รายงานการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุม 903 ชัน้ 9 สานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร.)
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี
รายนามผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

ประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
รองประธาน ปอมท.คนที่ 1
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
เลขาธิการ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. อาจารย์ธวัชชัย สิมมา
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุส์ วรรค์
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปอมท.
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปอมท.
แทนประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท.
สมาชิกสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปยิ ะ อุไรไพรวัน
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท.
สมาชิกสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์ ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12. อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
13.รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลืม้ ปรีชา
ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจติ ต์ ศรีชัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
17. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
19.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรตั น์ แอดสกุล
ประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20.รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
แทนประธานสภาคณาจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
21. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
แทนประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
22. อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ
แทนประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชัยเจริญกุล
แทนประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24. อาจารย์ จ่าสิบเอกสุพจน์ เทียมเมฆา
แทนประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25. อาจารย์นิกร แสงงาม
แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
26. อาจารย์เทวา แก้วศักดาศิริ
แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
27. นายจรัส ปันธิ
แทนประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28. นายสุนทร เหรียญจือ้
แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
29. นางสาวสุนันทา พูลแพ
เลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รายนามผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์
รองเลขาธิการ ปอมท.
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงานคนที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธสิมวงศ์
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560
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5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ธรรมานนท์
6. อาจารย์อมร มะลาศรี
7. นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
8. นางสาววรรณภา ทองเจริญ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์
2. ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวม

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมเจริญ
4. อาจารย์ดาวสกุล คนยัง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
6. อาจารย์ ดร.โกวิท น้อยโคตร
7. อาจารย์จริ ศักดิ์ บางท่าไม้
8. นายสวัสดิ์ สัตพรพันธ์

ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คนที่ 1
เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
สมาชิกสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประธานฝ่ายวางแผนพัฒนาสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รองประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คนที่ 1
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เวลา 9.30 น. เป็ น การฉายวีดิทั ศ น์แนะน ามหาวิท ยาลั ย บู รพา และรองศาสตราจารย์ สุ นั น ทา โอศิ ริ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวต้อนรับ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธาน ปอมท. กล่า วขอบคุณ
มหาวิทยาลัยบูรพาที่อนุเคราะห์รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวเชิญที่ประชุม ปอมท. แนะนาตนเอง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขาธิการ ปอมท. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องการลาประชุม และการมอบหมายผู้เข้าประชุมดังนี้
- นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี มอบหมายอาจารย์นกิ ร แสงงาม รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 เข้าประชุมแทน
- รองศาสตราจารย์ แพทย์ห ญิง วรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิด ล
มอบหมาย อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 เข้าประชุมแทน
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560
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- ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพฑูรย์ ณรงค์ชัยประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหมาย
นายจรัส ปันธิ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการสภาพนักงาน เข้าประชุมแทน
- รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพ วรรณ หล่อสุ วรรณรัต น์ ประธานสภาคณาจารย์สถาบั นบัณ ฑิตพั ฒ น
บริหารศาสตร์ มอบหมาย รองศาสตราจารย์.ดร. ประทุม ฤกษ์กลาง กรรมการสภาคณาจารย์ เข้า
ประชุมแทน
- อาจารย์ ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม
มอบหมาย อาจารย์เทวา แก้วศักดาศิริ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าประชุมแทน
- อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มอบหมาย
อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกือ้ กูล สุนันทเกษม ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา ผู้แทนสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เข้าประชุมแทน
- อาจารย์อมร มะลาศรี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลาประชุม
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
1.2

เรื่องแจ้งจากประธาน ปอมท. และเรื่องที่ประธาน ปอมท. ได้ดาเนินการไปแล้ว

1.2.1 คาสั่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่ 2/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2560 เรื่อง การแต่งตั้งสมาชิกที่ปรึกษา ปอมท. จานวน 5 ท่าน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 22
ธันวาคม 2560 (เอกสารประกอบหมายเลข 1)
มติท่ปี ระชุม
รับทราบ
1.2.2 ที่ประชุม ปอมท. ได้ส่งหนังสือ ถึงอธิการบดีและประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก
ปอมท. เรื่อง ขอให้เสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี 2560
จานวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ และสาขารับใช้สังคม สาขาละ 1 คน
โดยขอให้ผทู้ ี่ได้รับการเสนอชื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลประวัติและผลงานลงในไฟล์แบบเสนอชื่ออาจารย์
ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2560.doc และพิมพ์เป็นเอกสาร A4 จัดส่งเอกสารที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนจานวน 3 ชุด พร้อมกับ
แผ่นดีวดี ี (ไฟล์ PDF) จานวน 2 แผ่น ทางไปรษณีย์ EMS ไปที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย สภาคณาจารย์
และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 ภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ) หรือ
นาส่งด้วยตนเองภายในวัน จันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ติด ต่อขอไฟล์แบบเสนอชื่อ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.
2560.doc ได้ที่ ส านั กงานสภาอาจารย์ม หาวิท ยาลั ย ฯ ต่ างๆ หรือ ดาวน์ โหลดไฟล์ได้ ที่ www.cufst.org (เอกสาร
ประกอบหมายเลข 2)
มติท่ปี ระชุม
รับทราบ
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1.3 รายงานสถานะการเงินของ ปอมท.
ประธาน ปอมท. รายงานสถานะการเงินของ ปอมท. ดังนี้ (เอกสารประกอบหมายเลข 3)
รายงานเงินสดรับ – จ่าย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 39)
วัน/เดือน/ปี
31 ม.ค. 60

รายการ
ยอดยกมาจากการรายงานในการประชุมครั้งที่ 2/2560
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
14 ก.พ. 60 ค่าสมาชิกรายปีจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
17 ก.พ. 60 ค่าสมาชิกรายปีจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
20 ก.พ. 60 ค่าสมาชิกรายปีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23 ก.พ. 60 ค่าสมาชิกรายปีจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
27 ก.พ. 60 ค่าสมาชิกรายปีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
1 มี.ค. 60 ค่าสมาชิกรายปีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 มี.ค. 60 ค่าสมาชิกรายปีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 มี.ค. 60 ค่าสมาชิกรายปีจากมหาวิทยาลัยมหิดล
3 มี.ค. 60 ค่าสมาชิกรายปีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ
1,330,546.94

25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00

1,355,546.94
1,380,546.94
1,405,546.94
1,430,546.94

25,000.00

1,455,546.94

25,000.00
25,000.00
25,000.00

1,480,546.94
1,505,546.94
1,530,546.94

25,000.00

1,555,546.94

รายละเอียดประกอบเงินสดย่อยสารองจ่าย (ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ชุดที่ 39)
วัน/เดือน/ปี

รายการ

รายรับ

6 ก.พ. 60

95,697.93

6 มี.ค. 60

ยอดยกมาจากการรายงานในการประชุมครั้งที่ 2/2560
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ค่าจัดทาเว็ปไซต์ ปอมท. รายปี

6 มี.ค. 60

ค่าโอนเงินค่าจัดทาเว็ปไซต์ ปอมท. รายปี

6 มี.ค. 60

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ
ครัง้ ที่ 3/2560 วันที่ 10 - 12 มี.ค. 60
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายจ่าย

คงเหลือ
95,697.93

18,000.00

77,697.93

35.00

77,662.93

25,000.00

52,662.93

รายชื่อสมาชิก ปอมท. ที่ชาระเงินสนับสนุนการดาเนินงานของ ปอมท. พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560
ลาดับที่
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
วันที่ชาระ
1
มหาวิทยาลัยทักษิณ
14 กุมภาพันธ์ 2560
2
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
17 กุมภาพันธ์ 2560
3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20 กุมภาพันธ์ 2560
4
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
23 กุมภาพันธ์ 2560
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
27 กุมภาพันธ์ 2560
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6
7
8
9

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1 มีนาคม 2560
1 มีนาคม 2560
2 มีนาคม 2560
3 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ ไม่รวมมหาวิทยาลัยที่นาเงินสดมามอบให้กับผูอ้ านวยการฝ่ายการเงินในวันที่จดั ประชุม จานวน 3 แห่ง
มติท่ปี ระชุม
รับทราบ
1.4

เรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ
ประธานขอความร่วมมือประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ถ้ามีเรื่องของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่
ต้องการแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ ขอให้สรุปเป็นเอกสารจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการก่อนการประชุม อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้
มีเรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบในการประชุมดังนี้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการพิจารณาของ สนช. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
และการจัดพิมพ์ทสี่ านักราชบัณฑิต ฯ เพือ่ นาขึน้ โปรดเกล้า ฯ ต่อไป
มหาวิทยาลัยบูรพา
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกาหนดจะเสด็จ ฯ แทนพระองค์ในการพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 วั น ที่ 15-16
พฤษภาคม 2560
- ตามที่มีพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ เรื่องมหาวิทยาลัยบูรพางดรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก
เป็นข่าวที่สร้างความสับสน และมีผสู้ อบถามเข้ามามาก ข้อเท็จจริงคือเป็นการงดรับนักศึกษาระดับปริญญา
โท และ ปริญญาเอก จานวน 3 หลักสูตรเท่านั้น เนื่องจากมีนิสิต ตกค้างจานวนมาก และอาจารย์ประจา
หลักสูตรไม่เพียงพอ
มหาวิทยาลัยพะเยา
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ชุดใหม่ได้รับการโปรดเกล้า ฯ
- การเลือ กตั้ ง กรรมการสภาพนั ก งาน ชุ ด ใหม่ ได้ มี การด าเนิน การเสร็จ สิ้ น แล้ ว ในขณะที่ อ งค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการยังไม่ครบทั้ง 24 คน อย่างไรก็ตามในชุดแรกที่ได้รับการเลือกตั้งมาสามารถแต่งตั้งประธาน
รองประธาน ได้ก่อน แล้วจึงทาการเลือกตั้งซ่อมในส่วนที่ขาดอยู่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้สง่ หนังสือชีแ้ จงไปยังสานักพิมพ์ท่ลี งข่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับบางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและให้
คาแนะนาในการให้ขา่ วกับสือ่ ต่างๆ รวมถึงสื่อออนไลน์ ควรมีผคู้ ัดกรองข้อมูลให้ถูกต้องก่อน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
- สืบเนือ่ งจากเหตุการณ์นาท่
้ วมที่ผา่ นมา ซึง่ ได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก และ
โดยเฉพาะบุคลากรและนักศึกษาทีว่ ิทยาเขตพัทลุง จึงขอขอบคุณที่ประชุม ปอมท.ทุกท่านที่ได้จัดส่งเงินไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- การประชุมคราวหน้า เป็นการประชุมพร้อมกันของ ปขมท. และปอมท. จะมีการบรรยายและเสวนาพิเศษ
โดยประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. มจพ. และ มจธ. เรื่อง การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ใน 3 ประเด็น 1) การจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 2) การจัดสวัสดิการกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ และผลตอบแทนที่ได้รับ 3) การจัดสวัสดิการเงินชดเชยกรณีเลิกสัญญาจ้างและเงินตอบแทนอื่น ๆ จึง
ขอเชิญ ทุกท่านร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ช่วงเวลา 13.15 น.16.15 น.
- สาหรับการสารองห้องพักของที่ประชุม ปอมท. จะได้จดั ส่งข้อมูลที่พักให้กับฝ่ายเลขานุการ เพื่อทุกท่านแจ้ง
สารองเป็นการล่วงหน้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
- จากกรณีสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล เผยแพร่แถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาเรียกร้อง
ให้ คสช.ยุติการใช้อานาจตามมาตรา 44 ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกแถลงการณ์ให้
ยุติการกระทาดังกล่าว โดยระบุว่า ตามที่มีกลุ่มบุคคลออกแถลงการณ์ในนามสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คัดค้า นการใช้อานาจตามมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560 นั้น มหาวิทยาลั ยมหิดลขอให้กลุ่ม
บุ ค คลดั ง กล่ า วยุ ติ การกระท าในทั น ที การกระท าดั งกล่ าวไม่ ใช่เสรีภ าพทางวิชาการ เป็ น การแอบอ้ า งชื่ อ
มหาวิท ยาลั ย มหิด ลในทางที่ เกิด ความเสีย หายต่อ ชื่อ เสีย งของมหาวิท ยาลั ย ซึ่งทางมหาวิท ยาลั ย จะได้ตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาทางวินัยต่อไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 4 ได้รับ การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพั นธ์ 2560 มี
สมาชิก 26 คน และได้ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธาน รองประธาน และเลขาธิการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
โดยอาจารย์ เรืองศักดิ์ ภูธรธราช ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการท่านใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ ภายหลังจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน
หมดวาระ โดยการสรรหาที่ผ่านมาพบว่าในการเลือกครัง้ ที่ 2 มีการให้คะแนนสนับสนุน (แบบ rating scale) ที่
มากผิดปกติ จึงได้มีคาสั่งยุติการสรรหา จากนั้นสภามหาวิทยาลัย ฯ จึงทาการแก้ไขข้อบังคับโดยให้ใช้วิธีพิเศษ
ในการเลือกครั้งที่ 3 จนเป็นที่มาของการฟ้องร้องศาลปกครอง กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ (ม. 157) ให้ดาเนินคดีอาญา ประธานสภาอาจารย์ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจึงตกเป็น
ผู้ต้องหาร่วมด้วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. อี ส าน ได้ ทั กท้วงเรื่อ งโครงการศึ กษาดู งานต่างประเทศของคณะ
ผู้บริหาร โดยจะต้องมีการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับการขอ
อนุมัติการเดินทาง และศึกษาอัตราค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ให้ถูกต้องและโดยประหยัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- จากกรณีทอ่ี ดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้อนุมัติทุนระดับปริญญาเอกจานวน 196 ราย
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โดยมีเงื่อนไขที่ได้ดาเนินการ
1. สัญญายืมเงิน ซึ่งมีการผ่อนชาระตามงวด (โดยที่ไม่ได้ระบุเรื่องการศึกษาต่อไว้ในสัญญายืมเงิน)
2. ออกประกาศให้ทุนเพื่อไปศึกษาต่อ และเมื่อกลับมาจะต้องทางานชดใช้ทุน ซึ่งถ้าทางานไม่ครบเวลาก็จะถูก
ปรับเป็นเงินแทน
ต่อมาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนอธิการบดีเป็นคนปัจจุบัน ได้มีการตรวจสอบและพบว่า ประกาศให้ทุนเพื่อไปศึกษา
ต่อ มีการดาเนินการไม่ครบถ้วนตามระเบียบ จึงงดใช้ประกาศดังกล่าว เป็นผลให้อาจารย์ที่รับทุนไปศึกษาต่อ
แล้ว เมื่อกลับมาจะต้องถูกเรียกเก็บเงินคืน โดยสามารถผ่อนชาระรายเดือนเพื่อชดใช้สัญญาเงินยืม และต้อง
ทางานตามระยะเวลาที่กาหนดในประกาศการให้ทุนด้วย จึงเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบทั้งสองเงื่อนไข ซึ่งเดิมเป็น
การกลับมาเพื่อทางานชดใช้ทุน และถ้าชดใช้ไม่ครบตามระยะเวลาก็จะต้องจ่ายเป็นเงินแทน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ บางมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 4
เปอร์เซ็นต์ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย และ 6 เปอร์เซ็นต์ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพ
นอกจากนี้ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. อีสาน ได้นาเรื่องขอหารือที่ประชุมถึงแนวปฏิบัติ
ในมหาวิทยาลัยอื่นมีการดาเนินการอย่างไรต่อกรณีต่าง ๆ ดังนี้
- เรื่องการเลื่อนขัน้ เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 4 เปอร์เซ็นต์ และ 6 เปอร์เซ็นต์ ให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพ
- เรื่องการเลื่อนเงินเดือน 4 เปอร์เซ็นต์ ตัง้ แต่ 1 ธ.ค. 57 ส่งผลกระทบต่อข้าราชการสายวิชาการ ที่
ภายหลังมาได้ตาแหน่งทางวิชาการ ผศ. แล้วจะต้องมีการเรียกเงินคืนหรือไม่ อย่างไร
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
1.5 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหาร ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน / ฝ่ายการเงิน
/ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย / ฝ่ายกิจการพิเศษ / ฝ่ายกิจการสังคม / ฝ่ายสวัสดิการ
ผศ.ดร.วีรพล แสงปัญญา ผูอ้ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการของ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สรุปดังนี้
ได้มีการปรับฐานข้อมูลในเว็บไซต์ ปอมท. ให้เป็นปัจจุบัน อาทิ
- รายงานการประชุมที่แก้ไขแล้วในปี 2557-2559
- แบบฟอร์มการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ หลักเกณฑ์ และระเบียบว่าด้วยอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ
โดยผูส้ นใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้แล้ว
- ชื่อและภาพถ่ายของคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 37-39
จึงขอเชิญทุกท่านเข้าเยีย่ มชมเพื่อเสนอแนะต่อไป
ทั้งนีท้ ี่ประชุมได้เสนอให้นาภาพถ่ายที่ดึงดูดใจ ไม่ควรเป็นภาพเดียวกัน เพื่อให้เห็นความแตกต่างและ
น่าสนใจ และขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ส่งภาพกิจกรรมสาหรับลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ ปอ
มท. และให้ถือว่าภาพถ่ายต่าง ๆ ในการจัดประชุมเป็นลิขสิทธิ์ของ ปอมท.
มติท่ปี ระชุม รับทราบ และขอความร่วมมือ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ปอมท.
รับรองรายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(เอกสารประกอบหมายเลข 4)
หน้า 1 ลาดับที่ 6. พะเยา ในวันนี้ หมดวาระไปแล้ว 18 ก.พ. เรียก ผู้เข้าร่วมประชุม กรรมการสภาพนักงานได้
และเป็น ผอ.ได้ คนไม่มา คือ ตาแหน่งไม่ลงชื่อ
หน้า 2 ลาดับที่ 21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร วงศ์จันทรา ตก ดร. แก้ไขเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร
วงศ์จันทรา
หน้า 3 ลาดับที่ 7 แก้ไขโดยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญ เจริญชัย ไม่อยูใ่ นตาแหน่งประธานสภาฯ แล้ว
ให้ระบุเพียงตาแหน่ง “ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลาดับที่ 11 ประธานสภาคณาจารย์ เพิม่ “และบุคลากรทางการศึกษา”สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หน้า 4 บรรทัดที่ 18 แก้ไขคาว่า ดร.ส.สพ. เป็น ดร.น.สพ. และแก้ไขนามสกุล จาก “เสา” เป็น “เลา”
บรรทัดที่ 25 แก้ไขคาว่า “วิทยาเขตหาดใหม่” เป็น “วิทยาเขตหาดใหญ่”
หน้า 5 บรรทัดที่ 10 แก้ไขคาว่า “ข้นตอน” เป็น “ ขัน้ ตอน”
บรรทัดที่ 15 คณะกรรมการ ซ้า 2 คา
หน้า 7 บรรทัดที่ 26 แก้ไข เงินงบประมาณ เป็น เงินงบคลัง
บรรทัดี่ 27 แก้ไข ดิเรกคุณาภรณ์ เป็น ข้างเผือกมงกุฎไทย
หน้า 11 ลาดับที่ 8 แก้ไขจาก 19 ม.ย. – 19 ก.ค.2560 เป็น 19 มิย. 14 ก.ค.2560
หน้า 12 บรรทัดที่ 10 ตัดคาว่า Google drive ออก แก้ไขเป็น ออนไลน์
มติที่ประชุม รับรองโดยมีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดทาร่างแบบสารวจความคิดเห็นบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ปอมท.
เรื่อง การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
สืบเนื่องจากมติที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ขอให้ที่ประชุมพิ จารณานาเสนอแนวทาง
การจัดทาร่างแบบสารวจความคิดเห็นบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ปอมท. เรื่อง การจัดตั้งกระทรวง
อุดมศึกษา และที่ประชุมได้มอบหมายผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับผู้อานวยการฝ่ายกิจการ
พิเศษ จัดร่างแบบสารวจเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น
ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการจัดทาร่างแบบสารวจ และขอความอนุเคราะห์ผอู้ านวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ช่วยเร่งรัดการดาเนินการ
อนึ่ง ที่ประชุม แจ้งว่า จากการติดตามเรื่องการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ได้รับทราบว่ามีการแต่งตั้ง
คณะทางาน และมีการกาหนดแผนการจัดประชุม คณะทางานแล้ว ดังนั้นที่ป ระชุมจึงเห็น ควรให้ ปอมท. ได้มีการ
ติดตามเรื่องการจัดตั้งกระทรวงศึกษาอย่างใกล้ชดิ โดย
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1. เสนอให้ตั้งคณะทางานติดตามเรื่องนีโ้ ดยเฉพาะ
2. เสนอให้กรรมการบริหาร ปอมท. เข้าพบประธานคณะทางาน เพื่อขอทราบรายละเอียด
มติที่ประชุม 1. ขอความอนุเคราะห์ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
ช่วยเร่งรัดการดาเนินการ
2. ขอความอนุเคราะห์ให้ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรรณา ศรีวิโรจนกุล รองประธาน ปอมท. คน
ที่ 2 และประธานสภาคณาจารย์ม หาวิท ยาลั ย มหิด ล เป็ น ประธานคณะท างานติด ตามเรื่อ งการจั ด ตั้งกระทรวง
อุ ด มศึ กษา พร้อ มกั บ ประสานงานน าคณะกรรมการบริห าร ปอมท. เข้าพบประธานคณะท างาน เพื่ อ ขอทราบ
รายละเอียด
3.2 การกาหนดหัวข้อเรื่อง (Theme) ของการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2560
สืบเนื่องจากมติที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 2/2560 ขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดหัวข้อเรื่อง
(Theme) ของการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2560 จากชื่อหัวข้อเรื่องที่ได้มีการเสนอ ดังต่อไปนี้
1. อุดมศึกษาไทย 4.0 : จากภูมิภาคสูส่ ากล
2. อุดมศึกษา : เสาหลักของสังคมไทย
3. อุดมศึกษาไทยกับไทยแลนด์ 4.0
4. จะผลิตบัณฑิตไทยอย่างไร เพื่อชิงชัยในโลกาภิวัตน์
5. ทิศทางการศึกษาไทย เพือ่ ชิงชัยในอาเซียน
6. แสงสว่างท่ามกลางความขุ่นมัวของธรรมาภิบาลในอุดมศึกษาไทย (ผู้เสนอขอถอนชื่อก่อนการพิจารณา)
7. ทาอย่างไรให้ธรรมาภิบาลเบ่งบานในอุดมศึกษาไทย
8. นวัตกรรมอุดมศึกษาไทยเพื่อความอยู่รอด
9. นวัตกรรมอุดมศึกษาไทย ไปทิศทางไหนเพือ่ ความเป็นสุดยอด
10. นวัตกรรมกับอุดมศึกษาไทย เพื่อการแข่งขันในระดับอาเซียน
11. นวัตกรรมและธรรมาภิบาลในอุดมศึกษา สู่อนาคตที่ทา้ ทาย
12. นวัตธรรมาภิบาลเพือ่ พัฒนาและความอยู่รอดของอุดมศึกษา
13. ก้าวไกลอุดมศึกษากับ Thailand 4.0 : สู่อนาคตที่ทา้ ทาย
14. การขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
15. Thailand 4.0 – Innovation & Graduates: How?
16. อุดมศึกษาไทยกับไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร ... เดินไปข้างหน้าหรือจะคว้าน้าเหลว
17. ธรรมาภิบาลแบบไหนกับอุดมศึกษาไทย 4.0
18. ธรรมาภิบาลแบบไหนกับมหาวิทยาลัย 4.0
19. ธรรมาภิบาลในอุดมศึกษา : อนาคตที่ทา้ ทาย
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การพิจารณาของที่ประชุม :
- ที่ประชุมได้มีการเสนอหัวข้อเรื่องเพิ่มเติม ในลาดับที่ 20-25 ดังนี้
20. กระทรวงอุดมศึกษา แก้ไขวิกฤตอุดมศึกษาไทยได้จริงหรือ
21. กระทรวงอุดมศึกษา แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลได้จริงหรือ
22. กระทรวงอุดมศึกษา แก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ
23. กระทรวงอุดมศึกษา กับ อนาคตที่ทา้ ทาย
24. กระทรวงศึกษา กับไทยแลนด์ 4.0
25. อุดมศึกษาเจริญหน้าไปอย่างไร ทาไมต้องตัง้ กระทรวง
จากนั้น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน ในฐานะเจ้าภาพ
หลัก ได้รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการ สรุปดังนี้
- ได้ประสานงานสถานที่จัดประชุมวิชาการ ปอมท. คือที่ โรงแรมเจริญธานี ซึ่งมีห้องประชุมที่รองรับผูเ้ ข้า
สัมมนาได้ 300 คน จานวน 2 ห้อง และมีห้องเล็ก ที่รองรับผู้เข้าสัมมนากลุม่ ย่อย 80 คน อีก จานวน 2 ห้อง โดยมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน และรับผิดชอบในการออกใบเสร็จรับเงิน
ขณะเดียวกันได้สนอขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณากาหนด them การจัดงานและหัวข้อย่อยในการสัมมนาเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การเรียนเชิญวิทยากรต่อไป
- ผลงานที่จะนาเสนอในงาน จากการหารือในกลุ่ม ได้เสนอผลงานในด้านศึกษาศาสตร์ที่เป็นแบบ Active
Learning โดยจะไม่ขอเน้นที่เป็น R2R
ทั้งนี้ ประธานเสนอให้เชิญวิทยากร โดยจาแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มผู้จัดทาร่างกระทรวงอุดมศึกษา
- กลุ่มธรรมาภิบาล ได้แก่ผู้ท่เี กี่ยวข้องกับข้อพิพาท หรือข้อร้องเรียนที่มีการตัดสิน หรือคดีถึงที่สดุ ชัดเจน
แล้ว
- กลุ่มบริหารงานบุคคลอุดมศึกษา อาทิ สัญญาจ้างทีไ่ ม่เอือ้ ให้คนรุน่ ใหม่จะอยู่ได้ /แนวทางการจัดทา
สัญญาจ้าง เป็นต้น
มติท่ีประชุม
เห็นชอบขอบเขตของการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. หัวข้อการประชุมวิชาการ เรื่อง กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ
2. Call for paper เน้นผลงานด้านศึกษาศาสตร์
3. วิทยากรกลุ่มย่อย ได้แก่ ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา และงานวิจยั ทางธรรมาภิบาล
4. มอบหมายมหาวิทยาลัยในกลุม่ อีสาน เสนอร่างโครงการประชุมวิชาการและกาหนดการเพื่อ
ขออนุมตั ิงบประมาณ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560
ตามระเบียบว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พุทธศักราช 2558 ได้มอบหมายให้ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท. เป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติในแต่ละ
สาขาที่ ก าหนด เพื่ อ น าเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ปอมท.พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ต่ อ ไปนั้ น ผู้ อ านวยการฝ่ า ยพั ฒ นาบุ ค ลากร
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มหาวิทยาลัย ปอมท. ได้จัดส่งจัดหนังสือ ปอมท. 5960(4)/ว.01 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน
สมาชิก ปอมท. เสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี 2560
จานวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ และสาขารับใช้สังคม สาขาละ 1 คน (เอกสารประกอบหมายเลข 5)
ประธานน าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบเพิ่ ม เติ ม ว่ า ขณะนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ ยั ง สามารถเสนอชื่ อ
คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นในสาขาต่าง ๆ มาเพิ่มเติมได้ สาหรั บรายละเอียดหน้าที่ของคณะกรรมการ ฯ
วิธีการเสนอชื่อ และหลักฐานที่ต้องส่งให้กับคณะกรรมการ รวมถึงเกณฑ์การให้คะแนน และวิธีการให้คะแนนได้นาขึ้น
เผยแพร่ในเว็บไซต์ ปอมท. เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการที่ร่วมดาเนินการครบทุกขั้นตอน ปอมท. จะสนับสนุน
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. และมอบเกียรติบัตร ให้ตามที่เคยปฏิบัติในปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้เพื่อให้ท่ปี ระชุมรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกระทาข้อมูลอาจารย์ดีเด่นที่ได้รับการเสนอ
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภายหลังจากเก็บข้อมูลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ประธานจึงขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์ ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท. อธิบายวิธีการรวบรวม และการ
ประมวลผลข้อมูล สรุปดังนี้
- วัน ที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 ข้อ มู ล ประวัติ ผ ลงาน และหลั กฐานผลงาน จะถูกน าขึ้น แชร์ให้กั บ
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ โดยจะแจ้งลิง้ ค์ให้เข้าไปในโฟล์เดอร์ที่เตรียมไว้
- จากนั้นกรรมการสาขาใด จะคลิกเข้าไปดูข้อมูลอาจารย์ดีเด่น ในกลุ่มนั้น ๆ และสามารถให้คะแนนไว้
ก่อนได้ในแบบฟอร์มที่มีให้ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มและ จัดพิมพ์เป็นกระดาษเพื่อกรอกคะแนน
- คณะกรรมการในแต่ละสาขา จะคลิกเข้ามาคีย์คะแนน 0-5 ที่จะปรากฎช่อง cell ในแบบฟอร์มไฟล์
Excel พร้อมกัน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- จากนั้นโปรแกรมจะประมวลผลรวมให้โดยอัตโนมัติ และจัดเรียงอันดับให้ โดยกรรมการสามารถดู
ความถูกต้องในการคีย์ได้ในหน้าจอประมวลผล ซึ่งจะขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เครือข่าย ฯ เข้ามา
ช่วยคีย์ข้อมูลให้
ทั้งนี้ ระบบการประมวลผลข้อมูลที่สร้างขึน้ นีจ้ ะสามารถแก้ไขปัญหาในปีก่อน ในเรื่องของความล่าช้าในการ
อ่านผลงานเพียงวันเดียว ซึ่งกรรมการสามารถคลิกอ่านผลงานก่อน และสามารถให้คะแนนมาล่วงหน้าได้ซ่ึง ถ้ามี
ปัญหาติดขัดเรือ่ งระบบ สามารถติดต่อสอบถามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์ ผู้อานวยการฝ่าย
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ได้ทันที
ประธานแจ้งว่า เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ ยังไม่สามารถอนุมัติรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์
ดีเด่นแห่งชาติได้ทั้งหมด เนื่องจากจะมีการเสนอเข้ามาเพิ่มเติม ประธานจึงขออนุมัติในหลักการเพื่อลงนามในคาสั่งใน
กรณีที่มีการเสนอรายชื่อเข้ามาครบถ้วนแล้ว และระหว่างนี้หากมหาวิทยาลัยใดพบว่าคณะกรรมการที่เสนอมาไม่
สามารถเข้าร่วมได้ทุกขั้นตอน สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงมาได้
มติท่ปี ระชุม รับทราบความคืบหน้าในการดาเนินการเรื่องการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560 และอนุมัตใิ นหลักการตามทีป่ ระธานเสนอ
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4.2 ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ประธานนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้
ตามที่ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีมติเห็นชอบให้นาเสนอความคิดเห็นเรือ่ ง
แนวทางระบบการรั บ บุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของที่ ป ระชุ ม ป อมท. ให้ กั บ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อระบบการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โดยให้กาหนดระยะเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
2. สนับสนุนให้นักเรียนใช้ชีวติ อย่างปกติอยู่ในโรงเรียนจนจบการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้แต่ละ
มหาวิท ยาลั ย /สถาบั น คัด เลือ กโควต้า (นั กเรีย นพิเศษ ดีเด่น กีฬ า ท้อ งถิ่น ฯลฯ) ได้ในช่วงเดือ น
มกราคม โดยใช้ GPAX/GPA 5 เทอม ทั้งนี้ต้องไม่ใช่เป็นการสอบตรงแบบเปิดรับทั่วไป
3. สนับสนุนให้ใช้ผลการสอบชุดข้อสอบกลาง (GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ) เพียงอย่างเดียว ในการ
คัดเลือก ทั้งนี้ ชุดข้อสอบกลางต้องได้มาตรฐาน สามารถวัดผลได้ และสอดคล้องกับหลักสูตร และ
เนื้อหาที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ต้องจัดให้มีระบบ Clearing House ที่ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาจานวนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาไม่ครบ
จานวนที่กาหนดไว้ (ที่ว่าง) เนื่องมาจากการสละสิทธิ์
5. ไม่เห็นด้วยกับการที่มหาวิท ยาลัย/สถาบัน จัดสอบตรง และต่างคนต่างจัดสอบ ระบบการรับเข้า
สถาบันอุดมศึกษาควรมีความชัดเจนและมีความยุติธรรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีสิทธิ์ในการ
คัดเลือกอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในเรื่องเวลา ค่าใช้จา่ ย และการแข่งขัน
6. ควรแบ่งสถาบันอุดมศึกษาออกเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และในกากับของรัฐ
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นต้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้นาเสนอแนวทางการดาเนินงานการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2561 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยกาหนดให้มี 5 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 การรับสมัครด้วยเอกสารประวัติและคุ ณ สมบัติ (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สาหรับ
นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับ
สถาบันอุดมศึกษา
รอบที่ 2 การรับสมัครแบบโควตา มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัตสิ าหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือ
ภาค โควตาโรงเรียนเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การสอบ
ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาและเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์การสอบที่กาหนด
รอบที่ 3 การรับสมัครแบบรับตรงร่วมกัน สาหรับนักเรียนโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย (กสพท.) โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป ทปอ. เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกได้ 4
สาขาวิชา โดยไม่มีลาดับ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลาเดียวกัน แต่ละสถาบันอุดมศึกษา
กาหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของสถาบัน
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รอบที่ 4 การรับสมัครแบบ Admissions สาหรับนักเรียนทั่วไป ทปอ. เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร
นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลาดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าน้าหนักตามที่ประกาศไว้ล่วงหน้า 3 ปี
รอบที่ 5 การรั บ สมั ค รแบบรั บ ตรงอิ ส ระ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษารั บ สมั ค รโดยตรงด้ ว ยวิ ธี ก ารของแต่ ล ะ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
โดยมีหลักการดาเนินงาน 3 ข้อ ดังนี้
1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือกเพื่อความเสมอภาค
3. มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิก ทปอ. ทุกแห่ง เข้าร่วมระบบ Clearing-house เพื่อการบริหารจัดการ 1
สิทธิ์ของนักเรียน

ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตจากที่ประชุม
1. ในการรับสมัครแบบโควตา ในรอบที่ 2 ต้องเป็นการรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัยภายในพื้นที่ และจะต้อง
ไม่มีการสอบ ยกเว้น บางสาขาเท่ านั้น และหากมหาวิท ยาลั ย ในส่วนกลาง หรือ ในกรุงเทพมหานคร
ประกาศรับสมั ครรอบนี้จะส่งผลต่อ มหาวิท ยาลั ยในภูมิภาค และจะเป็ นการผิด เงื่อนไขที่ ปอมท. ได้
พิจารณาไว้ จึงเสนอให้ตัดคาว่า สอบข้อเขียน หรือข้อสอบปฏิบัติ ออก
2. ระยะเวลาในการรับสมัคร ในรอบที่ 2-3 ควรให้สนั้ ลงและสิน้ สุดภายในเดือนเมษายน เพื่อให้การรับ
สมัครในรอบที่ 4 จบลงที่เดือนพฤษภาคม และทันเปิดภาคเรียนปกติในเดือนมิถุนายน
มติท่ปี ระชุม เห็นชอบให้ประธานจัดทาหนังสือถึง ทปอ. และรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา เพือ่ ขอทบทวนตามที่ประชุมตัง้
ข้อสังเกตและเสนอแนะ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การรับเป็นเจ้าภาพและกาหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560 - 2561
ครั้งที่
4/2560
5/2560
6/2560
7/2560
8/2560
9/2560
10/2560
11/2560
12/2560
1/2561
2/2561
3/2561
4/2561
5/2561
6/2561
7/2561
มติท่ปี ระชุม

กาหนดการประชุม
28 - 30 เมษายน 2560
26 - 28 พฤษภาคม 2560
23 - 25 มิถุนายน 2560
21 - 23 กรกฎาคม 2560
18 - 20 สิงหาคม 2560
15 - 17 กันยายน 2560
20 - 22 ตุลาคม 2560
23 - 24 พฤศจิกายน 2560
15 - 17 ธันวาคม 2560
26 - 28 มกราคม 2561
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
23 – 25 มีนาคม 2561
20 – 22 เมษายน 2561
25 – 27 พฤษภาคม 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561
27 – 29 กรกฎาคม 2561
รับทราบ

เจ้าภาพจัดการประชุม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประธาน ปอมท. ชุดที่ 40

5.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.2.1 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุ
พจน์ เอีย้ งกุญชร ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สรุประยะเวลาในการดาเนินการ
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกากับได้มีการดาเนินการดังนี้
1. ปี พ.ศ. 2543 ได้ดาเนินการพร้อมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิททยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการ
สรรหาบุคคลเพื่อทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการร่าง ฯ และตนได้เป็นหนึง่ ในคณะกรรมการชุดนั้น
2. ปี พ.ศ. 2548 เมื่อมีการผลัดเปลีย่ นผู้บริหาร ได้มีการนาเสนอร่าง พ.ร.บ. เข้าพิจารณาในสภา
มหาวิทยาลัย และส่งต่อไปยัง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3. ปี พ.ศ. 2552 สกอ. ขอให้มหาวิทยาลัยยืนยันร่าง พ.ร.บ. ซึง่ ได้มีการถอนร่าง พ.ร.บ. ออกมา
4. ปี พ.ศ. 2557 ได้มีการเสนอให้ทบทวนการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกากับอีกครัง้ และได้มีความเห็นว่า
ควรดาเนินการ จึงมอบให้สภาคณาจารย์ ศึกษาข้อดี ข้อเสียของมหาวิทยาลัยในกากับ แล้วทารายงานเสนอสภา
มหาวิทยาลัย
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5. ปี พ.ศ. 2559 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. และเสนอ สกอ.
6. ปลายปี พ.ศ. 2559 ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รบั การนาเข้าพิจารณาใน ครม.
7. เดือนมกราคม – มีนาคม 2560 ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย ส่งเข้าพิจารณา ในชั้นกฤษฎีกา และ สนช.
/ เสนอเข้าตรวจสอบในราชบัณฑิต / เสนอขึ้นทูลเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ตามลาดับ
สรุปขั้นตอนสาคัญ
1. การหารือตกลงร่วมกันของผูเ้ กี่ยวข้องทั้งหมด
2. การพิจารณาชั้นกฤษฎีกา มีด้วยกัน 3 ขัน้ ตอน คือ 1) ขัน้ รับหลักการ ขั้นพิจารณาเหตุผลและ ความ
พร้อม และการพิจารณาของหน่วยงานนอกเหนือที่เกี่ยวข้องว่าเห็นด้วยหรือไม่ 2) การพิจารณาเป็นรายมาตรา โดยมี
ตัวแทนของมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณา โดยจะเน้นเรื่องข้อกฎหมาย และความสอดคล้องเป็นหลัก 3) การรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ในการพิ จ ารณาร่ า ง พ.ร.บ. ของมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ คณะกรรมการกฤษฎี ก า ฯ จะรับ ฟั ง และให้
ความสาคัญกับประธานสภาคณาจารย์ ในการนาเสนอความเห็น และรับฟังเหตุผลเป็นอย่างมาก
3. การพิ จ ารณ าในสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ (ส นช.) มี ก ารแปรญั ตติ และมี ก ารตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณาร่าง พ.ร.บ. (ในรอบนี้ไม่มีชื่อประธานสภาคณาจารย์เข้าพิจารณาด้วย) โดยมี
อธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าไปเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ข้อสังเกต/ข้อห่วงใย
- จากผลการสารวจประชามติ พบว่า บุคลากรไม่เห็นด้วยให้มหาวิทยาลัยออกเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ดังนั้นการดาเนินการในเวลาต่อมา ถือว่าขัดกับประชามติของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่สภาคณาจารย์ได้เคยทาไว้
ดังนั้น การเสนอ พ.ร.บ. เข้าสู้การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร ประธานสภาฯ ต้องยกมือคัดค้าน ตามผลของ
ประชามติแต่เป็นเสียงส่วนน้อย
- ประธานสภาคณาจารย์ ไม่มีส่วนร่วมในขั้น การพิ จารณาของ สนช. อย่างไรก็ดีไม่มีการแก้ไขใน
สาระสาคัญ ของร่าง พ.ร.บ. เป็นเพียงการแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อย และชื่อเรียกของสภาคณาจารย์และพนักงาน
เปลี่ยนเป็น สภาพนักงาน แทน
- เรื่องเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่งวิชาการ ข้าราชการที่ ปรับเปลี่ยนสถานภาพ และดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการจะได้เงินประจาตาแหน่งสองเท่าเหมือนเดิม ต่างกับพนักงานมหาวิทยาลัย จะได้เพียงเท่าเดียว ส่วนอีกหนึ่ง
เท่าจะต้องทาผลงานเสนอ ซึ่งถือเป็นแนวทางของ ม.ในกากับของรัฐ ที่จะสร้างและกระตุ้นให้คนทางานมากขึน้
- ข้อห่วงใยที่หลายคนกังวลเกี่ยวกับความมั่ นคงและการอยู่รอดของมหาวิทยาลัย สาหรับตนแล้วไม่
กังวล ซึ่งเหมือนการทาธุรกิจ เป็นธุรกิจที่มีทุนน้อย ก็ทาแต่พอตัว ให้อยู่กับความเป็นจริง ถ้ามีเงินทุนมากก็ทาธุรกิจ
ข้ามชาติได้
- ข้อห่วงใยที่แท้จริงคือความไม่เข้าใจต่อแนวทาง่ของ ม.ในกากับของฝ่ายนโยบาย ซึ่งต้องไม่เหมือนกับ
ส่วนราชการ หากกรรมการสภาฯ ส่วนใหญ่ยังมีแนวคิดแบบราชการ ถือเป็นความล้มเหลวของ ม.ในกากับของรัฐ
- หากฝ่ายบริหารมีความละโมบ ไม่รู้สถานะตัวเอง ต้องการหารายได้เข้ามาก ๆ เป็นเรื่องทีอ่ ันตราย
- หากเกิดเพราะเป็นความเคยชินของพนักงานที่อยู่ในระบบราชการมานาน พนักงานมหาวิทยาลัยเริ่ม
ซึมซับระบบราชการ อยากทางานน้อย แต่ต้องการรายได้เยอะ ๆ และเคยชิน จะทาให้การบริหาร ม.ในกากับ ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
5.2.2 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560

16

- การรักษาพยาบาล และการประกันสุขภาพให้กับบุคลากร
- กองทุนสารองเลีย้ งชีพของมหาวิทยาลัย
- เงินชดเชยต่าง ๆ
โดย ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดทีน่ าเสนอสามารถศึกษาได้จากไฟล์ .ppt ที่นาเสนอในที่ประชุม
5.2.3 เรื่องอื่น ๆ ที่ขอหารือ
- กรณีการหักเงิน 1.7 สาหรับจ่ายเป็นค่ าจ้างและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ นั้ น ประธาน ได้ ข อความอนุ เคราะห์ ให้ อาจารย์ ดร.โกวิท น้ อ ยโคตร ประธานฝ่ ายวางแผนพั ฒ นาสภา
คณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง หาข้อมูลและนามาแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นความรู้ให้กับที่ประชุม ในการประชุมครั้งที่
4/2560 ทีม่ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- มหาวิทยาลัยทักษิณเสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนเรื่องการช่วยงานใน ปอมท. ของบุคลากรที่
ไม่ได้เป็นประธานสภาฯ แล้วไม่มีงบสนับสนุน จะเกิดความลาบากในการเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ซึ่งประธานแจ้งถึงการ
ดาเนินการที่ผ่านมา ประธานได้มีหนังสือเพื่อขออนุมัติบุ คคล และขอรับเงิน สนับสนุนค่าใช้จ่ายไปในจดหมายฉบับ
เดียวกัน อย่างไรก็ตามประธานจะขอบรรจุเป็น วาระในการพิจารณา ในการประชุมครั้ง ที่ 4/2560 มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
เลขาธิการ ปอมท.

นางสาวสุนนั ทา พูลแพ /นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
เลขานุการ ปอมท.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560

