รายงานการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2560
ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2560
ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 ตึกโดม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
**********************************************************
รายนามผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

ประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
รองประธาน ปอมท.คนที่ 1
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวรรณา ศรีโรจนกุล รองประธาน ปอมท.คนที่ 2
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
เลขาธิการ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์
รองเลขาธิการ ปอมท.
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงานคนที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6. อาจารย์ธวัชชัย สิมมา
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท.
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปอมท.
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์ ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปอมท.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล
ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เปรมจิต
17. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
18. อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานาจ เอี่ยมสาอางค์
21. อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร
22. อาจารย์อมร มะลาศรี
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค
24. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุจิตต์ ศรีชัย
25. อาจารย์เรืองศักดิ์ ภูธรธราช
26. อาจารย์เทวา แก้วศักดาศิริ
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ
28. อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์
30. นางสาวพยอม ธนมี
31. นางสาวสุนันทา พูลแพ
32. นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
รายนามผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
3. นายบุญเลิศ แก้วใส
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชพล ชังชู
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
6. นางสาววรรณภา ทองเจริญ

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
แทนประธานสภาคณาจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แทนประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนครพนม
แทนประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แทนประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แทนประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แทนประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
2. อาจารย์จิรศักดิ์ บางท่าไม้
3. อาจารย์ฐิติพร วัฒนชัย
4. ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
5. นายเศรษฐา สุขัน
6. นายสุนทร เหรียญจื้อ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญธรรม พรเจริญ
8. อาจารย์ คชพงศ์ สุมานนท์
9. นางกฤตยา แร่ทอง
10. อาจารย์ดิษฐชัย ทัศนุรักษ์
11. นางสุภารัตน์ เฮงโม้
12.นางสาวนลัทสิรินทร์ ทรัพย์โยธา

รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล
รองประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงานคนที่ 1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรรมการและเหรัญญิกสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงพระนคร
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เจ้าหน้าที่ สานักงานสภาคณาจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เจ้าหน้าที่ สานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เวลา 9.00 น. เป็นพิธีเปิดการประชุม ฉายวิดีทัศน์แนะนามหาวิทยาลัยและกล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมประชุมจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้น รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธาน ปอมท. ได้กล่ าวขอบคุณ ต่อท่านอธิการบดี ที่ได้รับเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมในครั้งนี้พร้อมกับให้ผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวแนะนาตัว หลังจากนั้นท่านอธิการบดี ได้ให้การบรรยายพิเศษต่อที่
ประชุม ในเรื่องการสรรหาอธิการบดีท่านใหม่ในโอกาสที่ท่านจะหมดวาระในเดือน พฤศจิกายนนี้ และประเด็นต่างๆ
รวมถึงการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้มีการแรกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จากนั้ น
เป็นการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
- รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒ น
บริห ารศาสตร์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณั ฐฐา วินิจนัยภาค รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 เข้า
ประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มอบหมาย อาจารย์ ธวัชชัย ป้องศรี ผู้ช่วยเลขาธิการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าประชุมแทน
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- อาจารย์ ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมาย
อาจารย์ เทวา แก้วศักดาศิริ รองประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์ กรรมการสภาพนักงาน เข้าประชุมแทน
- อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง มอบหมาย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ เลขาธิการสภาคณาจารย์ เข้าประชุมแทน
- อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มอบหมาย นางสาวพยอม ธนมี กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากประธาน ปอมท. และเรื่องที่ประธาน ปอมท. ได้ดาเนินการไปแล้ว
1.2.1 ประธานได้ทาหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ที่ ปอมท. 5960(1)/พิเศษ ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง
ขอให้ทบทวนการเปิด -ปิ ดภาคเรียนของสถาบั นอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมร่วมกันของ 6 องค์กร
ได้แก่ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล (ปคมทร.) สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศ
ไทย และศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีความเห็น
เป็นเอกฉันท์ว่า สมควรให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนมิถุนายนหรืออย่างช้าปลายเดือนมิถุนายน และ
ปิดภาคเรียนที่ 2 ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ทั้งนี้ขอให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบหมายเลข 1
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 รายงานสถานะการเงินของ ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. รายงานสถานะการเงินของ ปอมท. (เอกสารประกอบแจกในที่ประชุม) ดังนี้
รายงานเงินสดรับ – จ่าย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 39)
วัน/เดือน/ปี
รายการ
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ
25 มิ.ย.60
4 ก.ย.60
4 ก.ย.60

ยอดยกมารายงานในที่ประชุมเดือน กรกฎาคม
2560
เงินยืมสารองจ่ายประชุมวิชาการ ปอมท.ประจาปี
พ.ศ. 2560
เงินสดย่อยสาหรับผู้อานวยการฝ่ายการเงิน

1,842,078.77
200,000.00 1,642,078.77
360,000.00 1,282,078.77

รายละเอียดประกอบเงินสดย่อยสารองจ่าย (ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ชุดที่ 39)
วัน/เดือน/ปี
รายการ
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ
15 ส.ค. 60 ยอดยกมาจากเดือน สิงหาคม 2560
12,392.68
12,392.68
4 ก.ย. 60
4 ก.ย. 60

เงินฝากเพื่อสารองจ่ายประชุมวิชาการ ปอมท.
ประจาปี พ.ศ.2560
เงินฝาก เป็นเงินสดย่อยสาหรับผู้อานวยการฝ่าย
การเงิน

200,000.00

212,392.68

360,000.00

572,392.68
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วัน/เดือน/ปี
รายการ
14 ก.ย. 60 ค่าของที่ระลึกสาหรับกรรมการ ปอมท. ประจาปี
พ.ศ. 2560 เกษียณอายุราชการ
14 ก.ย. 60 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้ง
ที่ 8/2560 วันที่ 18-20 ส.ค.60 ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14 ก.ย. 60 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้ง
ที่ 9/2560 วันที่ 15-17 ก.ย.60 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายรับ

รายจ่าย
3,000.00

คงเหลือ
569,392.68

20,000.00

549,392.68

20,000.00

529,392.68

รายชื่อสมาชิก ปอมท. ที่ชาระเงินสนับสนุนการดาเนินงานของ ปอมท. พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 20 มิถุนายน 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
6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 มีนาคม 2560
7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 มีนาคม 2560
8
มหาวิทยาลัยมหิดล
2 มีนาคม 2560
9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3 มีนาคม 2560
10
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7 มีนาคม 2560
11
มหาวิทยาลัยบูรพา
11 มีนาคม 2560
12
มหาวิทยาลัยนครพนม
14 มีนาคม 2560
13
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14 มีนาคม 2560
14
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 มีนาคม 2560
15
มหาวิทยาลัยนเรศวร
17 มีนาคม 2560
16
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
17 มีนาคม 2560
17
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
21 มีนาคม 2560
18
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 มีนาคม 2560
19
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 มีนาคม 2560
20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
24 มีนาคม 2560
21
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
31 มีนาคม 2560
22
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 เมษายน 2560
23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7 เมษายน 2560
24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
21 เมษายน 2560
25
มหาวิทยาลัยพะเยา
26 เมษายน 2560
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ลาดับที่
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
วันที่ชาระ
26
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22 พฤษภาคม 2560
27
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8 มิถุนายน 2560
หมายเหตุ ค้างรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จานวน 25,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 เรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ
ประธานขอความร่วมมือประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ถ้ามีเรื่องของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ทีต่ ้องการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอให้สรุปเป็นเอกสารจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 สจล. ได้จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ครบ 25 ปี ครั้งที่ 19 “25ปี
ของเราแล้วกี่ปีของพ่อหลวง” ในงานมีการมอบเข็มสัญลักษณ์พระมหามงกุฎ ในรัชกาลที่ 4 ซึ่งได้มีการจัดต่อเนื่อง
มาเป็นปีที่ 19 ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกสรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบัน มาเป็นประธานในพิธี และพิธี
ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 อย่างสมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. มหาวิทยาลัยได้มีการอนุมัติร่างประกาศเรื่องเงินชดเชยสาหรับบุคลากร ทั้งนี้เป็นไปตามอัตราขั้นต่าของ
กรมแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน
2. อนุมัติการประกันสุขภาพแบบกลุ่มให้กับบุคลากรทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยจะมีค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่า
เรียนบุตร ที่ให้บุคลากรต่อปี 15,000.00 บาท ซึ่งถ้าไม่ ได้ใช้สามารถสะสมได้ เชื่อมโยงถึงกรณีถ้าบุคลากรต้องการ
จะซื้ อ ประกั น สุ ข ภาพแบบกลุ่ ม ให้ กั บ ตนเองและคู่ ส มรส บุ ต ร และพ่ อ แม่ สามารถน าใบเสร็ จ มาเบิ ก ในส่ ว น
15,000.00 บาท หรือที่สะสมไว้ได้
มหาวิทยาลัยมหิดล
1. เมื่อ 12 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2559 ให้กับบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ฯ ทูลถวายสมเด็จพระอริยวง
ศาคตญาณ สมเด็ จ พระสั งฆราช สกลมหาสั งฆปริ น ายก ซึ่ งได้ มี พิ ธี ถ วายในวั น ที่ 19 กั น ยายน 2560 สาขา
พระพุทธศาสนา
2. เห็นชอบร่างประกาศเรื่องการจ่ายเงินชดเชย ให้กรณีพนักงานเกษียณอายุราชการ หรือไม่จ้างต่อเมื่อ
ครบสัญญา โดยไม่มีความผิด หรือให้กับทายาทผู้ที่เสียชีวิต ไม่เกิน 10 เท่า โดยเรื่องจะนาเข้าสภามหาวิทยาลัย ใน
วันที่ 20 กันยายน 2560 นี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวัน ที่ 28-29 กัน ยายน 2560 จะมี พิ ธีพ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ทั้ งช่ว งเช้ าและช่ว งบ่ าย จึงขอให้
หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากจะเกิดจราจรติดขัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความคืบหน้าในการฟ้องเรื่องการจ่ายเงิน เดือนพนักงานต่ากว่าเกณฑ์ที่มติ ค.ร.ม. ได้กาหนดไว้ในอัตรา
1.7 และ 1.5 เท่าของอัตราข้าราชการแรกบรรจุของสายวิชาการ และสายสนับสนุนตามลาดับ ซึ่งศาลปกครอง
จังหวัดขอนแก่น แจ้งให้นากลับมาคานวณมูลค่าความเสียหาย ซึ่งคาดว่าจะส่งได้อาทิตย์หน้า
จากกรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนคริน ทร์ ได้รับการทักท้วงจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยให้นาเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน มหาวิทยาลัยได้รับ
จัดสรรเพื่อเป็นค่าจ้างพนักงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 – 2559 ส่งคืนแผ่นดิน
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ส่วนกรณีที่มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 37/2560 กรณีให้สภาคณาจารย์มี
บุคลากรทั้งที่เป็นคณาจารย์ และบุคลากรอื่นทั้งที่เป็นข้าราชการ และพนักงาน ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการ
ปรับแก้ไขข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ที่ผ่านมาได้เรื่องร้องเรียนผ่านสภาคณาจารย์เพิ่มมากขึ้น ในกรณีที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับ
การจ้างจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้มีสิทธิได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในเรื่องนี้อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ ได้
ปรึ กษาฝ่ ายนิ ติ กรของมหาวิท ยาลั ย ซึ่ง ได้ท าเรื่องเสนอไปยังส านั ก งานเลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรีเพื่ อ ให้ มี ข้อ มู ล
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น และได้รับหนังสือตอบรับ แจ้งว่าจะนาเข้าเพื่อพิจารณาให้อีก
ครั้ง
อ้างถึงคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้นาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ว่า มหาวิทยาลัยรามคาแหงได้มบี ุคลากรทั้ง 2 ส่วนคือสภาข้าราชการและลูกจ้าง ครบถ้วนแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติถวายปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทูลถวาย
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในสาขาพัฒนาสังคม ที่พระอุโบสถวัดราช
บพิตร
2 กรณีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวร มีสภาอาจารย์
และสภาข้าราชการแต่ไม่ได้เข้าไปเป็นกรรมการในสภามหาวิทยาลัย
3. เนื่องจากมหาวิทยาลัยกาลังเตรียมการเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จึงขอทราบเรื่องสวัสดิการ
ต่าง ๆ ที่ที่ประชุมนามาแจ้ง เพื่อเป็นข้อมูลในการร่าง พ.ร.บ.นอกระบบ และเป็นกรณีศึกษาต่อไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยได้รับพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ดารง
ตาแหน่งอธิการบดี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. สภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ คณะกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
2. มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมราลึกศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในวันเกิดของท่านคือ วันที่ 15 กันยายน
มาตลอดทุกปี และตั้งเป็นวัน “ศิลป์ พีระศรี” สาหรับในปีนี้ได้เชิญนายชวน หลีกภัย มาเป็นประธานในพิธีเปิด
โดยทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เมื่อวัน ที่ 15 กัน ยายน 2560 ได้มี พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.สุ กิจ นิตินัย เป็นอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUNQA พบปัญหาสืบเนื่องจากโครงการครูคืนถิ่น
ของ ศธ. เป็นนโยบายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่นอกเขตภูมิลาเนา ทาเรื่อง
ยื่นความจานงขอย้ายกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดอยู่ ณ บ้านเกิดของตนได้
ทาให้บางหลักสูตรไม่ผ่านมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
1. เมื่อ วัน ที่ 9 กัน ยายน 2560 มหาวิท ยาลั ยมี การดาเนิ นงานครบ 2 ปี ดังนั้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
กาหนดให้ต้องจัดโครงสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 2 ปี แต่ปรากฏว่า การดาเนินการจัดทาโครงสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 15 - 17 กันยายน 2560
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เนื่องจากมีการส่งเรื่องกลับไปมาระหว่าง สกอ. อยู่หลายครั้ง ดังนั้นเมื่อวั นที่ 8 กันยายน 2560 ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลั ย ได้ มีก ารเสนอว่า เมื่อการด าเนิ นการจัด ท าโครงสร้างยังไม่ แ ล้ วเสร็จ จึงให้ ช ะลอการเบิ ก จ่ายเงิน
งบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งผู้บริหารออกไปก่อน เพราะยังไม่มีความชัดเจน
และจะดาเนินการจ่ายให้ย้อนหลัง ซึ่งเรื่องนี้ได้สร้างความสับสนให้กับบุคลากร
2. จากกรณีผู้บริหารมีแนวคิดจ่ายเงินค่าจ้าง 1.5 และ 1.7 เต็มอัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัย
ได้มีการหักเงิน 0.2 จ่ายสมทบในกองทุนสารองเลี้ยงชีพซึ่งก็ผิดวัตถุประสงค์ และขณะนี้ก็ยังมีการนาเงินเข้ากองทุน
อยู่ ซึง่ สภาคณาจารย์ได้สอบถามไปยังบุคลากร ระหว่างการหักเงิน 0.2 จ่ายสมทบในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรือ
จะจ่ายเต็มอัตรา และยกเลิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งก็ได้ข้อมูลมาบ้างแล้ว ทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. มหาวิท ยาลั ย อุบ ลราชธานี โดยอธิการบดีปัจจุบัน ได้ออกคาสั่ งเพื่ อเตรียมการ ม.ในกากับ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ในการออก พ.ร.บ.คณะกรรมการด้านประชา
พิจารณ์ ซึ่งสภาอาจารย์ และประธานอนุกรรมการสนับสนุนอยู่ในชุดนี้ และคณะกรรมการด้านกฎหมายและออก
กฎหมายลูก เพื่อการผลักดันให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการก่อนหมดวาระ
2. มหาวิทยาลัยได้มอบให้สภาคณาจารย์ เป็นคณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของพนักงาน ซึ่งขณะนี้มีปัญหามีความเหลื่อมล้าในแต่ละแท่ง จึงจะขอข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาเป็น
กรณีศึกษาด้วย
3. อยู่ระหว่างการทบทวนแก้ไขข้อบังคับของสภาอาจารย์ ตามคาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในนามของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมประชุม ปอมท. ในเดือนหน้า
และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหาร ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน / ฝ่ายการเงิน
/ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย / ฝ่ายกิจการพิเศษ / ฝ่ายกิจการสังคม / ฝ่ายสวัสดิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปอมท. แจ้งว่า
สืบเนื่องจากกรณีการไม่ได้รับสิทธิในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับ
การจ้างจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกา ฯ ซึ่งยังไม่มี
บัญชีสาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปัจจุบันพบว่ามีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ กับพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา จึงขอรับไปทาการวิเคราะห์เพื่อให้ได้คาตอบที่ชัดเจนมากขึ้น
ตลอดจนเสนอให้ฝ่ายประสัมพันธ์นาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากที่ประชุม โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการ ขึ้น
เว็บไซต์ของ ปอมท. เพื่อให้มีช่องทาง แก่มหาวิทยาลัยที่ต้องการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงานความคืบหน้าใน
การดาเนินการด้านเว็บไซต์เพื่อที่ประชุมรับทราบ สรุปดังนี้ จัดประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี
2560 โดยน าโปสเตอร์ ที่ ได้ รั บ จากเจ้ า ภาพขึ้ น เว็ บ ไซต์ แ ล้ ว อย่ า งไรก็ ต ามยั งขาดข้ อ มู ล ที่ เป็ น โครงการ และ
กาหนดการจาก ปอมท. ส่งถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยทุกแห่ง จึงขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพช่วย
ดาเนินการต่อไปด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า
ตามที่ ได้รับ มอบหมายจากประธาน ปอมท. ให้ ไปหาข้อมูล เรื่อ งการขอตาแหน่ งทางวิช าการของ
ข้าราชการ และของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อแตกต่างกัน มีรายละเอียดตามข่าวสานักงานรัฐมนตรี 455/2560
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 15 - 17 กันยายน 2560
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ผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับ
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยคานึงถึง
ความแตกต่ า งของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและบุ ค ลากรในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ทั้ ง สายวิ ท ยาศาสตร์ แ ละสาย
สังคมศาสตร์ โดยแบ่งประเภทผลงานทางวิชาการออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
 งานวิจัย
 ผลงานทางวิชาการในลั กษณะอื่น มี 9 ประเภท คือ ผลงานวิชาการเพื่ ออุตสาหกรรม ผลงานวิชาการเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ กรณีศึกษา งานแปล
พจนานุกรมหรือสารานุกรมหรือนามานุกรมหรืองานวิชาการในลักษณะเดียวกัน ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียศาสตร์กับศิลปะ สิทธิบัตร และซอฟต์แวร์
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
 ตารา หนังสือ และบทความทางวิชาการ
ที่ประชุม ก.พ.อ. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... และ (ร่าง) มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
วิชาการที่ ก.พ.อ.กาหนด ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา แต่เพื่อให้มีผลกระทบน้อย จึงจะประกาศให้ใช้บังคับหลักเกณฑ์ใหม่หลังจาก 1 ปี นับตั้งแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้น ผู้ที่ต้องการส่งผลงานทางวิชาการโดยใช้หลักเกณฑ์เดิมก็ยังคงสามารถ
เสนอขอรับการประเมินได้ ภายในช่วงเวลาก่อนประกาศใช้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ปอมท.
รับรองรายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุม สิริวัฒ นภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 2
มติที่ประชุม รับรอง โดยมีการแก้ไข หน้า 4 ระเบียบวาระที่ 1.1 การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทน
เป็นลายลักษณ์อักษร ข้อย่อยที่ 2 แก้ไขจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ แก้ไขเป็น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ
หน้า 22 ลาดับ 2) รองประธาน ปอมท. คนที่ 2 แก้ไขเป็น 2) รองประธาน ปอมท. คนที่ 1
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2560
อาจารย์ธวัชชัย สิมมา นาเสนอความคืบหน้าในการจัดการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2560
ดังนี้ กลุ่มมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ได้ มี ก ารประชุ ม
เตรียมพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2560 เรื่องกระทรวงอุดมศึกษาแก้ไขปัญหาการศึกษาได้
หรือไม่ รวมถึงการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าภาพไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ สานักงานวิทยา
เขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีสรุปผลการประชุมและความคืบหน้าในการดาเนินการที่
สาคัญดังนี้
- พิจารณามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ฝ่าย
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 15 - 17 กันยายน 2560
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- จัดทา website งานประชุมวิชาการ และการลงทะเบียนการส่งบทความวิจัยสาหรับผู้เสนอผลงาน
โดยมีกาหนดการรับบทความ
ลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560
แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัย
วันที่ 25 ตุลาคม 2560
ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม หลังจากการประชุม 30 วัน
การชาระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
ผู้ส่งบทความวิจัยและผู้เข้าประชุมภายในวันที่
10 พฤศจิกายน 2560 จานวน 2,500.00 บาท ผู้เข้าประชุมลงทะเบียนหน้างาน จานวน 3,000.00 บาท
การส่งผลงาน ได้ไม่เกินจานวน 6 หน้า กระดาษ เอ4 (TH SarabunPSK 14) ซึ่งขณะนี้สามารถ
ส่งผลงานทางอีเมล์ที่ระบุได้แล้ว จะขอให้กรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิจารณาบทความ
วิจัย
- ออกหนังสือขอรับการสนับสนุนจาก สกอ. และ ทปอ. รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ
- ออกหนั งสื อถึ งนายกรั ฐ มนตรี เพื่ อ ขอสารและขออนุ ญ าตสลั ก นามบนโล่ รางวั ล อาจารย์ดี เด่ น
แห่งชาติ จานวน 5 โล่
- อยู่ระหว่างการประสานงานรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดประชุม และ
คณะกรรมการพิจารณาบทความ
- ประสานงานการออกหนังสือเชิญประชุมวิชาการ ปอมท. ไปถึงมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาต่าง ๆ
- จะขอหารือเรื่องการทาบทามวิทยากรแทนรายชื่อเดิมที่ติดภารกิจ สาหรับหั วข้อบรรยาย เรื่อง
ทางเลือกทางรอดของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา และหัวข้อบรรยายเรื่อง
วิ ก ฤติ ก ารแข่ ง ขั น และความอยู่ ร อดของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยที่ ป ระชุ ม เสนอให้ ท าบทาม
ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์กระแส ชนะวงษ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร เป็น
วิทยากร ตามลาดับ
ประธาน แจ้งเพิ่มเติมว่า ด้านการจัดทา VTR ประวัติอาจารย์ดีเด่น ขณะนี้ฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ปอมท. กาลังรวบรวมประวัติ พร้อมกับคาประกาศเกียรติคุณของอาจารย์ดีเด่น และคาดว่าจะดาเนินการจัดส่งให้
เจ้าภาพประมาณปลายเดือนตุลาคม ส่วนวิดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของ ปอมท. จะได้ส่งวิดีทัศน์เดิมให้เจ้าภาพเพื่อ
ตัดต่อต่อไป
มติที่ประชุม มอบอาจารย์ ธวัช ชั ย สิ มมา รับ ข้อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ มไปดาเนิ นการ และขอความอนุ เคราะห์
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมลงทะเบียน อย่างน้อยแห่งละ 5 คน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 การสรุปผลและข้อเสนอแนะการดาเนินงานคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์ ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท.
รายงานสรุปจุดเด่น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจากคณะกรรมการคัดเลือกทุกสาขา เพื่อ
ดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ในปีต่อไป สรุปดังนี้
จุดเด่น และคาชื่นชม
• มีการจัดระบบการดาเนินการที่ดีมาก
• การประชุมครั้งแรก จัดที่ มศว. สถานที่ดีมาก
• โปรแกรมคานวณรอบแรกดี ทาให้กรรมการสบาย
• ขอชื่นชมการบริหารจัดการของทีมบริหาร ปอมท ที่จัดทาเอกสารออนไลน์ ให้เข้าดูได้ล่วงหน้า และลด
จานวนสาเนา
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 15 - 17 กันยายน 2560
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• ขอบคุณที่จัดกลุ่มไลน์ตามสาขา
• ขอบคุณทั้งประธาน รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญ
สกลวงศ์ ทีท่ ักทาย และตอบคาถามตามไลน์กลุ่ม รวมถึงให้คาแนะนาให้เข้ารูปเข้ารอย ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น
กระบวนการคัดเลือก
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ได้ร่วมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ปอมท.2560
• เสนอให้แยกสาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
– art = fine art หมายถึง ศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งรวมความถึง จิตรกรรม วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม
ทัศนศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ มัณฑนศิลป์ สถาปัตยกรรม หรืองานที่เกี่ยวข้อง
– arts = มนุษยศาสตร์ หมายถึง ประวัติศาสตร์ ภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดี นิเทศศาสตร์ วารสาร
ศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา หรืองานที่เกี่ยวข้อง
• เสนอให้คงข้อมูลของผู้เสนอชื่อที่ผ่านรอบแรก อยู่ในออนไลน์ ให้กรรมการเข้าถึงข้อมูลได้ถึงรอบสัมภาษณ์
จึงค่อยนาออก
• เสนอให้ประธานสภาฯ พิจารณาส่งกรรมการที่ทางานคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นควรมีคุณสมบัติดังนี้ เช่น ตรง
สาขาที่มาคัดเลือก ผศ. หรือ ป.เอก
• เสนอให้ระบุเกณฑ์ที่ชัดเจนและรัดกุม
• รอบแรกพิจารณาเฉพาะจากเอกสาร และรอบสุดท้ายพิจารณาเฉพาะการสัมภาษณ์หรือรวมรอบด้านเพื่อให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกสาขา ซึ่งอาจต้องทาโปรแกรมให้กรอกเช่นเดียวกับรอบแรก
• เสนอให้ ป รับ ปรุงโดยให้ ผู้ เข้ารับการคัดเลือกบรรจุข้อมูล ผลงานที่เกี่ยวข้องให้ ชัดเจน โดยสแกน/สาเนา
รูปเล่มเต็มหรือสารบัญครบถ้วนพร้อมหน้าปกจริง เนื่องจากปัญหาที่พบในครั้งนี้คือ บางคนกรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วนตามจริง เอกสารบางชิ้นอาจมีผู้แต่งหลายคนแต่ผู้เข้ารับการคัดเลือกอาจเขียนแค่ชื่อตนเองเพียงคน
เดียว และกรรมการอาจดูไม่ถี่ถ้วนเนื่องจากผู้เข้าร่วมเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นมีจานวนมาก
• ผลงานควรมีนิ ยามศัพท์เพื่อให้กรรมการเข้าใจตรงกันและใช้เกณฑ์เดียวกันเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เช่น ระยะเวลา 5 ปี นับจากปีใดถึงปีใด คาว่าบทความวิชาการ งานวิจัย ระดับชาติ นานาชาติ ต่างประเทศ
• ควรระบุวิธีให้ชัดเจนว่ารอบสุดท้ายให้พิจารณาจากอะไรบ้าง สัมภาษณ์ ผลงานเชิงประจักษ์ และ/หรือ
ข้อมูลรอบข้างที่หาเพิ่มเติมได้ทุกอย่าง และดาเนินการเหมือนกันทั้งสามคนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
• เกณฑ์ที่ระบุให้กรรมการคัดเลือกต้องมาได้ครบทั้งสามครั้งเป็นสิ่งที่ดีมาก
• เสนอให้ปรับเกณฑ์ให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยกรรมการที่มีสิทธิ์ออกเสียงและแสดงความคิดเห็นในการคัดเลือกรอบ
สุดท้ายได้ ต้องเป็นผู้ที่อยู่ร่วมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก ตลอดจนถึงการประชุมกรรมการเพื่อ
คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นในรอบสุดท้าย เพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมากรณีขอกลับก่อนที่มีการออกเสียง คือ งด
ออกเสียง
• เสนอให้มีการพัก 15 นาทีหลังการสัมภาษณ์คนสุดท้าย เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้มีเวลาตรึกตรองอย่าง ถี่
ถ้วน ก่อนจะประชุมสรุปผลโดยให้ประชุมภายใน 30 นาทีหลังการสัมภาษณ์คนสุดท้าย อาจทาให้กรรมการ
แต่ละคนมีเวลาในการประมวลผลภาพรวมน้อยเกินไป
• เสนอให้ ปอมท. จัดทาแนวทางการคัดเลือกรอบสุดท้าย เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุก
สาขา เช่น ให้หารือหาจุดเด่นของผู้ได้รับการคัดเลือกแต่ละคนและอภิปรายภายในกลุ่มก่อนลงคะแนนลับ
• การลงคะแนนรอบสอง อาจต้ องใช้ ข้อมูล ครั้งแรก ความอาวุโส อื่น ๆ และเช็ค list คุณ สมบัติ ต่าง ๆ
ปราศจากคุณสมบัติที่ต้องห้าม เช่น การเป็นผู้บริหารระดับคณบดี
• การสัมภาษณ์รอบสองไม่ควรไปในสองที่ในวันเดียวกัน
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 15 - 17 กันยายน 2560
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• สาขารับใช้สังคมควรสัมภาษณ์และลงพื้นที่ เวลา 9.00 -14.00 น (5 ชั่วโมง)
• สาขาอืน่ ๆ ควรสัมภาษณ์ 9.00-12.00 น (3 ชั่วโมง)
• หลังสัมภาษณ์ ควรมีอิสระในการบั นทึกคะแนน และรับประทานอาหารประมาณ 1 ชั่วโมง ส่วนสถานที่
สุดท้าย ให้เพิ่มการพิจารณาผลสรุปให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ชั่วโมง แล้วจึงเดินทางกลับ
• การรับรองผลการคัดเลื อก ควรขอกรรมการ ปอมท. ที่เป็นตัวแทนในแต่ล ะสาขาเข้าร่วมชี้แจง สรุปคา
ประกาศเกียรติคุณ เพื่อความถูกต้องต่อการรับรองผล
ช่วงสุดท้ายผู้อานวยการฝ่ายพั ฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ได้กล่าว ขอบคุณประธานสภาคณาจารย์ฯ
และทีมงาน คณาจารย์ผู้เสนอชื่อทุกท่าน candidates คณะกรรมการคัดเลือกทุกท่านที่ทุ่มเท และมีความเป็นกลาง
พร้อมทั้งช่วยสอดส่อง ทักท้วงป้องกันให้มีความโปร่งใส และขอขอบคุณ ปอมท. และทีมบริหาร ที่ผลักดันให้กิจกรรม
การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท 2560 เสร็จสมบูรณ์
ประธานขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมดาเนินการให้การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติในปีนี้สาเร็จลงได้
ด้วยดี ทั้งนี้ขอให้เป็นวาระสืบเนื่องตลอด แต่ระหว่างการดาเนินการขอให้ปฏิบัติตามกติกาที่กาหนดทุกประการเพื่อ
ไม่ให้กิจกรรมต้องสะดุดหยุดลง สาหรับข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ขอให้นาไปแก้ไขในปีต่อไป รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โควตาสาหรับกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น 49 ท่าน ตามจานวนกรรมการของมหาวิทยาลัย ขอให้
แจ้งยืนยันชื่อขออนุมัติเงินค่าลงทะเบียนจาก ปอมท. และจ่ายเงินให้เจ้าภาพต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบข้อเสนอแนะสาหรับนาไปพิจารณาดาเนินการในปีต่อไป
4.2 การร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560
สืบเนื่องจากที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560
จ านวน 5 สาขา สาขาละหนึ่ งท่ าน ตามระเบี ย บที่ ป ระชุ มประธานสภาอาจารย์ มหาวิท ยาลั ย แห่ งประเทศไทย
(ปอมท.) ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2557และหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว
ต่อมาประธานได้รับการร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติหนึ่งท่าน เนื่องจากมีคดี
พิพาท โดยเป็นคาฟ้อง คดีหมายเลขดาที่ บ.12/2560 ศาลปกครองขอนแก่น ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการ
กระท าละเมิ ด ของหน่ ว ยงานทางปกครองหรื อ เจ้ า หน้ าที่ ข องรัฐ อั น เกิ ด จากการออกค าสั่ งทางปกครอง โดยมี
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 อธิการบดีเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 คณบดีเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ผู้ ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติท่านหนึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 (เอกสารแจ้งในที่ประชุม)
ที่ประชุมเห็นว่า เนื่องจากคดียังไม่ สิ้นสุด อีกทั้ง ระเบียบ และเกณฑ์ของ ปอมท. ก็ไม่มีกล่าวไว้ และ
เรื่องที่ร้องไม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม และจรรยาบรรณของอาจารย์ จึงถือว่าณ วันที่ ปอมท. อนุมัติผลท่านนั้นยังมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น เมื่อที่ประชุมพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และมีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันการให้รางวัลดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 สานักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน (สตง.) ท้วงติงเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนงบ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 6 แห่ง
ประธานนาเสนอที่ประชุมพิจารณากรณีที่สานักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตอบทาความ
ตกลงในการเก็บ รัก ษาและเบิ ก จ่ ายเงิน เหลื อ จ่ ายเป็ น ค่ าใช้จ่ ายบุ คลากร จากกรณี ที่ ม หาวิท ยาลั ยได้ รับ จั ด สรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ งบเงินอุดหนุ น ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร และ
ได้ใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวแล้วเสร็จมีเงินงบประมาณคงเหลือ จึงได้ขออนุมัตินาเงินคงเหลือไปใช้จ่ายเพื่อเป็นกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้หรือไม่
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กรมบัญชีกลางได้ตอบทาความตกลงสรุปว่า กรณีมีเงินเหลือจ่ายจะต้องนาเงินที่เหลือส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ไม่สามารถนาเงินที่เหลือจ่ายไปใช้ต่อไปได้
เพื่อรักษาวินัยการคลัง จึงขอให้มหาวิทยาลัย ฯ นาเงินที่เหลือจ่าย พร้อมดอกผล (ถ้ามี) ส่งคืนคลัง
จากสิ่งเหล่านี้ ประธานได้แสดงความเห็นว่า ไม่ใช้บังคับกับมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ซึ่งการจัดสรร
งบฯ เป็นแบบ Block grant เมื่อมีเงินเหลือจ่าย ไม่ต้องจ่ายคืนคลัง บางแห่งจึงผลักเงินส่วนที่เหลือเข้าไว้เป็นกองทุน
บุคลากร เพื่อนาไปใช้จ่ายเป็นเงินชดเชย เงินตอบแทน ซึ่งมหาวิทยาลั ยต้องแสดงเงินเข้าออกที่ชัดเจน ซึ่งต่างจาก
ส่วนราชการซึ่งต้องดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตามประธานสภา ฯ หลายแห่งมักจะไม่เข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้
มติที่ประชุม รับ ทราบ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการในกรณี ที่มีเงินเหลื อจ่ายจากเงิน
งบประมาณของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ
4.4 คาพิพากษาศาลปกครองนครราชสีมา วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
จากกรณี ผู้ ฟ้องคดีเป็ น ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บุรีรัมย์
ฟ้องร้องกรณีผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี
ถึงแม้ จ ะมี ค าสั่ งหั ว หน้ าคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 37/2560 เรื่อ งการแก้ไขปั ญ หาการบริห ารงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 จึงมิได้มีผลเปลี่ยนแปลงคาวินิจฉัยเกี่ยวกับอายุของ ผู้ดารงตาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ จึงพิพากษาให้เพิกถอนมติ และประกาศในวาระพิจารณาเลือกอธิการบดี
มติที่ประชุม รับทราบ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการในกรณีการสรรหา ผู้สมควรดารง
ตาแหน่งอธิการบดีต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การรับเป็นเจ้าภาพและกาหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560 - 2561
ครั้งที่
กาหนดการประชุม
เจ้าภาพจัดการประชุม
10/2560 20 - 22 ตุลาคม 2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11/2560 23 - 24 พฤศจิกายน 2560
การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2560
12/2560 15 - 17 ธันวาคม 2560
มหาวิทยาลัยพะเยา
1/2561 26 - 28 มกราคม 2561
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประธาน ปอมท. ชุดที่ 40
2/2561 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3/2561 23 – 25 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4/2561 27 – 29 เมษายน 2561
5/2561 25 – 27 พฤษภาคม 2561
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6/2561 22 – 24 มิถุนายน 2561
7/2561 27 – 29 กรกฎาคม 2561
8/2561 24 – 26 สิงหาคม 2561
9/2561 21 – 23 กันยายน 2561
10/2561 19 – 21 ตุลาคม 2561
11/2561 21 – 23 พฤศจิกายน 2561
การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2561
12/2561 21 – 23 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ และขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย/สถาบันร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท.
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5.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองประธาน
ปอมท. คนที่ 1 ได้นาบรรยายเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของประธานสภาอาจารย์” ให้ที่ประชุม เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ รายละเอียดตาม Presentation ที่นาเสนอในที่ประชุม
อนึ่ง เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน
2560 จึงได้นาหนังสือ “เกษียณอย่างเกษม กับ บางเรื่องด้านการศึกษาและวัฒนธรรม” มามอบให้กับที่ประชุม ซึ่ง
หนังสือดังกล่าวเป็นการคัดเอาเรื่องที่คิด ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน พร้อมกับได้มีภาพถ่ายที่ประชุม ฝากให้ทุก
ท่าน
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
เลขาธิการ ปอมท.
นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
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