน” 
ระหว่างวันที่ 9 – 10  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ณ กระบีร่สีอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
 

วัน - เวลา กิจกรรม/รายการ 
วันที่  9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน  
08.30 - 09.00 น. ชมวีดีทัศน์แนะน า ปขมท. เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 25 ปี  

09.00 - 09.20 น.  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม 

09.20 - 09.30 น.  
นายคมกริช ชนะศรี ประธาน ปขมท. ชุดที่ 20  
กล่าวรายงาน 

09.30 - 10.30 น. 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ. จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
กล่าวเปิดการประชุม 

09.30 - 10.30 น. พิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2561  
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 - 11.45 น. 
 

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Disruptive University : ทางรอดของมหาวิทยาลยัไทย” 
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ. จรัส สุวรรณเวลา  
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

11.45 - 12.15 น. 
ประธานเยี่ยมชมบูทแสดงผลงานของบุคลากรสายสนับสนนุผู้มผีลงานดีเด่นแห่งชาติ  
ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2561 

12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 - 14.45 น. 
 

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “End of College: Birth of Future-Ready Education”  
โดย คุณสุทธชิัย หยุ่น  
สื่อมวลชนอาวุโส 

14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

15.00 - 16.30 น. 
 
 

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนากับเสน้ทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ
ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐในยคุของการเปลี่ยนแปลง : มหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐ”  
โดย นพ. บญุประสิทธิ์ กฤตย์ประชา  
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

18.00 – 21.00 น. งานเลี้ยงรับรองแขกผู้มีเกียรติ/ ผู้เข้าประชุม 
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ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 20 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 

โทรศัพท์ 081 328 7553 โทรสาร073 312 232 E-mail : rewat.r@psu.ac.th 

 

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
09.00 - 10.30 น. 
 

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการพฒันามหาวิทยาลัยไทย” 
โดย ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวานชิย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 - 12.15 น. 
 
 

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคนิคการบริหารงาน จัดการเวลา และสร้างสมดลุชีวิต” (Your Work 
Life Balance) 
 โดย รองศาสตราจารย์ ชชัชาต ิ สิทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทควอลิตี้ เฮาส์จ ากัด (มหาชน)  

12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 - 14.45 น. 
 
 

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การออกแบบกระบวนทัศน์การคิด” (A Paradigm Shift in  
Design Thinking) 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดีงานยุทธศาสตร ์
และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

15.00 - 16.30 น. 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเดน็ “เส้นทางสู่ความส าเร็จในการท างานและความภาคภูมิ”  
โดย บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2560/2561 

16.30 น.  
 

พิธีปิดโครงการประชุม   
โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. นวิัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ 
นายคมกริช ชนะศรี ประธาน ปขมท. ชุดที่ 20  

 
5.2   เรื่อง  การตัดเสื้อสูทของคณะกรรมการบริหาร ปขมท. 

                  ประธานฯ น าเสนอที่ประชุม เรื่อง การตัดเสื้อสูทของคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 20 
เพ่ือความสวยงามส าหรับการใช้งานในพิธีการ และโอกาสต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหาร ปขมท.    

     ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตัดสูท และอนุมัติงบสนับสนุนค่าเสื้อสูทตัวละ 
1,500 บาท/คน โดยให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้การจัดกิจกรรมของเครือข่ายสนับสนุนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
และมอบหมายให้นางสาวนุษรา ปานกรด รองประธาน ปขมท. คนที่ 1 และ นายใหม่ ภูผา ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานเรื่องดังกล่าวต่อไป 

 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
           
     (นางวีณา ฤทธิ์รักษา)                (นางสาวพิกุล แซ่เจน)                     (นายเรวัต  รัตนกาญจน์) 
รองเลขาธิการ ปขมท. คนที่ 1          รองเลขาธิการ ปขมท. คนที่ 2      เลขาธิการ ปขมท. 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม            ผู้บันทึกรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


