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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 

 

รายงานการประชุม 

 คณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 84 (3/2561) 
วันพุธ ที่  2 พฤษภาคม 2561 

ณ ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  
 

ผู้มาประชุม 
1. นายจรัญ  ฟุ้งเกียรติคุณ   ที่ปรึกษา ปขมท. 
2. นายบุญสิทธิ์  บัวบาน    ที่ปรึกษา 
3. อาจารย์จิรศักดิ์  บางท่าไม้   ที่ปรึกษา 
4. นายคมกริช ชนะศรี     ประธาน/ 
                       ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                          
5. ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันค า   รองประธานคนที่ 2/ 
      กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6. นางสาวปัทมา จักษุรัตน์   ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน 
7. นายใหม่ ภูผา        รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1  มหาวิทยาลัยบูรพา 
8. ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน    ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ 
      รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงานงาน คนที่ 1   
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
9. นายนิคม หล้าอินเชื้อ    ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
10. นายประสาน  ชนาพงษ์จารุ   ผู้อ านวยการฝ่ายแผน 
11. นางสาวนุษรา  ปานกรด    กรรมการบริหาร 
12. นายเรวัต  รัตนกาญจน์    เลขาธิการ 
13. นางวีณา  ฤทธิ์รักษา     รองเลขาธิการ คนที่ 1 
14. นางสาวพิกุล  แซ่เจน     รองเลขาธิการ คนที่ 2 
15. นายส าราญ  ค าแพ     กรรมการบริหาร 
16. นายธงชัย  แสงจันทร์   กรรมการบริหาร 
17. ผศ.ฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   
18. นายชูโชค ชูเจริญ รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
19. ดร.จิระประภา ศรีปัตตา   ประธาน สภาข้าราช พนักงาน และ   

 ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
20. นางรินนภา  รัตนวิไลวรรณ   กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
21. นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี    ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
22. นายศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
23. ดร.ชลภัสสรณ์ บินอิบรอฮีม   เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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24. นางสาวภาวรรณ  พันธ์ไพโรจน์  รองเลขาธิการสภาพนักงาน 

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
25. นางอนงค์  หะรีเมา    กรรมการสภาพนักงาน 
 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
26. ผศ. ธีระชน  พลโยธา ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
       
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายไพโรจน์  กรุยทอง     รองประธานคนที่ 1/ 
      รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2. ดร.รัชชนนท์  แกะมา     กรรมการบริหาร 
3. นางจริยา  ปัญญา    กรรมการบริหาร       
4. ประธานสภาพนักงาน     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยนครพนม 
6. ผู้แทนสายสนับสนุน    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
7. ผู้แทนสายสนับสนุน    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
8. ผู้แทนสายสนับสนุน    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
9. ประธานสภาพนักงาน    มหาวิทยาลัยพะเยา 
10. ผู้แทนสายสนับสนุน    มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
11. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
12. ประธานสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
13. ประธานสโมสรบุคลากร   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
14. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
15. ประธานสภาพนักงาน   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
16. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
17. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
18. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
19. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
20. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
21. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

  

 เปิดประชุมเวลา  13.30  น. 
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 ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกล่าวขอบคุณสภาข้าราช พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ทีใ่ห้เกียรตริับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชกาการ ปขมท. ประจ าปี 2561 และการจัดประชุมคณะกรรมการ  ปขมท.  
สมัยสามัญ ครั้งที่ 84 (3/2561) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นเรศวร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร. จิระประภา ศรีปัตตา ประธานสภาสภาข้าราช พนักงาน และลูกจ้าง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และทีมงาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น    

และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระที ่1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  วาระท่ี 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ปขมท. 

ไม่มี 
 

วาระท่ี 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกรรมการ ปขมท.   

  ผศ. ธีระชน  พลโยธา ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  

แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบว่า นายบัญชา ลิ่มก าเนิด ได้พ้นจากการเป็นกรรมการ และได้เลือกตั้งกรรมการท่านใหม่  

คือ ดร. เกษทิพย์ ปลื้มวงศ์  

ที่ประชุมรับทราบ  

 วาระท่ี 1.3 เรื่องรายงานสถานะการเงิน เดือน มีนาคม – เมษายน  2561  

  นายใหม่ ภูผา ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ได้รายงานสถานะการเงินช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2561 

รวมรายรับทั้งสิ้น จ านวน 699,065.15 บาท มีรายจ่าย 33,975.00 บาท คงเหลือ 665,090.15 บาท 

ส าหรับการจ่ายค่าบ ารุงสมาชิกของ ปขมท. ประจ าปี 2561 นั้น มีมหาวิทยาลัยสมาชิกที่แจ้งการโอนเงินแล้ว 

จ านวน 28 มหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยมี 3 มหาวิทยาลัย ที่ฝ่ายการเงิน ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นของ

มหาวิทยาลัย/สถาบันใดที่จ่ายค่าสมาชิก ซึ่งจะมีการตรวจสอบต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

การประชุม  

ที่ประชุมรับทราบ  

 วาระท่ี 1.4 เรื่องรายงานการจัดท าวารสารวิชาการ ปขมท. ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1  

  ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ฝ่ายวิชากาได้ด าเนินการจัดท า

วารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2561) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีบทความรับเชิญ

พิเศษ เรื่อง บทบาทและหน้าที่บุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาไทย จาก รองศาสตราจารย์ ดร. 

วัลลภ สันติประชา อดีตคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสามารถอ่านและ 

download ได้ที่ http://www.council-uast.com/newspaper.php 

   ที่ประชุมรับทราบ  

 

http://www.council-uast.com/newspaper.php
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ระเบียบวาระการประชุม 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   

 วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 83 

(2/2561) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารส านักงานอธิการบดี (ภปร) 

มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม   

  

ระเบียบวาระการประชุม 3 วาระสืบเนื่อง  

 วาระท่ี 3.1 โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “Digital University 

: บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ 

ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

 ดร. จิระประภา ศรีปัตตา ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งให้ที่

ประชุมทราบว่า ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 มีผู้สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2560 

แล้ว จ านวนประมาณ 300 คน ซึ่งเป็นไปตามที่ตั้งแผนไว้ และทีมท างานของสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดเตรียมการต่าง ๆ ไว้เรียบร้อย และมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านแล้ว  

ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความขอบคุณที่มหาวิทยาลัยนเรศวร รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

วิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2560  

วาระท่ี 3.2  เรื่อง แนวทางการปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและ

ลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552    

ประธานเสนอถอนวาระออกไปก่อน และมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันค า รองประธาน คนที่ 2 

จัดท าร่างข้อบังคับฯ ให้เรียบร้อย และน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาเป็นเบื้องต้น ก่อน

ด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป  

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุม 4 วาระเพื่อพิจารณา  

  วาระที ่4. 1. เรื่องการเลือกตั้งประธาน ปขมท. ชุดที่ 20  

  ด้วยนายคมกริช ชนะศรี ประธาน ปขมท. ชุดที่ 19 จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 15 

กันยายน 2561 ซึ่งจะต้องด าเนินการเลือกตั้งประธาน ปขมท. ชุดที่ 20 ให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระไม่น้อยกว่า 

120 วัน ตามข้อ 16 และการได้มาซึ่งประธาน ปขมท. ตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับที่ประชุมสภาข้าราชการ 

พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552  
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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 

 

 ที่ปรึกษาอาวุโสสูงสุดในที่ประชุม คือ นายจรัญ ฟุ้งเกียรติคุณ ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

ประธาน ปขมท. ชุดที่ 20 โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มาประชุม ได้รับเลือกเป็นประธาน  

ปขมท. ตามข้อ 11 วรรคสาม โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อนายคมกริช ชนะศรี เพียงรายชื่อเดียว ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

จึงเสนอให้มีการลงคะแนนเสียงรับรอง โดยมีผู้รับรอง 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   

 ที่ประชุมจึงมีมติ เห็นชอบผลการเลือกตั้ ง ให้นายคมกริช  ชนะศรี   ประธานสภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน ปขมท. ชุดที่ 20 โดยให้ประธาน ปขมท. ชุดที่ 1๙  ออกค าสั่งแต่งตั้ง 

ให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง และด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับฯ ต่อไป 

  วาระท่ี 4.2 เรื่องข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา ปขมท. ในอนาคต ชุดที่ 20 

 ประธานเสนอให้มีการสัมมนาที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ ปขมท. เพ่ือให้

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา เพ่ือเป็นข้อมูลให้ ประธาน ปขมท. ชุดที่ 20 และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องได้ด าเนินการต่อไป ซึ่งจะมีการก าหนดสัมมนาอีกครั้งหนึ่ง  

 ที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว 

       
ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 
   (นางวีณา ฤทธิ์รักษา)                (นางสาวพิกุล แซ่เจน)             (นายเรวัต  รัตนกาญจน์) 
   รองเลขาธิการ คนที่ 1                รองเลขาธิการ คนที่ 2                      เลขาธิการ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม            ผู้บันทึกรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


