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ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ ๑๙ 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 

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

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 3/2561 

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561  
ณ ห้องบุณฑริก ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้มาประชุม 
1. นายคมกริช  ชนะศรี  ประธาน ปขมท. 
2. นางสาวปัทมา   จักษุรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน 
3. นายนิคม   หล้าอินเชื้อ ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
4. นางจริยา  ปัญญา  กรรมการ 
5. นางสาวนุษรา   ปานกรด กรรมการ 
6. นายธงชัย  แสงจันทร์ กรรมการ 
7. นายส าราญ   ค าแพ  กรรมการ 
8. นายเรวัต   รัตนกาญจน์ เลขาธิการ 
9. นางวีณา   ฤทธิ์รักษา รองเลขาธิการ คนที่ 1 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายไพโรจน์   กรุยทอง  รองประธานคนที่ 1 
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิต  ผิวพันค า  รองประธานคนที่ 2 
3. ดร.จรงค์ศักดิ์  พุมนวน  ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
4. นายใหม่   ภูผา  ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
5. นายประสาน   ชนาพงษ์จารุ ผู้อ านวยการฝ่ายแผน 
6. ดร.รัชชนนท์   แกะมา  กรรมการ 
7. นางสาวพิกุล   แซ่เจน  รองเลขาธิการ คนที่ 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายคนอง วรรณศรี  ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

เปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกล่าวขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานสภา

คณาจารย์ และประธานอนุกรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพและ
อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 3/2561  

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธานปขมท. 

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

 ทีป่ระชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกรรมการบริหาร ปขมท.  
  1.2.1 เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
   นางจริยา ปัญญา แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการจัดตั้งเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมี
ผู้อ านวยการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลหรือผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมเป็นกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิจาก 
สกอ. และผู้ เชี่ยวชาญร่วมเป็นที่ปรึกษา และมี  นางจริยา ปัญญา ผู้อ านวยการ กองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ  โดยมีวัคถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้สามารถรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย   
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์อันเป็น
แนวทางนาไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ ปขมท. น าไปสู่ประโยชน์ของประชาคม
อุดมศึกษาและสังคมไทย 

  ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ นางจริยา ปัญญา เสนอรายชื่อไปยังประธาน ปขมท.  
ผ่านผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อไป 

  1.2.2 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 จึงขอเลื่อน
วันประชุมเป็น ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2561 ก าหนดจัดที่โรงแรมกระบี่รีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร และกรรมการ ปขมท. ได้พิจารณาความเหมาะของสถานที่ ซึ่งจะจัดใช้จัด
ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2562 อีกด้วย และในช่วงเย็นของวันที่ 7 กันยายน 2561 ปขมท. จะจัด
งานมทิุตาจิตให้แก่คณะกรรมการฯ ทีจ่ะเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2561 อีกด้วย 
  ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขาธิการตรวจสอบรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 
2561 
 
 วาระท่ี 1.3 เรื่องประกาศผลการเลือกตั้งประธาน ปขมท. ชุดที่ 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   
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   ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินการของ ปขมท. หากเกิดกรณีเช่นนี้อีก และ
แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ รับทราบแนวทางดังนี้ 
   - คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ไม่เห็นด้วยกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างพนักงาน
หรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  
   - กรณีที่กระทรวงการคลัง หรือกระทรวงอ่ืนใดที่ออกระเบียบในลักษณะเช่นนี้  ทาง ปขมท.  
ควรมีการขับเคลื่อน และควรมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ อย่างรวดเร็วทันการณ์ 
   - ปขมท. ควรออกประกาศหรือแถลงการณ์ เพ่ือเป็นการธ ารงสิทธิและช่วยเหลือบุคลากร  
ที่เก่ียวข้องหรือได้รับผลกระทบได้ทันเวลา  

 
 วาระท่ี 1.5 เรื่องพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา : การพิจารณาเพิ่ม
เงินเดือน 8% ส าหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการ 

  ประธาน ปขมท.  แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องพระราชบัญญัติ  ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา : การพิจารณาเพ่ิมเงินเดือน 8% ส าหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการ  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

   ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมาย ให้นางจริยา ปัญญา ช่วยในการประสานงานและหาข้อมูลกับ
ทาง สกอ. หรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ชัดเจนว่าในส่วนการด าเนินการของปขมท. ที่ผ่านมา มีปัญหา หรือ
ขัดต่อข้อกฎหมายอะไรบ้าง และจะสามารถด าเนินการต่อไปได้หรือไม่ อย่างไร และเหตุ ผลใดที่ทาง ปขมท.  
จะน าไปต่อสู้เพ่ือสายสนับสนุนต่อไป และน าแจ้งที่ประชุมกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ รับทราบข้อมูลรวมถึงรับ
ฟังความคิดเห็นเพ่ือประกอบการด าเนินการที่เก่ียวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระการประชุม 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
 วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 2/2561  
เม่ือวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (ภปร) มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุร ี
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.  
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (ภปร) 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

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

ระเบียบวาระการประชุม 3วาระสืบเนื่อง  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระการประชุม 4 วาระเพื่อพิจารณา  
 วาระ 4. 1. เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที ่20 
  ประธานแจ้งที่ประชุม ขอถอนวาระดังกล่าวออกไปก่อน 

 

 



4 
 

ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ ๑๙ 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 

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

   วาระท่ี 4.2 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 ประธานน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในประเด็นการพิจารณาบุคคลเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพ่ือให้การ
ด าเนินการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบ ปขมท. ว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 
ปขมท. พ.ศ. 2558   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายคนอง วรรณศรี ประธานสภาข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมอบหมายให้น าเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการ เพ่ือเสนอแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ปขมท. ว่าด้วยการคัดเลือก
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. พ.ศ. 2558   

วาระท่ี 4.3 เรื่องการจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 ประธานน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องการจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2562 
แล้วที่ประชุมมีมตดิังนี้ 

   4.3.1 เห็นชอบ สถานที่จัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมกระบี่ 
รีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 

  4.3.2 หัวข้อการจัดประชุมวิชาการ ควรเป็นประเด็นที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน เช่น การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เป็นต้น 

  4.3.3 รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2562 เป็นการบูรณาการร่วมกัน 
ระหว่างการจัดประชุมวิชาการเช่นที่ผ่านมา กับการจัดมหกรรมน าเสนอและแสดงผลงาน/นวัตกรรมสายสนับสนุน
ของเครือข่ายวิจัยสายสนับสนุน 

  4.3.4 มอบหมายให้สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ และผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่าย 
สายสนับสนุน จัดท าร่างรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งต่อไป 

วาระท่ี 4.4 เรื่อง การสัมมนาเพื่อจัดท าและทบทวนแผนปฏิบัติการ ปขมท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

 ที่ประชุมเห็นว่าควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 20 เป็นผู้ด าเนินการการจัด
สัมมนาเพ่ือจัดท าและทบทวนแผนปฏิบัติการ ปขมท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ระเบียบวาระการประชุม 5 วาระอ่ืนๆ 
วาระที่ 5.1 เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าของการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และ

นวัตกรรม และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นายคนอง วรรณศรี ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามค าแหง เสนอต่อที่
ประชุมเพ่ือให้ทาง ปขมท. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพ่ือคอยติดตามข้อมูล ความเคลื่อนไหวของ
ประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะที่ส่งผลกระทบในทางที่ดีและเกิดความเสียหายต่อบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให้สามารถ
รับทราบข้อมูลข้อมูลที่ชัดเจน รวดเร็ว และสามารถด าเนินการที่เก่ียวข้องได้ทันกระแสและทันเวลา   
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ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ ๑๙ 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 

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

ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ ง  เ พ่ือท าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  
โดยมอบหมายให้ประธาน ปขมท. ประสานบุคคลเพื่อท าหน้าที่และออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

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


