
รายงานการประชุม (1) 
 

ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (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 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ  

ครั้งที่ 82 (1/2561) 
เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561 

ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ผู้มาประชุม 
1. นายคนอง วรรณศรี     ที่ปรึกษา 

ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

2. นายคมกริช ชนะศรี     ประธาน 
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันค า   รองประธานคนที่ 2 
กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. นางสาวปัทมา จักษุรัตน์   ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน 
5. นายใหม่ ภูผา         ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา 
6. นายนิคม หล้าอินเชื้อ    ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
7. นายประสาน  ชนาพงษ์จารุ   ผู้อ านวยการฝ่ายแผน 
8. นางจริยา ปัญญา     กรรมการบริหาร 
9. นางสาวนุษรา  ปานกรด    กรรมการบริหาร 
10. นายเรวัต  รัตนกาญจน์    เลขาธิการ 
11. นางวีณา  ฤทธิ์รักษา     รองเลขาธิการ คนที่ 1 
12. นางสาวพิกุล  แซ่เจน     รองเลขาธิการ คนที่ 2 
13. นางพรพิมล  บุญศิริ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
14. นายบุญมี พูลภาพ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
15. นายสุธี สังข์เทศ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
16. นายไพศาล สุนทรนนท์    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
17. นายครีีวัฒน์ จันทร์ตรี    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
18. นายศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
19. ดร.ชลภัสสรณ์ บินอิบรอฮีม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
20. นายวสุ  ละอองศรี    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
21. นางศรีกุล นันทะชมภู   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายไพโรจน์  กรุยทอง     รองประธานคนที่ 1 
2. ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน    ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
3. ดร.รัชชนนท์  แกะมา     กรรมการบริหาร 
4. นายธงชัย  แสงจันทร์     กรรมการบริหาร 



รายงานการประชุม (2) 
 

ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (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 

5. นายส าราญ  ค าแพ     กรรมการบริหาร 
6. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยนครพนม 
7. ผู้แทนสายสนับสนุน    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
8. ผู้แทนสายสนับสนุน    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
9. ผู้แทนสายสนับสนุน    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
10. ประธานสภาพนักงาน   มหาวิทยาลัยพะเยา 
11. ผู้แทนสายสนับสนุน    มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
12. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
13. ประธานสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
14. ประธานสโมสรบุคลากร   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
15. ประธานชมรมข้าราชการและพนักงาน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
16. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
17. ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
18. ประธานสภาข้าราชการ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
19. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
20. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
21. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
22. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
23. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
24. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมโดยการกล่าวต้อนรับผู้มาประชุมและขอบคุณ นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน และส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับเป็น
เจ้าภาพจัดงานประชุมในครั้งนี้ โดยได้จัดเตรียมการต้อนรับซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาประชุมเป็นอย่างดี 
ประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้ 
  
ระเบียบวาระที ่1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะครบวาระการด ารง

ต าแหน่ง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  ขณะนี้ก าลังด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  
โดยประธานในฐานะประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา
อธิการบดี   รวมถึงสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  
จึงก าหนดให้ทุกส่วนงานเสนอชื่อไปยังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  
ซ่ึงคาดว่าภายในเดือนมิถุนายน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะมีอธิการบดคีนใหม ่

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



รายงานการประชุม (3) 
 

ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ ๑๙ 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 
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 1.2 การจัดท าเว็บไซต์ ปขมท. และสาร ปขมท.สัมพันธ์ 
ประธานมอบหมายให้ นายนิคม หล้าอินเชื้อ ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเรื่องการจัดท าสาร 

ปขมท. สัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2561 ประจ าเดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2561 จัดท าจ านวนสามฉบับต่อปี 
ฉบับละ 1,000 ชุด  (สี่เดือน/หนึ่งฉบับ) เพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงาน 
ต่าง ๆ ของ ปขมท.  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.3  การรายงานสถานะการเงิน เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 
ประธานได้มอบหมายให้ นายใหม่  ภูผา  ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน  รายงานสถานะการเงิน ตั้งแต่

เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 ดังนี้   
          1. รายจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2560  รวมเป็นเงิน 23,815  บาท   
          2. รายจ่ายเดือนธันวาคม  2560   รวมเป็นเงิน 28,865  บาท 
      ยอดเงินคงเหลือ    รวมเป็นเงิน 618,240.28  บาท 
          รายงานสถานะการเงินดังกล่าวมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้  ให้ฝ่าย
การเงินเพ่ิมเติมข้อมูลสมาชิกเครือข่ายที่ช าระเงินสนับสนุนแล้ว และยังไม่ช าระเงินสนับสนุน และการส่ง
หนังสือถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนในฐานะสมาชิก ซึ่งตัวแทน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้แจ้งให้ทราบว่าจะน าเรียนผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.4  รายงานสรุปการประชุมเครือข่ายบริหารและธุรการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบ 

บริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย 
          ประธานได้แจ้งให้ทราบว่า การประชุมเครือข่ายบริหารและธุรการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนา
ระบบบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 เรื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจ านวน 426 คน ทั้งนี้มี
ข้อเสนอแนะจากการประชุม  คือ การใช้เวลายังไม่เหมาะสมเนื่องจากมีผู้น าเสนอผลงานเป็นจ านวนน้อย หาก
มหาวิทยาลัยใดสนใจเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเครือข่าย สามารถแจ้งความจ านงได้ที่ ผู้อ านวยการฝ่าย
เครือข่ายและสนับสนุนและส าหรับเครือข่ายที่จะก่อตั้งขึ้นใหม่ ได้แก่ เครือข่ายกายภาพและเครือข่ายพัฒนา
ระบบงานทรัพยากรบุคคล  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.5  การจัดประชุมวิจัยระดับชาติ โครงการค่ายฝึกอบรมการท าวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6  

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดประชุมวิจัยระดับชาติ  โครงการค่ายฝึกอบรมการท าวิจัย 
และผลงานทางวิชาการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6  ระหว่างวันที่ 1-3 
กุมภาพันธ์ 2561  นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งไม่ได้รับทราบข้อมูลหรือทราบข้อมูลกะทันหัน จึง
ขยายเวลาการรับสมัคร จากเดิม 25 มกราคม 2561 เป็น 31 มกราคม  2561  ซึ่งมีจ านวนผู้สมัครปัจจุบัน 
158 คน อยู่ในระดับที่น่าพอใจ  

ที่ประชุมรับทราบ 
 



รายงานการประชุม (4) 
 

ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (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 

ระเบียบวาระที ่2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
วาระที่ 2.1 ประธานขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ ปขมท.  

สมัยสามัญ ครั้งที่ 81 (4/2560) เม่ือวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560  ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา  
วิทยาเขตเชียงราย  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอให้แก้ไขดังนี้ 
1. รายชื่อผู้มาประชุม คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนหลายต าแหน่ง ให้ใส่ทุกต าแหน่ง 
2. ตัดรายชื่อผู้ไม่มาประชุมล าดับที่ 6 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

               อุบลราชธานี ออก 
3. ตัดรายชื่อผู้ไม่มาประชุมล าดับที่ 20 ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพาออก 
4. รายชื่อผู้ไม่มาประชุมล าดับที่ 21 ปรับชื่อจากประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัย 

     รามค าแหง แก้ไขเป็นประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
5. รายชื่อผู้ไม่มาประชุมล าดับที่ 26 แก้ไขรายชื่อเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
6. ตัดรายชื่อผู้ไม่มาประชุมล าดับที่ 29 ออก เนื่องจากซ้ ากัน 
7. แก้ไขค าน าหน้าชื่อ จาก นางปัทมา จักษุรัตน์  แก้เป็น  นางสาวปัทมา  จักษุรัตน์ 
8. แก้ไขตัวสะกดนามสกุลของ ดร. จรงค์ศักดิ์ พุมนวล เป็น ดร. จรงค์ศักดิ์ พุมนวน 
9. เพ่ิมเลขหน้าทุกหน้า 
10.วาระ 1.5 ปรับเป็น วาระเพ่ือพิจารณา 
11. วาระ 4.1 ปรับจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน และปรับจากวาระเพ่ือพิจารณาเป็นเรื่องแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
และมีมติมตริับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 81 (4/2560)  

ตามท่ีได้แก้ไขแล้ว 
 
ระเบียบวาระที ่3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 ความคืบหน้าการด าเนินงานการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 
2560  

คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี 2560  
ได้ประชุมหารือ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ผลจากการประชุม พบว่ามีผู้ส่งผลงานทั้งหมด 18  
มหาวิทยาลัย/สถาบัน รวม  61 ผลงาน ซ่ึงการด าเนินการพิจารณาผลงานของคณะกรรมการก็เป็นไปตาม
ก าหนดกรอบเวลา  

ที่ประชุมรับทราบ และมอบประธานอนุกรรมการพิจารณาผลงานด้านต่าง  ๆ ท าหนังสือถึง
ประธานสภาฯหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องผู้ส่งผลงานแจ้งให้ทราบผลการคัดเลือกเบื้องต้น 
 

3.2 ความคืบหน้าการด าเนนิงานการจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2561 
เนื่องจากเจ้าภาพในการด าเนินงานจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2561 ติดภารกิจ จึงไม่สามารถ

น าเสนอความคืบหน้าในการด าเนินงาน ในครั้งนี้ได้  โดยจะน าเสนอรายงานในการประชุมครั้งต่อไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



รายงานการประชุม (5) 
 

ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (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 

3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดสวัสดิการ และการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล  

ที่ประชุมได้เชิญวิทยากร คือ นางจริยา ปัญญา ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 
มาบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง การจัดสวัสดิการ และการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล   

ที่ประชุมรับทราบ และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังกล่าว  
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
           4.1 การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 20 

 เนื่องจากประธานและคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 19 จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
ในวันที่ 14 กันยายน 2561  ซึ่งตามข้อบังคับต้องมีการพิจารณาด าเนินการเลือกตั้งก่อนครบวาระไม่น้อยกว่า 
120 วัน ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยก าหนดวันในการเลือกตั้งคือ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 
13.30 – 15.00 น. ณ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ขอให้สมาชิกทุกมหาวิทยาลัยมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
กัน หากประธานสภาฯ ไม่สามารถมาประชุมได้ ขอให้มอบหมายตัวแทนมาประชุม  ตามข้อบังคับ ปขมท. 
หมวด 2 ข้อ 8 และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ 
 
 4.2 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ประจ าปี 

พ.ศ. 2561 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบดังนี้    

คร้ังที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร/

คณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ  

วันที่ สถานที่จัดประชุม 

1/2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร  26 มกราคม 2561 ส านักสง่เสริมศิลปวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

82(1/2561) ประชุมคณะกรรมการ ปขมท.  

สมัยสามัญ  

27 มกราคม 2561  ส านักสง่เสริมศิลปวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2/2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร  23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลยับูรพา 

83(2/2561) ประชุมคณะกรรมการ ปขมท.  

สมัยสามัญ  

24 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลยับูรพา 

84(3/2561) ประชุมคณะกรรมการ ปขมท.  

สมัยสามัญ 

2 พฤษภาคม 2561  

 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

3/2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

85(4/2561) ประชุมคณะกรรมการ ปขมท.  

สมัยสามัญ 

 

14 กรกฎาคม 2561 

 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  



รายงานการประชุม (6) 
 

ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (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 

4/2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร 21 กันยายน 2561 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

86(5/2561) ประชุมคณะกรรมการ ปขมท.  

สมัยสามัญ 

22 กันยายน 2561 

 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

5/2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร  23 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลยัมหิดล 

87(6/2561) ประชุมคณะกรรมการ ปขมท.  

สมัยสามัญ 

24 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 การตีความตามข้อบังคับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปขมท.)  

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับเรื่องการตีความตามข้อบังคับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เดิม ซึ่งมีประเด็นบางประการที่ยังไม่ชัดเจน จึงเห็นควรให้ตั้ง
คณะท างาน เพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อบังคับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย (ปขมท.)  ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในการตีความเรื่องต่างๆ เช่น 
ข้อ 8  ข้อ 31 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 
 
5.2 การเตรียมเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ  ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2562  
ที่ประชุมได้หารือเก่ียวกับการเตรียมเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2562 ล่วงหน้า

เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่จะรับเป็นเจ้าภาพจะได้มีเวลาในการเตรียมด าเนินงาน ซึ่งที่ประชุมเสนอให้พิจารณา
เรื่องดังกล่าวในการประชุมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบ 
 
5.3 การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับหัวข้อในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งต่อไป โดยได้พิจารณาหัวข้อ

บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพว่ามีความน่าสนใจ โดยจะเรียนเชิญคุณไพศาล สุนทร

นนท์ เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มาเป็น

วิทยากรบรรยาย 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 

 
ปิดประชุมเวลา 14.50 น. 
 

เลิ 
   (นางวีณา ฤทธิ์รักษา)    (นางสาวพิกุล แซ่เจน)  (นายเรวัต  รัตนกาญจน์) 
   รองเลขาธิการ คนที่ 1    รองเลขาธิการ คนที่ 2          เลขาธิการ 
 ผู้จดรายงานการประชุม   ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


