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ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ ๑๙ 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 

โทรศัพท์ ๐๘๑ ๓๒๘ ๗๕๕๓ โทรสาร ๐๗๓ ๓๑๒ ๒๓๒ E-mail : rewat.r@psu.ac.th 

รายงานการประชุม 
 คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งท่ี 2/2561 

วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561  
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารส านักงานอธิการบดี (ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา   

ผู้มาประชุม 
1. นายคมกริช  ชนะศรี   ประธาน 
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิต  ผิวพันค า  รองประธานคนที่ 2 
3. นางสาวปัทมา  จักษุรัตน์  ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน 
4. ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน  ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
5. นายใหม่  ภูผา       ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
6. นายนิคม  หล้าอินเชื้อ  ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
7. นายประสาน  ชนาพงษ์จารุ ผู้อ านวยการฝ่ายแผน 
8. นางจริยา ปัญญา    กรรมการ 
9. นางสาวนุษรา  ปานกรด   กรรมการ 
10. นายเรวัต  รัตนกาญจน์   เลขาธิการ 
11. นางวีณา  ฤทธิ์รักษา   รองเลขาธิการ คนที่ 1 
12. นางสาวพิกุล  แซ่เจน   รองเลขาธิการ คนที่ 2 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายไพโรจน์  กรุยทอง   รองประธานคนที่ 1 
2. ดร.รัชชนนท์  แกะมา   กรรมการ 
3. นายธงชัย  แสงจันทร์   กรรมการ 
4. นายส าราญ  ค าแพ   กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบุญสิทธิ์  บัวบาน   ประธานอนุกรรมการบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 
               ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2560 

 เปิดประชุมเวลา  14.00  น. 
ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกล่าวขอบคุณสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพ

และอนุเคราะห์สถานที่ ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร  ปขมท. โดยมี อ.ดร.ศิรดา จารุตกานนท์  
รองประธานสภาพนักงานคนที่ 2 (ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาพนักงาน) กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยสมาชิกและ
ทีมงานของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น    

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  วาระท่ี 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ปขมท. 

  ประธานแจ้งเรื่องการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
และมีการด าเนินการเลือกตั้งสภาพนักงานชุดใหม่ โดยรวมสภาคณาจารย์และสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
เข้าด้วยกัน และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาพนักงานชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.
ประเสริฐ จรรยาสุภาพ เป็นประธานสภาพนักงาน 

ที่ประชุมรับทราบ 
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ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ ๑๙ 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 

โทรศัพท์ ๐๘๑ ๓๒๘ ๗๕๕๓ โทรสาร ๐๗๓ ๓๑๒ ๒๓๒ E-mail : rewat.r@psu.ac.th 

วาระท่ี 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกรรมการบริหาร ปขมท.   

     -ไม่มี- 

 วาระท่ี 1.3 เรื่องรายงานสถานะการเงิน เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์  2561  

  นายใหม่ ภูผา ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ได้รายงานสถานะการเงินช่วงเดือน มกราคม - 

กุมภาพันธ์ 2561 มีการรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสมาชิก จ านวน 28 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ละ 10,000 บาท  ตรวจสอบได้ จ านวน 25 มหาวิทยาลัย และมีอีก 3 มหาวิทยาลัย ที่ยังไม่ทราบว่าโอนมาจาก

มหาวิทยาลัยใด ซึ่งฝ่ายการเงินจะได้ตรวจสอบต่อไป โดยสรุป ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น 

698,797.32 บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

ที่ประชุมรับทราบ  

วาระท่ี 1.4 เรื่องรายงานการจัดท าวารสารวิชาการ ปขมท. ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 และปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 

   ดร. จรงค์ศักดิ์  พุมนวน ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดท า

วารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 และปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ดังนี้ 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์วารสาร ฉบับละ 23,000 บาท 

- วารสารแต่ละฉบับ มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 30 ท่าน 

   - วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1 จะจัดพิมพ์ในเดือนเมษายน 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 

รองศาสตราจารย์ อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี รับเขียน

บทความพิเศษให้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

   - การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2561 จะไม่มีการแจกวารสารให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 

 แตจ่ะใช้วิธีการสแกนบาร์โค้ช แทน  

   - ปัญหาที่พบ คือ เรื่องปัญหาการเขียนบทความ (ไม่เป็น) ของสายสนับสนุนวิชาการ  

  - คุณสมบัติของผู้ที่จะส่งผลงานมาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. ต้องเป็นบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ 

  ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุม 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
 วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 1/2561  
เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีแก้ไข 
 

ระเบียบวาระการประชุม 3 วาระสืบเนื่อง  

 วาระท่ี 3.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2561  

  ที่ประชุมเห็นชอบให้น าเข้าท่ีประชุม ปขมท. สมัยสามัญ วันที่ 27 มีนาคม 2561 
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ระเบียบวาระการประชุม 4 วาระเพื่อพิจารณา  
 วาระ 4. 1. เรื่องรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้
ผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2560 

 นายบุญสิทธิ์ บัวบาน ประธานอนุกรรมการพิจารณาบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ     
ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2560  น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่า มีมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ ได้น าเสนอผลงาน 
ทั้ง 5 ด้าน รวมทั้งสิ้น 160 ผลงาน   คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานด้านต่างๆ  ได้พิจารณาผลงานและ
คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.ประจ าปี 2560 รายละเอียด  ดังนี้ 

ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2560   
ด้านบริหารดีเด่น 
 ได้แก่  ดร.หรรษา  เทียนทอง ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ด้านบริการดีเด่น   
 ได้แก่  นางผ่องศรี  เสียมไหม ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ งานกิจการและบริการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ด้านวิชาชีพดีเด่น 
 ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ ์
ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น 
 ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ ์
ลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น  
 ได้แก่ นายปรีชา  สุขสวัสดิ์   ต าแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ สังกัด ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะ
 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
รางวัลเกียรติยศ 
ด้านบริหารดีเด่น 
   ได้แก่ นางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ด้านบริการดีเด่น 
   ได้แก่  นางบังอร  สัตยวณิช ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก    
  ส่วนงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น 
   ได้แก่ นายสมศักดิ์ ปามึก ต าแหน่งวิศวกรช านาญการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
             พระนครเหนือ  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผลการคัดเลือกฯ และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปขมท. 
สมัยสามัญรับทราบต่อไป 
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วาระท่ี 4.2 เรื่อง แนวทางการปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 

  ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันค า รองประธานคนที่ 2 ได้น าเสนอแนวคิด เรื่องการปรับแก้ ไขข้อบังคับ 
ให้มีความทันสมัย ครบถ้วนยิ่งขึ้น เนื่องด้วยข้อบังคับของที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 เนื่องจากพิจารณาแล้วมีข้อบังคับในหลาย ๆ ข้อ ที่ ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
บางเรื่องไม่ทันสมัย และไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน รวมถึงควรมีการยุบรวมการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการ ปขมท. เข้าด้วยกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์ประชุม เป็นการประหยัดเวลา ประหยัด
งบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงวาระก็ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก และผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ก็เป็น
คน ๆ เดียวกัน 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ด าเนินการเพื่อเป็นแนวทาง ดังนี้ 

1. น าเข้าที่ประชุมสามัญ เพ่ือขอความเห็นชอบในการปรับแก้ข้อบังคับ 
2. มอบหมายว่าที่ร้อยตรีสุวิต  ผิวพันค า  จัดท าร่างข้อบังคับใหม่เปรียบเทียบกับข้อบังคับเก่า   
3. จัดสัมมนา เชิญกรรมการบริหาร และท่ีปรึกษา เพ่ือร่วมพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับ   

  
ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 
   (นางวีณา ฤทธิ์รักษา)                (นางสาวพิกุล แซ่เจน)             (นายเรวัต  รัตนกาญจน์) 
   รองเลขาธิการ คนที่ 1                รองเลขาธิการ คนที่ 2                      เลขาธิการ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม            ผู้บันทึกรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


