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วารสารวิชาการ ปขมท. 
ท่ีประชุมสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) 

 
เจาของ 

ที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) 

สํานักงาน 
สวนงานวารสารวิชาการ ปขมท. สภาคณาจารยและพนักงาน  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

โทรศัพท 02-329-8156, 081-493-6910   โทรสาร 02-329-8157    
E-mail: cuast.journal@gmail.com 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อเผยแพรงานวิชาการและบทความวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
 2. เพื่อเปนศูนยกลางแลกเปล่ียนเรียนรู ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และเปนส่ือกลาง  

  ในการเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา อันเปน
แนวทางนําไปสูการแกไขปญหารวมกันและบังเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

บรรณาธิการที่ปรึกษา 
 ประธาน ปขมท.  

รองประธาน ปขมท. 
 ที่ปรึกษา ปขมท. 

บรรณาธิการบริหาร 
 ดร.รัชชนนท  แกะมา 

  นางจริยา  ปญญา 
  นางสาวปทมา  จักษุรัตน 

นายนิคม  หลาอินเชื้อ 
  นายใหม  ภูผา 

บรรณาธิการ 
 ดร.จรงคศักด์ิ พุมนวน 

  ฝายตรวจสอบและเผยแพร 
 ดร.ชลภัสสรณ บินอิบรอฮีม 

นางสาวเจริญศรี  วุฒฑกุล 
 นางสาวพิมพลออ กรพิพัฒน 

 นางสาวธนวรรณ ศิวทัศน 

ฝายจัดการและเลขานุการ 
 นางสุจินต พุมพวง 

 นางศุภวรรณ ปราณี 
 นางรัตนสุดา ชูอําไพ 

 นายกฤชฐา พูลชื่น 
 นางสาวนริณี สุดเลิศศิลป 

 นางสาววรรณภา ทองเจริญ 

กําหนดออก 
ปละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.)  ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.)  ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.) 

ทุนอุดหนุน 
ที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) 

การเผยแพร  
1. วารสารอิเล็กทรอนกิส (http://www.council-uast.com/newspaper.php) 

2. การจัดสงวารสารใหผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา ประธาน/ชมรม ขาราชการ พนักงาน 
ลูกจาง สํานักหอสมุดกลาง สํานักวิทยาการ และผูสนใจทั่วไป 

กองบรรณาธิการ 

ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก 
ศ.ดร.พงศศักด์ิ รัตนชัยกุลโสภณ 
  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
รศ.ดร.เนาวนิตย  สงคราม  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ดร.ฉายสุรีย  ศุภวิไล 
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
ดร.เวธกา  กลิ่นวิชิต  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผศ.ดร.วรากร  ทรัพยวิระปกรณ    
  มหาวิทยาลยับูรพา 
ดร.ชุติวัฒน  สุวัตถิพงศ  
  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
รศ.ดร.ชัยวุฒิ  ฉัตรอุทัย  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 
รศ.ดร.ปริยาภรณ  ต้ังคุณานันต   
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 
ผศ.ดร.ภาไพกาญจน  อินทรนอย 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 
รศ.ดร.ไพฑูรย  พิมดี  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 

ผศ.ดร.อํามร  อินทรสังข  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 

ดร.ชลภัสสรณ บินอิบรอฮีม  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
ผศ.ดร.สิรินธร  สินจินดาวงศ  
  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผศ.ดร.วศิน  สุวรรณรัตน   
  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
ผศ.ดร.พวงทิพย  แกวทับทิม  
  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
ดร.วรพจน ปานรอด  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รศ.ดร.จุรีพร  กาญจนการุณ  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
ดร.จงกลณี  จันทรศิริ  
  โรงพยาบาลขอนแกน 
ผศ.ดร.ณัฐพล รําไพ  
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

กองบรรณาธิการสังกัด ปขมท. 
รศ.ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

รศ.ลาวัณย ไกรเดช 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ดร.รัชชนนท  แกะมา 
  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

อาจารยจิรศักด์ิ บางทาไม  
  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

นายเสถียร คามีศักด์ิ  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

 

 

 

 

บทความหรือขอความใดๆ ในวารสารนี้เปนความคิดเห็นของผูเขียนโดยเฉพาะ 

กองบรรณาธิการไมมีสวนรับผิดชอบในเนื้อหาและขอคิดเห็นนั้นๆ แตอยางใด 
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