
 
คําสั่ง ที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) 

ฉบับที่   ๐๖/๒๕๖๑ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการเครือขายบริหารทรัพยากรบุคคล 

 --------------------------- 

 

ตามคําสั่งที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) ที่ 

๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ไดแตงต้ังคณะกรรมการเครือขายบริหารทรัพยากรบุคคลน้ัน

เน่ืองจากมีมหาวิทยาลัยตาง ๆ แจงความประสงคขอเขารวมเครือขายบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ิมเติม เพ่ือให

เกิดการรวมกลุมเปนเครือขาย สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูปฏิบัติงาน และสรางโอกาสในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและประสบการณอันเปนแนวทางนําไปสูการแกปญหารวมกัน เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานดานบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับวัตถุประสงคของ ปขมท. 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๗ (๕) แหงขอบังคับที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหยกเลิกคําสั่งที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) ที่ ๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และแตงต้ัง

คณะกรรมการเครือขายบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 

๑.  รศ.นพ.ธันย สุภัทรพันธุ  ที่ปรึกษา 

๒.  นายโอภาส เขียววิชัย  ที่ปรึกษา 

๓.  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคคล 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรอืผูแทน  ที่ปรึกษา 

๔.  นายเสถียร คามีศักด์ิ  ที่ปรึกษา 

๕.  นายคมกริช ชนะศรี  ที่ปรึกษา 

๖.  นางสาวปทมา จักษุรัตน  ที่ปรึกษา 

๗.  นายเที่ยง จารุมณี  ที่ปรึกษา 

๘.  นางสาวสมจิตต มหัธนันท  ที่ปรึกษา 

๙.  นางจริยา ปญญา  ประธานคณะกรรมการ 

 ผูอํานวยการดานบริหารทรัพยากรบุคคลหรือผูแทนจากสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ 

๑๐. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรรมการ 

๑๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรรมการ 

๑๒. มหาวิทยาลัยขอนแกน กรรมการ 

๑๓. มหาวิทยาลัยเชียงใหม กรรมการ 

๑๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรรมการ 
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๑๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรรมการ 

๑๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรรมการ 

๑๗. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรรมการ 

๑๘. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรรมการ 

๑๙. มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ 

๒๐. มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

๒๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการ 

๒๒. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรรมการ 

๒๓. มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ 

๒๔. มหาวิทยาลัยแมโจ กรรมการ 

๒๕. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง กรรมการ 

๒๖. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรรมการ 

๒๗. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ 

๒๘. มหาวิทยาลัยศลิปากร กรรมการ 

๒๙. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กรรมการ 

๓๐. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการ 

๓๑. วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ กรรมการ 

๓๒. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กรรมการ 

๓๓. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรรมการ 

๓๔. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ กรรมการ 

๓๕. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กรรมการ 

 ผูอํานวยการดานบริหารทรัพยากรบุคคลหรือผูแทนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

๓๖. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ กรรมการ 

๓๗. มหาวิทยาลัยนครพนม กรรมการ 

๓๘. มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ 

๓๙. มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรรมการ 

๔๐. มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช กรรมการ 

๔๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ 

๔๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรรมการ 

๔๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กรรมการ 
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๔๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการ 

๔๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กรรมการ 

๔๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการ 

๔๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กรรมการ 

๔๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 

๔๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรรมการ 

๕๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ 

๕๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการ 

๕๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรรมการ 

๕๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กรรมการ 

๕๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กรรมการ 

๕๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย กรรมการ 

๕๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรรมการ 

๕๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กรรมการ 

๕๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 

๕๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรรมการ 

๖๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ กรรมการ 

๖๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการ 

๖๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรรมการ 

๖๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กรรมการ 

๖๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด กรรมการ 

๖๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร กรรมการ 

๖๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กรรมการ 

๖๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กรรมการ 

๖๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการ 

๖๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กรรมการ 

๗๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กรรมการ 

๗๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรรมการ 

๗๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรรมการ 

๗๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรรมการ 
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๗๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กรรมการ 

๗๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร กรรมการ 

๗๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง กรรมการ 

๗๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรรมการ 

๗๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กรรมการ 

๗๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กรรมการ 

๘๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรรมการ 

๘๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กรรมการ 

๘๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี กรรมการ 

๘๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการ 

๘๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร กรรมการ 

๘๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา กรรมการ 

๘๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กรรมการ 

๘๗. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรรมการ 

๘๘. นางสาวปยนุช รัตนกุล กรรมการและเลขานุการ 

๘๙. นางสาวนัทกร ประจุศิลป กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๙๐. นางสาวภาวรรณ พันธไพโรจน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 

                  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                   

                          
 

                                                (นายคมกริช  ชนะศรี) 

                ประธานที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง 

                   มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  (ปขมท.) ชุดที่ ๒๐ 


