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รายงานการประชุม 
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

 สมัยสามัญ ครั้งท่ี 78 (1/2560) 
 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 
ผู้มาประชุม 

1) รศ. ลาวัณย์ ไกรเดช   ที่ปรึกษา 
2) นางยุคล ทองตัน  ที่ปรึกษา 
3) นายวิฑูรย์  อร่ามพงษ์พันธ์   ที่ปรึกษา 
4) นางวงเดือน  ปริปุณณะ  ที่ปรึกษา 
5) นายอภิสิทธิ์   มฤคพิทักษ์  ที่ปรึกษา 
6) นายจรัญ   ฟุ้งเกียรติคุณ  ที่ปรึกษา 
7) นายคมกริช   ชนะศรี  ประธาน 

    ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

8) นายไพโรจน์   กรุยทอง  รองประธานคนที่ 1 
    รองประธานสภาสภาคณาจารย์  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

9) ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันค า  รองประธานคนที่ 2 
10) ดร.จรงค์ศักดิ์  พุมนวน  ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

    รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงานคนที่ 1  
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

11) นายใหม่   ภูผา   ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
    เลขาธิการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา  

12) นายนิคม   หล้าอินเชื้อ  ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
13) นายชวลิต  เข่งทอง  ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
14) นางจริยา  ปัญญา  กรรมการบริหาร 

    มหาวิทยาลัยมหิดล 
15) นางสาวนุษรา   ปานกรด   กรรมการบริหาร 
16) ดร.รัชชนนท์  แกะมา  กรรมการบริหาร 
17) นายธงชัย แสงจันทร์  กรรมการบริหาร 

    ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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18) นายส าราญ   ค าแพ   กรรมการบริหาร 

    กรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
19) นายเรวัต   รัตนกาญจน์  เลขาธิการ 

  ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 

20) นางวีณา   ฤทธิ์รักษา   รองเลขาธิการ คนที่ 1 
21) นางสาวพิกุล   แซ่เจน  รองเลขาธิการ คนที่ 2 
22) นายคะนอง ตีเมือง   รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา 
23) นายชนาธิป หวังวรวงศ์   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

    มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
24)  นางสาวพะยอม ธนมี    กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ 

    แทนประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ 
25) นายชูโชต ชูเจริญ   รองประธานสภาพนักงานสายสนับสนุน 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
26) นายสิทธิชัย  พันเศษ   รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
27) นางสาวอรดา   เกรียงสินยศ   รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
28) นายบุญมี  พลภาพ  กรรมการสภาสภาคณาจารย์ 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1) นางสาวปัทมา จักษุรัตน์  ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายและสนับสนุน 
2) นายนิคม หล้าอินเชื้อ  ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
3) นายประสาน ชนาพงษ์จารุ  ผู้อ านวยการฝ่ายแผน 
4) ประธานสภาข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
5) ประธานสภาข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยนครพนม 
6) ประธานสภาข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
7) ประธานสภาข้าราชการ/พนกังานสภาข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
8) ประธานสภาข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
9) ประธานสภาข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
10) ประธานสภาข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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11) ประธานสภาข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยศิลปากร 
12) ประธานสภาข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
13) ประธานสภาข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
14) ประธานสภาข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
15) ประธานสภาข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
16) ประธานสภาข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
17) ประธานสภาข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
18) ประธานสภาข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
19) ประธานสภาข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
20) ประธานสภาข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
21) ประธานสภาข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
เริ่มประชุม  13.15 น.  

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ปขมท.  
      1.1.1 เรื่อง ประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย (ปขมท.) ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 19 ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 
2559 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
      ที่ประชุมรับทราบ 
       1.1.2 เรื่อง ประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย (ปขมท.) ฉบับที่ 2/2559 เรื่อง แต่งตั้งท่ีปรึกษา ปขมท. ชุดที่ 19 ฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
      ที่ประชุมรับทราบ 
      1.1.3 เรื่อง สถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 

      มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภาคใต้ได้จัดตั้งศูนย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่
ภาคใต้ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือในแต่ละจังหวัดที่
ได้รับผลกระทบ มีการรับบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างดี  

    ที่ประชุมรับทราบ 
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      1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการบริหาร ปขมท. 
   1.2.1 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน
สูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง รายละเอียดตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 โดยทาง ปขมท. จะจัดท าหนังสือทวง
ถามความคืบหน้าและให้มีการทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมกฎ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าว ให้ครอบคลุมถึง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) โดยทาง ผอ.จริยา ปัญญา จะช่วยในการร่าง
หนังสือเพื่อน าเสนอ สกอ. พิจารณาต่อไป 
   ที่ประชุมรับทราบ 
       1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ปรึกษา ปขมท.  
   -ไม่มี- 
       1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธานสภาข้าราชการ/พนักงาน 
   1.4.1 สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาฯ ชุดใหม่ เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2559  โดยมี ผศ.
มนตรี เข็มราช เป็นประธานสภาฯ 
   ที่ประชุมรับทราบ 
   1.4.2 พรบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารงานแบบสองสภาคือ สภาอาจารย์ กับสภาพนักงาน และปัจจุบันมหาวิทยาลัย(ธรรมศาสตร์ ได้
ด าเนินการบริหารงานแบบสองสภาเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของสภาพนักงานมี นางพรพิมล บุญศิริ เป็น
ประธานสภาพนักงาน 
   ที่ประชุมรับทราบ 
   1.4.3 ตัวแทนสภาฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แจ้งอาการป่วย
ของ ศ.ดร.อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ อดีตประธาน ปอมท. และประธานสภาคณาจารยแ์ละพนักงานของ มจธ.  
โดยท่ีประชุมมอบหมายให้ รองประธาน ปขมท. คนที่ 1 เป็นตัวแทนเยี่ยมและแสดงความห่วงใย  
        1.5 เรื่องรายงานฐานะทางการเงินของ ปขมท. สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีเงินคงเหลือจ านวน 478,139.78 บาท รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

– ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 เรื่อง การจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2560  

ประธานน าเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมรับทราบ (ร่าง) โครงการจัดประชุมวิชาการ ปขมท. 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 เรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0 กับอุดมศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560  
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ซึ่งได้มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 
1/2560 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดของ (ร่าง) โครงการฯ และก าหนดการ ตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 

ก าหนดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2560 
“ไทยแลนด์ 4.0 กับอุดมศึกษาไทย” 

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 
 
 

08.00-08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30-08.45 น.  วีดีทัศน์แนะน า ปขมท. /ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นฯ  

และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
08.45-09.00 น.  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2560 

โดย อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
09.00-10.00 น.  กล่าวรายงานการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2560 
   โดย ประธาน ปขมท. นายคมกริช ชนะศรี 
   พิธีเปิดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2560 

และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  “ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ ไทยแลนด์ 4.0”  
  โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 

10.00-10.30 น.  พิธีมอบเข็มรางวัล และเกียรติบัตรแก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 
ปขมท. ประจ าปี 2559 โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.  บรรยายพิเศษ “บุคลากรอุดมศึกษากับ ไทยแลนด์ 4.0” 
   โดย อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.  บรรยายหัวข้อ“อุดมศึกษาไทย 4.0” 
   โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์  

ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
14.30-14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง   
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14.45-16.00 น.  บรรยายหัวข้อ“มหาวิทยาลัยรวมใจขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 
   โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล 

รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
16.00-18.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00-21.30 น.  งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมฯ และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลฯ  

ณ โรงแรมเอเชีย 
 

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 
 

09.00-10.30 น.  บรรยาย หัวข้อ“Idea acceleration & Experiential learning for  
Thai University” (ให้ปรับหัวข้อบรรยายเป็นภาษาไทย) 

   โดย “กระทิง” เรืองโรจน์ พูลผล 
10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.  บรรยาย หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับอุดมศึกษาไทย” 
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล  อนันตา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช  
   จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.  ตามรอยธรรม/บรรยายธรรม หัวข้อ“การใช้สติ รับมือนวัตกรรม” 
   โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  

หรือ พระมหาสมปอง 
14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-15.15 น.  บรรยาย  หัวข้อ “ความสุขในการท างานในฐานะสายสนับสนุน” 
   โดย ดร.รัชชนนท์  แกะมา ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ปี 2559        
   ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
15.15-16.30 น.  บรรยาย หัวข้อ "แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา" 
   โดย เลขาธิการ สกอ. 
16.30 น.  พิธีปิดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2560 
   โดย เลขาธิการ สกอ. 

 
  3.2 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. 
ประจ าปี พ.ศ. 2559  
  ประธานแจ้งท่ีประชุมเรื่อง การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 
ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยทาง ปขมท. ได้ส่งหนังสือไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน พร้อมประกาศฯ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 
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2559 ไปด้วยแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันในการพิจารณาเสนอรายชื่อบุคลากร
สายสนับสนุนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ โดยก าหนดภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
  ที่ประชุมรับทราบ และมีให้แก้ไขดังนี้ 

1. ให้แก้ไขค าว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงาน
ดีเด่น” เป็น “หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงาน
ดีเด่นแห่งชาติ” 

2. บรรทัดที่ 3 แก้ไข พ.ศ. ของระเบียบฯ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้
มีผลงานดีเด่น จาก “พ.ศ. 2559” เป็น “พ.ศ. 2558”  

 
  3.3 เรื่อง การน าวารสารวิชาการ ปขมท. เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 

  ประธานมอบหมายให้ ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ปขมท. น าเสนอข้อมูลในการเตรียมการ
ปรับปรุงและพัฒนาวารสารวิชาการของ ปขมท. เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

  ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายให้ ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ปขมท. 
เป็นผู้ดูแลในภาพรวม ให้มีการประสานงานและข้อมูลระหว่างทีมท างานวารสารชุดเก่ากับชุดใหม่อย่างต่อเนื่อง  
ทั้งในด้านการจัดการและด้านวิชาการ รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงวารสารวิชาการ ปขมท. เพื่อปรับปรุง
วารสารให้เป็นไปตามมาตรฐานในการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1  เรื่อง การสัมมนาจัดท าแผนการบริหารและด าเนินการ ปขมท. ชุดที่ 19 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ 2560 -2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้จัดสัมมนาฯ ในระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560  
ณ อัมพวา จ. สมุทรสงคราม รายละเอียดดังนี้ 

- การเดินทาง : วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 นัดพบรวมพลกันทีส่ภาข้าราชการฯ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง เวลา 12.30 น. โดยมหาวิทยาลัยรามค าแหงสนับสนุนรถบัสปรับอากาศ  
  - มอบฝ่ายเลขาธิการ จัดท าโครงการ/ก าหนดการ และงบประมาณ โดยประสานงานกับ
ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินเพื่อเสนออนุมัติต่อไป 
  - ผู้ร่วมเดินทาง : ที่ปรึกษา กรรมการบริหารทุกคน และกรรมการสามัญทุกคน  
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  4.2 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมในเขตภาคใต้ 
  ประธานเสนอแนวทางและหารือในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่สนับสนุนทุนช่วยเหลือมหาวิทยาลัยท่ีประสบภัยน้ าท่วม เนื่องจาก
ระยะเวลาผ่านมาพอสมควร ซึ่งหลายพื้นที่น้ าลดแล้ว ทั้งนี้ ให้น าเรื่องช่วยเหลือมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกในกรณี
มีเหตุภัยพิบัติเข้าที่ประชุมสัมมนาฯ เพื่อหารือและก าหนดกฎเกณฑ์ต่อไป 
 
  4.3 เรื่อง คณะกรรมการเครือข่ายบุคลากรส านักงานบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดสัมมนา 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง คณะกรรมการเครือข่ายบุคลากรส านักงานบุคลากร
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดกิจกรรมสัมมนาที่จังหวัดระยอง 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติสนับสนุนเงินจ านวน 10,000 บาท  เนื่องจากเป็นบุคลากร 
สายสนับสนุนบุคลากรที่ช่วยเหลือดูแลกลุ่มคนของสภาอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ 
ปขมท. โดยมีเงื่อนไข เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาขอให้จัดส่งรายงานสรุปการสัมมนามายัง ปขมท. เป็นหลักฐานด้วย 
ทั้งนี้ เสนอให้ ปขมท. มีการวางระบบเพื่อการสนับสนุนงบประมาณเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
 
ปิดการประชุม 16.30 น. 
 
 
   (นางวีณา ฤทธิ์รักษา)    (นางสาวพิกุล แซ่เจน)  (นายเรวัต  รัตนกาญจน์) 
   รองเลขาธิการ คนที่ 1    รองเลขาธิการ คนที่ 2          เลขาธิการ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


