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สรุปการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน  
   กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” 
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สารจากอธิการบดีมหาวทิยาลัยนเรศวร 
 

ในนามมหาวิทยาลัยนเรศวร ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพใน
การจัดประชุมวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ การประชุมวิชาการประจ าปีครั งนี  ก าหนดขึ นระหว่างวันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ 
ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง ปขมท. ได้มีการจัดประชุมวิชาการขึ นเป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยใน
ทุกภาคของประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยสมาชิกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในแต่ละปี 
ส าหรับการจัดประชุมวิชาการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี  ได้จัดขึ นภายใต้หัวข้อ “Digital University : บทบาทของ
บุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ในเรื่อง
เป้าหมายของการน า Digital มาพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั งได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรดีเด่นของ ปขมท. กับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองและองค์กร เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาอย่างแท้จริง และนอกจากนี ยังเป็นเวทีเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงาน
ดีเด่น ปขมท.ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อีกด้วย  
  ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมในครั งนี  ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่ง นอกจากผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
จะได้รับความรู้และประสบการณ์ตามที่คาดหวังเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์แล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการคงจะได้รับ
การดูแล และอ านวยความสะดวกในการเข้าประชุมในครั งนี  เป็นอย่างดี ขอขอบคุณ คณะกรรมการ  ปขมท. , 
คณะสังคมศาสตร์ , คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เข้ าร่วมประชุม
จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนท าให้งานประชุมวิชาการ ปขมท.ประจ าปี 
๒๕๖๑ ในครั งนี ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้ทุกประการ ขอขอบคุณค่ะ 
 
 
 

     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี) 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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 ค ากล่าวต้อนรับ 
การประชุมวิชาการ  ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” 
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  – วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์จังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว   
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ ามหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติจากที่ประชุมสภาข้าราชการ

พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้เป็นภาพในการจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๑
ภายใต้หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” 
และพิธีมอบเข็มรางวัลและเกียรติบัตรแก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๐           
ในครั งนี  

มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลักดันและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่และคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ ๆ เพ่ือเอื อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการสร้างเสริมให้มหาวิทยาลัยและเครือข่ายใน
สถาบันอุดมศึกษาสู่การพัฒนาที่สร้างสรรค์และยั่งยืน แม้ว่าส่วนใหญ่จะคิดว่าการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
เป็นหน้าที่หลักของบุคลากรสายวิชาการ ที่ต้องท าการวิจัย เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้และนวัตกรรมเหล่านั น แต่
สิ่งเหล่านั นจะไม่สามารถไปสู่การพัฒนาที่สร้างสรรค์ในการบริหารและปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาได้เลย 
หากสายสนับสนุนวิชาการ ไม่ได้ท าหน้าที่ของตน และไม่ได้พัฒนาควบคู่กันไปกับสายวิชาการ   จึงนับเป็นโอกาส
ดีที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยความร่วมมือของ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร ในครั งนี     

 

เรียน   ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส  
         ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร   
          ประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและ      
          ลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขมท.) 
          วิทยากร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร 
          บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงาน ดีเด่นปขมท. 
          และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท.ประจ าปี     
          ๒๕๖๑ ทุกท่าน ครับ 
 

 
 

 
 



จ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอเป็นส่วน

หนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมของ ปขมท. ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา เผยแพร่ความรู้ แนวคิด  และวิทยาการใหม่ๆ สู่การพัฒนามหาวิทยาลัย
และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายได้อย่างยั่งยืนต่อไป  ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดพิษณุโลก 
ขอให้ท่านมีความสุขกับการได้ความรู้ใหม่จากการฟังบรรยาย และประสบความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ทุกประการ  ขอบคุณครับ 
 

--------------------------------- 
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 ค ากล่าวรายงาน 
การประชุมวิชาการ  ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” 
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  – วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย คุณคมกริช ชนะศรี      
ประธาน ปขมท. 

 

การจัดประชุมวิชาการในครั งนี จัดขึ นภายใต้หัวข้อ  “Digital University : บทบาทของบุคลากรสาย
สนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” โดยจัดขึ นระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ตระหนักถึงบทบาทที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย ในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพสูง เพ่ือยกระดับความแข็งแกร่งของประเทศไทย ทั งใน
ด้านการผลิต โครงสร้างพื นฐาน และการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 
โดยการเป็น Digital University รวมทั งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้มีเครือข่ายและมี
โอกาสร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.ประจ าปี ๒๕๖๐ ใน
ด้านบริการดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ด้านการบริหารดีเด่น  และลูกจ้างผู้มีผลงาน
ดีเด่น  
  
 

 

เรียน  นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
        ผม นายคมกริช ชนะศรี ประธานที่ประชุม
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปขมท.) ในนามของคณะกรรมการ
จั ดการประชุ ม  และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ มทุ กคน 
ขอขอบพระคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
เป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
เปิดการประชุมวิชาการ พร้อมทั้งมอบเข็มรางวัล และ
เกียรติบัตรแก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น 
ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๐  และแสดงปาฐกถาพิเศษ         
ในวันนี้ 
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จากการประกาศนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมนั น   มหาวิทยาลัย ที่เป็น Digital University 
จึงเป็นหน่วยงานส าคัญหนึ่งในหลายๆ หน่วยงานที่จะช่วยพัฒนาบุคคลากรให้มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เพ่ือน าไปต่อ ยอดในกลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมทั งกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะและระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม และกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และบริการที่มีมูลค่าสูง  จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญและต้องปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลัย 
๔.๐ เช่นกัน   สถาบันอุดมศึกษาควร  ให้ความส าคัญกับการวิจัยจากงานประจ าของสายสนับสนุน ซึ่งการวิจัย
เป็นวิจัยสถาบัน เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะงานหรือเพ่ือการพัฒนางานประจ าให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ น 
ถือเป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั นพื นฐานของตัวบุคคลและในองค์กร และมีส่วนส าคัญในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการปรับตัวให้เป็น Digital University ไปพร้อมกับบุคลากรสายวิชาการได้เช่นกัน 

 

ในปีนี  ปขมท. ได้จัดการประชุมวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ  “Digital University : 
บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน”  ซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอย่างยิ่ง      
ปขมท.และคณะกรรมการจัดงานฯ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มาปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง  “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน และ
ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษในหลายหัวข้อ อาทิ  บทบาทบุคลกรสายสนับสนุน ต่อ
การพัฒนา Digital University / การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่ Digital University / 
หยิบงานประจ ามาท าวิจัย (R2R) / เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีท า น าสู่สายสนับสนุนที่ดี / สายสนับสนุน : พลังหลัก
ที่ส าคัญในการพัฒนาองค์กรอุดมศึกษา และ อัจฉริยะสร้างได้  ซึ่งเป็นหัวข้อที่ให้ความส าคัญต่อบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา ในการน ามาใช้พัฒนาและปรับตัวตามนโยบายของชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยที่
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
 

ในนามของคณะกรรมการจัดการประชุม ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
ในครั งนี  ซึ่งส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้เกียรติเป็น
เจ้าภาพหลักในการจัดการประชุม และขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน  สภาคณาจารย์ สภาอาจารย์ สภาข้าราชการ 
สภาพนักงานของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

 

บัดนี ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมวิชาการ และแสดงปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” 
จากนั น ขอเรียนเชิญมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจ าปี 
๒๕๖๐ ในล าดับต่อไป ขอบคุณครับ 

----------------------------------- 
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 ค ากล่าวเปิด 
การประชุมวิชาการ  ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  – วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์  

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
สถาบันอุดมศึกษาถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญต่อการพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ มหาวิทยาลัยทุกแห่ง

จึงต้องปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลัย ๔.๐ หรือควรเป็น Digital University เช่นกัน โดยมีบทบาทที่ส าคัญ คือการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในชาติ รวมทั งการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้เกิดความรู้และนวัตกรรม ซึ่งทั งสองส่วนจะ
ส่งผลไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ๔.๐ ได ้

ผมจึงขอสนับสนุนและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในการจัดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๑         
ในครั งนี  ปขมท.เป็นองค์กรที่จัดตั งขึ นเพ่ือสร้างเสริมความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์และเผยแพร่ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้าง สายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีทิศทางและเป็นธรรม  
รวมทั งมีกิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจ าทุกปี และครั งนี ได้มีการ
คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๐ ในด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ ตลอดจนยังมีการจัดประชุมวิชาการเป็นประจ าในทุกปี เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์และเปิด
วิสัยทัศน์ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีผลดีต่อบุคลากรทุกคน ให้สามารถปรับตัวตามนโยบายของชาติ 

 

เรียน  ท่านผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ ามหาวิทยาลัย
นเรศวร รองอธิการบดี  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
นเรศวร ประธานและที่ปรึกษาที่ประชุมสภา
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย  วิทยากร  บุคลากรสายสนับสนุนผู้มี
ผลงานดีเด่น ปขมท.  และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ทุกท่าน  
      ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่
ได้มาเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ ปขมท. 
ประจ าปี ๒๕๖๑ “Digital University : บทบาท
ของบุ คลากรสายสนับสนุน  กับการ พัฒนา
อุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” ในวันนี้ 
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การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และการเป็น 
Digital University ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

บัดนี ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ 
“Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับ การพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” และขอให้การ
จัดงานครั งนี ส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ที่มุ่งหวังเป็นไปด้วยดี ขอบคุณครับ 

 

----------------------------------- 
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 บทสรุปผู้บริหาร 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 ตามที่สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ได้จัดโครงการประชุม ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ “Digital University : บทบาทของ
บุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้บุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องเป้าหมายของการน า Digital มาพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนตามนโยบาย
ของรัฐบาล รวมทั งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรดีเด่นของ ปขมท. กับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้มีแนวทางในการพัฒนา
ตนเองและองค์กร เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ปขมท.) ได้น าความรู้จากวิทยากรไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริง 
และเพ่ือเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน
การประชุมครั งนี  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั งสิ น ๒๓๓ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ 
หน่วยงานของแต่ละมหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ กรรมการและที่ปรึกษา ทปอ. ปอมท. ปขมท. ประธานสภา
ข้าราชการ ประธานสภาคณาจารย์  ประธานสภาพนักงาน ประธานสภาชมรมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 
กรรมการและสมาชิกสภา ชมรมทุกมหาวิทยาลัย สถาบัน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ หัวหน้างาน  หัวหน้าหน่วย และบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัย สถาบัน
ทั งภาครัฐและภาคเอกชน และบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ผลการประเมินโครงการมีดังนี  

๑. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการแห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยความพึงพอใจมากที่สุดด้านเนื อหาการประชุมวิชาการ / การ
บรรยายพิเศษ, ความเหมาะสมของวิทยากรปาฐกถาพิเศษ/ การบรรยายพิเศษ, ด้านประโยชนในการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ,ภาพรวมการจัดกิจกรรม, สถานที่จัดกิจกรรม, การลงทะเบียน และภาพรวมการจัดการงานและ
การให้บริการ  

๒. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อด้านการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจต่อด้านการจัดงานและการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการประทับใจ พบว่าการได้รับความรู้จากวิทยากร
ทุกท่าน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการท างานต่อไป เนื อหาและหัวข้อการบรรยายมีความหลากหลายสามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติได้จริง การให้การต้อนรับ และการอ านวยความสะดวก มีการสร้างองค์ความรู้จากวิทยากรในด้าน
ต่าง ๆ ที่หลากหลายสาขาวิชา  การจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ สถานที่จัดประชุม และ ที่พัก บรรยากาศ 
จ านวนคนเข้าร่วมการจัดงานดี อยู่ตลอดงาน คณะกรรมการและทีมงานผู้จัด งานเลี ยงต้อนรับเพราะเป็นครั งแรก
ที่เข้าร่วมประชุมและมีงานเลี ยงต้อนรับ ชื่นชมผู้ได้รับรางวัลดีเด่นและเกียรติยศ ชื่นชมผู้ได้รับรางวัลดีเด่นและ
เกียรติยศ และ Power ของสายสนับสนุน 
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๔. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะควรปรับปรุงในการเข้าร่วมโครงการครั งนี  ใน
เรื่องอาหารกลางวัน/อาหารว่างรอนานและเมนูไม่หลากหลายแตกต่างจากที่อ่ืน ตลอดจนมีคนหลายกลุ่ม เรื่อง
การจัดเตรียมอาหารฮาลาล อาหารมังสวิรัต และอาหารเจ ควรมีความพร้อมมากกว่านี  ใน เรื่องการบรรยายบาง
หัวข้อยังไม่ตอบโจทย์บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนในยุค Digital เรื่องการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม 
เช่น การสร้างสัมพันธ์ของเครือข่ายทั่วประเทศ ฯลฯ เรื่องวิทยากรที่เชิญมาบรรยายเยอะเกินไป ท าให้ระยะเวลา
บรรยายน้อย ได้สาระความรู้ไม่ครบถ้วน เรื่องระบบการรับสมัครให้มีข้อมูลผู้สมัคร ต าแหน่ง ประเภทงานที่
รับผิดชอบ อีเมล์ เบอร์โทร ประเภทอาหาร เรื่องท่ีสนใจครั งต่อไป เรื่องเอกสารประกอบการประชุม การประชุม
ควรมีกลุ่มย่อย ท าความรู้จัก และแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ด้านดิจิตัล เรื่องการจัดหาวิทยากร ซ  าทุกปี 
เรื่องการขอต าแหน่งที่สูงขึ น ในช่วงแรกมีแต่วีดิทัศน์นานไปกว่าจะได้เริ่มบรรยายจริงๆ ช่วงเวลาในการจัดประชุม
ยาวเกินไป ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ เรื่องระยะเวลาพิธีเปิดของวันแรก เรื่องแสงสว่างภายนอกห้อง
ประชุมน้อยท าให้ดูผลงานไม่ถนัด ในหัวข้อบรรยาย R2R ยังไม่จุดประกาย (ไม่โดนใจ) อยากเพ่ิมระยะเวลาการ
จัดอบรม เป็น ๓ วัน อยากให้มีการประเมินวิทยากร เรื่องสถานท่ีแอร์หนาว 

๕. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ผู้เข้าร่วมโครงการขอขอบคุณและขอชื่นชม เจ้าหน้าที่ และวิทยากร ทุกท่านที่
ร่วมกันจัดงานครั งนี  ยอดเยี่ยม ภาพรวมดีแล้ว ขอแสดงความชื่นชมและเป็นก าลังใจให้ หากมีโอกาสหน้าอยาก
เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพเครือข่ายด้วย จัดดีแล้วและควรจัดอีกอย่างต่อเนื่อง ของวิทยากรเช่น ดร.ธีรยุทธ ตรงใจ ตรง
ประเด็น ขอบคุณและเป็นก าลังใจให้จัดประชุมดีๆ ให้แก่พนักงานสายสนับสนุนต่อไป จัดที่พิษณุโลกอีกช่วงหน้า
หนาว เป็นก าลังใจให้สายสนับสนุนเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับ สถานที่จัดประชุม และวิทยาบรรยายมีผลต่อ
การเข้าร่วมประชุม หัวข้อบรรยายทันสมัย อ่ืนโดยรวมดีมาก ยกเว้นวิทยากรบางท่าน เนื อหาและรายละเอียด ไม่
เป็นไปตามท่ีคาดหวัง 
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ส่วนที่ ๑ 
ความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายวิทยากร 

ในการบรรยายครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรให้ความในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

๑. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนา
อุดมศึกษาอย่างยั่ งยืน” โดย ศาสตราจารย์  นายแพทย์  ดร.กระแส ชนะวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่ าการ
ทบวงมหาวิทยาลัย/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข/ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีและปัจจุบันนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
 ๒. บรรยายพิเศษ  “บทบาทบุคลกรสายสนับสนุน ต่อการพัฒนา Digital University” โดย  
รองศาสตราจารย์ ดร. ยืน ภู่วรวรรณ  อดีตรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ๓. บรรยายหัวข้อ“การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่ Digital University”  โดย  
ศาสตราจารย์ ดร.สุพล  อนันตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช    
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ๔. บรรยายหัวข้อ“หยิบงานประจ ามาท าวิจัย” (R2R)  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์
ผลินไชย  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 ๕. บรรยาย หัวข้อ “เปลื่ยนวิธีคิด เปลื่ยนวิธีท า น าสู่สายสนับสนุนที่ดี” โดย ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ   
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๖. บรรยาย หัวข้อ "สายสนับสนุน: พลังหลักท่ีส าคัญในการพัฒนาองค์กรอุดมศึกษา"  โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ๗. บรรยาย หัวข้อ "อัฉริยะสร้างได้" โดย คุณหนูดี วนิษา เรซ ประธานกรรมการ บริษัท อัจฉริยะสร้าง
ได้ จ ากัด / ผู้อ านวยการโรงเรียนวนิษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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 โดยสรุปเนื้อหาการบรรยายดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง  “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการ
พัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ 

 
Digital University  คือ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริหารของมหาวิทยาลัยอย่างรอบด้าน องค์ประกอบส าคัญของ Digital University การมีส่วนร่วม      
ของทุกฝ่าย การมีส่วนร่วมทุกฝ่ายส าคัญมาก ส่วนร่วมการพัฒนา พัฒนาชนบท รวมทั งระบบประชากรไทย ต้อง
มี Participation ส่วนร่วมทุกฝ่าย มีการลงมือท า ความคิด ความรู้เรื่องเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
Paperless office คือ ส านักงานไร้กระดาษ การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือลดการใช้กระดาษ นั่งอยู่ที่ไหนสั่งงาน
กันได้ตรวจงานกันได้ ด้วยคอมพิวเตอร์ นั่นคือ ส านักงานไม่มีตลาด เช่นอยู่ที่ประเทศอิสราเอลสั่งงานกันได้ การ
ออกแบหลักสูตร Harvard University  เปิดหลักสูตร MIT (หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) เตรียม
ตัวก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัย สอนคนให้เก่ง มีภาวะผู้น าเพราะเรียนฟรี แต่ท่านต้องการใบประกาศนียบัตร จ่าย
ค่าธรรมเนียมบ้าง และส่ง Paper มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ของชุมชน มหาวิทยาลัยโปร่งใสมีส่วน
ร่วมมากขึ น มหาวิทยาลัยแห่งนี เป็นของท่านลูกหลาน ท่านได้รับประโยชน์ ไม่ได้เข้ามาเรียนในห้องเรียน อยู่บ้าน
เรียนได้ ประโยชน์จากการขับเคลื่อน 

๑. มหาวิทยาลัยมีการจัดการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้บริหารมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย าในการตัดสินใจ 
๓. มีความก้าวหน้าในแนวทางการเรียน การสอน 
๔. เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๕. มีแหล่งข้อมูลสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
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 มหาวิทยาลัยต่างๆ ก้าวหน้าไปได้เพราะมีฝ่ายสนับสนุน เช่นเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล การเงิน 
อาคารสถานที่ บทบาทของพวกเราส าคัญมากโดดเด่น ยกย่อง เป็นพิเศษ ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยเปิดเผย หรือ 
เรียกว่ามีธรรมาภิบาล ทุกคนมีส่วนร่วมสนับสนุน ท าให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจน ร่วมมือร่วมใจ  มีส่วนร่วม 
จ าเป็นสนับสนุนให้การเรียนรู้ให้สามารถปฏิบัติการได้  โดยสรุป สายสนับสนุนทั งหลายมีบทบาทส าคัญมาก 
Digital University ท่านทั งหลายมีส่วนร่วม การคิดการสร้างสรรค์ ใช้ประโยชน์การเรียนการสอน ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยได้อย่างไร ประชาชนได้ประโยชน์ได้อย่างไร โดยไม่ต้องเข้าห้องเรียน อยู่บ้านเรียนได้  
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บรรยายพิเศษ  “บทบาทบุคลกรสายสนับสนุน ต่อการพัฒนา Digital University” 
: รองศาสตราจารย์ ดร. ยืน ภู่วรวรรณ 

 
การพลิกโฉมอุดมศึกษา ด้วย Digital University การเตรียมความพร้อมในยุคใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัลที่มี

ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย แนวโน้มเทคโนโลยีเกิดใหม่ แรงกดดันต่อการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ เทคโนโลยี
ดิจิทัล ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม ชีวิต ความเป็นอยู่ที่สมาร์ท กดดันให้ต้องปฏิรูปการศึกษา Learning ๔.๐ 
ปฏิรูปการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนในอุดมศึกษา สหกิจ Work integrated Learning การก้าวสู่ 
Cyber Physical Model ท าให้รูปแบบ Service platform โครงสร้างพื นฐาน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสู่ Digital 
learning Smart network, Smart Infrastructure เพ่ือSmart Educationและแนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
ด้วย Digital learning สู่อนาคต 

ดังนั น มหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่พัฒนาจะถูกหายไปจากโลก มหาวิทยาลัยต้องปรับวิธีคิดและกระบวนการ 
ยกตัวอย่างของธนาคารไทยพานิชย์ ทีน่ าเอาแม่มานีมาใช้ แม่มานีย่อมาจาก money ดังนั น วันนี เศรษฐกิจสังคม
เปลี่ยนไป วันนี  Thailand ๔.๐ มีการปรับ แต่ครูโรงเรียนไม่ปรับ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงยาก แต่
อุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว ท าไมมหาวิทยาลัยไม่ใช้ Font Tech และเป็น Digital Enterprise 
วันนี มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนตัวเองเป็น High Efficiency การท างานอยู่ในกระดาษทด Note page วันนี มี
เครื่องมือมาช่วยเราตลอดเวลา เปลี่ยนวิธีท างาน ท าน้อยได้มาก วันหน้า ๑๐ อาชีพที่หุ่นยนต์มาแย่งงานเรา งาน
ในมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนงาน เช่น การน าเทคโนโลยีมาใช้แทนเครื่องใช้สอย เพราะสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ นเร็ว
กว่าที่คาดคิด ทฤษฎีการเรียนรู้เปลี่ยนไป การที่เราจะอยู่ได้ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลา อย่าท าเหมือน
ทฤษฎีกบต้ม เพราะการเปลี่ยนแปลงจะมีการค่อยๆ เปลี่ยน แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดและต้องตาย ดังนั น ต้องคิด
เป็นแบบจุดที่ต้องให้บริการ คือ มี Digital platform มีแนวคิดแบบ service online การท างานต้องมีเพ่ือน 
ต้องเปลี่ยนตัวเอง เราต้องมี big data เพราะมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนไปเป็น Digital University  

สรุป การเรียนการสอน การใช้ Digital ความท้าทายกับการท าให้ยั่งยืนของการศึกษา กระบวนการที่
ต้องท าเพ่ือการสร้างสรรค์ ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้ และนวัตกรรมให้การศึกษาทุก
ระดับ Thailand ๔.๐ 
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บรรยายหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่ Digital University”        
: ศาสตราจารย์ ดร.สุพล  อนันตา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช 

 
 โดยสรุปความรู้ที่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Livability การเรียนการสอนที่น า เอาเทคโนโลยีมาใช้ 
ยกตัวอย่างเช่น การท างาน การสั่งงาน การส่งงาน การบ้าน ต่อไปมีการ DeTEXT ว่ามาท างานเวลาไหนโดยไม่
ต้อง check ชื่อเข้าท างาน ปัจจุบันเริ่มน าเอาเทคโนโลยีมาท างานแทนแรงงานคน ดังนั น เราต้องปรับตัวให้เป็น 
Digital Normal คือ พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา การไม่ผูกพันธ์ สามารถท างานที่ไหนก็ได้ โดยไม่ต้องมี 
Office ถามตนเองเสมอว่า ใจไม่ถึงพอไหมที่ไม่ใช้เฟสบุ๊ค เนื่องจากปัจจุบันคนเราเกิดความเสี่ยงในการเป็น 
Internet เป็นพิษ คนที่เป็นจะมักรู้สึกโดดเดี่ยวในสังคมอยู่แล้ว พวกเขาอาจมีช่วงเวลาที่ยากล าบากในการสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ และจะมีความเสี่ยงที่จะเสพติดอินเทอร์เน็ตสูง จากการศึกษามีพบว่าคนที่ติด
อินเทอร์เน็ตยังมีความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตอ่ืนๆ เช่น  ภาวะซึมเศร้า  วิตกกังวล  รู้สึกต่อต้าน  วิกลจริต โดดเดี่ยว
ทางสังคม  เป็นโรคขาดความยับยั งชั่งใจ อาการของคนที่ติดอินเทอร์เน็ต ไม่ได้ขึ นอยู่กับแค่ความสนใจหรืองาน
อดิเรกที่เป็นความชอบส่วนตัวของใครของมันเพียงอย่างเดียว ถ้าเกิดเป็นโรคติดอินเทอร์เน็ตขึ นมาจริงๆ อาจ
ส่งผลให้เกิดสิ่งเหล่านี ขึ นได้ เกิดผลเสียต่อการเรียนและการงาน ลดการมีส่วนร่วมกับคนในครอบครัวหรือ           
เพ่ือนฝูงหมดความสนใจในงานอดิเรกหรือการแสวงหาความรู้ใดๆ รู้สึกวิตกกังวลเวลาไม่ได้เล่นคอมพิวเตอร์   
เวลาไม่ได้เล่นคอมพิวเตอร์จะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะกลับไปเล่น ความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งของ TQA เพ่ิมความ
เสี่ยงเป็นสิ่งที่มีอยู่กับ RIS Management Digital  
 สุดท้ายในอนาคตใบปริญญาไม่มีความหมาย เพราะรับคนท างานตามความสามารถทักษะ ดังนั น การ
ยุบคณะวิชาสัญญาณปิดสถาบันการศึกษา ในอนาคตเมื่อคนไม่ใช้ปริญญาแล้ว ต้องเรียนกับคน? ทุกการกระท า
เป็นความเสี่ยงทั งสิ น ดังนั นความส าคัญขึ นอยู่กับการบริหารด้วยความรู้ 
 
  
  

 

https://www.honestdocs.co/bipolar
https://www.honestdocs.co/anxiety
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บรรยายหัวข้อ“หยิบงานประจ ามาท าวิจัย” (R2R)  
 :  รองศาสตราจารย์ ดร. เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย 

 
 R2R เป็นการหยิบงานวิจัยมาพัฒนางานเรา หากมีใจรักที่จะท าการตรวจสอบ มีความสนใจในการท า
วิจัย การจัดการความรู้เอาความรู้มาเล่า และการแก้ปัญหาโดยการเอาการวิจัยมาใช้ ทั งสองเรื่องต่างกันคือ KM 
เป็นการน าเอาความส าเร็จมาเล่าสู่กัน ส่วนวิจัย เป็นวิธีการแก้ปัญหาน าไปสู่การพัฒนางาน การเอางานประจ ามา
เป็นงานวิจัยจะเกิดนวัตกรรม ท าอย่างไรเพ่ือท าให้งานท าได้ดีขึ น ก็ต้องท า R2R ดังนั นเราต้องปรับเปลี่ยน
ความคิดใหม่ และเปิดกรอบและเปิดใจยอมรับกัน ท าไม พัฒนางาน, ตัวเอง ท างานวิจัยต้องมีค าถามในใจ และ   
R2R เริ่มจากหน้างาน การหาค าตอบที่มาจากการวิจัย โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานที่ได้ เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพท าให้เกิดนวัตกรรม ผลงาน ส่งผลให้ลดขั นตอนการท างาน สรุป เอาปัญหาหน้างาน มาหาค าตอบ 
โดยกระบวนการวิจัย ท าให้เกิดนวัตกรรมเป็นการเพ่ิมคุณค่าของงาน และผลงานทางวิชาการ สามารถน าไปขอ
ผลงานทางวิชาการได้ 
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บรรยาย หัวข้อ “เปลื่ยนวิธีคิด เปลื่ยนวิธีท า น าสูส่ายสนับสนุนที่ดี” :  ดร.ธีระยุทธ  วระพินิจ 
 

 เริ่มจากท ากิจกรรมกลุ่มในการพัฒนาตนเองให้เป็นทอง ๙๙% เพ่ือรองรับทอง ๑๐๐% อย่างพวก
อาจารย์ ดังนั นเราต้องปรับเปลี่ยนร่างกาย สมอง จิตใจให้เกิดความพร้อม โดยการท าร่างกายให้แข็งแรง สมอง
ต้องมีสติ ปัญญา และจิตใจโดยท าใจให้มีความสุข สนุกกับมันทุกวัน ให้บริการทุกระดับประทับใจสายสนับสนุน
ไปด้วยกัน มีความคิดเห็นไปทางเดียวกัน การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้อภัย ผิดนิดๆหน่อยๆอย่าคิดมาก ดังนั น ต้อง
ยึดหลัก  
 Together - เดินไปด้วยกัน 
 Enjoy  - มีความสุข ; ก าหนดบทบาท ความสุขให้กับองค์กร 
 Aptitude - มีทัศนคติ คิดบวก 
 Management - มีการจัดการที่ดี : ข้อตกลงร่วมกัน มีกาลเทศะ 

การเลือกคนท างานให้กับตนเอง ต้องมี ๓ อ คือ อดทน อดกลั น และอ่อนน้อมถ่อมตน จ าไว้ว่า มิตรภาพ
เริ่มจากตนเอง On the job training การท างานต้องชมกันบ้าง เพราะค าพูดเป็นสิ่งส าคัญมาก ต้องมี ๓ น่า คือ 
น่าฟัง น่าเชื่อ น่าปฏิบัติ ทั งหมดทั งมวลนี เป็นจิตวิทยาในการพูด ดังนั นการฑูตพูดต้องเกิด ๑) ฟังสบายหู ได้แก่ 
ค าชม การเกียรติกัน เช่น I am okay. You are okay. = Win ก่อให้เกิดความสุข happy ให้บริการดีที่สุด งาน
จะเดินเพราะทีมดี ซึ่งต้องมีผู้น า ผู้ตามที่มีคุณภาพ ต่างคนต่างพัฒนาตนเอง ๒) ใช้สติเหนือปัญญา หากขาดสติ
ท าให้ปัญญาบกพร่อง คนดีเทวดาคุ้มครอง คนจริงก็คือคนจริง จงมีสติ จงนิ่งและสงบไว้ (สงบ นิ่ง ใช้
วิจารณญาณ)  ๓) ดูสบายตา บุคลิกอย่ามั่นใจในตัวเองมากนัก การแต่งตัวให้ถูกระเบียบ  
 โอโซนชีวิต ประกอบด้วย ๑) ความสุขในการท างาน เริ่มจากตัวเราเองมองโลกในแง่บวก คิดแต่สิ่งที่ดีๆ 
คิดพัฒนาตนเอง เพ่ือร่วมงาน คิดงานเป็นบวก ๒) สุขภาพจิตดี จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว หมั่นออกก าลังกาย
สัปดาห์ละ ๓ วันๆ ละ ๓๐ นาที หากอายุมากให้เดินออกก าลังกาย ๓) บุคลิคภาพที่ดี ๔) มนุษยสัมพันธ์ การมี
น  าใจพร้อมเผยแผ่ สรุป คุณสมบัติสายสนับสนุน ๑) มาดต้องตา บุคลิกภาพ ๒) วาจาต้องใจ ๓) ภายในต้องยอด
เยี่ยม จิตใจพัฒนาการ ๔) เต็มเปลี่ยมด้วยคุณธรรม ธรรมาภิบาล ๕) เลิศล  าวิชา วิชาการแข็งสามารถเป็นที่พ่ึง
ให้กับผู้ร่วมงาน    ผู้มาติดต่อรับบริการและอาจารย์ ๖) ท างานเป็นทีม 
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บรรยาย หัวข้อ "สายสนับสนุน: พลังหลกัที่ส าคัญในการพัฒนาองค์กรอุดมศึกษา" 
:  รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร 

   
 ความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการเป็นหัวหน้า อย่าเป็นผู้บังคับบัญชา จงเป็นหัวคิด เป็นหน้าออกรับหน้าให้ลูกน้อง 
หลักการของเก้าอี  ๓ ขา ได้แก่ งาน ครอบครัว สังคม ต้องเดินไปด้วยกัน การมองไปให้ไกล การปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ โลกเปลี่ยนแปลงไปจริง การเรียนการสอน การท างานต้องปรับเปลี่ยนด้วย การสื่อสารในองค์ต้อง
ชัดเจน ระวังการสื่อสารใน Social ท าให้เกิดปัญหามาก ผู้น าชัดเจน ผู้ตามต้องเข้าใจ เห็นร่วมกัน การกลับไปใช้
วิธีคิดแบบเก่าแก้ปัญหา ข้อมูลมีความส าคัญมาก การตลาดต้องน ามาใช้ เวลาท างานเอาอย่างแมว ดูอ่าน
รามเกียรติ์เอามาปรับใช้ในการท างาน ทศกัณฐ์เก่งมาก เล่นพรรค เล่นพวก พระรามท างานทุกครั งมีการประชุม 
ลูกน้องคนท างานมีความหลากหลายมีทั งยักษ์ ทั งลิง และควรอ่านสามก๊ก ตลอดจนศาสตร์โน้มน  าจิตใจคน การ
ท างานอย่าอยู่บนความประมาท รู้จักลดจุดแกร่งของตัวเอง เวลา SWOT รู้จุดอ่อน จุดแข็ง อย่าเสียเวลาปิด
จุดอ่อน จงพยายามทุ่มเทเวลาไปที่จุดแข็ง ดังนั นกล่าวโดยสรุป สายสนับสนุนต้องเดินไปพร้อมๆ กับอาจารย์ 
ผู้บริหาร 
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บรรยาย หัวข้อ "อัฉริยะสร้างได้" 

: คุณหนูดี วนิษา เรซ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม 
 
 ปัจจุบันคนที่ประสบความส าเร็จคือคนที่มีบุคลิกภาพที่ดี สังคมชอบคนแบบนี   นิยามคือการแก้ไขปัญหา
ชีวิต พันธุกรรมมีความส าคัญมากเปลี่ยนแปลงได้เพราะเราท า เส้นใยสมองเปลี่ยนไปได้ทุกวัน สติปัญญา
เปลี่ยนแปลงได้มาจากสภาพแวดล้อม เซลกระจกจะ copy อารมณ์เขามาเป็นของเราทันที ดังนั น เวลาอยู่ใน 
office ต้องระวังสักนิด บรรยากาศในที่นั่นไม่ดีจะท าให้จิตใจเราพลอยไม่ดีไปด้วย ส่วนอัจฉริยะสร้างได้ เช่น การ
หาอะไรมาท าเกี่ยวกับอาชีพเรา เรียนรู้อะไรตลอด คนมีเสน่ห์จะมีบุคลิกแปลกๆ ดังนั น การเรียนรู้เพ่ือฝึกสมอง 
อัจฉริยะไม่จ าเป็นต้องติดตัวมาแต่เกิด ช่วงอายุ คนมีอายุ ยิ่งแก่ความจ าดี คนที่มีความจ าดีเช่นคนทอผ้า การกิน
ปลาท าให้สมองดี เวลาที่ท างานต้องหาที่ตัวเองถนัด ภาระส าคัญมาก พยายามท าตัวเบาๆ จะท าให้การกลับตัวได้
ไว้กว่าคนมีภาระมาก งานประจ าท าให้สมองชอบเพราะประหยัดเวลาในการคิด สรุป อาชีพเราเป็นอาชี พที่
แก้ปัญหาทุกวัน ยิ่งท าต าแหน่งสูงมากขึ นต้องพูดมากขึ น คนที่มีต าแหน่งมากขึ นต้องแก้ปัญหามากขึ น 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ส่วนที่ ๒ 
สรุปแบบประเมินผลโครงการ 

 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการประชุมวิชาการปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรื่อง “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” 
 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๒.๑  ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  

๒.๒  สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

๓. หน่วยงานสนับสนุน 

๓.๑  ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

๓.๒  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๓.๓  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

๔. หลักการและเหตุผล 

จากการประกาศนโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยทีข่ับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม นั น สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการต้องเน้น 
คือนวัตกรรมบริการคือ รูปแบบการท างานใหม่ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้เพ่ิมขึ น และยังท า
ให้องค์กรได้ประโยชน์ด้วยและมุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต 
การสร้าง Smart Farmer & Smart Startup และแรงงานเฉพาะทาง เพ่ือให้สังคมไทยก้าวสู่ "เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" เพ่ือให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ลดการน าเข้า และเป็นสังคมที่แบ่งปัน ในส่วน
ของมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักท่ีส าคัญต่อการพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้เป็น
มหาวิทยาลัย ๔.๐ เช่นกัน โดยมีบทบาทที่ส าคัญคือการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในชาติ รวมทั งการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้และนวัตกรรม ซึ่งทั งสองส่วนจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจและสังคม ๔.๐ ขณะที่ปัญหาหลาย
ประการของการอุดมศึกษาไทย เช่นงบประมาณด้านการศึกษาสูงเทียบกับต่างประเทศ อุดมศึกษายังไม่สามารถ
ปรับตัวรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรที่มีความซ  าซ้อนกันและไม่ตรง
ตามศักยภาพหรือความเชี่ยวชาญ เน้นจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ าปัญหาธรรมาภิ
บาลหรือการบริหารงาน และงานวิจัยไม่มีคุณภาพหรือไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
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อีกทั งการวิจัยในระดับอุดมศึกษา มีส่วนช่วยในการผลิตองค์ความรู้ใหม่ซึ่งเป็นตัวชี วัดความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงงานวิจัยสถาบันเป็นเครื่องมือส าคัญในการ  

วิถีการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล มีเทคโนโลยีแทรกซึมอยู่แทบทุกกิจกรรมของ 
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยต่างจับตามอง เห็นได้จากหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหลายแห่ง
น าเรื่องดิจิทัลเข้ามาผนวกกับการเรียนการสอน ซึ่งบางแห่ง "ปรับเล็ก" ขณะที่บางแห่งก็ "ปรับใหญ่" ทั งนั น 
ขึ นอยู่กับนโยบาย และปัจจัยอื่นที่เก่ียวเนื่องกับมหาวิทยาลัยนั น ๆ 
  ดังนั นมหาวิทยาลัยในแต่ละแห่งต้องไม่พลาดที่จะอัพเดตตั วเองไม่ให้ตกขบวน ต้องเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของเทคโนโลยีที่สามารถช่วยยกระดับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้เป็นไป
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย อันเป็น
ทิศทางของสถาบันการศึกษาในการก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑  ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของคนในมหาวิทยาลัยให้เป็น Digital Life ด้วยการท าให้ชุมชนในมหาวิทยาลัยด าเนินชีวิตอย่าง
สะดวกสบาย โดยอาศัยไอที ทีสามารถท าให้ทุกคนเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศอย่างสะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ อันเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
ก้าวสู่ Digital University ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนานี จึงเห็นสมควรมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ “Digital University : บทบาท
ของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าใจ
บทบาทสายสนับสนุนและเป้าหมายของการพัฒนาอุดมศึกษาที่ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล  และยั งเป็นเวที
เชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อีกด้วย 
 
๕. วัตถุประสงค ์

๕.๑ เพ่ือให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องเป้าหมายของการน า Digital มาพัฒนา
อุดมศึกษาอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรดีเด่นของ 
ปขมท. กับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

๕.๒ เพ่ือให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองและ 
องค์กร 

๕.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ปขมท.) ได้น าความรู้จากวิทยากรไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริง 
๕.๔ เพ่ือเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจ าปี            

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๖. ระยะเวลาและสถานที่ 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัด
พิษณุโลก 

 
๗. รูปแบบการประชุมวิชาการ 

๗.๑ ปาฐกถาพิเศษ 
๗.๒ บรรยายพิเศษ 
๗.๓ อภิปราย 
๗.๔ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 
๘. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั นวางแผนงาน (P) 
๑. ก าหนดแนวทางและจัดเตรียม
กิจกรรมการด าเนินโครงการ 
พิจารณาวิทยากรบรรยาย 

            

ขั นด าเนินการ (D) 
๑. ก าหนดวันและติดต่อวิทยากร 
๒. ขออนุมัติโครงการ 
๓. ด าเนินการตามโครงการ 

            

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  
๑. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
และสรุปผลการด าเนินโครงการ 

            

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
๑. รายงานผลการด าเนินการเสนอ       
ที่ประชุม ปขมท. 
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๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๙.๑ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / ผู้บริหารคณะ / หน่วยงานของแต่ละมหาวิทยาลัย 
๙.๒ ประธานกรรมการ / กรรมการและท่ีปรึกษา ทปอ. / ปอมท. / ปขมท. 
๙.๓ ประธานสภาข้าราชการ / ประธานสภาคณาจารย์ / ประธานสภาพนักงาน / ประธานสภาชมรม

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

/ หัวหน้าหน่วย และบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัย / สถาบันทั งภาครัฐและภาคเอกชน 
๙.๕ บุคลากรทางการศึกษา 
๙.๖ ผู้สนใจทั่วไป 
 

๑๐. วิทยากร 
๑๐.๑ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย/

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข/ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและ
ปัจจุบันนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๐.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.ยืน   ภู่วรรณ       อดีตรองอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี  
       สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑๐.๓ ศาสตราจารย์ ดร.สุพล  อนันตา         คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๑๐.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช          คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๑๐.๕ รองศาสตราจารย์ ดร. เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๑๐.๖ ดร.ธีระยุทธ  วระพินิจ           ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๑๐.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร      คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๑๐.๙ คุณหนูดี วนิษา  เรซ          ประธานกรรมการ บริษัท อัจฉริยะสร้างได้ จ ากัด /  

       ผู้อ านวยการโรงเรียนวนิษา 
        ๑๐.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ  เพ็งพุ่ม  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๑.๑ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้เข้าใจบทบาทและเป้าหมายของการการน า Digital มาพัฒนา
อุดมศึกษาอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล 

๑๑.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
๑๑.๓ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้น าองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร 
๑๑.๔ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตนเอง

และมหาวิทยาลัย โดยผ่านกิจกรรมงานเชิดชูเกียรติ พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรบุคลากรสายสนับสนุนผู้มี
ผลงานดีเด่น 



๑๔ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๒. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI)  
 ๑๒.๑ บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ 
 ๑๒.๒ บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ๓.๕๑ 
 
๑๓. ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 

      ๑๓.๑ บุคลากรได้รับความรู้ในเรื่องเป้าหมายของการน า Digital มาพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนตาม
นโยบายของรัฐบาล  

  ๑๓.๒ บุคลากรได้เกิดเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเกิดความร่วมมือกันในอนาคต 
 
๑๔ การติดตามและประเมินผลโครงการ   

๑๔.๑ ประเมินผลจากแบบสอบถาม 
๑๔.๒ สรุปผลการด าเนินโครงการเสนอท่ีประชุม ปขมท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ก าหนดการประชุมวิชาการ  ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  – วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลโรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่าจังหวัดพิษณุโลก 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.   ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. วีดีทัศน์แนะน า ปขมท. ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นปขมท.  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และมหาวิทยาลัยนเรศวร 
๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.   กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     โดย  ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจ ามหาวิทยาลัยนเรศวร 
๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น.   กล่าวรายงานการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
     โดย  นายคมกริช ชนะศรี     ประธาน ปขมท. 
     พิธีเปิดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๑ 
                                   และปาฐกถาพิเศษ เร่ือง  “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน  

กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส          
ชนะวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข/ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและ
ปัจจุบันนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  

๐๙.๔๕ - ๑๐.๑๕ น.  พิธีมอบเข็มรางวัล/เกียรติบัตรแก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.  

                                 ประจ าปี ๒๕๖๐ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์  
๑๐.๑๕ - ๑๐.๔๕ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินชมผลงานของบุคคลากรสายสนุนที่ได้รับ 

รางวัลผลงานดีเด่น ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๐  พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร และ
ทีมงานคณะกรรมการจัดงาน  ผู้เข้าร่วมโครงการ พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ  “บทบาทบุคลกรสายสนับสนุน ต่อการพัฒนา Digital University”  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยืน ภู่วรวรรณ  อดีตรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.   บรรยายหัวข้อ“การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ เพื่อมุ่ งสู่  Digital 

University” โดย  ๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุพล  อนันตา    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 



๑๖ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๑๕ - ๑๖.๔๕ น. บรรยายหัวข้อ“หยิบงานประจ ามาท าวิจัย” (R2R) 
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย  คณะศึกษาศาสตร์  
                                มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๑๖.๔๕ - ๑๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
๑๘.๐๐ - ๒๑.๓๐ น.         งานเลี ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมฯ และชมการแสดง ๔ ชุด (ร าสี่ภาค) เพื่อแสดงความยินดี      

กับผู้ได้รับรางวัลฯ ณ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า  

 

วันศุกร์ที่ ๔  พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. บรรยาย หัวข้อ “เปลื่ยนวิธีคิด เปลื่ยนวิธีท า น าสู่สายสนับสนุนที่ดี” 
   โดย  ดร.ธีระยุทธ  วระพินิจ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕-๑๒.๑๕ น. บรรยาย หัวข้อ "สายสนับสนุน: พลังหลักที่ส าคัญในการพัฒนาองค์กรอุดมศึกษา" 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. บรรยาย หัวข้อ "อัฉริยะสร้างได้"   

โดย คุณหนูดี  วนิษา เรซ  ประธานกรรมการ บริษัท อัจฉริยะสร้างได้ จ ากัด / 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวนิษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ  เพ็งพุ่ม  
คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร   

๑๕.๐๐ -๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๑๕ -  ๑๖.๐๐ น. พิธีปิดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   โดย  นายคมกริช  ชนะศรี  ประธาน ปขมท.ชุดที่ ๑๙ 
 
                                                                    เสร็จสิ้นก าหนดการประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั งสิ น ๒๓๓ คน ประกอบไปด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ  หน่วยงานของ
แต่ละมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ กรรมการและที่ปรึกษา ทปอ. ปอมท.  ปขมท.  ประธานสภาข้าราชการ 
ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาพนักงาน ประธานสภาชมรมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  กรรมการ
และสมาชิกสภา ชมรมทุกมหาวิทยาลัย สถาบัน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง  หัวหน้า
ส านักงานเลขานุการ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัย สถาบันทั ง
ภาครัฐและภาคเอกชน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สรุปได้จ านวนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศดังนี  
๑.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      จ านวน    ๙     คน 
๒.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      จ านวน    ๓     คน 
๓.  มหาวิทยาลัยมหิดล       จ านวน    ๖     คน 
๔.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   จ านวน   ๕      คน 
๕.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     จ านวน    ๓     คน 
๖.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    จ านวน    ๔     คน 
๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   จ านวน    ๖     คน 
๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     จ านวน    ๖     คน 
๙. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     จ านวน    ๓     คน 
๑๐. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    จ านวน    -      คน 
๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี      จ านวน    ๓     คน 
๑๒. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      จ านวน    ๒     คน 
๑๓. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      จ านวน    ๔     คน 
๑๔. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     จ านวน    ๙     คน 
๑๕. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช     จ านวน    ๒     คน 
๑๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม     จ านวน    ๑     คน 
๑๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    จ านวน    -      คน 
๑๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม      จ านวน    ๑     คน 
๑๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     จ านวน    ๓     คน 
๒๐. มหาวิทยาลัยนเรศวร       จ านวน  ๖๘     คน 
๒๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     จ านวน    ๙     คน 
๒๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ านวน    ๗     คน 
๒๓. มหาวิทยาลัยบูรพา       จ านวน    -      คน 
๒๔. มหาวิทยาลัยขอนแก่น      จ านวน    ๙     คน 
๒๕. มหาวิทยาลัยนครพนม      จ านวน    ๒     คน 
๒๖. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      จ านวน    ๘     คน 



๑๘ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย      จ านวน    ๒     คน 
๒๘. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      จ านวน   ๑๔    คน 
๒๙. มหาวิทยาลัยพายัพ       จ านวน    ๑     คน 
๓๐. มหาวิทยาลัยทักษิณ       จ านวน    ๔     คน 
๓๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง   จ านวน    ๑     คน 
๓๒. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      จ านวน   ๓๘    คน 
 รวมผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น     จ านวน  ๒๓๓  คน 
 
กิจกรรมและเนื้อหาที่ด าเนินงานโครงการ  การปฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ การอภิปรายและการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติ์เชี่ยวชาญเฉพาะในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ  Digital University 
บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน การพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน  
 
งบประมาณด าเนินการ จากเงินรายได้ ปขมท. 
ความส าเร็จของตัวช้ีวัดโครงการ (KPI) 
 ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๓.๓๓ สูงกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั งไว้ ร้อยละ ๗๐ 
   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ๔.๔๕ 
 ด้านคุณภาพ ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ในเรื่องเป้าหมายของการน า Digital มาพัฒนา 

   อุดมศึกษาอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล 
   ๒. เกิดเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย และเกิดความร่วมมือในอนาคต  
 ด้านเวลา สามารถด าเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ด้านต้นทุน สามารถใช้ต้นทุนและเบิกจ่ายได้ตามท่ีก าหนดไว้ 
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒๘๐ คน 
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ 
การประมวลผล  ๑. การใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
   ๒. ใช้มาตรฐานส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของ Likert 
น ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าค่าเฉลี่ย
มาเทียบกับเกณฑ์การแปรผลดังนี  
 ระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ มีความพึงพอใจมาก  

ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๕๐– ๓.๔๙ มีความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย ๑.๕๐– ๑๔๙ มีความพึงพอใจน้อย 
ระดับคะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐– ๑.๔๙  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 



๑๙ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตอนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไปข้อผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑  ร้อยละจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ   

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย ๓๑ ๒๒.๓๐ 

หญิง ๑๐๘ ๗๗.๗๐ 
รวม ๑๓๙ ๑๐๐.๐๐ 

 

จากตารางที่  ๑  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน ๑๐๘ คน คิดเป็น           
ร้อยละ  ๗๗.๗๐ และเป็นเพศชาย  จ านวน  ๓๑ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒๒.๓๐ 
 

ตารางท่ี ๒  ร้อยละจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร  
 

สถานภาพบุคลากร จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ ๒๙ ๒๐.๘๖ 
พนักงาน ๑๐๙ ๗๘.๔๒ 

พนักงานราชการ ๑ ๐.๗๒ 

รวม ๑๓๙ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่  ๒  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพบุคลากรเป็นพนักงาน  จ านวน 
๑๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๔๒ รองลงมาเป็นข้าราชการ จ านวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๘๖ และเป็น
พนักงานราชการ จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๒ 

 

ตารางท่ี ๓  ร้อยละจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปขมท.ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

สถานภาพบุคลากร จ านวน ร้อยละ 
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ๑๐๙ ๗๘.๔๒ 

แขกผู้มีเกียรติ ๑ ๐.๗๒ 

คณะกรรมการด าเนินงาน ๒๙ ๒๐.๘๖ 
รวม ๑๓๙ ๑๐๐.๐๐ 

 



๒๐ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จากตารางที่  ๓  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ  จ านวน   
๑๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๔๒ รองลงมาเป็นคณะกรรมการด าเนินงานฯ  จ านวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ  
๒๐.๘๖ และเป็นแขกผู้มีเกียรติฯ จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ  ๐.๗๒ 
 

ตารางท่ี ๔  ร้อยละแหล่งการรับทราบข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ         
ปขมท.ประจ าปี 2561 
   

แหล่งการับรู้ จ านวน ร้อยละ 

จดหมาย ๖๔ ๔๖.๐๔ 
ผู้บังคับบัญชา ๕๖ ๔๐.๒๙ 

เพ่ือน/คนรู้จัก ๔๗ ๓๓.๘๑ 

เว็บไซด์ ๔๒ ๓๐.๒๒ 
e-mail ๒๓ ๑๖.๕๕ 

Facebook ๑๘ ๑๒.๙๕ 
โปสเตอร์ ๑๔ ๑๐.๐๗ 

ปขมท ๑๑ ๗.๙๑ 

Line ๒ ๑.๔๔ 
หมายเหตุ : เลือกได้มากกว่า ๑ ช่องทาง 

 

จากตารางที่  ๔  พบว่า ช่องทางการรับทราบข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๑ มากที่สุด คือ จดหมาย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๔ รองลงมาคือ 
ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือน/คนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ  ๔๐.๒๙ และ ๓๓.๘๑ ตามล าดับ  

 
 
 
 

 

  



๒๑ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการแห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  
           “Digital University: บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างย่ังยืน” 
 

ตารางท่ี ๕ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการแห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 
ค่าเฉลี่ย Sd. ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ดีมาก ด ี
ปาน
กลาง 

น้อย 
ควร

ปรับปรุง 

๒.๑ ด้านการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

๖๓.๓๑ ๓๓.๐๙ ๓.๖๐ 
- - 

๔.๕๓ ๐.๕๓ มากที่สุด 

๑) ด้านเนื อหาการประชุมวิชาการ / การ
บรรยายพิเศษ 

๖๒.๕๙ ๓๓.๐๙ ๔.๓๒ 
- - 

๔.๕๘ ๐.๕๘ มากที่สุด 

๒) ความเหมาะสมของวิทยากรปาฐกถาพิเศษ/ 
การบรรยายพิเศษ 

๖๐.๔๓ ๓๓.๘๑ ๕.๗๖ 
- - 

๔.๕๕ ๐.๖๐ มากที่สุด 

๓) ด้านประโยชนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ๖๑.๑๕ ๓๓.๘๑ ๕.๐๔ - - ๔.๕๖ ๐.๕๙ มากที่สุด 

๔) ด้านการนิทรรศการ /การแสดงผลงาน ๔๕.๓๒ ๔๑.๗๓ ๑๑.๕๑ ๑.๔๔ - ๔.๓๑ ๐.๗๓ มาก 
๕) ภาพรวมการจัดกจิกรรม ๖๕.๔๗ ๓๑.๖๕ ๒.๘๘ - - ๔.๖๓ ๐.๕๔ มากที่สุด 

๒.๒ ด้านการจัดงานและการให้บริการ ๔๖.๐๔ ๕๑.๐๘ ๒.๘๘ - - ๔.๔๐ ๐.๔๘ มาก 
๑) สถานท่ีจัดกิจกรรม ๖๔.๐๓ ๓๓.๐๙ ๒.๘๘ - - ๔.๖๑ ๐.๕๕ มากที่สุด 
๒) การลงทะเบียน ๕๓.๒๔ ๔๔.๖๐ ๒.๑๖ - - ๔.๕๑ ๐.๕๔ มากที่สุด 
๓) เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ๓๒.๓๗ ๕๒.๕๒ ๑๓.๖๗ ๐.๗๒ ๐.๗๒ ๔.๑๕ ๐.๗๓ มาก 
๔) โสตทัศนูปกรณ ์ ๕๓.๒๔ ๓๙.๕๗ ๖.๔๗ ๐.๗๒ - ๔.๔๕ ๐.๖๕ มาก 
๕) อาหารและเครื่องดื่ม ๓๔.๕๓ ๕๕.๔๐ ๙.๓๕ ๐.๗๒ - ๔.๒๔ ๐.๖๔ มาก 
๖) งานเลี ยงรับรอง ๓๕.๒๕ ๕๖.๑๒ ๘.๖๓ - - ๔.๒๗ ๐.๖๑ มาก 

๗) ภาพรวมการจัดการงานและการให้บริการ ๖๐.๔๓ ๓๖.๖๙ ๒.๘๘ - - ๔.๕๘ ๐.๕๕ มากที่สุด 
ภาพรวม ๔๘.๒๐ ๔๘.๙๒ ๒.๘๘ - - ๔๔๕ ๐.๔๗ มาก 

 

  จากตารางที่ ๕ พบว่า ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการแห่งชาติ     
ปขมท. ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก   ( �̅� = ๔.๔๕, Sd. =๐.๔๗  และเม่ือพิจารณา
ในรายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติมีระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ( �̅� = 
๔.๕๓, Sd. =๐.๕๓)  ทั งในเรื่องด้านเนื อหาการประชุมวิชาการ / การบรรยายพิเศษ  วิทยาการ และภาพรวม
การจัดกิจกรรม ส่วนเรื่องด้านการนิทรรศการ /การแสดงผลงานพึงพอใจในระดับมาก    

ส าหรับด้านการจัดงานและการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( �̅� = ๔.๔๐ Sd. =๐.๔๘) โดย
ในเรื่องของสถานที่ การลงทะเบียนและภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วน เรื่องเอกสารประกอบการประชุม 
โสตทัศนูปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม  และงานเลี ยงรับรอง อยู่ในระดับมาก 



๒๒ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แสดงค่าความถ่ีของความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 

 ท่านประทับใจในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้  
 

รายการ ความถี่ 

๑. การได้รับความรู้จากวิทยากรทุกท่าน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการท างานต่อไป ๒๙ 

๒. เนื อหาและหัวข้อการบรรยายมีความหลากหลายสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง ๔ 

๓. การให้การต้อนรับ และการอ านวยความสะดวก ๔ 

๔. มีการสร้างองค์ความรู้จากวิทยากรในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายสาขาวิชา ๔ 

๕. การจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ ๓ 

๖. สถานที่จัดประชุม และ ที่พัก ๒ 

๗. บรรยากาศ จ านวนคนเข้าร่วมการจัดงานดี อยู่ตลอดงาน ๒ 

๘. คณะกรรมการและทีมงานผู้จัด ๑ 

๙. งานเลี ยงต้อนรับค่ะ เพราะเป็นครั งแรกที่เข้าร่วมประชุมและมีงานเลี ยงต้อนรับ ๑ 

๑๐. ชื่นชมผู้ได้รับรางวัลดีเด่นและเกียรติยศ ๑ 

๑๑. Power ของสายสนับสนุน ๑ 
 
 

  สิ่งท่ีควรปรับปรุงในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้  
 

รายการ ความถี่ 

๑. อาหารกลางวัน/อาหารว่างรอนานและเมนูไม่หลากหลายแตกต่างจากท่ีอ่ืน ตลอดจนมีคน
หลายกลุ่ม เรื่องการจัดเตรียมอาหารฮาลาล อาหารมังสวิรัต และอาหารเจ ควรมีความ
พร้อมมากกว่า 

๑๑ 

๒. บางหัวข้อยังไม่ตอบโจทย์บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนในยุค Digital ๓ 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม เช่น การสร้างสัมพันธ์ของเครือข่ายทั่วประเทศ ฯลฯ ๓ 

๔. วิทยากรที่เชิญมาบรรยายเยอะเกินไป ท าให้ระยะเวลาบรรยายน้อย ได้สาระความรู้ไม่
ครบถ้วน 

๒ 



๒๓ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕. ควรปรับปรุงระบบการรับสมัครให้มีข้อมูลผู้สมัคร ต าแหน่ง ประเภทงานที่รับผิดชอบ อีเมล์ 
เบอร์โทร ประเภทอาหาร เรื่องที่สนใจครั งต่อไป 

๒ 

๖. เอกสารประกอบการประชุม ๒ 

๗. ควรมีกลุ่มย่อย ท าความรู้จัก และแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ด้านดิจิตัล ๑ 

๘. การจัดหาวิทยากร ซ  าทุกปี  ๑ 

๙. ขอต าแหน่งที่สูงขึ น ๑ 

๑๐. ช่วงแรกมีแต่วิดีทัศน์นานไปกว่าจะได้เริ่มบรรยายจริงๆ ๑ 

๑๑. ช่วงเวลาในการจัดประชุมยาวเกินไป ๑ 

๑๒. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ ๑ 

๑๓. ระยะเวลาพิธีเปิดของวันแรก ๑ 

๑๔. แสงสว่างภายนอกห้องประชุมน้อยท าให้ดูผลงานไม่ถนัด ๑ 

๑๕. หัวข้อบรรยาย R2R ยังไม่จุดประกาย (ไม่โดนใจ) ๑ 

๑๖. อยากเพ่ิมระยะเวลาการจัดอบรม เป็น 3 วัน ๑ 

๑๗. อยากให้มีการประเมินวิทยากร ๑ 

๑๘. แอร์หนาว  ๑ 

๑๙. สถานที่ ๑ 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

รายการ ความถี่ 

๑. ขอขอบคุณและขอชื่นชม จนท และวิทยากร ทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานครั งนี  ยอดเยี่ยมค่ะ ๕ 

๒. ภาพรวมดีแล้ว ขอแสดงความชื่นชมและเป็นก าลังใจให้ครับ หากมีโอกาสหน้าอยากเข้าร่วม
เป็นเจ้าภาพเครือข่ายด้วยครับ 

๔ 

๓. จัดดีแล้วและควรจัดอีกอย่างต่อเนื่อง ๔ 

๔. ของวิทยากรเช่น ดร.ธีรยุทธ ตรงใจ ตรงประเด็น ๒ 

๕. ขอบคุณและเป็นก าลังใจให้จัดประชุมดีๆ ให้แก่พนักงานสายสนับสนุนต่อไป ๑ 

๖. จัดที่พิษณุโลกอีกช่วงหน้าหนาว ๑ 

๗. เป็นก าลังใจให้สายสนับสนุนเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับ ๑ 

๘. สถานที่จัดประชุม และวิทยาบรรยายมีผลต่อการเข้าร่วมประชุม ๑ 

๙. หัวข้อบรรยายทันสมัย ๑ 

๑๐. อ่ืนๆ โดยรวมดีมาก ยกเว้นวิทยากรบางท่าน เนื อหาและรายละเอียดไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ๑ 



๒๔ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส่วนที่ ๔ 

สายสนับสนุนผู้มีผลงานดเีด่นประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

๑. นางผ่องศรี เสียมไหม  
ดีเด่นด้าน : บริการดีเด่น  
สังกัด : งานกิจการและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
ต าแหน่ง : นัักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
E-Mail : pongsri_siemmai@hotmail.com  

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๖๖๑๔๑๓๔  
 

๒. ดร. หรรษา เทียนทอง  

ดีเด่นด้าน : บริหารดีเด่น  
สังกัด : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ต าแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และปฏิบัติหนา้ที่ รองผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่             
E-Mail : hthienth4@gmail.com  
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๕๙๙๒๓  



๒๕ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สายสนับสนุนผู้มีผลงานดเีด่นประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

๓. นางบังอร สัตยวณิช  

ดีเด่นด้าน : รางวัลเกียรติยศ ด้านบริการ  
สังกัด : งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ส่วนงานบริการพยาบาล โรงพยาบาล  
          มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ต าแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ  
E-Mail : kratai555@gmail.com  
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๑๒๔๐๖๖  

๔. นางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย  

ดีเด่นด้าน : รางวัลเกียรติยศ ด้านบริหาร  
สังกัด : คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร  
ต าแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
E-Mail : kanokrat.nok@kmutt.ac.th  
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๗๘๗๙๘๔๘  

 



๒๖ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สายสนับสนุนผู้มีผลงานดเีด่นประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๕. นายสมศักดิ์ ปามึก  
ดีเด่นด้าน : รางวัลเกียรติยศ ด้านสร้างสรรค์นวตักรรม  
สังกัด : ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ต าแหน่ง : วิศวกรช านาญการ  
E-Mail : somsak.panuk@gmail.com  
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๑๒๙๘๕๔๑  

 

๕. นายปรีชา สุขสวัสดิ์  
ดีเด่นด้าน : ลูกจ้างดีเด่น  
สังกัด : ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  
          มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
ต าแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ  
E-Mail : pmanthan@medicie.psu.ac.th  
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๖๕๗๓๒๓๒ 

 
 



๒๗ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมวลภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมรดน้ าด าหัว คณะกรรมการบริหารที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง   

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

  

  

 
 
 



๒๙ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมวลภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญครั้งที่ ๘๔ (๓/๒๕๖๑) ณ วันที่ ๒ 

      พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเสลา ๕ ชั้น ๑ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 
รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุญยรัตนพันธุ์  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหาร ปขมท. 

  

  
 
 



๓๐ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมวลภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการประชุมวิชาการ ปชมท.ประจ าปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑                  

                 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 
 

  
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเปิดพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ปชมท.ประจ าปี ๒๕๖๑ 

  
พิธีกรตลอดการประชุมวิชาการ ปขมท.ประจ าปี ๒๕๖๑ 

  
ประธาน ปขมท, ชุดที่ ๑๙ นายคมกริช ชนะศรี  กล่าว
รายงานการประชุมวิชาการ ปขมท, ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจ ามหาวิทยาลัยนเรศวร  
ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

วิชาการ ปขมท, ประจ าปี ๒๕๖๑ 



๓๑ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมวลภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการประชุมวิชาการ ปชมท.ประจ าปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑                  

                ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 
 

  
ภาพบรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

  
ภาพบรรยากาศหน้างาน 

 
พิธีกรการประชุมวิชาการ ปขมท.ประจ าปี ๒๕๖๑ 



๓๒ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมวลภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการประชุมวิชาการ ปชมท.ประจ าปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑                  

                ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 

 
 

ประธานในพิธี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย/
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข/ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีและ

ปัจจุบนันายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบของท่ีระลึกให้ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ ประธานในพิธีเปิด 

  
ประธานในพิธีถ่ายภาพร่วมกับบคุลากรสายสนับสนนุ 

ผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมงาน 
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันการประชมุวิชาการ  

ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๑ 



๓๓ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมวลภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการประชุมวิชาการ ปชมท.ประจ าปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑                  

                ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 
 

  

  
ประธานในพิธีเดินชมผลงานของบุคลากรสายสนบัสนนุที่ได้รับรางวัลดีเด่น ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๐ 

  

  
ผลงานของบุคลากรสายสนับสนนุที่ได้รับรางวัลดีเด่น ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๐ 



๓๔ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมวลภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการประชุมวิชาการ ปชมท.ประจ าปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑                  

                ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 
 

  

  
ประธานในพิธีเดินชมผลงานบุคลากรสายสนับสนนุสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ  

ภายนอกมหาวิทยาลัย และน ามาจัดแสดงในงานประชุม ปขมท. 

  
ประธานในพิธีเดินเยี่ยมชมผลงานคณะสังคมศาสตร์ ที่น ามาจัดแสดง 

 
 
 
 



๓๕ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมวลภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการประชุมวิชาการ ปชมท.ประจ าปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑                  

                ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 
 

 
ภาพบรรยากาศหน้าห้องประชุม 

  

  
ภาพบรรยายกาศในห้องประชุม 

 
 



๓๖ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมวลภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมประชุมวิชาการ ปชมท.ประจ าปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑                  

                ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก  
 

  

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ 

ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง  “Digital University : บทบาทของ
บุคลากรสายสนับสนุน กบัการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยัง่ยืน” 

รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร 
บรรยาย หัวข้อ "สายสนับสนุน: พลังหลักที่ส าคญัในการ 

พัฒนาองค์กรอุดมศึกษา" 

  
ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ    

บรรยาย หัวข้อ “เปลื่ยนวิธีคิด เปลื่ยนวิธีท า น าสูส่าย  
                     สนับสนุนท่ีดี” 

รองศาสตราจารย์ ดร. ยืน  ภู่วรวรรณ 
บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทบุคลากรสายสนับสนุน ต่อ
การพัฒนา Digital University” 

  
คุณหนูดี วนิษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม 
บรรยาย หัวข้อ "อัฉริยะสร้างได้" 

ประธาน ปขมท. ชุดที่ ๑๙ นายคมกริช  ชนะศรี            
กล่าวปิดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๑ 



๓๗ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมวลภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการประชุมวิชาการ ปชมท.ประจ าปี ๒๕๖๑ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑                  

                ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก  
 

  

  
ประธาน ปขมท. มอบของท่ีระลกึให้วิทยากร 

  
ภาพตัวแทนทีมงานฝ่ายต่างๆ ที่จัดการประชุมวิชาการ         
ปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๑ กับวิทยากร คุณหนูดี วนิษา 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวชิาการปขมท. ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 
 



๓๘ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมวลภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมงานเลี้ยงรับรองเพื่อแสดงความยินดีสายสนับสนุนผู้ได้รับรางวัล ปขมท.ดีเด่น 

                  ประจ าปี ๒๕๖๐วันที ่๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล  
                  โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

  
ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว  

กล่าวเปิดงานเลี้ยงรับรองและกลา่วแสดงความยินดกีับ
บุคลากรสายสนบัสนนุผู้ได้รับรางวัล ปขมท.ดีเด่น          

ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ประธาน ปขมท, ชุดที่ ๑๙ นายคมกริช ชนะศรี   
กล่าวแสดงแสดงความยินดีสายสนับสนุนผู้ได้รับรางวัล 

ปขมท.ดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๐ 

  
ชมการแสดง ๔ ชุด (ระบ าสี่ภาค) เพ่ือแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลฯ 

  
ชมการแสดง ๔ ชุด (ระบ าสี่ภาค) ชมวงดนตรี 



๓๙ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมวลภาพกิจกรรม 

   

   
ประมวลภาพกิจกรรมรดน้ าด าหัว 

   
ทีมงานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มน.ต้อนรับคณะกรรมการบริหาร ปขมท.ชุดที๑่๙  สนามบนิพิษณุโลก 

   
คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชดุที่ ๑๙ นั่งรถไฟฟ้าเย่ียมชมมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
 
 



๔๐ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 

   
ประชุมคณะกรรมการ ปขมท.ชุดที่ ๑๙  และมอบของที่ระลกึ 

   
บรรยากาศผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

   
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ เย่ียมชมบูทและผลงานบุคลากรสายสนับสนนุสังกดัมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
 



๔๑ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
บรรยายพิเศษ  “บทบาทบุคลกรสายสนับสนุน ต่อการพัฒนา Digital University” 

 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยืน ภู่วรวรรณ   

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
 

 



๔๒ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
 
 



๔๓ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

 
 



๔๔ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
 
 



๔๕ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
 
 



๔๖ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
 

 



๔๗ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
บรรยายหัวข้อ“หยิบงานประจ ามาท าวิจัย” (R2R) 

 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 



๔๙ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 



๕๐ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 



๕๑ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 



๕๒ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 



๕๓ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 



๕๔ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
บรรยาย หัวข้อ "สายสนับสนุน: พลังหลักที่ส าคัญในการพัฒนาองค์กรอุดมศึกษา" 

 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร   

 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 
 

 
 
 

 



๕๖ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



๕๗ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
                                                                                 ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


