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

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

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 86 ครั้งที่ 5/2561 

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561  
ณ ห้องประชุมไทรเงิน กระบี่รีสอร์ท  จ.กระบี่  

ผู้มาประชุม 
1. นายคมกริช  ชนะศรี  ประธาน ปขมท. 

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิต  ผิวพันค า  รองประธาน ปขมท. คนที่ 2 

กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. นางสาวปัทมา   จักษุรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน 
4. นายนิคม   หล้าอินเชื้อ ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
5. ดร.จรงค์ศักดิ์   พุมนวน  ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
6. นายใหม่   ภูผา  ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
7. นายประสาน   ชนาพงษ์จารุ ผู้อ านวยการฝ่ายแผน 
8. นางจริยา  ปัญญา  กรรมการบริหาร 
9. นางสาวนุษรา   ปานกรด กรรมการบริหาร 
10. นายธงชัย  แสงจันทร์ กรรมการบริหาร 
11. นายเรวัต   รัตนกาญจน์ เลขาธิการ ปขมท. 
12. นางวีณา   ฤทธิ์รักษา รองเลขาธิการ ปขมท. คนที่ 1 
13. นางสาวพิกุล   แซ่เจน  รองเลขาธิการ ปขมท. คนที่ 2 
14. นายคนอง  วรรณศรี  ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
15. ดร.อนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
16. นายคีรีวัฒน์  จันทร์ตรี ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
17.  ผศ. ฉัตรชาย  ศุภจารีรักษ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   
18. ดร.จิระประภา  ศรีปัตตา  ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
19. นายไพศาล   สุนทรนนท์ เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงานงาน    
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
20. ดร. พลกฤต   แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
21. ดร. ผกามาศ   ชูสิทธิ ์  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
22. อาจารย์ดิษฐชัย   ทัศนุรักษ์ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
23. ดร. ชลภสัสรณ์   บินอิบรอฮีม เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
24. นางสาวภาวรรณ  พันธ์ไพโรจน์ รองเลขาธิการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

/25. นางจันทร์แรม... 
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25. นางจันทร์แรม  แก่นแก้ว  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 1  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

      26. นางวิภาพรรณ  อ่อนประทิน สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

27. อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
28. นายกฤษดา ไพรวรรณ   รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงานคนที่1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
29. นายบุญเลิศ  แก้วใส  ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
30. นายวสุ  ละอองศรี  กรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
31. นายสมชาย  บุญคงมาก  กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
32. นายวิวัฒน ์ สุวนันทวงศ ์ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสุนันทา  แก้วเจริญ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. นางบงกช   เทพสิงห์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3. นางดนยา  วราสิทธิชัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. นางสาวสุนันทา  พูลแพ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
5. นางสาวศิริพร ภัคโภไคย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
6. นางสาวปัทมาพร เกิดแจ้ง  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
7. นายจรัส  ปันธ ิ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายไพโรจน์  กรุยทอง    รองประธาน ปขมท. คนที่ 1 

     รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2. ดร.รัชชนนท์  แกะมา    กรรมการบริหาร    
3. ประธานสภาพนักงาน   มหาวิทยาลัยพะเยา 
4. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
5. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
6. ประธานสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
7. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
8. ประธานสภาพนักงาน   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
9. ประธานสภาพนักงาน    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
10.  ประธานสภาคณาจารย์     มหาวิทยาลัยนครพนม 
11.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
12.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
13.  ประธานสภาคณาจารย์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
14.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
15.  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
16. ผู้แทนสายสนับสนุน   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
17.  ผู้แทนสายสนับสนุน   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
18.  ผู้แทนสายสนับสนุน   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

/เปิดประชุมเวลา... 



3 
 

ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ ๑๙ 
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เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และแสดงความขอบคุณคณะกรรมการ ปขมท. ทุกท่าน ที่สละเวลา
เดินทางมาเข้าประชุมในครั้งนี้ และก่อนด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าจะมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ที่คณะกรรมการ ปขมท. ให้ความสนใจ หรือเป็นประเด็นที่ จะได้น ามา
แลกเปลี่ยน ให้ข้อเสนอแนะ หรือใช้เป็นแนวทางในการท างานร่วมกัน โดยครั้งนี้ ปขมท. ได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์สมชาย บุญคงมาก กรรมการและหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกิจการของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฏร์ธานี มาเป็นวิทยากรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  เมื่อแล้วเสร็จ ประธานได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
              1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ปขมท. 

          1.1.1 ประธาน ปขมท. แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การอนุญาตให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปร่วมท าบุญวันสาร์ทเดือนสิบได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ทั้งนี้ จะต้องแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและไม่กระทบกับภาระงานประจ าที่ปฏิบัติ 

         ที่ประชุมรับทราบ 
           1.1.2 ประธาน ปขมท. แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การจัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

ส าหรับพนักงานเงินรายได้ (ลูกจ้างชั่วคราว) ในทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 โดยให้
หน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยต้องสมทบเงินเข้ากองทุนฯ เป็นไปตามระเบียบฯ เท่าเทียมกับของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อยู่ในขั้นตอนการเสนอข้อบังคับฯ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม  

          ที่ประชุมรับทราบ 
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกรรมการ  ปขมท.   

              1.2.1 นายนิคม หล้าอินเชื้อ ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง 
การโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านใหม่  คือ  ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ 
นันทจิต 
              ที่ประชุมรับทราบ 
              1.2.2 ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง 
ความก้าวหน้าในการจัดท าวารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 ซึ่งมีเหตุ
ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากบทความที่บุคลากรสายสนับสนุนส่งมานั้น มีหลายบทความที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้มีการปรับ
และแก้ใหม่ให้ถูกต้องสมบูรณ์ จึงท าให้การก าหนดจัดพิมพ์วารสาร ปขมท. ฉบับดังกล่าว ล่าช้าไปประมาณ 1 
เดอืน 

            ที่ประชุมรับทราบ 
             1.2.3 ว่าที่ร้อยตรีสุวิต  ผิวพันค า รองประธาน ปขมท. คนที่ 2 แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง 
การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านใหม่  ซึ่งผ่านกระบวนการสรรหาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือพิจารณาคัดเลือกต่อไป  

            ที่ประชุมรับทราบ 
 

/1.2.4 นายวิวัฒน์... 



4 
 

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

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

              1.2.4 นายวิวัฒน์  สุวนันทวงศ์ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  แจ้งที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งประธานสภาฯ คนใหม่ คือ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส 

               1.2.5 นายคมกริช ชนะศรี ประธาน ปขมท. แจ้งที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้ง
ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามค าแหง คนใหม่ คือ นายคนอง วรรณศรี  

           ที่ประชุมรับทราบ 

                         1.3 เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 20 
             ประธาน ปขมท. แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
บริหาร ปขมท. ชุดที่  20 ซึ่งมีหลักคิดในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลมาร่วมเป็นกรรมการ โดยเฉพาะ
กรรมการบริหาร เน้นการกระจายไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้มากที่สุด และได้มีการทาบทามและตอบรับจากทุก
ท่านแล้ว ส่วนที่ปรึกษานั้น ยังไม่มีการทาบทาม โดยจะขอความเห็นจากที่ประชุมคราวนี้  โดยมี รายชื่อ
คณะกรรมการบริหาร และท่ีปรึกษา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

          ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) ให้มีการก าหนดภาระหน้าที่ของกรรมการบริหารในฝ่ายต่าง ๆ ให้ชัดเจน และมี 

ความเป็นห่วงเรื่องการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีบางท่านที่ผ่านมาอาจมีภารกิจจากงานประจ า
ที่ปฏิบัติ จึงไม่ได้เข้าประชุม 

2) การแต่งตัง้ที่ปรึกษา ให้ประธาน ปขมท. ทาบทามก่อนจะมีการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ที ่
ปรึกษาอาจจะมาจาก อธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่ประธาน ปขมท. สังกัด ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ส.ก.อ. อดีตประธาน 
ปขมท. ผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

                         1.4 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
             นางจริยา ปัญญา ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การ
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายชื่อที่ปรึกษา และคณะกรรมการฯ ตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการฯ จะได้มีการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมในส่วนของมหาวิทยาลัยที่
ยังไม่ปรากฏรายชื่อในค าสั่ง รวมถึงจะได้มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ และการหมด
วาระของคณะกรรมการฯ อีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป     

           ที่ประชุมรับทราบ 

                           1.5 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานเด่น
แห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2561 
             ประธาน ปขมท. แจ้งที่ประชุมรับทราบ  เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการฯ ตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
            ที่ประชุมรับทราบ และให้แก้ไขค าที่พิมพ์ซ้ า “กรรมการ กรรมการและเลขานุการ” เป็น 
“กรรมการและเลขานุการ” ของรายชื่อกรรมการล าดับที่ 7. ให้ถูกต้อง 
 
 

/1.6 เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน...   
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ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ ๑๙ 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 

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

                            1.6  เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน ปขมท. รายรับ-รายจ่าย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 
2561 
                นายใหม ่ภูผา ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน แจ้งที่ประชุมรับทราบ เรื่อง รายงานสถานะ
ทางการเงินของ ปขมท. รายรับ-รายจ่าย  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561  โดยมีเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 
2561 เป็นเงินจ านวน  661,689.38 บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
                ที่ประชุมรับทราบ 
                          1.7 เรื่อง การจัดประชุมวิชาการ ปขมท. และงานมหกรรมการแสดงผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  วิจัย และการพัฒนางานประจ า ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562   
                 ประธาน ปขมท. แจ้งที่ประชุมรับทราบเรื่อง การจัดประชุมวิชาการ ปขมท. และงาน
มหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  วิจัย และการพัฒนางานประจ า ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 
2562 โดยในครั้งนี้ ทางสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุม โดยมี
สรุปดังนี้  

1) ช่วงเวลาการจัดในระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ กระบี่รีสอร์ท  
จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 
ค่อนข้างมีความกังวลเรื่องของความจุของห้องประชุม และรูปแบบการจัดที่นั่งจะเหมาะสม เพียงพอในการรองรับผู้
มาประชุมหรือไม่ และเสนอให้ทีมงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลองพิจารณาหาสถานที่ อ่ืน  ๆ 
ประกอบการตัดสินใจอีกครั้ง และจะแจ้งที่ประชุมรับทราบในคราวต่อไป 

2) รูปแบบการจัด เห็นชอบให้มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็นดังนี้  
2.1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ประชุมวิชาการ ปขมท. 

     - ช่วงเช้า ปาฐกถาพิเศษ/บรรยาย/มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ปี  
        2561    

- ช่วงบ่าย บรรยาย 
- ช่วงบ่าย (หลังเบรก) น าเสนอผลงานนวัตกรรม 
2.2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 น าเสนอผลงานนวัตกรรม  
- ช่วงเช้า น าเสนอผลงาน/ประกวด 
- ช่วงบ่าย มอบรางวัลประกวดผลงาน/นวัตกรรม   

3) ก าหนดเก็บค่าลงทะเบียนไมค่วรเกิน 3,000 – 3,500 บาท 
4) รูปแบบการจัดที่นั่งโต๊ะ/เก้าอ้ี จัดแบบคลาสรูม หรือตามความเหมาะสม แต่ต้องดูดี

เหมาะสมกับงานและค่าลงทะเบียน 
5) วิทยากร ควรจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้ 
6) ธีมของงาน เนื่องจากเป็นการรวมงานประชุมวิชาการ และงานแสดงผลงาน

นวัตกรรม การตั้งชื่องานควรเน้นประเด็นที่ทันสมัย หรือสอดคล้องกับเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน หรือเป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะส่งผลต่อ
บุคลากรทางการศึกษา/องค์กรในส่วนของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ครอบคลุมในทุกสายงาน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

/1.8 เรื่อง สรุปประมาณการรายรับ-รายจ่าย... 
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ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ ๑๙ 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 

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

      1.8 เรื่อง สรุปประมาณการรายรับ-รายจ่าย โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี  
                                2561  
               ดร.จิระประภา ศรีปัตตา ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัย
นเรศวร แจ้งที่ประชุมรับทราบ เรื่อง สรุปประมาณการรายรับ-รายจ่าย โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 
2561 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีรายรับจาก
ค่าลงทะเบียน จ านวน 238 คย คนละ 2,700 บาท รวเป็นเงิน 642,600 บาท มีรายจ่ายทั้งหมด 511,807 
บาท คงเหลือจ านวน 130,793 บาท น าจ่ายสมทบเข้าบัญชี ปขมท. จ านวน 50,000 บาท โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   

ระเบียบวาระที ่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. ครั้งที่ 85/2561 (4/2561)   
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงาน โดยให้แก้ไขดังนี ้

 - หน้าที่  1 รายชื่อผู้มาประชุมล าดับที่  19. แก้ ไขต าแหน่งและสถาบันที่ สั งกัด เป็น  
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   - หน้าที่ 1 รายชื่อผู้มาประชุมล าดับที่ 23 แก้ไขสถาบันที่สังกัด เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลล้านนา 
  - หน้าที่ 2 แก้รายชื่อผู้ไม่มาประชุมล าดับที่ 2. เป็น ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันค า 
   - หน้าที่ 5 วาระที่ 1.6 แก้ไขจ านวนตัวเลขผู้เข้าร่วมโครงการรวมจากจ านวน 233 คน เป็น
จ านวนรวม 238 คน  
  - หน้าที่ 6 แก้ไขตัวสะกดให้ถูกต้อง เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
   3.1 เรื่อง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา : การ

พิจารณาเพิ่มเงินเดือน 8% ส าหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการ 
          นางจริยา ปัญญา แจ้งที่ประชุมรับทราบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าของ
ข้อมูลกับทาง ส.ก.อ. ซึ่งหากมีความคืบหน้าใดๆ จะได้น าแจ้งที่ประชุมรับทราบต่อไป  
          ที่ประชุมรับทราบ 

     3.2 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ......... 
             ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันค า แจ้งที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของการร่างข้อบังคับที่
ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. .........  ว่าอยู่
ในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ หากแล้วเสร็จจะได้น าเสนอเพ่ือพิจารณาตามข้ันตอนต่างๆ ต่อไป 

           ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

/3.3 เรื่อง การส ารวจข้อมูล... 
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ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ ๑๙ 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 

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

     3.3 เรื่อง การส ารวจข้อมูลการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรเพื่อใช้ส าหรับ
เงินเดือน และการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ  

            นางสาวนุษรา ปานกรด แจ้งที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของการส ารวจข้อมูลการ
จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรเพ่ือใช้ส าหรับเงินเดือน และการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่ส่งข้อมูลกลับมาถือว่ายังน้อยมาก และจะได้ส่งหนังสือแจ้งย้ าไปยัง
แต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง และจะเตรียมน าเสนอผลการวิเคราะห์ในการประชุม
ครั้งต่อไป  

         ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
   4.1 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างแห่งประเทศไทย  

(ปขมท.) ว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานเด่นแห่งชาติ ปขมท. พ.ศ. 2561 
          ประธาน ปขมท. ขอถอนวาระนี้ เนื่องจาก ประธาน ปขมท. ได้ออกค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 
สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และในค าสั่งให้ได้ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรฯ โดยอาศัย
อ านาจตามความในข้อ 9 ของระเบียบ ปขมท. ว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ  
ปขมท. พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายคนอง วรรณศรี ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ ช่วยพิจารณา
ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของระเบียบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เพ่ือจะได้ปรับปรุง จัดท า
ระเบียบฯ ใหม ่เพ่ือน าไปใช้ในปีต่อๆ ไป 

        ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ 
   4.2 เรื่อง (ร่าง) ประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างแห่งประเทศไทย  
(ปขมท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี 
พ.ศ. 2561  
           ประธาน ปขมท. มอบหมายให้ นายคนอง วรรณศรี ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
น าเสนอ (ร่าง) ประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างแห่งประเทศไทย  (ปขมท.) ว่าด้วยการ
คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2561 ให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ร่างประกาศฉบับดังกล่าว โดยเสนอปรับแก้ไข ดังนี้ 
   1. หน้าที่ 1 ย่อหน้าแรก ให้แก้ไขข้อความโดยใช้ระเบียบ ปขมท. ว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากร
สายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. พ.ศ. 2558 
  2. หน้าที่ ข้อ 1. คุณสมบัติทั่วไป  
      2.1 (8) ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างสอบสวน
ทางวินัย” เป็น “ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย” 
      2.2 (9) ให้ตัดข้อความออกท้ังประโยค 
  3. หน้าที่ 2 ให้แก้ไขวันที่จัดส่งรายชื่อจาก ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็น ภายในวันที่ 
28 ธันวาคม 2561  
 

/4. มอบหมายให้ประธาน... 
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ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ ๑๙ 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 

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

  4. มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ และฝ่ายเลขาธิการ ปขมท. ตรวจสอบ
ตัวสะกด และรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้อง สวยงาม ก่อนน าเสนอประธาน ปขมท. พิจารณาลงนามให้แล้วเสร็จทัน
ภายในเดือนตุลาคม 2561  

  
ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
 

 
 
 

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


