รายงานการประชุม
ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*******************************************
รายนามผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

ประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
รองประธาน ปอมท.คนที่ 1
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
เลขาธิการ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์ รองเลขาธิการ ปอมท.
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงานคนที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5. อาจารย์ธวัชชัย สิมมา
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท.
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุส์ วรรค์
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปอมท.
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจติ ต์ ศรีชัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรริ ัตน์ แอดสกุล
ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
13. อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
17. นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
18. อาจารย์อมร มะลาศรี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
19. อาจารย์เทวา แก้วศักดาศิริ
แทนประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนครพนม
20. อาจารย์ดิษฐชัย ทัศนุรักษ์
แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ แทนประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร แทนประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23. อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ
แทนประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
24. อาจารย์จิรศักดิ์ บางท่าไม้
แทนประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25. อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ
แทนประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
26. นายจรัส ปันธิ
แทนประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27. นางสาวสุนันทา พูลแพ
เลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รายนามผู้ไม่มาประชุม
1. ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวรรณา ศรีโรจนกุล รองประธาน ปอมท.คนที่ 2
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปอมท.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิ งษ์ เปรมจิต
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9. อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
10. นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
11. นางสาววรรณภา ทองเจริญ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์
2. นายเสกสิทธิ์ สังคีรี
3. นายไพศาล สุนทรนนท์
4. นายเศรษฐา สุวัน
5. นางสาวเพ็ญพิชญา ปิดตะ
6. นายศุภชัย ฉัตรจรัสกูล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธา ศิรกิ ูล

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนครพนม
กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนครพนม
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวหน้าสานักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เจ้าหน้าที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เจ้าหน้าที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8. อาจารย์วนั ชัย ทิพย์ชัย
9. อาจารย์ ดร. นันทพร วงษ์เชษฐา
10. นางพิสมัย พวงคา
11. นางสาวนลัทสิรินทร์ ทรัพย์โยธา
12. นางสุภารัตน์ เฮงโม้
13. นายสวัสดิ์ สัตพรพันธ์
สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14. อาจารย์ จ่าสิบเอกสุพจน์ เทียมเมฆา
ทีป่ รึกษากรรมการบริหารสภาคณาจารย์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1
16. อาจารย์ ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2
17. อาจารย์ธนพงศ์ ภูผาลี
เลขาธิการสภาคณาจารย์
18. อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาคณาจารย์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร กรรมการสภาคณาจารย์
20 อาจารย์ ดร.พนัส โพธิบัติ
กรรมการสภาคณาจารย์
21.อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม
กรรมการสภาคณาจารย์
22.อาจารย์ ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน
กรรมการสภาคณาจารย์
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกาแหง กรรมการสภาคณาจารย์

24.นางสาวธัญญารัตน์ ชอบการ
25.นางสุภาพร สุขประเสริฐ
26.นางสาวรัตนา อนุมาตย์

เจ้าหน้าทีส่ ภาคณาจารย์
เจ้าหน้าทีส่ ภาคณาจารย์
เจ้าหน้าทีส่ ภาคณาจารย์

ก่อ นพิ ธีเปิ ด เป็ น การฉายวีดิ ทั ศ น์ แนะน ามหาวิท ยาลั ย และการกล่ า วต้อ นรับ โดย อธิ ก ารบดี ม หาวิท ยาลั ย
มหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
อาจารย์ ดร. สมยศ เด่นจิตเจริญ เลขาธิการ ปอมท. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องการลาประชุม และ
การมอบหมายผู้เข้าประชุมดังนี้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณ ธรรมดี ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร รองเลขานุการสภาอาจารย์ เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา ประธานสภาคณาจารย์และบุ คลากร สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ มอบหมาย อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ รองประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร เข้าประชุมแทน
- อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบหมาย
อาจารย์จริ ศักดิ์ บางท่าไม้ รองประธานสภาอาจารย์ เข้าประชุมแทน
- ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ไพทู รย์ ณรงค์ ชัย ประธานสภาพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
มอบหมาย นายจรัสปันธิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภาพนักงาน เข้าประชุมแทน
- อาจารย์ ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลั ย
นครพนม มอบหมาย อาจารย์เทวา แก้วศักดาศิริ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าประชุมแทน
- อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง มอบหมาย
อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานาจ เอี่ยมสาอางค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมาย อาจารย์ดิษ ฐชัย ทัศนู รักษ์ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้า
ประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุมพล ชืน่ จิตต์ศิริ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มอบหมาย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ รองประธานสภาอาจารย์ เข้าประชุมแทน
ประธานได้กล่าวแนะน าประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิท ยาลัย ศิ ลปากร ท่านใหม่ ได้แ ก่
อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากประธาน ปอมท. และเรื่องที่ประธาน ปอมท. ได้ดาเนินการไปแล้ว
1.2.1 ประธานได้รับหนังสือจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ ศธ 0509 (4)/ว.1086
ลงวั น ที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม หารื อ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ร่ า ง
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... (เอกสารประกอบหมายเลข 1) โดยในการ
ประชุมดังกล่าว ประธานได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ เลขาธิการ ปอมท. เข้าร่วมประชุม และ
สาหรับสรุปผลการประชุม เลขาธิการฯ ได้นาเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เพื่อรับทราบไปแล้วนั้น ซึ่ง
สอดคล้องตามรายละเอียดใน เอกสารประกอบหมายเลข 1
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

1.2.2 ประธานส่งหนังสือถึงประธานสภาอาจารย์ฯ ของมหาวิทยาลัยที่มีการร้องเรียนการปฏิบัตหิ น้าที่ของ
กรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี 2560 เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งผลการ
ตรวจสอบได้ยอมรับว่าเป็นจริงตามข้อร้องเรียน และได้ฝากขออภัยต่อที่ประชุม ปอมท. และในฐานะประธาน ปอมท. ได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรให้ยุติไว้เพียงนี้
มติท่ปี ระชุม
รับทราบ
1.3 รายงานสถานะการเงินของ ปอมท.
ประธานแจ้งที่ป ระชุม พิ จารณารายงานสถานะการเงิน ของ ปอมท. ตามที่ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.
นาเสนอ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายวาระหมายเลข 2
รายงานเงินสดรับ – จ่าย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 39)
รายรับ
รายจ่าย คงเหลือ
วัน/เดือน/ปี รายการ
1,837,976.94
8 มิ.ย.60 ยอดยกมารายงานในที่ประชุมเดือน กรกฎาคม 2560
รายละเอียดประกอบเงินสดย่อยสารองจ่าย (ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ชุดที่ 39)
วัน/เดือน/ปี รายการ
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ
22 มิ.ย. 60 ยอดยกมารายงานในที่ประชุมเดือน กรกฎาคม 2560
56,662.93
25 มิ.ย. 60 ดอกเบีย้ เงินฝาก
28 มิ.ย. 60 ค่าโล่ท่รี ะลึก สาหรับการรับเป็นเจ้าภาพ ประชุม ปอมท.
จานวน 6 อัน พร้อมค่าจัดส่ง
28 มิ.ย.60 ค่าบารุงเว็บไซต์ ปอมท.

197.75

56,860.68
7,918.00

48,942.68

6,550.00

42,392.68

รายชื่อสมาชิก ปอมท. ที่ชาระเงินสนับสนุนการดาเนินงานของ ปอมท. พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 28 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
26
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22 พฤษภาคม 2560
27
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8 มิถุนายน 2560
มติท่ปี ระชุม รับทราบและขอให้เร่งรัดการส่งเงินสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่เหลือภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.4

เรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ
ประธานขอความร่วมมือประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ถ้ามีเรื่องของมหาวิท ยาลัย /สถาบั น
ที่ต้องการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ขอให้สรุปเป็นเอกสารจัดส่งให้ฝา่ ยเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เรื่องความคืบหน้าเรื่องการยื่นฟ้องศาลปกครอง เรื่องการจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ต่ากว่าอัตรา 1.7
และ 1.5 เท่า ที่กาหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ 2542 โดยมีป ระธานสภาคณาจารย์ เป็น ผู้ยื่นฟ้องคดี ร่วมกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยจานวน 178 คน ซึ่งขณะนี้ศาลได้มีคาสั่งให้ผู้ฟ้องเสนอรายละเอียดที่มาของค่าเสียหาย ว่ามาจาก
เหตุอะไร เมื่อใด และจานวนเท่าใด โดยรายงานให้ศาลทราบภายใน 30 วัน
- สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติแต่ งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมี ป ระเด็ น ส าคั ญ ได้ แก่ ที่ ม าของอธิ ก ารบดี ต้ อ งมาจากการเลื อ กตั้ ง และที่ ม าของนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงเรื่องสวัสดิการของพนักงาน เพื่อให้เหมาะสมและเป็นธรรมกับ ทุก
ฝ่าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ในบทเฉพาะกาลกาหนดไว้ว่า ผู้บริหารที่ไม่เปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ให้คงอยู่ในตาแหน่งได้ไม่เกิน 60 วัน ขณะนี้มีคณะเดียวที่ผู้บริหารไม่เปลี่ยนสถานภาพ และ
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รักษาการต่อในตาแหน่งเดิม ซึ่งตนมีความเห็นว่าไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ซึ่งได้กาหนดไว้ชัดเจน
จึงขอทราบว่ามีมหาวิทยาลัยใดที่มีการดาเนินการในลักษณะนีเ้ พื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของบุคลากรและภาวะหนีส้ ิน จึง ได้จัดให้มีโครงการให้คาปรึกษา
ด้านการเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติแต่งตั้งรองอธิการบดี และผู้ชว่ ยอธิการบดี ด้วยแล้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ซึ่งสภาอาจารย์ ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเลือกตั้งประธานสภา ฯ โดยการเลือกตั้งจากประธานสภาฯ 5 วิทยาเขต เพื่อด ารงตาแหน่ง
ประธาน รองประธาน และเลขาธิการ โดยมี วาระการดารงตาแหน่ง จาก 2 ปี เป็น 3 ปี และมหาวิทยาลัยได้มีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารบุคคล ให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนต้องนับอายุงานเริ่มต้นใหม่ ทาให้มีปัญหาเรื่องการ
คานวณเงินชดเชย ในกรณีหากเสียชีวติ ซึ่งสภาอาจารย์ได้ส่งให้มหาวิทยาลัย เพื่อส่งต่อให้กฤษฎีกาตีความ
ทั้งนี้ ประธาน ปอมท. แจ้งว่าเนื่อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์ หากมีการปรับ เปลี่ย นประธานไปตาม
วิทยาเขตต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ขอเสนอให้มีศูนย์กลางการติดต่อเพียงแห่งเดียว ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
- มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสิน ธุ์ คนใหม่ ได้แก่ ศาสตราจารย์
นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560
ทั้งนี้ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตประเด็นการนับเวลาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งบางมหาวิทยาลัยจะรอจนกว่าจะได้รับแจ้ง
จากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นวันเริ่มปฏิบัติหน้าที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สืบเนื่องจากการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการจัดตั้งสภาคณาจารย์และพนักงานชุดใหม่ ซึ่ง
เป็นการควบรวมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ไม่เกิน 2 วาระ โดยได้
แจ้งเวียนไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รับทราบแล้ว
สาหรับการจัดทาข้อบังคับต่าง ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อให้สอดรับกันทุกประเด็น ซึ่งได้มีการส่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปเป็นอนุกรรมการในชุดต่าง ๆ ทั้งนี้ได้พยายามนาแบบอย่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาเป็น
กรณีศึกษาเพื่อการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

1.5 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหาร ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน / ฝ่ายการเงิน
/ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย / ฝ่ายกิจการพิเศษ / ฝ่ายกิจการสังคม / ฝ่ายสวัสดิการ
- ไม่มีเรื่องแจ้ง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ปอมท.
รับ รองรายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 23 – 25 มิถุน ายน 2560 ณ ห้อ ง
ประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร (เอกสารประกอบหมายเลข 3)
มติท่ปี ระชุม
รับรองโดยมีการแก้ไข
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 18 จากด้านบน ตัดข้อความว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ออก
หน้ า ที่ 7 บรรทั ด ที่ 2 จากด้ า นล่ า ง ตั ด ชื่ อ วิ ท ยากร ได้ แ ก่ อธิ ก ารบดี จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย
(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอือ้ อาภรณ์) ออก

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ด ร.นวลสวาท หิรัญ สกลวงศ์ รายงานที่ป ระชุม เพื่อทราบว่า ขณะนี้การพิ จารณา
คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติยังไม่เสร็จสิ้น คงเหลืออีก 1 สาขาที่อยู่ระหว่างดาเนินการ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัย
ต่ า ง ๆ ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น คณะกรรมการร่ ว มคั ด เลื อ ก ฯ การด าเนิ น การพบประเด็ น ปั ญ หาจากการรวมสาขา
มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน จึงเห็นควรให้แยกสาขามนุษย์ศาสตร์ และสาขาศิลปกรรมศาสตร์ออก
จากกัน โดยรวบรวมความเห็นจากแบบสอบถามเพื่อเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแก้ไขระเบียบในปีถัดไป
มติท่ปี ระชุม เห็นชอบตามแนวทางที่ประชุมมีความเห็น และมอบผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยรวบรวม
ประเด็นปัญหาสาหรับการปรับปรุงแก้ไขระเบียบในปีถัดไป
3.2 การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง “ผลกระทบของการเปิ ด -ปิ ด ภาคเรี ย นตามอาเซี ย นของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย”
สืบเนื่องจาก ที่ประชุม ปอมท. ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เห็นสมควรให้ ปอมท. เป็นแกนนาในการรวม
ฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน จัดประชุมหารือร่วมกัน ในช่วงเวลา 14:00 –
16:00 น. เพื่อรับฟังความคิดเห็น และหาข้อสรุปเพื่อการดาเนินการต่อไป โดยกาหนดจัดที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดาเนินการ โดยเรียนเชิญผูเ้ ข้าร่วมหารือ ดังนี้
1) ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ)
2) ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย (รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา)
3) ป ร ะธ า น ที่ ป ร ะชุ ม ป ร ะธ า น ส ภ าค ณ าจ าร ย์ แ ล ะ ข้ า รา ชก า รแ ห่ งป ร ะเท ศ ไท ย (ท ป ส ท .)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ)
4) ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ปคมทร.)
(อาจารย์กร จันทรวิโรจน์)
5) คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)
มติท่ปี ระชุม

เห็นชอบตามเสนอ

3.3 ความคืบหน้าการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปั ญ ญา ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสั มพั น ธ์ รายงานสรุป ปาฐกถาทาง
วิชาการเรื่อง ”มายาคติในอุดมศึกษาไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 83 ปี เพื่อรับทราบเกี่ยวกับความเห็นและมุมมองต่าง ๆ ดังรายละเอียด
นาเสนอตามเอกสารแจกให้กับที่ประชุม
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

3.4 การเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2560
สืบเนื่องจาก ที่ประชุม ปอมท. มีมติเห็นชอบให้กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคอีสาน เร่งทารายละเอียดโครงร่างและ
กาหนดการเพื่อแนบหนังสือเชิญหรือส่งขอรับการสนับสนุน พร้อมกับได้มีขอ้ เสนอแนะเพื่อดาเนินการดังนี้
- จากปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา จนกระทั่ง ปลายปี พ.ศ. 2559 นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคาสั่ง ให้จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดม ศึกษา จน
เป็นที่มาของคาสั่ง สกอ. แต่งตั้งคณะทางานศึกษา และพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
จึงเสนอให้เชิญ เลขาธิการ กกอ. หรือตัวแทน กกอ. ทีม่ ีรายชื่ออยู่ในคาสั่งมาแจ้งความคืบหน้าให้ทราบ
- เรื่องการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และการพัฒนาระบบราชการในกระทรวงศึกษาธิการ เห็นควรให้เชิญ
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทศพร ศิรสิ ัมพันธ์ มาบรรยาย
- เสนอให้กาหนดประธานพิธีเปิด และปิดการประชุมวิชาการ ชื่อผู้ดาเนินการอภิปรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บรรยายภายหลังพิธีเปิดการประชุมไว้ล่วงหน้า
- ในหัวข้อการบรรยายย่อย ๆ เกี่ยวกับปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุ
พจน์ เอี้ยงกุญชร ได้เขียนบทความและตีพิมพ์ไว้ จึงต้องการให้อ่านเพื่อศึกษา ซึ่งอาจจะได้แนวคิดในการจัดหัวข้อและ
เชิญวิทยากรได้บา้ ง
อาจารย์ธวัชชัย สิมมา ผู้แทนกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคอีสาน ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ได้นาเสนอความ
คืบหน้าในการดาเนินการ สรุปดังนี้
1. ได้ จั ด ท าเรื่อ งเพื่ อ ขออนุ มั ติโครงการจั ด ประชุ ม วิชาการเรีย บร้อ ยแล้ ว โดยได้ ป ระมาณการรายได้จ าก
ค่าลงทะเบียน จานวน 3,000 บาท (อัตราลงทะเบียนหน้างาน) จากกลุ่มเป้าหมายจานวน 300 คน หักเป็น
รายได้มหาวิทยาลัย ร้อยละ 20 โดยขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายล่วงหน้าจากที่ประชุม ปอมท. จานวน
200,000 บาท
2. อัตราค่าลงทะเบียน ปกติ 3,000 บาท กรณีลงทะเบียนล่วงหน้า 2,500 บาท สาหรับผู้ส่งบทความ อัตรา
ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 2,000 บาท
3. การเตรียมพร้อมของคณะกรรมการจัดงาน ได้มีการแบ่งหน้าที่เรียบร้อยแล้ว โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จะรับผิดชอบเรื่องการประชุมวิชาการ และเป็นเจ้าภาพในการรับบทความ ซึ่งได้จาแนกเป็น 6 สาขา ได้แก่
1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3. สาขาสังคมศาสตร์ 4. สาขามนุษย์
ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 5.สาขารับใช้สังคม 6 งานวิจัยจากงานประจา ซึ่งในสาขานี้คณะกรรมการ
อาจมาจากสายสนับสนุนได้
4. กรรมการพิจารณาบทความ จะขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยกลุ่มอี สาน แห่งละ 2 ท่าน รวม 12
ท่าน มีตาแหน่งตั้งแต่ผชู้ ่วยศาสตราจารย์ขนึ้ ไป
5. ประสานงานประธานในพิธีเปิด ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
และรอประสานงานประธานในพิ ธีปิดซึ่งคาดว่าจะเรียนเชิญ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึ กษาธิการ มาเป็ น
ประธานและบรรยายพิเศษ
6. ขอความอนุเคราะห์จากที่ประชุม ปอมท. ประสานงานวิทยากรที่มีความใกล้ชดิ กับมหาวิทยาลัย

- ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เรื่อง มหาวิทยาลัยกับการเป็นเสาหลักของสังคมไทย (มอบผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์ เป็นผู้ประสาน)
- ศาสตราจารย์ (พิ เศษ) ดร.ทศพร ศิ ริสั ม พั น ธ์ เรื่อ ง การปรับ เปลี่ย นวิ ธีคิ ด กับ การจั ด ตั้ง กระทรวงการ
อุดมศึกษา (มอบรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล เป็นผู้ประสาน)
- ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษา (มอบประธานสภา
อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ประสาน)
มติท่ปี ระชุม 1. เห็นชอบตามแนวทางทีน่ าเสนอ
2. อนุมัติเงินทดรองจ่ายให้กับกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคอีสาน จานวน 200,000 บาท
3. ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ตามรายชื่อข้างต้นประสานงานวิทยากร
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 การดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของ ทปอ.
(Thai University Central Admission System: TCAS)
อาจารย์ ดร.สมยศ เด่ น จิต เจริญ เลขาธิการ ปอมท. ได้ น าเสนอระบบการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้า ศึ กษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของที่ประชุม ทปอ. ตามรายละเอียดในไฟล์ .ppt ที่นาเสนอในที่ประชุม
มติท่ปี ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การรับเป็นเจ้าภาพและกาหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560 - 2561
ครั้งที่ กาหนดการประชุม
เจ้าภาพจัดการประชุม
7/2560 21 - 23 กรกฎาคม 2560
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8/2560 18 - 20 สิงหาคม 2560
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9/2560 15 - 17 กันยายน 2560
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 .. – .. เมษายน 2561
5/2561 25 – 27 พฤษภาคม 2561
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มติท่ปี ระชุม

เชิญชวนมหาวิทยาลัย/สถาบัน รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท.

5.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.2.1 เรื่อง “การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร รองประธาน ปอมท. คนที่ 1 นาเสนอที่ประชุมเพื่ อการเรียนรู้
และร่ว มแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในประเด็ น “การเป็ น เจ้า ภาพจั ด การประชุ ม ปอมท. สมั ย สามั ญ ” โดยมี ส รุ ป
สาระสาคัญ ดังนี้
- ในฐานะที่ ปอมท. มี ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ เป็ น เครื อ ข่ า ยจ านวน 28 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ ดั ง นั้ น จึ ง เสนอให้
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้ความอนุเคราะห์รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม อย่างน้อย 1 ครัง้ ในช่วง 2 – 3 ปี ซึ่งปัจจุบัน ปอมท.
ได้ ให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด ประชุ ม อยู่ แ ล้ ว (มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งจั ง หวั ด จ านวน 25,000 บาท และ
มหาวิท ยาลั ย ในกรุงเทพและปริม ณฑล จ านวน 20,000 บาท) เพื่ อ เป็ นการแบ่งเบาการขออนุ มั ติงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย
- สาหรับรูปแบบการจัดประชุม ปอมท. มีคู่มือให้ทุกท่านได้เรียนรู้เผยแพร่อยู่แล้ว โดยช่วงระยะเวลาในการ
เตรียมงานควรเผื่อไว้ล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือน
- ในวันจัดประชุม พิธีเปิด ควรมีอธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ไี ด้รับมอบหมายมาร่วมในพิธีเปิด
- การเข้าประชุม ประธานสภา ฯ ควรเดินทางมาร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นติดภารกิจ ในการมอบหมายผู้เข้า
ประชุม ประธานสภาฯ ควรมอบหมาย รองประธาน หรือกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งเมื่อมอบหมายให้มาประชุมแทน
แล้ว ถื อ ว่าผู้ นั้น มีอ านาจเต็ ม ในการลงคะแนน หรือ ลงมติ และหากมีก ารมอบหมายเรื่อ งใดในที่ ประชุ ม ให้ ถือ ว่า
ประธานสภา ฯ ที่ส่งผู้แทนมานั้นต้องรับผิดชอบต่อมตินั้นด้วย
- วาระการประชุม ประธานสภา ฯ ที่เป็นเจ้าภาพ ควรนาวาระที่ตัวเองสนใจมานาเสนอ และจัดเข้าวาระด้วย
อาจอยู่ในช่วงวาระการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ็ได้
- ในการประชุมสมัยสามัญที่ผา่ นมาในอดีต คือการจัดแถลงข่าวในประเด็นที่อย่ในความสนใจ เนื่องในโอกาส
ต่าง ๆ ดังนี้ 1) ก่อนการจัดประชุมวิชาการประจาปี 2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชุดกรรมการบริหาร ปอมท. หรือ
3) เมื่อมีประเด็นที่ร้อนแรงอยู่ในความสนใจของประชาคม เป็นต้น
- แนวปฏิบัติในการรับรองผู้ร่วมเดินทางมาเข้าประชุม
1) การจั ด รถรับ -ส่ง จากสนามบิน ส าหรับ มหาวิท ยาลั ย ในต่างจั งหวั ด ค่อ นข้างมี ความจ าเป็ น อย่างยิ่ ง
สาหรับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ การจัดรถรับ -ส่งจากโรงแรมที่พักมายังมหาวิทยาลัย น่าจะเพียงพอ และหากมีผู้เข้า
ประชุมเดินทางมาเที่ยวบินที่ต่างกัน อาจจัดสถานที่ให้ ทัศนศึกษาให้กับผู้ที่เดินทางมาถึงก่อนในบริเวณใกล้ ๆ สนามบิน
เพื่อรอผู้เข้าประชุมท่านอื่น หรือเมื่อเดินทางกลับและมาถึงสนามบินก่อนกาหนดเที่ยวบินออก
2) การจั ด ที่ พั ก ให้ กั บ ผู้ เข้ า ประชุ ม ที่ เดิ น ทางมา ควรเป็ น ที่ พั ก แห่ ง เดี ย วเพื่ อ สะดวกในการดู แ ลรั บ -ส่ ง
โดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล ขอให้เจ้าภาพช่วยประสานงานหาโรงแรมและแจ้งสารองห้องไว้เป็นการล่วงหน้า
ด้วย และสาหรับผู้เดินทางเข้าพัก เมื่อเจ้าภาพได้สารองโรงแรมที่พักไว้แล้ว ก็ควรเข้าพักตามนั้น เพื่อไม่ให้เจ้าภาพต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในกรณีท่ขี อเปลี่ยนที่พักกะทันหัน

3) การจัดอาหาร และอาหารว่างไว้รับรองที่ประชุม ควรจัดให้พอเหมาะพอเพียงตามวงเงินงบประมาณที่มี
หรืออาจจะมีของที่ระลึกของจังหวัด หรือของมหาวิทยาลัยร่วมด้วยก็สามารถทาได้ อย่างไรก็ตามจะต้องไม่ทาให้เจ้าภาพ
ต้องเดือดร้อนหรือหางบประมาณมาเพิ่มแต่อย่างใด ทั้งนีเ้ พื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่าย ปอมท.
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

5.2.2 เรื่อง “กองทุนสารองเลีย้ งชีพ”
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ปิ ย ะ อุ ไรไพรวั น ผู้ อ านวยการฝ่ า ยวิช าการ ปอมท. น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กองทุนสารองเลี้ยงชีพ” โดยสรุปดังนี้ ในฐานะที่อาจารย์ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายลูกจ้าง
มีความเห็นว่า กองทุนสารองเลีย้ งชีพ เป็นการออมอย่างหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีการเลือกกองทุน
ที่มีลักษณะความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงมาก ซึ่งผู้สนใจควรศึกษาให้ละเอียดก่ อนการตัดสินใจ รวมไปถึงที่ประชุมได้
มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนในประเด็นของการได้มาซึ่งคณะกรรมการฝ่ายลูกจ้าง เพื่อการเรียนรูแ้ นวปฏิบัติร่วมกัน
มติท่ปี ระชุม
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