
โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เร่ือง “ไทยแลนด์ ๔.๐ กบัอุดมศึกษาไทย” 
วันที่ ๒๕–๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
๑. ผู้รับผิดชอบ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ  
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
 

๒. หน่วยงานสนับสนุน 
๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
๒.๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

๓. หลักการและเหตุผล 
จากการประกาศนโยบาย ประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม นั้น สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการต้องเน้น คือ มุ่งพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้าง Smart Farmer & Smart Startup 
และแรงงานเฉพาะทาง เพ่ือให้สังคมไทยก้าวสู่ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" เพ่ือให้ประเทศสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ ลดการน าเข้า และเป็นสังคมที่แบ่งปัน ในส่วนของมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลัย ๔.๐ เช่นกัน โดยมีบทบาทที่ส าคัญคือการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในชาติ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้เกิดความรู้และนวัตกรรม ซึ่งทั้งสองส่วนจะส่งผลไป
ถึงเศรษฐกิจและสังคม ๔.๐ ขณะที่ปัญหาหลายประการของการอุดมศึกษาไทย เช่น งบประมาณด้านการศึกษาสูง
เทียบกับต่างประเทศ อุดมศึกษายังไม่สามารถปรับตัวรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล  สถาบันอุดมศึกษา      
เปิดหลักสูตรที่มีความซ้ าซ้อนกันและไม่ตรงตามศักยภาพหรือความเชี่ยวชาญ  เน้นจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์         
ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ า  ปัญหาธรรมาภิบาลหรือการบริหารงาน  และงานวิจัยไม่มีคุณภาพหรือไม่ตอบ
โจทย์การแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ  เป็นต้น อีกทั้งการวิจัยในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน  ส่วนใหญ่มุ่งเน้น    
จ านวนผลงานการตีพิมพ์มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสายวิชาการ  โดยให้ความส าคัญกับการวิจัย      
จากงานประจ าของสายสนับสนุนค่อนข้างน้อยมาก  ซึ่งการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหน้างานหรือเพ่ือการพัฒนางานประจ า
ให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้นนี้   เป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานของตัวบุคคลและ      
ในองค์กร  และสามารถปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลัย ๔.๐ ไปพร้อมกับสายวิชาการได้เช่นกัน 

 
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนานี้  จึงเห็นสมควรมอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมทางวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ “ไทยแลนด์ ๔.๐ กับอุดมศึกษาไทย” เพ่ือให้
บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าใจบทบาทกับเป้าหมายมหาวิทยาลัย ๔.๐ เพ่ือก าหนดทิศทางที่สอดคล้องกับไทยแลนด์ 
๔.๐ ตามนโยบายของรัฐบาล  และยังเป็นเวทีเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น       
ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อีกด้วย 

-๒- 



 

 

๔. วัตถุประสงค ์
๔.๑ เพ่ือให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ เพ่ิมขึ้น รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างบุคลากรดีเด่นของ ปขมท. กับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
๔.๒ เพ่ือให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองและ

องคก์ร 
๔.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ปขมท.) ได้น าความรู้จากวิทยากรไปสู่ปฏิบัติอย่างแท้จริง 
๔.๔ เพ่ือเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๕. วันเวลาและสถานที่ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ – วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 
๖. รูปแบบการประชุมวิชาการ 

๖.๑ ปาฐกถาพิเศษ 
๖.๒ บรรยายพิเศษ 
๖.๓ อภิปราย 
๖.๔ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 
๗. วิทยากร 

๗.๑ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    
๗.๒ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์   อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๗.๓ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 

     เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
       ประธานที่ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย 
๗.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล  รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๗.๔ คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูลผล     ผู้เชี่ยวชาญด้านการบ่มเพาะธุรกิจ “สตาร์ทอัพ”   
๗.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๗.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช     ผู้อ านวยการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ        

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๗.๗ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี    ประธานมูลนิธิวิมุตยาลัย และผู้อ านวยการสถาบันวิมุตตยาลัย 
๗.๘ ดร.รชัชนนท์  แกะมา      ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๙    

ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๗.๙ ดร.สุภัทร  จ าปาทอง   เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๘.๑ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / ผู้บริหารคณะ / หน่วยงานของแต่ละมหาวิทยาลัย 
๘.๒ ประธานกรรมการ / กรรมการและท่ีปรึกษา ทปอ. / ปอมท. / ปขมท. 
 



-๓- 
 
๘.๓ ประธานสภาข้าราชการ / ประธานสภาคณาจารย์ / ประธานสภาพนักงาน / ประธานสภาชมรม

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง / กรรมการและสมาชิกสภา / ชมรมทุกมหาวิทยาลัย / สถาบัน 
๘.๔ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี / ผู้อ านวยการกอง / หัวหน้าส านักงานเลขานุการ / หัวหน้างาน / 

หัวหน้าหน่วย และบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
๘.๕ บุคลากรทางการศึกษา 
๘.๖ ผู้สนใจทั่วไป 

 
๙. ค่าลงทะเบียน 

การลงทะเบียนประชุมสัมมนา คนละ  ๒,๗๐๐  บาท/คน โปรดลงทะเบียน ผ่านโปรแกรมรับลงทะเบียนที่ 
www.council-uast.com/conference-list.php   และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคาร       
ไทยพาณิชย์  ชื่อบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เลขที่บัญชี  045-251585-5  เงินที่ได้จากค่าลงทะเบียนจะน าไป
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ จัดประชุมวิชาการ เช่น เอกสาร ประกอบการประชุม กระเป๋าเอกสาร อาหารว่าง         
๔ มื้อ อาหารกลางวัน ๒ มื้อ และอาหารเย็นเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับรางวัล    
ผู้มีผลงานดีเด่น ๑ มื้อ 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้เข้าใจบทบาทกับเป้าหมายมหาวิทยาลัย ๔.๐ เพ่ือก าหนดทิศทางที่
สอดคล้องกับไทยแลนด์ ๔.๐ ตามนโยบาลของรัฐบาล 

๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตนเองและ

มหาวิทยาลัย โดยผ่านกิจกรรมงานเชิดชูเกียรติ พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการประชุมวิชาการ  ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

 “ไทยแลนด์ ๔.๐ กับอดุมศึกษาไทย” 
วันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

 

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
 

๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น. วีดีทัศน์แนะน า ปขมท. ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นฯ  และ  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๐ 
    โดย   ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์    

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. กล่าวรายงานการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๐ 
   โดย   นายคมกริช ชนะศรี    

ประธาน ปขมท.  
   พิธีเปิดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๐ 

และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  “ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐”  
โดย  นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. พิธีมอบเข็มรางวัล/เกียรติบัตรแก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจ าปี ๒๕๕๙ 
โดย  นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ “บุคลากรอุดมศึกษากับ ไทยแลนด์ ๔.๐” 
   โดย   ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์    

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.บรรยายหวัข้อ“อุดมศึกษาไทย ๔.๐” 
   โดย   ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์     

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

 

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
   

๑๔.๔๕-๑๖.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ“มหาวิทยาลัยรวมใจขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐” 
   โดย   รองศาสตราจารย์ ดร. พีระพงศ์  ทีฆสกุล   

รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

๑๘.๐๐-๒๑.๓๐ น. งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมฯ และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลฯ ณ โรงแรมเอเชีย 



 

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. บรรยาย หัวข้อ“กระตุ้นไอเดียและสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย” 
   โดย   คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูลผล    

ผู้เชี่ยวชาญฉายา “เจ้าพ่อสต๊าทอัพเมืองไทย” 
 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. บรรยาย หัวข้อ“ศาสตร์พระราชากับอุดมศึกษาไทย” 
   โดย    1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล  อนันตา      

    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    
    คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

        2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช   
    ผู้อ านวยการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ  

    คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ตามรอยธรรม/บรรยายธรรม หัวข้อ“การใช้สติ รับมือนวัตกรรม” 
   โดย  พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี   

       ประธานมูลนิธิวิมุตยาลัย และผู้อ านวยการสถาบันวิมุตตยาลัย 
 

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 

๑๔.๔๕-๑๕.๑๕ น. บรรยาย  หัวข้อ “ความสุขในการท างานในฐานะบุคลากรสายสนับสนุน” 
   โดย   ดร.รัชชนนท์  แกะมา  

ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๙           
ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

๑๕.๑๕-๑๖.๓๐น. บรรยาย หัวข้อ "แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา" 
   โดย  ดร. สุภัทร จ าปาทอง       

เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

๑๖.๓๐ น.  พิธีปิดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๐ 
   โดย  ดร. สุภัทร จ าปาทอง    

เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
 


