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เอกสารประกอบหมายเลข 4

รายงานการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
**********************************************************
รายนามผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทยั

2. อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา

5. อาจารย์ธวัชชัย สิมมา

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุส์ วรรค์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปยิ ะ อุไรไพรวัน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์

ประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขาธิการ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองเลขาธิการ ปอมท.
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท.
สมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท.
สมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท.
สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปอมท.
สมาชิกสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
แทนประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรริ ัตน์ แอดสกุล
ประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.อมร มะลาศรี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานาจ เอี่ยมสาอางค์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสติ เลาหสินณรงค์ แทนประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กาลังกล้า
แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา
แทนประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ
แทนประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
สานักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายนามผูไ้ ม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
3.
4.
5.
6.

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์
ศาสตราจารย์ นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย
อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์

รองประธาน ปอมท. คนที่ 1
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.
สมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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7. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี
9. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
10. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลืม้ ปรีชา
12. นางสาวสุนันทา พูลแพ

13. นางสาววรรณภา ทองเจริญ

ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เลขานุการ ปอมท.
สานักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
สานักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนั ชัย โกมลหิรัญ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ
3. อาจารย์จริ ศักดิ์ บางท่าไม้
4. สิบเอกทองล้วน สิงห์นนั ท์
5. นางสุภารันต์ เฮงโม้
6. นายสวัสดิ์ สัตพรพันธ์
7. นางมาลินี ภูห่ มัน่ เพียร
8. นางอาพัน เลีย้ งเจริญ
9. นางสาวรุจจิรา สุรยิ าวงศ์
10. นางนิตยา อินโต

ที่ปรึกษาสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขาธิการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รองประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คนที่ 1
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขาธิการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หัวหน้างานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เจ้าหน้าทีง่ านสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เจ้าหน้าทีง่ านสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เวลา 9.30 น. เป็นการฉายวีดิทัศน์แนะนามหาวิทยาลัย จบแล้วรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
ประธาน ปอมท. กล่าวเชิญที่ประชุม ปอมท. แนะนาตนเอง และรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธาน ปอมท. กล่าว
ขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่อนุเคราะห์รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครัง้ นี้
ก่อนเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ เลขาธิการ ปอมท. กล่าวขอบคุณที่
ประชุม ปอมท. ที่รับเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ณ วัดพุทธบูชา เมื่อวันที่
22 มกราคม 2560 ที่ผา่ นมา
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1

การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร

เลขาธิการ ปอมท. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องการลาประชุม และการมอบหมายผู้เข้าประชุมดังนี้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร รองประธาน ปอมท. คนที่ 1 และประธานสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลาประชุม
- ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.เจริญ เจริญ ชั ย ประธานสภาคณาจารย์และข้า ราชการมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลาประชุม
- อาจารย์ ดร.สืบ พงษ์ ปราบใหญ่ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิท ยาลัย รามคาแหง มอบหมาย
อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 เข้าประชุมแทน
- รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตต์ ศรีชัย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กาลังกล้า รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่
1 เข้าประชุมแทน
- ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วิ รั ติ ปานศิ ล า ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล สุนันทเกษม ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา สมาชิกสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยา
เขตปัตตานี เข้าประชุมแทน
มติท่ปี ระชุม
1.2

รับทราบ
เรื่องแจ้งจากประธาน ปอมท. และเรื่องที่ประธาน ปอมท. ได้ดาเนินการไปแล้ว

1.2.1 สภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการเลือกตั้งประธาน รองประธาน เลขาธิการ
และบรรณาธิการ ชุดใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล ดารงตาแหน่งเป็นประธานสภาคณาจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนีต้ ั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ
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1.2.2 ที่ประชุม ปอมท. ได้ส่งหนังสือถึงประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ปอมท. ลงวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี 2560
จานวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ และสาขารับใช้สังคม สาขาละ 1 คน โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการดาเนินการต้องเป็นไป
ตามข้อ 8 วรรคสอง ของระเบียบว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พุทธศักราช 2558 คือ “คณะกรรมการดาเนินการ
ได้มาจากสภาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ปอมท. แต่ละแห่งทั้ง 5 สาขา ทั้งนี้ คณะกรรมการดาเนินการไม่
จ าเป็ น ต้อ งเป็ น กรรมการสภาอาจารย์ ” โดยให้กรอกรายชื่อ คณะกรรมการด าเนินการฯ ลงในไฟล์แบบเสนอชื่อ
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่ง ชาติ .docx และจัดส่งไฟล์ไปที่ senate@kmitl.ac.th หรือโทรสาร
0-2329-8157 ภายในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 (เอกสารประกอบหมายเลข 1)
ทั้งนี้คณะกรรมการดาเนินการฯ จะต้องปฏิบัติตามขั้ นตอนที่กาหนดในหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์
ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุม ปอมท. พ.ศ. 2559 และต้องมีความพร้อมในการดาเนินการทุกขั้นตอนตามวันเวลา และ
สถานที่ท่กี าหนด ดังนี้
- การประชุมพิจารณาผลงานและคัดเลือกรายชื่อผู้ที่ผ่านรอบแรก ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เวลา 9.00-16.00 น.
- คณะกรรมการดาเนินการ ฯ ในแต่ละสาขา เดินทางไปสัมภาษณ์ผทู้ ี่ผา่ นการคัดเลือกรอบแรก (ไม่เกิน
3 แห่ง) ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
ต่างจังหวัด
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

1.3 รายงานสถานะการเงินของ ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน รายงานสถานะการเงินของ ปอมท. ดังนี้ (เอกสารประกอบหมายเลข 2 )
รายงานเงินสดรับ – จ่าย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 39)
วัน/เดือน/ปี

รายการ

8 ธ.ค. 59

ยอดยกมาจากการรายงานในการประชุมครั้งที่ 1/2560
เดือนมกราคม 2560

25 ธ.ค. 59 ดอกเบีย้ เงินฝาก
31 ม.ค. 60

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ
1,476,645.48

3,901.46

ถอนเงินเพื่อเป็นเงินสดย่อยสารองจ่าย ปอมท. ชุดที่ 39

1,480,546.94
150,000.00 1,330,546.94

รายละเอียดประกอบเงินสดย่อยสารองจ่าย (ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ชุดที่ 39)
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใหม่) ชื่อบัญชี “นายธีระชน พลโยธา” เลขที่บัญชี 407-670824-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วัน/เดือน/ปี

รายการ

24 ม.ค. 60 ยอดยกมาจากการรายงานในการประชุมครั้งที่ 1/2560
เดือนมกราคม 2560

รายรับ
21,619.82

รายจ่าย

คงเหลือ
21,619.82
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วัน/เดือน/ปี

รายการ

24 ม.ค. 60 ดอกเบีย้ เงินฝากจากบัญชีเก่า

รายรับ
181.11

24 ม.ค. 60 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมภาคใต้ 2 แห่ง
ตามมติที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560
24 ม.ค. 60 ค่าโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมภาคใต้ 2 แห่ง
31 ม.ค. 60

รับเงินสดย่อยสารองจ่าย ปอมท. ชุดที่ 39

6 ก.พ. 60

จ่ายค่าโล่ไม้ จานวน 6 โล่ พร้อมค่าขนส่ง
สาหรับสถาบันที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท.

6 ก.พ. 60

ค่าส่งไปรษณีย์หนังสือขอสนับสนุนค่าสมาชิก ปอมท.

6 ก.พ. 60

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ
ครัง้ ที่ 1/2560 วันที่ 20 - 22 ม.ค. 60
ณ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6 ก.พ. 60

รายจ่าย

คงเหลือ
21,800.93

20,000.00

1,800.93

60.00

1,740.93

150,000.00

151,740.93
8,881.00

142,859.93

162.00

142,697.93

20,000.00

122,697.93

ค่าพวงหรีดงานศพ 2 งาน

2,000.00

120,697.93

6 ก.พ. 60

ค่าเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ที่ปรึกษา ปอมท.

5,000.00

115,697.93

6 ก.พ. 60

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ
ครัง้ ที่ 2/2560 วันที่ 17 - 19 ก.พ. 60
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

20,000.00

95,697.93

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ได้ดาเนินการทาหนังสือขอรับการ
สนับสนุนค่าสมาชิกรายปี จานวน 25,000 บาท (ไม่รวมเงินค่าธรรมเนียมการโอน) จากสมาชิก ปอมท. โดยส่งหนังสือ
ถึงอธิการบดี และสาเนาเรียนประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย จานวน 28 แห่ง และขอรับเงินสนับสนุนภายในเดือน
เมษายน 2560 เรียบร้อยแล้ว
มติท่ปี ระชุม
1.4

รับทราบ และรับรองรายงานทางการเงินตามรายละเอียดข้างต้น
เรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ

ประธานขอความร่วมมือประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ถ้ามีเรื่องของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่
ต้องการแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ ขอให้สรุปเป็นเอกสารจัดส่งให้ฝา่ ยเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาจารย์ธวัชชัย สิมมา แจ้งผลการประชุมของที่ประชุม ปคมทร. เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2560 สรุป
ได้ดังนี้
- เรื่องการแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9 แห่ง) ฉบับใหม่ ซึ่งที่ประชุม ปคมทร. ได้
ด าเนิ น การวิเ คราะห์ ม าอย่ า งต่อ เนื่ อ งรวมระยะเวลา 2 ปี ขณะนี้ ไ ด้เ สร็ จ สิ้น แล้ว และจะได้แ จ้ ง ไปยั ง นายกสภา
มหาวิทยาลัย และอธิการบดี ต่อไป
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- แจ้งเพื่อทราบคาสั่งศาลปกครองสูงสุด เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัตหิ รือปฏิบัติหน้าที่ดงั กล่าวล่าช้าเกินสมควร กรณีผถู้ ูกฟ้องไม่ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
ค่าสอนเกินภาระงานสอนให้กับผู้ฟ้อง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่ าการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ และค่า
สอนเกินภาระงาน เป็นสิทธิของผู้ทาการสอน ตามข้อ 15 ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอน
พิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
นอกจากนี้ ไ ด้ มี ค าพิ พ ากษาเรื่ อ งการด ารงต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารของผู้ เ กษี ย ณอายุ ร าชการใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่สามารถกระทาได้ โดยในประเด็นนี้ ที่
ประชุม ได้มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติของแต่ละมหาวิทยาลัย
- เรื่องความคืบหน้าเรื่องเงินเพิ่ม 8 เปอร์เซ็นต์ ตามที่ที่ประชุม ทปสท. ได้ยื่นหนังสือให้กับนายวิษณุ
เครือ งาม รองนายกรัฐ มนตรี ไปแล้ว เมื่อ วั น ที่ 16 มกราคม 2560 นั้น ประธานสภาคณาจารย์และข้า ราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ยื่นสาเนาหนังสือให้กับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในโอกาสที่
เดินทางไปบรรยายพิเศษ "นักกฎหมายกับ Thailand 4.0" เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ (มจพ.) ได้ รั บ รางวั ล ชมเชยองค์ ก ร
โปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 6 ประจาปี 2559 ซึ่งจัดโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต : Zero Tolerance & Clean Thailand ซึ่ง
ในปีนี้ มจพ. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 สะท้อนให้เห็นถึง
การบริหารจัดการทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยรางวัล
องค์กรโปร่งใสในปีนี้ไม่มีหน่วยงานใดได้รับรางวัล แต่มีรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจานวน 11 ราย ซึ่งมอบให้กับ
องค์กรที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดาเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรม และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจอย่างมีจริยธรรม ซึ่งมีบริษัทเอกชน จึงขอเชิญชวนให้แต่ละมหาวิทยาลัยร่วมส่งผลงานเข้า
ประกวด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการรอคาตอบอย่างเป็นทางการ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ในการขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยในกลุ่มนีจ้ ะไม่ได้รับการพิจารณา
ให้ได้รับ ในขณะนี้พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบคลัง) จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งช้างเผือกมงกุฎไทย เป็นบาเหน็จความดีความชอบได้
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ก.พ.อ. มีมติจะให้จัดสรรทุน 5,000 ทุน เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand
4.0 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในสายอุดมศึกษา โดยมีสานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการจัดทาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และถ้าจัดทาเกณฑ์ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วจะได้มี
การจัดสรรทุนต่อไป จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น่าจะได้รับการ
พิจารณาให้ทุนได้จานวนสูง รวมถึงในสายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาในการพิจารณาทุน มี
หลายมหาวิทยาลัยที่เสียโอกาสเนื่องจากไม่ได้ยื่นขอทุน เป็นทุนในระดับปริญญาเอก ถ้ามีความคืบหน้าจะได้แจ้งให้
ทราบอีกครั้ง
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2560
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- สภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กาหนดให้มีการจัดการแข่งขันโบว์ลงิ่ การกุศล ในวัน
เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ Blu–O Rhythm & Bowl เมกา ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 2 เมกาบางนา อัตราค่าสมัคร ประเภททีม
กิตติมศักดิ์ ทีมละ 5,000 บาท และประเภททีมทั่วไป ทีมละ 3,500 บาท สาหรับรายละเอียดได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยัง
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อทราบแล้ว
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
- สภาคณาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ ได้ ก าหนดโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพของกรรมการสภา
คณาจารย์ ขึน้ ในระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ วังน้าเขียว โกลเม้าท์เท่น รีสอร์ท จึงขอเชิญสมาชิกที่ประชุม
ปอมท. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในโครงการได้ขอความอนุเคราะห์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
ประธาน ปอมท. ให้เกียรติบรรยายในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาคณาจารย์ และอาจารย์ธวัชชัย สิมมา
ประธาน ปคมทร. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม 28 เมษายน 2560 กาหนดการในภาคบ่ายจะได้เชิญ
ประธาน ปอมท. และ เลขาธิการ ปอมท. และ มจพ. ร่วมบรรยายในหัวข้อสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
- ตามที่มีข่าวของอดีตอธิการบดี ที่ถูก ปปช. ชี้มู ลความผิด และ สกอ. ได้ลงโทษให้ออกจากราชการ
ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2553 เป็นข่าวที่สะเทือนใจบุคลากรของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการให้ทุนไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก เป็นเรื่องของการดึงดูดผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาในมหาวิทยาลัย สาเหตุ นั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่
ดาเนินการเรื่องไม่ครบกระบวนการ ซึ่งจะต้องสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและอนุมัติทุน ที่ผ่านมาเป็น
เพียงการทาสัญญาลูกหนี้เงินยืม เมื่อถูกตรวจสอบจึงพบความผิด ซี่งคาดว่าจะต้องมีการอุทธรณ์ต่อไป ขณะนี้ผู้รับ
ทุนไปแล้วได้ผอ่ นชาระใช้เงินคืนมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.5 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหาร ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน / ฝ่ายการเงิน
/ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย / ฝ่ายกิจการพิเศษ / ฝ่ายกิจการสังคม / ฝ่ายสวัสดิการ
- ไม่มีแจ้ง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ปอมท.
รับรองรายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 - 22 มกราคม 2560 ณ ห้อง
ประชุม 606 ชั้น 6 สานักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(เอกสารประกอบหมายเลข 3)
หน้าที่ 4 ระเบียบวาระที่ 1 บรรทัดที่ 8 ปรับการตัดวรรคคาว่า “. . .พระ-นครเหนือ” ติดกัน
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 4 คาว่า “ไม่ควรให้คนใน สกอ.” แก้ไขเป็น “ไม่ควรให้บุคลากรของ สกอ.”
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 6 แก้ไขคาที่พมิ พ์ผดิ คาว่า “สถภาสถาบัน” แก้ไขเป็น “สภาสถาบัน”
หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 4 แก้ไขคาที่พิมพ์ผิด คาว่า “ข้าราการ” แก้ไขเป็น “ข้าราชการ”
มติที่ประชุม

รับรองโดยมีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเสนอแต่งตัง้ คณะที่ปรึกษา ปอมท. (เพิ่มเติม)
สืบเนื่องจากมติท่ปี ระชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 เห็นควรให้ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒดิ ้านต่าง ๆ
เพื่อแต่งตัง้ เป็นที่ปรึกษา ปอมท. ซึ่งเป็นผู้ทรงวุฒใิ นด้านอื่น ๆ ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมรายชื่อ
1. นายชวน หลีกภัย
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
3. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
4. ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรี ะพล คดบัว
มติที่ประชุม

เห็นชอบการแต่งตัง้ คณะที่ปรึกษา ปอมท. จานวน 5 ราย ตามรายชื่อข้างต้น

3.2 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมภาคใต้ท่จี งั หวัดสงขลาและปัตตานี
สืบเนื่องจากมติที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 เห็นชอบและอนุมัติเงินเพื่อนาไปสนับสนุน
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมภาคใต้ โดยมอบผ่านทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ
โดยขอให้รายงานผลการดาเนินงานในการประชุมครั้งนี้
ประธานแจ้งว่า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิท ยาลัยทั กษิณ ได้รายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมภาคใต้ โดยได้นาเงินสนับสนุนมอบให้กับศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ตามรายละเอี ย ดในบั น ทึ ก ข้ อ ความของฝ่ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยกรบุ ค คล ส านั ก งาน
มหาวิทยาลัย (สภาคณาจารย์และพนักงาน) มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ศธ 64.01.02/0012 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
(เอกสารประกอบหมายเลข 4)
สาหรับการดาเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมภาคใต้ของมหาวิ ทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา ได้รายงานสรุปกิจกรรม ดังนี้ ทาการแบ่งเงินสนับสนุนจานวน 10,000 บาท เป็น 2 ส่วน
ส่วนที่หนึ่ง จานวน 5,000 บาท ได้นาไปมอบให้รองอธิการบดีเพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อข้าวสาร ปลากระป๋อง ขนม
เครื่องใช้ส่วนตัวให้กับนักศึกษาที่ประสบความเดือดร้อน และส่วนที่สองจานวน 5,000 บาท นาไปใช้จ่ายในกิจกรรม
“ทาดีเพื่อพ่อ ส่งต่อเพื่อน้อง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กระจายไปตาม
โรงเรียนในจังหวัดและโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ที่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วม โดยรูปแบบของการให้มี
หลายรูปแบบ อาทิ การส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา จัดซื้อสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ เครื่อง
เขียน แบบเรียน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์กีฬาที่สูญหายไปกับน้า เครื่องอุปโภค บริ โภค ให้กับชาวบ้านที่ประสบ
อุทกภัย จึงขอขอบคุณที่ประชุม ปอมท. อีกครัง้ หนี่ง
มติที่ประชุม

รับทราบผลการดาเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมภาคใต้

3.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
สืบเนื่องจากมติท่ปี ระชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ ปอมท. มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็ นต่อการดาเนินการเพื่อการแยกส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา (สกอ.) ออกจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และขอให้ท่ปี ระชุมศึกษาข้อมูล และนาเสนอความคิดเห็นเพื่อการแลกเปลี่ยนแนวคิด
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2560
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เลขาธิการแจ้งข้อมูลว่า จากการติดตามข่าวรับทราบมาว่าได้มีการดาเนินการเริ่มะการประชุมตั้งแต่วันที่
3 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้มีแผนการดาเนินการระหว่างเดือน กุมภาพันธ์
2560 และกาหนดเวลาแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2561 ประธานเสนอให้มีการจัดทาแบบสารวจความคิดเห็น
ของบุคลากรในกลุ่มอาจารย์และกลุ่มบุคลากรในแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงประจักษ์ประกอบการจัดทา
ข้อเสนอของที่ประชุม ปอมท.
มติที่ประชุม

ขอความอนุเคราะห์ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์ นโยบายและแผนร่วมกับผู้อานวยการฝ่ายกิจการ
พิเศษ จัดทาร่างแบบสารวจความคิดเห็นบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ปอมท.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1

การกาหนดแผนงานของ ปอมท. ประจาปี 2560
ประธานเสนอแผนงานของ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาดังนี้

ลาดับ

รายการกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

ช่วงเวลาดาเนินการ

1.

แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ปอมท.

ประธาน ปอมท.

การประชุม ครัง้ ที่ 1/2560

2.

ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ

เลขาธิการ ปอมท.

12 ครั้งต่อปี

3.

แต่งตัง้ คณะที่ปรึกษา

ประธาน ปอมท.

การประชุม ครัง้ ที่ 2/2560

4.

จัดทาหนังสือขอรับเงินสนับสนุนฯ จาก
สมาชิก ปอมท.
ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัด
ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษา พ.ศ. 2561
ตามแนวทางมติ ทปอ.
ศึกษารูปแบบการจัดตัง้ กระทรวงอุดมศึกษา
และการทาแบบสารวจข้อมูลเชิงประจักษ์
การคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ ปอมท.
ประจาปี 2560
การนาเสนอข้อมูลสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ในช่วงท้ายของการประชุมทุกครัง้
การเตรียมงานประชุมวิชาการ ปอมท.
ประจาปี 2560

ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน

ก.พ.- เม.ย. 2560

ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม

ก.พ. – มิ.ย. 2560

ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบาย
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
รองเลขาธิการ ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ก.พ. – ก.ค. 2560

ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ
ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
และ เครือข่าย ปอมท. ภาคอีสาน
เครือข่าย ปอมท. ภาคอีสาน

ก.พ. – ต.ค. 2560

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

การจัดงานประชุมวิชาการ ปอมท.
ประจาปี 2560
สรุปผลการประชุมวิชาการ ปอมท.
ประจาปี 2560

มติที่ประชุม

เครือข่าย ปอมท. ภาคอีสาน

ก.พ. – ส.ค. 2560
ก.พ. – ก.ย. 2560

23 – 24 พ.ย. 2560
จังหวัดขอนแก่น
การประชุม ครั้งที่ 12/2560
มหาวิทยาลัยพะเยา

เห็นชอบแผนงานของ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2560 ตามที่ประธานเสนอ

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2560
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4.2 แผนการดาเนินงานคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560
4.2.1 ประธานเสนอแผนการดาเนินงานคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. เพื่อพิจารณา ดังนี้
ลาดับ

รายการกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

ช่วงเวลาดาเนินการ

1.

ปรับปรุงแบบเสนอชื่ออาจารย์ดเี ด่นฯ

ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร

การประชุม ครัง้ ที่ 2/2560

2.

เสนอชื่อกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ
อาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ
ประกาศรับการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติ จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน

ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
เลขาธิการ/รองเลขาธิการ
ประธาน ปอมท.

3 ก.พ. – 8 มี.ค. 2560
(4 สัปดาห์)
1 มี.ค. – 19 พ.ค. 2560
(11 สัปดาห์)

3.
4.

แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ ประธาน ปอมท.

การประชุม ครัง้ ที่ 3/2560

5.

รายงานข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อ

การประชุม ครัง้ ที่ 5/2560

6.

ประชุมคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
รอบแรก คัดเลือกสาขาละไม่เกิน 3 ชื่อ
สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว.

7.

รายงานผลการคัดเลือกรอบแรก

ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร

การประชุม ครัง้ ที่ 6/2560

8.

สัมภาษณ์ผู้ทีผ่ ่านรอบแรกในแต่ละสาขา

คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ

19 มิ.ย. – 14 ก.ค. 2560

9.

ลงมติรับรองรายชื่ออาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ

ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร

การประชุม ครัง้ ที่ 7/2560

10.

- หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้อธิการบดี/
สภาอาจารย์/อาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ
- หนังสือขออนุมัติอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ
- หนังสือขอบคุณผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
- หนังสือขอบคุณและมอบเกียรติบัตรให้
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ
ประสานงานอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ ยืนยัน
การเข้ารับรางวัล
ทาหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอสาร/
ขออนุญาตสลักนามบนโล่รางวัล
อาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติจัดทา VTR ประวัติ
และผลงาน เพื่อแสดงในงานประชุมและลง
หนังสือการประชุมวิชาการ ปอมท.

ประธาน ปอมท.
เลขาธิการ/รองเลขาธิการ

ส.ค. – ก.ย. 2560

เลขาธิการ/รองเลขาธิการ

ส.ค. 2560

ประธาน ปอมท.
เลขาธิการ/รองเลขาธิการ
เลขาธิการ/รองเลขาธิการ
สานักงานสภาอาจารย์

ส.ค. – ต.ค. 2560

14.

สั่งทาโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

เลขาธิการ/รองเลขาธิการ

ต.ค. – พ.ย. 2560

15.

- จัดทา VTR อาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ
เครือข่าย ปอมท. ภาคอีสาน
- จัดทาหนังสือการประชุมวิชาการ ปอมท.

11.
12.
13.

มติที่ประชุม

ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร

3 มิ.ย. 2560 ที่ มศว.

ก.ย. – พ.ย. 2560

ต.ค. – พ.ย. 2560

เห็นชอบแผนการดาเนินงานคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560
ตามที่ประธานเสนอ

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2560
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4.2.2 ข้อเสนอเพือ่ การปรับปรุงแบบใบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560
สืบเนื่องจากการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแหงชาติ ประจาปี พ.ศ. 2559 ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย ปอมท. ได้นาเสนอสรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการคัดเลือกอา จารย์
ดีเด่นแห่งชาติ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. เสนอเปลีย่ นระยะเวลาย้อนหลังบทความวิชาการและผลงานวิจัยจากเดิม 5 ปี เป็น 10 ปี
2. ขอให้เพิ่มข้อมูล “เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนผลงาน” ในทุกผลงานด้านความรูค้ วามสามารถในเชิงวิชาการ
3. เสนอให้มีตัวอย่างแนวทางการกรอกข้อมูลในแต่ละหัวข้อ และให้จดั ทาดัชนีคั่นลาดับหลักฐานแนบ
4. เสนอให้ส่งแบบเสนอชื่อเป็นเอกสารลดลงจาก 15 ชุด เหลือเพียง 3 - 5 ชุด และเพิ่มเติมจากเดิม
ขอให้ส่งข้อมูลทั้งหมดในแผ่น DVD 2 แผ่น
5. เสนอให้จัดทาผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF ที่อัพโหลดขึ้น ออนไลน์ เพื่อให้คณะกรรมการ ฯ สามารถ
พิจารณาผลงาน ได้สะดวกก่อนวันคัดเลือก
ลาดับ

รายการกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

ช่วงเวลาดาเนินการ

1.

ปรับปรุงแบบเสนอชื่ออาจารย์ดเี ด่นฯ

ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร

การประชุม ครัง้ ที่ 2/2560

2.

เสนอชื่อกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ
อาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ
ประกาศรับการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติ จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน

ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
เลขาธิการ/รองเลขาธิการ
ประธาน ปอมท.

3 ก.พ. – 8 มี.ค. 2560
(4 สัปดาห์)
1 มี.ค. – 19 พ.ค. 2560
(11 สัปดาห์)

3.
4.

แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ ประธาน ปอมท.

การประชุม ครัง้ ที่ 3/2560

5.

คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
พิจารณาผลงานทางออนไลน์ (Google)
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
รอบแรก คัดเลือกสาขาละไม่เกิน 3 ชื่อ
สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว.

22 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2560

6.

3 มิ.ย. 2560 ที่ มศว.

ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงข้อดีและข้อด้อยของข้อเสนอตามข้อ 1 – 5 และได้สรุป
แนวทางดาเนินการดังนี้
1. ให้คงระยะเวลาย้อนหลังบทความวิชาการและผลงานวิจยั 5 ปี
2. ให้ดาเนินการตามเดิม ไม่ต้องเพิ่มข้อมูล “เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนผลงาน”
3. เห็นชอบให้มตี ัวอย่างแนวทางการกรอกข้อมูลในแต่ละหัวข้อ และให้จัดทาดัชนีคั่นลาดับหลักฐานแนบ
4. เห็นชอบให้ส่งแบบเสนอชื่อเป็นเอกสารลดลงจาก 15 ชุด เหลือเพียง 3 - 5 ชุด และเพิ่มเติมจากเดิม
ขอให้ส่งข้อมูลทั้งหมดในแผ่น DVD 2 แผ่น
5. เห็นชอบให้จัดทาผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF ที่อัพโหลดขึ้น Google drive เพื่อให้คณะกรรมการ ฯ
สามารถพิจารณาผลงาน ได้สะดวกก่อนวันคัดเลือก เพื่อเป็นการประหยัดการถ่ายเอกสารและลด
ปริมาณกระดาษ และประหยัดเวลาในการพิจารณาผลงานของคณะกรรมการ
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการตามการพิจารณาของที่ประชุม

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2560
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4.3 การกาหนด ธีม (Theme) ของการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2560
จากมติที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2559 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคอีสาน ได้แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นผู้จัดประชุมวิชาการในลักษณะที่เป็นเครือข่ายร่วมจัดการ
ประชุม และที่ประชุมได้มอบหมายให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคอีสานไปดาเนินการพิจารณาเรื่องสถานที่ และ
รูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อมานาเสนอในที่ประชุมครัง้ นี้
อาจารย์ธวัชชัย สิมมา ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในฐานะตัวแทนเครือข่าย ปอมท. ภาคอีสาน ได้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุม
เพื่อทราบและพิจารณาขอบเขตการจัดงาน
1. ช่วงเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560
2. สถานที่จัดประชุม
โรงแรมเจริญธานี โฮเต็ล
3. รูปแบบการจัดงาน
3.1) การมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
3.2) การบรรยายพิเศษ/การเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
3.3) การประชุมวิชาการ
3.3.1) การประกวดผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพมิ พ์และนามาใช้ในงานประจา
3.3.2) การนาเสนอผลงานวิจยั ภาคโปสเตอร์
4. หัวข้อเรื่อง (Theme) การจัดงาน
ประธานได้นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดหัวข้อเรื่อง (Theme) การจัดงาน โดยการเปิดโอกาสให้
ที่ประชุมเสนอเป็นรายหัวข้อ ดังนี้
1. อุดมศึกษาไทย 4.0 : จากภูมิภาคสูส่ ากล
2. อุดมศึกษา : เสาหลักของสังคมไทย
3. อุดมศึกษาไทยกับไทยแลนด์ 4.0
4. จะผลิตบัณฑิตไทยอย่างไร เพื่อชิงชัยในโลกาภิวัฒน์
5. ทิศทางการศึกษาไทย เพือ่ ชิงชัยในอาเซียน
6. แสงสว่างท่ามกลางความขุ่นมัวของธรรมาภิบาลในอุดมศึกษาไทย
7. ทาอย่างไรให้ธรรมาภิบาลเบ่งบานในอุดมศึกษาไทย
8. นวัตกรรมอุดมศึกษาไทยเพื่อความอยู่รอด
9. นวัตกรรมอุดมศึกษาไทย ไปทิศทางไหนเพือ่ ความเป็นสุดยอด
10. นวัตกรรมกับอุดมศึกษาไทย เพื่อการแข่งขันในระดับอาเซียน
11. นวัตกรรมและธรรมาภิบาลในอุดมศึกษา สู่อนาคตที่ทา้ ทาย
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12. นวัตธรรมาภิบาลเพือ่ พัฒนาและความอยู่รอดของอุดมศึกษา
13. ก้าวไกลอุดมศึกษากับ Thailand 4.0 : สู่อนาคตที่ทา้ ทาย
14. การขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
15. Thailand 4.0 – Innovation & Graduates: How?
นอกจากนี้ท่ปี ระชุมได้มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ ให้เจ้าภาพนาไปพิจารณาดาเนินการ สรุปดังนี้
1. ความเหมาะสมของรูปแบบการนาเสนอผลงานวิจัย ที่เป็นการนาเสนอด้วยปากเปล่า (Oral) มีขอ้ จากัด
ที่ต้องใช้เวลามากในการนาเสนอ
2. การพิจารณากาหนดสาขาในการนาเสนอผลงานวิจัยตามสาขาอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติจานวน 5 สาขา
อาจทาให้มีจานวนบทความในแต่ละสาขาจานวนน้อย ควรให้นาเสนอเป็นด้านกว้าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา แล้วจึง
นามาจัดกลุ่มอีกครัง้
3. การจัดส่ง Full paper ควรกาหนดจานวนหน้า เพื่อไม่ให้เปลืองเนื้อที่ในการจัดพิมพ์ ซึ่งเป็นปัญหาในปี
ที่ผา่ นมา
4. ควรจัดระบบการจัดการลงทะเบียน และชาระค่าลงทะเบียน ผู้รับผิดชอบทาเรื่องการอนุมัติโครงการ
โดยนาปัญหาจากปีที่ผา่ นมามาปรับปรุงวิธีดาเนินการ
มติที่ประชุม

1. ให้นาเสนอหัวข้อเรื่องการจัดงาน และพิจารณากาหนดหัวข้อเรื่องในการประชุมครั้งต่อไป
2. มอบให้เจ้าภาพรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การรับเป็นเจ้าภาพและกาหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560 - 2561
ครั้งที่
3/2560
4/2560
5/2560
6/2560
7/2560
8/2560
9/2560
10/2560
11/2560
12/2560
1/2561
มติที่ประชุม

กาหนดการประชุม
10 - 12 มีนาคม 2560
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

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

รับทราบ และขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยต่างๆ พิจารณารับเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2561
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5.2 ข้อมูลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ประธานได้นาเสนอตัวอย่างข้อมูลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการ
นาเสนอของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยจาแนกเป็นสวัสดิการของบุคลากรในกลุ่มต่าง ๆ ที่มีในมหาวิทยาลัย และขอความ
อนุเคราะห์ให้ประธานสภา ฯ แต่ละแห่งจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนาเสนอในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ
- ประกันชีวิต และประกันสุขภาพกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาล ผู้ปว่ ยใน /ผูป้ ่วยนอก
- กองทุนสารองเลีย้ งชีพ แหล่งเงิน
- เงินชดเชย
- ฐานเงินเดือนของบุคลากรในกลุ่มต่าง ๆ
มติที่ประชุม 1. ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมข้อมูลมา
นาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ที่มีกาหนดจัดที่มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนาเสนอเป็น power point
ซึ่งเป็นการนาเสนอใน 3 ประเด็น
- กองทุนสารองเลีย้ งชีพของมหาวิทยาลัย
- การรักษาพยาบาล และการประกันสุขภาพให้กับบุคลากร
- เงินชดเชยต่าง ๆ
2. ขอความร่วมมือจากประธานสภาฯ ทุกแห่งจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนาเสนอในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป
ในช่วงเวลาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เลิกประชุมเวลา 15.50 น.
อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
เลขาธิการ ปอมท.
นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
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