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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 5/2560 
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เริ่มประชุมเวลา  09.20  น. 
   
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ปขมท.ชุดที่ 19 

         ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ และร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวปัทมา  จักษุรัตน์ ที่

ได้รับต าแหน่งใหม่เป็น เลขานุการส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และยินดีกับ นายใหม่  

ภูผา ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1  ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 



                                                                                 

ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 19 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 

โทรศัพท์ 081 328 7553 โทรสาร073 312 232 E-mail : rewat.r@psu.ac.th 

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 าหนดให้มีบทความรับเชิยพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่

ส าคัญของฝ่ายสนับสนุนต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดย ผศ. สุพจน์ เอ้ียงกุญชร 

   1.2.2 นางปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายเคือข่ายสายสนับสนุน แจ้งก าหนดการ

จัดประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 เรื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพงานบริหารและ

ธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย 

 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ปรึกษา ปขมท.ชุดที่ 19  -ไม่มี- 

 

1.4 เรื่อง รายงานสถานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 

                   และรายงานการจ่ายค่าสมาชิก ปขมท. ประจ าปี ปีงบ 2560 โดยมีมหาวิทยาลัย

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

รวมถึงมหาวิทยาลัยที่รับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ด้วย ทั้งนี้ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ขอหารือเพ่ิมเติมในประเด็นที่

มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกแล้วยังไม่จ่ายค่าสมาชิกจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรให้ด าเนินการส่งหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยที่เป็น

สมาชิกอีกครั้ง โดยให้ชี้แจงรายละเอียดการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ ปมมท. และก าหนดวันจ่ายค่าสมาชิกที่

ชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการติดตามและตรวจสอบต่อไป 

 

ระเบียบวาระการประชุม 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

  2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหาร ปขมท. ในคราวประชุม

ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม 
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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 ซ่ึงได้ประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว ทาง มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎสุรินทร์ เกรงว่า หาก ปขมท. จะจัดประชุมวิชาการจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน อาจส่งผลกระทบกับ

จ านวนผู้เข้าร่วม เนื่องจากผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน จึงไดน้ าเรียนข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 

       ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

          1. เห็นชอบให้คงก าหนดจัดประชุมวิชาการ ในช่วงเวลาเดิม คือ ระหว่างวันที่ 3-4 

พฤษภาคม 2561 

         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. เสนอแนะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชายและตรงกับเรื่องที่จัดประชุม 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
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มหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป ทั้งนี้ ดร .จิระประภา ศรีปัตตานี จะขอปรึกษาการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวรว่า

จะสามารถด าเนินการอย่างไรได้บ้าง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบน และเกิดความคล่องตัวมากที่สุด 

          7. ที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าภาพด าเนินการตามข้อเสนอแนะ และแจ้งให้ที่ประชุม

รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

 

   3.2 เรื่อง ความคืบหน้าการเตรียมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น

แห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 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   

        ส าหรับในส่วนของการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ในแต่ละด้านอยู่

ระหว่างการทาบทามและจะได้ด าเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2560   

 

  3.3 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 

  

ระเบียบวาระการประชุม 4 วาระพิจารณา 

4.1 เรื่อง การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ปขมท.  

    ประธานมอบหมายให้เลขาธิการ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

ปขมท. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้รับทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกใหม่ของ ปขมท. 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท ี4 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป และมีข้อเสนอแนะในการพิจารณาคราวต่อไป ควรมีข้อมูล 

เช่น สัดส่วนของมหาวิทยาลัย ราชมงคล หรือราชภัฏ ที่เป็นสมาชิก เพ่ือประกอบการตดัสินใจด้วย 
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      4.2 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายค่าเดินทางของที่ปรึกษา 

          ประธานน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางของที่

ปรึกษา ปขมท. 

           ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

           1. เห็นชอบให้ที่ปรึกษาสามารถเบิกจ่ายเงินค่าเดินทาง การเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ

รายการ ดังนี้ 

- การประชุมวิชาการ ปขมท. 

- การจัดประชุมสัมมนาประจ าปี ปขมท. 

- การจัดพิธีมุทิตาจิต 

- การร้องขอจาก ประธาน หรือ ผู้อ านวยการฝ่ายต่าง ๆ ให้เข้าปรึกษาเพ่ือปรึกษา

ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

           2. เห็นชอบแนวทางการเชิญที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น 

          3. มอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการ แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้ที่ปรึกษา ปขมท. 

รับทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่การประชุมในครั้งถัดไป 

  

4.2 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ปขมท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

             นายประสาน ชนาพงษ์จารุ ผู้อ านวยการฝ่ายแผน ได้น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการ ปขมท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

การประชุม 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ปขมท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 วงเงินจัดสรรประมาณการ จ านวน 661,000 บาท (หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และอนุมัติให้

ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการด าเนินงานในแต่ละแผนงาน/โครงการไปพลาง ๆ ก่อน และมีข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม ดังนี้ 

- หน้า 2 ให้ตรวจสอบจ านวนสถาบันที่เป็นสมาชิกให้ชัดเจน และแก้ไขให้ถูกต้อง 

- หน้า 3 ค าอธิบายรายการค่าเข็มรางวัลพร้อมเกียรติบัติ ให้แก้เป็น 5 รางวัล 

- หน้า 4 ข้อ 3.2 แก้เป็น โครงการสัมมนาประจ าปี ปขมท. 

- หน้า 4 ข้อ 4.2 แก้เป็น การจัดท าวารสารวิชาการ ปขมท. (89,000 บาท) และค่า

จัดท า website วารสารวิชาการ ปขมท. (16,000 บาท)  
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4.3 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร และสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561  

    ประธานมอบหมายเลขาธิการ น าเสนอร่างก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

และสมัญสามัญ 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 

 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
   (นางวีณา ฤทธิ์รักษา)    (นางสาวพิกุล แซ่เจน)  (นายเรวัต  รัตนกาญจน์) 
   รองเลขาธิการ คนที่ 1    รองเลขาธิการ คนที่ 2          เลขาธิการ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

             


