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ระเบียบวาระการประชุม 

ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 81 (4/2560) 

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา  13.00 – 16.00 น. 

ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 

ผู้มาประชุม 

1. นายคมกริช  ชนะศรี   ประธาน 

2. ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน  ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

3. นางสาวปัทมา  จักษุรัตน์  ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน 

4. นายใหม่  ภูผา       ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

5. นายนิคม  หล้าอินเชื้อ  ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

6. นายประสาน   ชนาพงษ์จารุ ผู้อ านวยการฝ่ายแผน 

7. นางจริยา ปัญญา    กรรมการบริหาร 

8. นางสาวนุษรา  ปานกรด   กรรมการบริหาร 

9. นายธงชัย  แสงจันทร์   กรรมการบริหาร 

10. นายเรวัต  รัตนกาญจน์   เลขาธิการ 

11. นางวีณา  ฤทธิ์รักษา   รองเลขาธิการ คนที่ 1 

12. นางสาวพิกุล  แซ่เจน   รองเลขาธิการ คนที่ 2 

13. นายไพฑูรย์ พวงยอด    รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยนครพนม 

14. นายชัยกฤษ เงารังษี    กรรมการสภาคณาจารย์   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

15. ดร .จิระประภา ศรีปัตตา   ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

16. นางจันทร์จิรา ขันพันธ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

17. นางกรกนก ประภาสโสภน   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

18. นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

19. นายอภิชาติ โกศล     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายไพโรจน์  กรุยทอง   รองประธานคนที่ 1 

2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิต  ผิวพันค า  รองประธานคนที่ 2 

3. นายชวลิต  เข่งทอง  ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 

4. ดร.รัชชนนท์  แกะมา   กรรมการบริหาร 

5. นายส าราญ  ค าแพ   กรรมการบริหาร 
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6. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

7. ผู้แทนสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

8. ผู้แทนสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

9. ผู้แทนสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

10. ผู้แทนสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

11. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

12. ประธานสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

13. ประธานสโมสรบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

14. ประธานชมรมข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15. ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

16. ประธานชมรมข้าราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

17. ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

18. ประธานสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

19. ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

20. ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา  

21. ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

22. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

23. ประธานสภาอาจารย์และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

24. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

25. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

26. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

27. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

28. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

29. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

30. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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เริ่มประชุมเวลา  13.45  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานให้สมาชิกทุกคนแนะน าตัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อนเริ่มการประชุม

เนื่องจากมีสมาชิกหลายท่านพ่ึงเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ปขมท.ชุดที่ 19 

           1.1.1  ดร. จรงค์ศักดิ์ พุมนวล ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ แจ้งรายงานความก้าวหน้า

การจัดท าวารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560) ว่าอยู่ระหว่างด าเนินการและ

จะแล้วเสร็จราว ๆ เดือนธันวาคม 2560 และในฉบับนี้ก าหนดให้มีบทความรับเชิยพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่

ส าคัญของฝ่ายสนับสนุนต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดย ผศ. สุพจน์ เอ้ียงกุญชร 

   1.1.2 นางปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน แจ้ง

ก าหนดการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพงาน

บริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย 

   1.1.2 นายคีรีวัฒน์  จันทร์ตรี ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมการสภา

อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกรรมการบริหาร ปขมท.ชุดที่ 19 

    1.2.1 ดร. จรงค์ศักดิ์ พุมนวล ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ แจ้งรายงานความก้าวหน้า

การจัดท าวารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560) ว่าอยู่ระหว่างด าเนินการและ

จะแล้วเสร็จราว ๆ เดือนธันวาคม 2560 และในฉบับนี้ก าหนดให้มีบทความพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ส าคัญ

ของฝ่ายสนับสนุนต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดย ผศ. สุพจน์ เอ้ียงกุญชร 

   1.2.2 นางปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน แจ้ง

ก าหนดการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 เรื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพงาน

บริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย 

    

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกรรมการสมัยสามัญ ปขมท. ชุดที่ 19 

1.3.1 กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาชุดใหม่ เริ่มงาน 29 กันยายน 

2560 วาระ 2 ปี  
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1.4 เรื่องรายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  

นายใหม่ ภูผา ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบ บัญชีรายรับ รายจ่าย  

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ยอดคงเหลือ 579,426.98 บาท รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบวาระการประชุม  และกล่าวขอบคุณ ผอ. นุษรา ปานกรด และทีมงาน รวมถึงจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย ที่รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2560 และได้ส่งมอบเงินจากการจัด

ประชุมดังกล่าว จ านวน 217,320.41 บาท 

          รายงานการจ่ายค่าสมาชิก ปขมท. ประจ าปี ปีงบ 2560 โดยมีมหาวิทยาลัยสมาชิกทั้งหมด 

จ านวน 37 สถาบัน จ่ายค่าสมาชิกมาแล้ว จ านวน 26 สถาบัน ยังไม่จ่ายอีก 11 สถาบัน รวมถึงมหาวิทยาลัย

ที่รับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ด้วย ทั้งนี้ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ขอหารือเพ่ิมเติมในประเด็นที่มหาวิทยาลัยที่เป็น

สมาชิกแล้วยังไม่จ่ายค่าสมาชิกจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรให้ด าเนินการส่งหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกอีกครั้ง 

โดยให้ชี้แจงรายละเอียดการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ ปมมท. และก าหนดวันจ่ายค่าสมาชิกท่ีชัดเจน เพ่ือความ

สะดวกในการติดตามและตรวจสอบต่อไป 
1.5 แผนปฏิบัติการ ปขมท. ปีงบประมาณ 2561  
ที่ประชุมรายงานแผนปฏิบัติการ ปขมท. ปีงบประมาณ 2561 ตามเอกสารประกอบวาระ

การประชุม  
 

1.6 เรื่องก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและสมัยสามัญ ปี 2561 
  ประธานมอบหมายเลขาธิการ น าเสนอร่างก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและสมัญ

สามัญ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบก าหนดวันประชุมเฉพาะครั้งที่ 1/2561  ดังนี้  

คร้ังที่ 1/2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร  26 มกราคม 2561 ห้องประชุมส านักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

คร้ังที่ 82(1/2561) ประชุมคณะกรรมการสมัยสามญั  27 มกราคม 2561  ห้องประชุมส านักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

   2. มอบหมายฝ่ายเลขาธิการ จัดท าร่างก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร และสมัย

สามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ใหม ่และน าเสนอเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 
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1.7 เรื่องมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มเติม 
ประธานมอบหมายให้เลขาธิการ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการขอสมัครเข้าเป็น

สมาชิก ปขมท. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้รับทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกใหม่ของ        

ปขมท. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที 4 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป   
 

1.8 เรื่องการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติ ปขมท. ปี 2560  

นายใหม่ ภูผา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก ฯ แจ้งที่ประชุม

รับทราบความคืบหน้า โดยได้ด าเนินการจัดส่งหนังสือไปยังทุกมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุน

ผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2560 แล้ว ตามหนังสือ ที่ ปขมท. 19/ว118 ลงวันที่ 29 

กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

  

ระเบียบวาระการประชุม 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมมีมติ  รับรองรายงานการประชุมรายงานการประชุม คณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้ง

ที่ 80 (3/2560) วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ  ห้องประชุมแก่น
กัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยตัดรายชื่อผู้ไม่เข้าประชุมล าดับที่ 30 ออก เนื่องจากซ้ า 

 
ระเบียบวาระการประชุม 3 วาระสืบเนื่อง 

3.1 เรื่อง การจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2561  

               ดร. จิระประภา ศรีปัตตา ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัย

นเรศวร น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณา (ร่าง) โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 

2561 เรื่อง “อุดมศึกษาไทย กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ( Thai Higher Education for Sustainable 

Development Goals- SDGs) ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม  

         โดยก่อนที่ประชุมจะพิจารณา (ร่าง) โครงการดังกล่าว นายเรวัต รัตนกาญจน์ เลขาธิการ  

ปขมท. น าเรียนที่ประชุมว่า เครือข่ายวิจัยสายสนับสนุน ปขมท. ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสุรินทร์ ได้ก าหนดจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 โดย ในวันระหว่างที่ 10-11 พฤษภาคม 

2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภฎัสุรินทร์ ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว ทาง มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎสุรินทร์ เกรงว่า หาก ปขมท. จะจัดประชุมวิชาการจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน อาจส่งผลกระทบกับ

จ านวนผู้เข้าร่วม เนื่องจากผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน จึงได้น าเรียนข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 

       ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

          1. เห็นชอบให้คงก าหนดจัดประชุมวิชาการ ในช่วงเวลาเดิม คือ ระหว่างวันที่ 3-4 

พฤษภาคม 2561 
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         2. เสนอให้ปรับหัวข้อเรื่อง จาก“อุดมศึกษาไทย กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

(Thai Higher Education for Sustainable Development Goals – SDGs) เป็น เรื่อง “Digital 

University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างย่ังยืน” 

          3. ให้ทบทวนรายชื่อประธานในที่ประชุม ควรเป็นนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

          4. เสนอแนะให้ประธานในที่ประชุม ได้มีเวลาในการชมการแสดงผลงานของบุคลากร

ดีเด่นแห่งชาติ มากขึ้น 

          5. เสนอแนะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและตรงกับเรื่องที่จัดประชุม อาทิเช่น  

รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ พันเอก ดร. เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ  

รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

          6. การรับและเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัย

นเรศวร หรือ การเปิดบัญชีใหม่นามของการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยระบุผู้ที่สามารถ

ถอนเงินได้สองในสามคน ประกอบด้วย นายใหม่ ภูผา นายธงชัย แสงจันทร์ และ ดร.จิระประภา ศรีปัตตา 

และสามารถออกใบเสร็จค่าลงทะเบียน โดยใช้ใบเสร็จของ ปขมท. ได้ ซึ่ง ผอ. ใหม่ ภูผา จะได้ส่งมอบให้ทาง

มหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป ทั้งนี้ ดร .จิระประภา ศรีปัตตา จะขอปรึกษาการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าจะ

สามารถด าเนินการอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบน และเกิดความคล่องตัวมากท่ีสุด 

          7. ที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าภาพด าเนินการตามข้อเสนอแนะ และแจ้งให้ที่ประชุม

รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

3.2 เรื่อง การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

        ประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบความคืบหน้า การประสานงานและการด าเนินการการขอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยได้ประสานงานและสอบถามไปยังกองอาลักษณ์และ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นสวัสดิการ แต่เป็นการพระราชทานให้จากพระมหากษัตริย์ และมี

ระเบียบและกฏเกณฑ์ที่ชัดเจนแล้วว่าผู้ใดควรได้ ไม่ควรได้อย่างไร   

        ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรด าเนินการต่อและ มอบหมาย ประธาน ปขมท. 

ประสานไปยัง ประธาน ปอมท. เพ่ือด าเนินการเรื่องนี้ร่วมกัน 
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ระเบียบวาระการประชุม 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

   4.1 เรื่องการจัดสวัสดิการต่างๆ เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
 
ระเบียบวาระการประชุม 5 อ่ืนๆ 

5.1  ประธาน ปขมท. เสนอให้มีการพูดคุยหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เรื่อง การ

บริหารงานงานของแต่ละมหาวิทยาลัยในประเด็น การจัดตั้งสภาพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ สภาอาจารย์ หรือ 

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งยังเรียกไม่เหมือนกัน และเป็นไปตามพระราชบัญญัติของแต่ละ

มหาวิทยาลัย ทั้งท่ีเป็นและไม่เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ รวมถึงประเด็นการบริหารงบประมาณในส่วน

ของค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ ด้วย 
   ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้มีการจัดท า KM ร่วมกัน ซึ่งจะมีการหารือในการประชุม
ครั้งต่อไป  
 
 
ปิดประชุมเวลา 16.50 น. 
 
 
   (นางวีณา ฤทธิ์รักษา)    (นางสาวพิกุล แซ่เจน)  (นายเรวัต  รัตนกาญจน์) 
   รองเลขาธิการ คนที่ 1    รองเลขาธิการ คนที่ 2          เลขาธิการ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

            

    


