
                                                                                           

      ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลกูจ้างมหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย (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 
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

สมัยสามัญ ครั้งที่ 79 (2/2560) 
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา  14.3๐ – 17.00 น. 

ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
ผู้มาประชุม 

1. รศ. ลาวัณย์ ไกรเดช   ที่ปรึกษา 
2. นายอภิสิทธิ์   มฤคพิทักษ์  ที่ปรึกษา 
3. นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้  ที่ปรึกษา 
4. นายไพโรจน์   กรุยทอง  รองประธานคนที่ 1 ประธานในที่ประชุม 
5. ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันค า  รองประธานคนที่ 2 
6. นางสาวปัทมา จักษุรัตน์  ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายและสนับสนุน 
7. นายนิคม หล้าอินเชื้อ  ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
8. นายประสาน ชนาพงษ์จารุ  ผู้อ านวยการฝ่ายแผน 
9. ดร.จรงค์ศักดิ์  พุมนวน  ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
10. นายใหม่   ภูผา   ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
11. นายชวลิต  เข่งทอง  ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
12. นางจริยา  ปัญญา   กรรมการบริหาร 
13. นางสาวนุษรา   ปานกรด   กรรมการบริหาร 
14. ดร.รัชชนนท์  แกะมา   กรรมการบริหาร 
15. นายธงชัย แสงจันทร์  กรรมการบริหาร 
16. นายส าราญ   ค าแพ   กรรมการบริหาร 
17. นายเรวัต   รัตนกาญจน์  เลขาธิการ 
18. นางวีณา   ฤทธิ์รักษา   รองเลขาธิการ คนที่ 1 
19. นางสาวพิกุล   แซ่เจน  รองเลขาธิการ คนที่ 2 
20. นายคะนอง ตีเมือง   รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา 
21. นางสาวอรดา   เกรียงสินยศ   รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
22. นายบุญเลิศ  แก้วใส       รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
23. นายจรัส  ปันธิ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภาพนักงาน 

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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24. นายบัญชา  นิ่มประเสริฐ    ต าแหน่งรองประธานสภาคณาจารย์และพนักงานคนที่  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

25. นายสรร  กลิ่นวิชิต    รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 
    มหาวิทยาลัยบูรพา 

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์  สุขกรี  ประธานสภาข้าราชการ/พนักงาน 
    มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี 

27. นางสาวชลภัสสรณ์  บินอิบรอฮีม  เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
    มทร.รัตนโกสินทร์ 
ผู้ไม่มาประชุม 

1) นายคมกริช   ชนะศรี  ประธาน  
    ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
3) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
4) ผู้แทนสายสนับสนุน   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
5) ผู้แทนสายสนับสนุน   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
6) ผู้แทนสายสนับสนุน   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
7) ผู้แทนสายสนับสนุน   มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
8) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
9) ประธานสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
10) ประธานสโมสรบุคลากร   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
11) ประธานชมรมข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
12) ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
13) ประธานชมรมข้าราชการ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
14) ประธานสภาข้าราชการ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
15) ประธานสภาข้าราชการ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
16) ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
17) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
18) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
19) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
20) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
21) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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เริ่มประชุม  15.15 น.  
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายไพโรจน์  กรุยทอง รองประธาน คนที่ 1 แจ้งที่ประชุมรับทราบว่า  

นายคมกริช ชนะศรี ประธาน ปขมท. มีภารกิจต้องต้อนรับนายกรัฐมนตรี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่  ไม่สามารถมาประชุมได้ และได้มอบหมายให้ รองประธาน คนที่ 1 ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน 

และด าเนินการตามวาระประชุม ดังนี้      
ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม โดยขอให้กรรมการแต่ละท่านแนะน าตัวเอง และด าเนินการตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากประธานในที่ประชุม  
      1.1.1 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 

25-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ และได้เชิญชวนกรรมการทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  
      ที่ประชุมรับทราบ 

1.2  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากคณะกรรมการบริหาร ปขมท. 
   -ไม่มี- 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ปรึกษา ปขมท.  
   -ไม่มี- 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธานสภาข้าราชการ/พนักงาน 
   1.4.1 สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจ้งที่ประชุม
ทราบ เรื่อง สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบเสนอชื่อ ศาสตราจารย์ นพ. กระแส ชนะวงศ์ เป็นอธิการบดี 
   ที่ประชุมรับทราบ 
   1.4.2 สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง 
ศาลปกครอง มีค าสั่งให้จ าหน่ายคดี และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ได้  
   ที่ประชุมรับทราบ 
   1.4.3 สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน ด ารงต าแหน่งเป็นอธิการบดี  
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

   1.4.๔ สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งที่ประชุมทราบ
เรื่อง ศาสตราจารย์คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิตร ด ารงต าแหน่งเป็นอธิการบดี สมัยที่สอง 

ที่ประชุมรับทราบ 
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   1.4.5 สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล
รัตนโกสินทร์ แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการสรรหาอธิการบดีคนใหม ่ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการ  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.5 เรื่อง การจัดท าวารสารวิชาการ ปขมท. 
      ดร. จรงค์ศักดิ์ พุมนวน ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ปขมท. ได้รายงานข้อมูล และ

รายละเอียด ตลอดจนขั้นตอนการจัดท า รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
        1.6 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 
        ประธานในที่ประชุมแจ้งเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น
แห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2559 ตามประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 19 ฉบับที่1/2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมกรรมการสมัยสามัญ ครั้งที่ 78(1/2560) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 
2560 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
  - หน้า 3 รายชื่อล าดับที่ 17 แก้เป็น ประธานสภาอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์  
 และรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 เรื่อง การจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบุคลากรส านักงานสภาอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   

  ตามท่ีประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 78(2/2560) มีมติอนุมัติงบประมาณ จ านวน 10,000 
บาท เพ่ือสมทบการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบุคลากรส านักงานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย วันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 
ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบรุคไซค์ วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง แล้วนั้น ที่ประชุมได้ส่งมอบ
รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว มาเพ่ือแจ้งที่ประชุมรับทราบ จ านวน 1 เล่ม 



                                                                                           

      ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลกูจ้างมหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย (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 

 ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
  4.1  เรื่อง พิจารณาแนวทางการเพ่ิมสมาชิก ปขมท. 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรถอนวาระดังกล่าวไปก่อน และมอบให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
หาแนวทางในเชิงรุกต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
  5.1 ที่ประชุมเสนอแนวทางและข้อมูลเพื่อประกอบการเพ่ิมสมาชิกของ ปขมท. โดยพิจารณาถึง
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร และพันธกิจที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะการจะรับเพิ่มสมาชิกที่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ 
ให้ค านึงถึงข้อดีข้อเสียประกอบด้วย รวมถึงมหาวิทยาลัยราชมงคลอีกหลาย ๆ แห่งด้วย 
  5.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ โดยมอบให้ ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
 ปขมท. รับไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  5.3 การพัฒนาและปรับปรุง website ของ ปขมท. ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เป็นคลังข้อมูล
รวมถึงการแขวนข้อมูลส าคัญ ๆ ไว้บน website ด้วย เช่น ข้อบังคับ หรือระเบียบฯ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับไปด าเนินการแล้ว 
 
ปิดการประชุม 17.00 น. 
 
 
 
 
   (นางวีณา ฤทธิ์รักษา)    (นางสาวพิกุล แซ่เจน)  (นายเรวัต  รัตนกาญจน์) 
   รองเลขาธิการ คนที่ 1    รองเลขาธิการ คนที่ 2          เลขาธิการ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


