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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 85 (4/2561) 
วันเสาร ์ที่ 14 กรกฎาคม 2561  

ณ ห้องประชุมโรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี   
 

ผู้มาประชุม 
1. อาจารย์จิรศักดิ์ บางท่าไม้  ที่ปรึกษา ปขมท. 
2. นายคมกริช   ชนะศรี    ประธาน ปขมท./ 
                       ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                           
3. นางสาวปัทมา  จักษุรัตน์  ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน   
4. นายนิคม   หล้าอินเชื้อ  ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
5. นางสาวนุษรา   ปานกรด   กรรมการบริหาร 
6. นายส าราญ    ค าแพ    กรรมการบริหาร 
7. นายธงชัย    แสงจันทร์  กรรมการบริหาร 
8. นายเรวัต    รัตนกาญจน์   เลขาธิการ ปขมท. 
9. นางวีณา    ฤทธิ์รักษา   รองเลขาธิการ ปขมท. คนที่ 1 
10. นายคนอง   วรรณศรี   ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
11. ดร.อนุวัฒน์   วัฒนพิชญากูล  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
12. นายคีรีวัฒน์  จันทร์ตรี  ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
13. ผศ. ฉัตรชาย  ศุภจารีรักษ์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   
14. ดร. จิระประภา  ศรีปัตตา   ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
15. นางรินนภา   รัตนวิไลวรรณ  กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
16. นายไพศาล   สุนทรนนท์  เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงานงาน    
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
17. ผศ. ชาติหญิง   กสิบาล   รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 มหาวิทยาลัยนครพนม 
18. ดร. พลกฤต   แสงอาวุธ  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
19. นางสาวอรดา   เกรียงสินยศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
20. ดร. ผกามาศ   ชูสิทธิ ์   กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
21. อาจารย์ดิษฐชัย   ทัศนุรักษ์  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
22. ดร. ชลภัสสรณ์   บินอิบรอฮีม  เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
23. นายอภินันท์           จิตรเจริญ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายไพโรจน์    กรุยทอง    รองประธาน ปขมท. คนที่ 1/ 
      รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์   ผิวพันค า  รองประธาน ปขมท. คนที่ 2 / 
      กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. ดร. จรงค์ศักดิ์   พุมนวน   ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
4. นายประสาน   ชนาพงษ์จารุ  ผู้อ านวยการฝ่ายแผน 
5. นายใหม่   ภูผา      ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน / 

รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1  มหาวิทยาลัยบูรพา 
6. ดร. รชัชนนท์   แกะมา    กรรมการบริหาร 
7. นางสาวพิกุล   แซ่เจน   รองเลขาธิการ ปขมท. คนที่ 2       
8. ประธานสภาพนักงาน     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
9.ประธานสภาพนักงาน    มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
10. ประธานสภาพนักงาน   มหาวิทยาลัยพะเยา 
11. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
12. ประธานสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
13. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
14. ประธานสภาพนักงาน   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
15. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
16. ประธานสภาพนักงาน    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
17. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
18. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
19. ประธานสภาคณาจารย์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
20. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
21. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
22. ผู้แทนสายสนับสนุน    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
23. ผู้แทนสายสนับสนุน    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
24. ผู้แทนสายสนับสนุน    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
   
 เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 
   ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกล่าวขอบคุณสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้เกียรติ 
รับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร  ปขมท. ครั้งที่ 3/2561 และคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 85 (4/2561) โดยมี ดร. อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้ข้อเสนอแนะในการท างานร่วมกัน พร้อมด้วย นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี ประธาน
อนุกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทีมงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้การ
ต้อนรับอย่างอบอุ่น 
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ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวนุษรา ปานกรด ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้น าบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณค่าใช้จ่าย
บุคลากรเพ่ือใช้ส าหรับเงินเดือนและการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยได้น า
ข้อมูลและสวัสดิการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นกรณีศึกษาศึกษาในการร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้เกิดขึ้นในแต่ละมหาวิทยาลัยตามศักยภาพ งบประมาณ และ
นโยบายของแต่ละมหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมรับทราบ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  วาระท่ี 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ปขมท. 

 ประธาน ปขมท. แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ เป็น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวาระการบริหารคราวละ 4 ปี และอยู่ระหว่างเสนอเพ่ือโปรดเกล้าฯ 
แตง่ตั้งต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกรรมการบริหาร ปขมท.   

  1.2.1 เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
   นางจริยา ปัญญา แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการจัดตั้งเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมี
ผู้อ านวยการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลหรือผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมเป็นกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิจาก 
สกอ. และผู้ เชี่ยวชาญร่วมเป็นที่ปรึกษา และมี  นางจริยา ปัญญา ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้สามารถรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย  สร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์อันเป็นแนวทาง
น าไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ ปขมท. น าไปสู่ประโยชน์ของประชาคม
อุดมศึกษาและสังคมไทย 

  ที่ประชุมรับทราบ ทั้ งนี้  นางจริยา ปัญญา จะได้ เสนอรายชื่อไปยังประธาน ปขมท.  
ผ่านผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุนรับทราบและพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอแต่งต้ังต่อไป 

  1.2.2 เรื่อง การรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 4/2561 และ
คณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 86 (5/2561) 
  เลขาธิการ ปขมท. แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ปขมท. ครั้งที่ 4/2561 และคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 86 (5/2561) โดยเดิมก าหนดไว้ ระหว่าง
วันที่  21-22 กันยายน 2561 ซึ่งตรงกับวันก าหนดพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560  
จึงขอเลื่อนวันประชุมเป็น ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2561 ก าหนดจัดที่โรงแรมกระบี่รีสอร์ท ต. อ่าวนาง  
อ. เมือง จ. กระบี่ ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร และกรรมการ ปขมท. ได้พิจารณาความเหมาะของสถานที่ 
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กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 

โทรศัพท์ ๐๘๑ ๓๒๘ ๗๕๕๓ โทรสาร ๐๗๓ ๓๑๒ ๒๓๒ E-mail : rewat.r@psu.ac.th 

ซึ่งจะใช้จัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2562 และในช่วงเย็นของวันที่ 7 กันยายน 2561 ปขมท. 
ก าหนดจัดงานมทิุตาจิตให้แก่คณะกรรมการฯ ทีจ่ะเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2561 อีกด้วย 
  ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขาธิการตรวจสอบรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 
2561 
 วาระท่ี 1.3 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งประธาน ปขมท. ชุดท่ี 20 
  เลขาธิการ ปขมท. แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องประกาศ ปขมท. ฉบับที่ 1/2561 ลงวันที่ 20 
พฤษภาคม 2561 เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธาน ปขมท. ชุดที่ 20 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ปขมท.  
สมัยสามัญ ครั้งที่ 84 (3/2561) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 มีมติเลือกตั้งให้ นายคมกริช ชนะศรี ประธานสภา
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น ประธาน ปขมท. ชุดที่ 20 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 1.4 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงิน
นอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   ประธาน ปขมท. แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือ
ลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวได้ชะลอการด าเนินการออกไปก่อน 
เนื่องจากเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน และไม่มีความคล่องตัวในการท างานของหลายๆองค์กร รวมถึง
สถาบันอุดมศึกษาด้วย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 
กรกฎาคม 2561 มีข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินการของ ปขมท. หากเกิดกรณีเช่นนี้อีก ดังนี้ 
   1.4.1 คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ไม่เห็นด้วยกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้าง
พนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  
   1.4.2 กรณทีีก่ระทรวงการคลัง หรือกระทรวงอ่ืนใดที่ออกระเบียบในลักษณะเช่นนี้  ทาง ปขมท.  
ควรมีการขับเคลื่อน และควรมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ อย่างรวดเร็วทันการณ์ 
   1.4.3 ปขมท. ควรออกประกาศหรือแถลงการณ์ เพ่ือเป็นการธ ารงสิทธิและช่วยเหลือบุคลากร  
ที่เก่ียวข้องหรือได้รับผลกระทบได้ทันเวลา  

  ที่ประชุมรับทราบ และเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว 

 วาระท่ี 1.5 เรื่องพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา : การพิจารณาเพิ่ม
เงินเดือน 8% ส าหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการ 

  ประธาน ปขมท.  แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องพระราชบัญญัติ  ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา : การพิจารณาเพ่ิมเงินเดือน 8% ส าหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการ  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางจริยา ปัญญา ช่วยในการ
ประสานงานและหาข้อมูลกับทาง สกอ. หรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ชัดเจนว่าในส่วนการด าเนินการของ  
ปขมท. ที่ผ่านมา มีปัญหา หรือขัดต่อข้อกฎหมายอะไรบ้าง และจะสามารถด าเนินการต่อไปได้หรือไม่ อย่างไร และ
เหตุผลใดที่ทาง ปขมท. จะน าไปต่อสู้เพ่ือสายสนับสนุนต่อไป  

   ที่ประชุมรับทราบ   
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 วาระท่ี 1.6 เรื่อง สรุปผลการด าเนินโครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2561 

  ดร. จิระประภา ศรีปัตตา ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร  
แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องสรุปผลการด าเนินโครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2561 เรื่อง “Digital 
University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” จัดโดย สภาข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ ๓ - ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ 
จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. กระแส  ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลให้กับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
อีกด้วย 

   การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมจ านวน ๒๓๓ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้บริหารคณะ หน่วยงานของแต่ละมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ กรรมการและที่ปรึกษา ทปอ. ปอมท. ปขมท. 
ประธานสภาข้าราชการ ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาพนักงาน ประธานสภาชมรมข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้าง กรรมการและสมาชิกสภา ชมรมทุกมหาวิทยาลัย สถาบัน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานเลขานุการ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากรสายสนับสนุนทั้ งภาครัฐ
และภาคเอกชน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซ่ึงผลการประเมินโครงการฯ มีดังนี้ 

   ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยความพึงพอใจมากที่สุดด้านเนื้ อหาการประชุมวิชาการ  
การบรรยายพิเศษ ความเหมาะสมของวิทยากรปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ ด้านประโยชน์ในการเข้าร่วม 
ประชุมวิชาการ ภาพรวมการจัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม การลงทะเบียน และภาพรวมของการจัดการงาน 
และการให้บริการ  

   ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อด้านการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อด้านการจัดงานและการให้บริการ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 

    ๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการประทับใจ พบว่าการได้รับความรู้  
จากวิทยากรทุกท่าน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการท างานต่อไป เนื้อหาและหัวข้อการบรรยายมีความ
หลากหลายสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง การให้การต้อนรับ และการอ านวยความสะดวก มีการสร้างองค์ความรู้
จากวิทยากรในด้านต่างๆ ที่หลากหลายสาขาวิชา การจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ สถานที่จัดประชุม และที่พัก
บรรยากาศ จ านวนคนเข้าร่วมการจัดงานดี อยู่ตลอดงาน คณะกรรมการและทีมงานผู้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเพราะ
เป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมประชุมและมีงานเลี้ยงต้อนรับ ชื่นชมผู้ได้รับรางวัลดีเด่นและ เกียรติยศ และพลังของ 
สายสนับสนุน  

   ๔. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงในการเข้าร่วมโครงการ
ครัง้นี้ ในเรื่องอาหารกลางวัน/อาหารว่างรอนาน และเมนูไม่หลากหลายแตกต่างจากที่อ่ืน ตลอดจนมีคนหลายกลุ่ม 
เรื่องการจัดเตรียมอาหารฮาลาล อาหารมังสวิรัต และอาหารเจ ควรมีความพร้อมมากกว่านี้  ในเรื่องการบรรยาย
บางหัวข้อยังไม่ตอบโจทย์บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนในยุค Digital เรื่องการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม 
เช่น การสร้างสัมพันธ์ของเครือข่ายทั่วประเทศ ฯลฯ เรื่องวิทยากรที่เชิญมาบรรยายเยอะเกินไป ท า ให้ระยะเวลา 
บรรยายน้อย ได้สาระความรู้ไม่ครบถ้วน เรื่องระบบการรับสมัครให้มีข้อมูลผู้สมัคร ต า แหน่ง ประเภทงานที่ 
รับผิดชอบ อีเมล์ เบอร์โทร ประเภทอาหาร เรื่องที่สนใจครั้งต่อไป เรื่องเอกสารประกอบการประชุม การประชุม 
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ควรมีกลุ่มย่อย ท าความรู้จักและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ด้านดิจิตัล เรื่องการจัดหาวิทยากรซ้ าทุกปี  
เรื่องการขอต าแหน่งที่สูงขึ้น ในช่วงแรกมีแต่วีดิทัศน์นานไปกว่าจะได้เริ่มบรรยายจริงๆ ช่วงเวลาในการจัดประชุม 
ยาวเกินไป ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ เรื่องระยะเวลาพิธีเปิดของวันแรก เรื่องแสงสว่างภายนอกห้อง  
ประชุมน้อยท าให้ดูผลงานไม่ถนัด ในหัวข้อบรรยาย R2R ยังไม่จุดประกาย (ไม่โดนใจ) อยากเพ่ิมระยะเวลาการจัด
อบรมเป็น ๓ วัน อยากให้มีการประเมินวิทยากร เรื่องสถานที่ อุณหภูมิในห้องประชุมเย็นเกินไป 

   ๕. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ผู้เข้าร่วมโครงการขอขอบคุณและขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ และวิทยากร ทุกท่าน
ที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ ยอดเยี่ยม ภาพรวมดีแล้ว ขอแสดงความชื่นชมและเป็นก าลังใจให้ หากมีโอกาสหน้า 
อยาก เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพเครือข่ายด้วย จัดดีแล้ว และควรจัดอีกอย่างต่อเนื่อง เนื้อหาของวิทยากร เช่น  
ดร. ธีรยุทธตรงใจ ตรงประเด็น ขอบคุณและเป็นก าลังใจให้จัดประชุมดีๆ ให้แก่พนักงานสายสนับสนุนต่อไปจัดที่
พิษณุโลกอีกช่วงฤดูหนาว เป็นก าลังใจให้สายสนับสนุนเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับ สถานที่จัดประชุมและ
วิทยาบรรยายมีผลต่อการเข้าร่วมประชุม หัวข้อบรรยายทันสมัย อ่ืนๆ โดยรวมดีมาก ยกเว้นวิทยากรบางท่าน 
เนื้อหาและรายละเอียด ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 

   ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลสรุปผลการด าเนินโครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2561 เพ่ิมเติม
ได้ที่เวปไซท์ ปขมท. ที่ http://www.council-uast.com/index.php 

วาระท่ี 1.7 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2561 
   ประธาน ปขมท. แจ้งที่ประชุมทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ในคราวประชุม

ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายคนอง วรรณศรี ประธานสภา
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมอบหมายให้น าเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการฯ เพ่ือเสนอแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ปขมท. ว่าด้วยการ
คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. พ.ศ. 2558  

 ที่ประชุมรับทราบ และหากกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการหรือประสงค์
จะแก้ไข เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกฯ สามารถแจ้งที่ นายคนอง วรรณศรี ได้โดยตรง เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลน าเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาในล าดับต่อไป 

ระเบียบวาระการประชุม 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
 วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 84 
(3/2561) เม่ือวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.  
ครั้งที่ 84 (3/2561) เมื่อวันพุธที่ 2 พฤาภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไขต าแหน่งของนายคมกริช 
ชนะศรี จาก ประธาน เป็น ประธาน ปขมท. ในทุกหน้าที่ปรากฏ 

 
ระเบียบวาระการประชุม 3 วาระสืบเนื่อง  ไม่มี 
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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 

ระเบียบวาระการประชุม 4 วาระเพื่อพิจารณา    

วาระท่ี 4.1 เรื่อง ข้อเสนอแนะและแนวทางเพ่ือการพัฒนา ปขมท. ในปัจจุบัน และอนาคต  

  ประธาน ปขมท. เสนอให้ที่ประชุมร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการท างาน ของ ปขมท. 
ในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 20 น าไปเป็นข้อมูล
ในการจัดสัมมนาการจัดแผนการท างาน ของ ปขมท. ในประเด็นดังนี้ 

 4.1.1 การทบทวนการเชิญชวนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ ปขมท. เป็นประจ าทุกปี โดยมีข้อมูล
ในส่วนของเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ ปขมท. ที่ชัดเจน เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันของทุกมหาวิทยาลัย 

 4.1.2 การพิจารณาค่าสมาชิก จะมีการเก็บเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิม ปัจจุบันเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิก
ปีละ 10,000 บาท กรณีเก็บเงินค่าสมาชิกเพ่ิมกว่าเดิม ควรพิจารณาว่าเก็บเพ่ิมแล้วจะน าไปบริหารจัดการเรื่อง
ใดบ้างที่จะให้ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยสมาชิกได้ชัดเจน เช่น กรณีแนวทางของ ปอมท. มีการเก็บค่าธรรมเนียม
สมาชิกปีละ 25,000 บาท และมีการคืนเงินจ านวนดังกล่าว เมื่อมหาวิทยาลัยนั้นๆ รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
วิชาการ ก็จะจ่ายคืนใหบ้ริหารจัดการ จ านวน 25,000 บาท เป็นต้น 

 4.1.3 ควรมีนโยบายและการท างานเชิงรุกเพ่ือผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนท าผลงาน
วิชาการ และมีความเติบโตในสายงานที่ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 4.1.4 กรณีเรื่องใดที่ยังด าเนินการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้ฝ่ายเลขาธิการจัดท าเป็นวาระ
สืบเนื่อง เพ่ือติดตามงานในการประชุมทั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ ปขมท.  

ระเบียบวาระการประชุม 5 วาระอ่ืนๆ    
วาระท่ี 5.1 เรื่อง ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมครั้งต่อไป 

   ประธาน ปขมท. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียรู้ในการประชุม
คณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ  ที่ 86(5/2561) ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท  
จ. กระบี ่
  ดร. พลกฤต แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  
เสนอหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน และรับเป็นผู้น าเสนอใน
ประเด็นดังกล่าว 
   ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ  
 
ปิดประชุมเวลา 13.55 น. 
 
   (นางวีณา ฤทธิ์รักษา)                               (นายเรวัต  รัตนกาญจน์) 
   รองเลขาธิการ คนที่ 1                                         เลขาธิการ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


