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รายงานการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2558
วันที่ 28-30 มีนาคม 2558
ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
------------------------------รายนามผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
5. อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
6. อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
7. ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช
8. รองศาสตราจารย์สุธา ภูส่ ิทธิศักดิ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
10. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมชาย จันทร์ผ่องแสง
11. รองศาสตราจารย์จันทร์จารี เกตุมาโร
12. อาจารย์ ดร.พิสิฐ โคตรสุโพธิ์
13. นายธวัชชัย สิมมา
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระธน พลโยธา
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรือง มานะสุรการ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอีย้ งกุญชร
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย โกมลหิรญ
ั

ประธาน ปอมท.,ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองประธาน ปอมท. คนที่ 2,ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขาธิการ ปอมท. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท., ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท., ประธานสภาคณาจารย์และ
พนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. กรรมการสภาคณาจารย์และ
พนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
รองประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รองประธานสภาพนักงานคนที่ 2 แทนประธานสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 แทนประธานสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองเลขาธิการ ปอมท. เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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19. น.ส.สุนันท์ พูลแพ
20. นายวิฑูรย์ ตะนัดชัย
รายนามผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
5. ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
6. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
7. รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนา สุริยธรรม
9. รองศาสตราจารย์บญ
ุ ศรี จงเสรีจิตต์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคา
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.วิบูลย์ศักดิ์ วัฒนายุ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
3. อาจารย์จักรินทร์ คล้ายหนองสรวง
4. อาจารย์สายัญ พันธ์สมบูรณ์
5. นายชาญชัย สุวรรณเขต
6. อาจารย์ ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์
7. อาจารย์ ดร.สถิติพงษ์ เอื้ออารีมิตร
8. อาจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก
9. อาจารย์ ดร.สมคิด สุขเอิบ
10. อาจารย์สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล
11. อาจารย์วรวลัญช์ รัตตรมย์
12. อาจารย์ปิยาภรณ์ แสนศิลา

เลขานุการ ปอมท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท. มหาวิทยาลัยนครพนม
รองประธาน ปอมท. คนที่ 1,ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท., ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปอมท.ประธานสภาคณาจารย์และ
พนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
ประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานสภาคณาจารย์ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระเกล้าธนบุรี
สมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมาชิกสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
สมาชิกสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
สมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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13. อาจารย์วันชัย สังฆ์สุข
สมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14. อาจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์
สมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15. นางสาวธัญญารัตน์ ชอบการ
เจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16. นางสาวสุภาพร บุญหล้า
เจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17. นางสาวสุวรรณา วงศ์ศรีทา
เจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
ฉายวีดิทัศน์แนะนามหาวิทยาลัยฯ และกล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 09.30-10.00 น.
จากนั้น ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ประธาน ที่ประชุม ปอมท. กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริปรีชานนท์ ลาประชุมเนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุม
- ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธีระธน พลโยธา รองประธานฯ เข้าประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ
ประธานขอความร่วมมือประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ถ้ามีเรื่องของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ต้องการแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ ขอให้สรุปเป็นเอกสารส่งให้ฝ่ายเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้การดาเนินการประชุมมีความรวดเร็วและ
กระชับ
1) นายธวัชชัย สิมมา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แจ้งเพื่อ
ทราบดังนี้
- ขณะนีร้ ่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการยุบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าด้วยกัน ได้ผา่ นความเห็นชอบจาก ครม. และกาลังตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อแปรญัตติ ในวาระ 2 แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการบริหาร ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ /ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน/ ฝายการเงิน/ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย / ฝ่ายกิจการพิเศษ / ฝ่ายกิจการสังคม / ฝ่ายสวัสดิการ
ไม่มีแจ้งในวาระนี้ ยกเว้นผู้อานวยการฝ่ายการเงิน และผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ได้นาไปแจ้งในระเบียบวาระที่ได้
จัดเตรียมไว้แล้ว
1.4 รายงานสถานะการเงินของ ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. แจ้งสรุปรายรับจากเงินค่าสมาชิกรายปีเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ ปอมท.
และอื่น ๆ รวมถึงรายจ่ายต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่
นาเสนอในที่ประชุม สรุปดังนี้
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ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
รายงานเงินสดรับ - จ่าย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท.ชุดที่ 37)
รายการ
วัน/เดือน/ปี
25 ธค.57
ยอดยกมาจากคณะกรรมการชุดที่ 36
25 กพ.58 รับคืนเงินสดย่อยคงเหลือ จากคณะกรรมการชุดที่ 36 (ตามรายงานการเงิน ในการประชุมวันที่ 21 กพ.58 ณ มทร.พระนคร)
" รับคืนเงินยืมจัดประชุมวิชาการ ปอมท.ประจาปี 2557 20-21 พย.57 รร.อมารี ดอนเมือง (โดย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี
2 มีค.58 ถอนเงินสดจ่าย ค่าใช้จา่ ยตามมติที่ประชุมครัง้ ที่ 2/2558 (21 กพ.58 มทร.พระนคร)
1. ค้างจ่ายคืนเงินค่าเครือ่ งบินที่ปรึกษา (ศ.คลีนกิ นพ.วิรณุ ใช้เงินส่วนตัวสารองจ่าย)
2. ค้างจ่ายเงินสนับสนุนการประชุมสมัยสามัญ ปอมท (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี
3. ค้างจ่ายเงินสนับสนุนการประชุมสมัยสามัญ ปอมท (ม.รามคาแหง)
4. เงินสนับสนุนสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์ฯ ปี 2558
5. เงินสารองจ่าย ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.ชุดที่ 37
10 มีค.58 รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

รายจ่าย

170,968.00

6,490.00
4,478.00
10,000.00
50,000.00
100,000.00

รายรับ

คงเหลือ
หมายเหตุ
1,143,781.63
1,994.00 1,145,775.63 ใบนาฝาก 25 กพ.58
86,950.00 1,232,725.63 ใบนาฝาก 25 กพ.58
1,061,757.63
ธ.ไทยพาณิชย์
016239360-8
นส.สุนนั ท์ พูลแพ
ธ.ออมสิน 050311330190

ธ.กรุงเทพ 6780001860
อ.ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
20,000.00 1,081,757.63

รายละเอียดประกอบเงินสดย่อยสารองจ่าย ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.ชุดที่ 36
เดือน

รายการ

3 มีค.57 ถอนเงินสดย่อยสารองจ่าย ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน
3 มีค.57 ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุม ปอมท. ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 -22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มทร.พระนคร
27 มีค.57 ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุม ปอมท. ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายรับ

คงเหลือ

100,000.00

30,000.00

หมายเหตุ

100,000.00
90,000.00 ธ.กรุงไทย 1930061315
70,000.00

10,000.00
20,000.00
100,000.00

มติที่ประชุม

รายจ่ายเงินสดย่อย
สนับสนุนประชุม ค่าใช้จา่ ยอื่น

-

รับทราบ และมีความเห็นเพิ่มเติมให้ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน นาเสนอเฉพาะสรุปหน้างบรายรับ – รายจ่าย
และสาเนาภาพถ่ายหน้าบัญชีออมทรัพย์ ที่แสดงยอดคงเหลือ สาหรับรายละเอียดที่เป็นสาเนาการรับ-จ่ายไม่
ต้องนาแสดง ยกเว้นในกรณีที่ที่ประชุมร้องขอ

1.5 เรื่องที่ประธานได้ดําเนินการไปแล้ว
- ไม่มีแจ้ง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ปอมท.
รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครรายละเอียดของรายงานตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม
มติที่ประชุม รับรอง โดยมีการแก้ไข หน้า 13 วาระที่ 5.2 บรรทัดที่ 5 จากบน คาว่า
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ” เป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การแก้ไขระเบียบ ที่ประชุมปอมท. ว่าด้วยเรื่อง อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของที่ประชุม ปอมท. พ.ศ. 2557
มติที่ประชุม ครั้งที่ 2 /2558 เห็นชอบในหลักการการปรับแก้ไขร่างระเบียบ ว่าด้วย อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุม
ปอมท. และมอบผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปรับแก้ไขร่างระเบียบฯ ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของที่ประชุม
ปอมท. พ.ศ. 2558 และเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายในประเด็นสาคัญ ๆ ดังนี้
1. การจาแนกกลุ่มสาขาของอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จานวน 5 สาขาที่ต้องให้ครอบคลุมสาขาวิชาที่มีการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
- สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร หรือ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ศาสตร์ทางด้านแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ เภสัช
ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พละศึกษา สุขศึกษา สัตวแพทย์ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรม พาณิชย์ บัญชี ท่องเที่ยวและการโรงแรม การ
จัดการ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สาขามนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ ศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์
ประติมากรรม มัณฑนศิลป์ การพิมพ์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สาขารับใช้สังคม ได้แก่ สหวิทยาการ นอกเหนือจากกลุ่ม 4 กลุ่ม โดยนาศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ และมี
ผลกระทบทางสังคมเป็นที่ยอมรับ อย่างมีนัยสาคัญที่เห็นได้ชัดเจน เช่น แพทย์ชนบทที่ช่วยเหลือสังคมโดยไม่ได้รับผลตอบแทน หรือ
ผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม ส่งผลทาให้ชุมชน/สังคมมีความเข้มแข็งขึ้นอย่างชัดเจน
2. การปรับข้อความร่าง ระเบียบว่าด้วย อาจารย์ดีเด่นของ ปอมท. หมวดต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
- ปรับข้อ 3 ไปอยู่หมวด 5 ข้อสุดท้ายของระเบียบ และให้เลื่อนข้อ 4 ขึ้นมาแทน
- ปรับข้อความของข้อ 3 เป็น “ระเบียบนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที.่ .. (ให้ระบุวัน เดือน ปีที่ออกระเบียบ)
- ตัดข้อความหมวดที่ 3 ข้อ 9 คาว่า “ทั้งนี้คุณสมบัติของคณะกรรมการดาเนินการต้องมีตาแหน่งทาง
วิชาการไม่น้อยกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์” ออก (มติที่ประชุมเห็นควรตัดออกด้วยคะแนน 10 ต่อ 4 เสียง) สรุปข้อความในหมวด 3
ข้อ 9 ทีป่ รับแก้ไขแล้วมีดังนี้
“ข้อ 9 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ มอบหมายให้ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยของที่
ประชุมประธานสภาอาจารย์ เป็นผู้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในแต่ละสาขาที่กาหนดในข้อ 7 ต่อที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการ ต้องมาจากสภาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ปอมท. แต่ละแห่งเป็นผู้
เสนอ แห่งละไม่เกิน 5 ชื่อ สาขาวิชาละหนึ่งชื่อ ทั้งนี้ คณะกรรมการดาเนินงานไม่จาเป็นต้องเป็นกรรมการสภาอาจารย์”
- ตัดข้อ 15 ซึ่งมีข้อความซ้ากันกับข้อ 14 ออก
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบในหลักการของการจาแนกกลุ่มสาขา และการเสนอปรับแก้ไขในร่างระเบียบว่าด้วย อาจารย์ดเี ด่น
แห่งชาติ ของที่ประชุม ปอมท. พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
2. เห็นชอบให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
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3.2 การร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
มติที่ประชุม ครั้งที่ 2 /2558 เห็นชอบให้ มอบหมายคณะทางาน/ผู้รับผิดชอบเพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. ในแต่ละสาขา โดยอิงเกณฑ์เดิม เสนอที่ประชุ มเพื่อพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้
3.1 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะทางาน/ผู้รับผิดชอบได้แก่ ศ.นพ.ไพทูรย์ ณรงค์ชัย (มช.)
3.2 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะทางาน/ผู้รับผิดชอบได้แก่ ผศ.มนตรี เข็มราช (มจพ.) และ
ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ (ม.บูรพา)
3.3 สาขาสังคมศาสตร์
คณะทางาน/ผู้รับผิดชอบได้แก่ อาจารย์จิดาภา สุวรรณฤกษ์ (ม.ทักษิณ)
3.4 สาขามนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ คณะทางาน/ผู้รับผิดชอบได้แก่ ผศ.วิริยะ ศิริชานนท์ (มทร.กรุงเทพ)
3.5 สาขารับใช้สังคม
คณะทางาน/ผู้รับผิดชอบได้แก่ ศ.นพ.คลินิก วิรุณ บุญนุช (ม.มหิดล)
สรุปผลการดาเนินการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช และคณะทางานสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้เสนอ
ร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ฯ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบวาระ
ที่ประชุมได้มีการอภิปราย เสนอแนะ และพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติใน
สาขาต่าง ๆ โดยอ้างอิงตามเกณฑ์ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช และคณะทางานนาเสนอ และได้มีการลงมติเห็นชอบ
1. การกาหนดกรอบคะแนนในแต่ละด้านหลัก ๆ ดังนี้
- ความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ
30 คะแนน
- ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
50 คะแนน
- จริยธรรม คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์
10 คะแนน
- การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
10 คะแนน
ยกเว้น สาขารับใช้สังคม ให้อยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ ฯ
ทั้งนี้หากคณะกรรมการดาเนินการ ฯ ในสาขาใด จะไปกาหนดหลักเกณฑ์ /ตัวชี้วัดย่อยในแต่ละด้านเพิ่มเติมให้
เป็นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการ ฯ ในการพิจารณากาหนด
2. กาหนดกรอบประวัติและผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่ที่ประชุมพิจารณา
3.3 การรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําปี 2558
มติที่ประชุม ครั้งที่ 2 /2558 ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยบูรพารับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ โดย
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ขอรับไปหารือที่ประชุมสภาพนักงาน
เนื่ อ งจากประธานสภาพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย บู รพา ไม่ ม าประชุ ม และจากการประชุ ม ที่ ผ่ า นมาได้ ม อบหมาย
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการเสนอหัวข้อ ดังนั้น ที่ประชุมจึงเสนอให้พิจารณาหัวข้อการจัดประชุมวิชาการ แล้วจึงพิจารณาหาเจ้าภาพ
ต่อไป
จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมเสนอแนะ Theme และหัวข้อย่อยการจัดประชุม สรุปสาระสาคัญที่นาเสนอดังนี้
Theme : ปฏิรูปการศึกษาไทย เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนสู่กระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย
หัวข้อกลุ่มหลัก 5 กลุ่มประกอบด้วย :
- รูปแบบกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย
- การควบรวมแหล่งงานวิจัย/หน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องไว้กับกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย
- การบริหารอุดมศึกษา ตามสภาวะของโลกที่เปลี่ยนไป
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- บทเรียนการควบรวมมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ให้เป็นมหาวิทยาลัยเดียว
- อุดมศึกษากับการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ สู่ความเป็น AEC
หัวข้อกลุ่มย่อย ประกอบด้วย
1. มาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ทุกสาขาวิชาชีพ)
2. การปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม ให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
3. เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ควรรวมเป็นหนึ่งเดียว
4. การควบรวมสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา
5. การคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาศึกษาในระบบอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
6. การกาหนดหลักสูตรการศึกษา ที่บัณฑิตสามารถไปทางาน ในกลุ่มประเทศ AEC ได้
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบในหลักการของ Theme และหัวข้อย่อยการจัดประชุมตามที่ที่ประชุมพิจารณา
2. เห็นชอบและมอบประธานทาบทามสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
3.4 การปฏิรูปการศึกษาภายใต้การแนะนําของ สปช.
มติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2558 ได้มีการอภิปรายและเสนอแนะประเด็นการการปฏิรูปการศึกษาภายใต้การแนะนาของ
สปช. และ ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ รับที่จะนาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับแก้ไข และผนวกทั้งสอง
ส่วน จัดทาเป็นเอกสารเสนอในเชิงนโยบาย ไม่เกิน 15 หน้า เสนอประธานปฏิรูปแห่งชาติ
ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ได้นาข้อเสนอของที่ประชุมไปปรับแก้ไข พร้อมกับได้
นาเสนอผลการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอในการประชุม จากนั้นที่
ประชุมได้มีการอภิปราย เสนอแนะและพิจารณาตามประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการนาเสนอ ทั้งนี้ ปอมท. ได้นาเอกสาร
การปฏิรูปการศึกษาต่อ สปช. แล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณา ดังนั้นการขอแก้ไขใด ๆ จะต้องติดตามไปแก้ไข
มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าในการดาเนินการ และมอบผู้อานวยการฝ่ายวิชาการนาข้อเสนอไปพิจารณาปรับแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง
3.5 การจัดทําแผน ปอมท.ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
มติที่ประชุม ครั้งที่ 2 /2558 มอบหมายผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดทาแผนงานของ ปอมท.
ประจาปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของ ปอมท. ประจาปี 2558 โดยนาเสนอที่ประชุมเพื่อให้ความ
เห็นชอบและดาเนินการ ในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม เลื่อนการพิจารณา เนื่องจากผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ไม่ได้มาประชุม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ร่าง พ.ร.บ. บริหารงานบุคคล พ.ศ. ...
ผู้เสนอวาระ ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท. และ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. พระนคร
ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท. แจ้งว่าสืบเนื่องจากระเบียบวาระ 3.4 เรื่องการปฏิรูป
อุดมศึกษา ซึ่งเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ รองรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ ร่าง พ.ร.บ. บริหาร
งานบุคคล พ.ศ. ซึ่งเป็นร่างเดิมที่เคยนาเข้าบรรจุในที่ประชุม ปอมท. โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ประชุม ก.พ.อ.มีมติไม่ผ่าน
ร่างดังกล่าว และให้นากลับมาทบทวนในประเด็นหลัก ๆ ได้แก่ การกาหนดให้ได้ตาแหน่งทางวิชาการ เรื่องบัญชีเงินเดือนที่ต้องไป
อิงกับบัญชีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนของ ก.พ. ที่เห็นควรให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ผ่านคณะรัฐมนตรี ซึ่งสามารถปรับ
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เพิ่ม หรือลดลงได้เช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประเด็นเรื่องการบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ซึ่งได้มีการ
ท้วงติงไป ดังนัน้ พ.ร.บ. บริหารงานบุคคลจึงยังคงใช้ฉบับเดิมไปก่อน
จึงเสนอมาเพื่อทราบความคืบหน้าในการดาเนินการเกี่ยวกับ ร่าง
จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- เรื่องการให้อานาจสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
- เรื่องการกาหนดเพดานอัตราเงินประจาตาแหน่งของผู้บริหารให้เหมาะสม
ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า ทีผ่ ่านมาเป็นการเสนอโครงสร้าง จึงเห็นควรเสนอแนะเชิงนโยบายให้นายกรัฐมนตรี และประธาน
คสช. พิจารณาดังนี้
1. การรวบเกณฑ์ประเมินเป็นหนึ่งเดียว
2. อุดมศึกษาที่มีจานวนมาก และการควบรวม หนึ่งมหาวิทยาลัย
3. การกาหนดเพดานเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร และเปิดเผยต่อสาธารณะ
4. สร้างความเท่าเทียมกัน ในกลุม่ มหาวิทยาลัยใหม่ และเก่า
5. การกาหนดวาระนายกสภา สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้บริหาร ดังนี้
ให้ดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ และดารงตาแหน่งพร้อมกัน ได้ไม่เกิน 2 แห่ง (สาหรับ นายกสภาฯ และ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
- การรักษาการในตาแหน่งบริหาร ห้ามบุคคลเดียวกัน รักษาการเกินกว่า 6 เดือน
- การแสดงบัญชีแสดงทรัพย์สิน ก่อนและหลังการเข้ารับตาแหน่งของผู้บริหารทุกระดับ
- กรณีที่มีการฟ้องร้อง กาหนดให้พักราชการไว้ก่อน แม้ว่าคดียังไม่ถงึ ที่สุดก็ตาม
6. การคืนครูให้กับนักเรียน ได้แก่ การกาหนดให้ผู้บริหารต้องมีชั่วโมงสอนจริง อย่างน้อย 2 วิชา
มติที่ประชุม 1. มอบผู้อานวยการฝ่ายวิชาการเร่งสรุปประเด็น เพื่อเวียนแจ้งไปยังประธานสภา ฯ ทางอีเมล์ ถ้ามีขอ้ แก้ไขให้
รีบแจ้งกลับไปที่ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
2. มอบฝ่ายเลขานุการประสานงานเพื่อขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี และประธาน คสช. โดยเชิญไปยังประธานสภา
อาจารย์ กลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏและราชมงคลร่วมด้วย
4.2 ผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท. ชุดที่ 37 ขออนุมัติลาออก
ด้วยนายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท. ได้หมดวาระการดารงตาแหน่งประธานสภา
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และไม่ได้ต่อวาระการทางานของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้
ยื่นหนังสือขออนุมัติลาออกจากการเป็นผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท. ชุดที่ 37
เลขาธิการจึงเสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติการลาออก และพิจารณาแต่งตั้งผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท.แทน
มติที่ประชุม อนุมัติ และเห็นชอบแต่งตั้ง ผศ.ดร.วีรพล แสงปัญญา สมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น
ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท. แทนนายพิเชษฐ ถูกจิตร ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
4.3 การขอรับคืนเงินส่วนที่โอนเกินค่าสนับสนุนกิจกรรม ปอมท. ประจําปีงบประมาณ 2558
ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา โดยสภาพนักงาน ได้ดาเนินการส่งเงินค่าสมาชิกรายปีเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลั ยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เป็นจานวนเงิน 25,000 บาท ซึ่งเป็นจานวนที่เกินอัตรา
ค่าสมาชิกรายปี ฯ เป็นจานวนเงิน 5,000 บาท จึงขอความอนุเคราะห์มายังที่ประชุม เพื่ออนุมัติการโอนเงินคืนเงินส่วนต่างให้กับ
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มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ไทยพาณิชย์จากัด สาขามหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
โดยงานสภาพนักงานยินดีขอจ่ายค่าดาเนินการโอนเงินคืนเงินส่วนต่างให้กับที่ประชุม ปอมท.
มติที่ประชุม อนุมัติ และมอบผู้อานวยการฝ่ายการเงินดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การรับเป็นเจ้าภาพและกําหนดการประชุม ปอมท. ปี 2558 ตั้งแต่ ก.พ. – ธ.ค. 2558
ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณากาหนดการจัดประชุม ปอมท. ประจาปี 2558 เพิ่มเติมจากกการประชุมครั้งที่ 1/2558
สรุปได้ดังนี้
ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 23-24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 6-7 มีนาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ 3/2558
วันที่ 28-30 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ครั้งที่ 4/2558
วันที่ 24-26 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 5/2558
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ครั้งที่ 6/2558
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ 7/2558
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558 (รอการยืนยันอีกครั้ง)
ครั้งที่ 8/2558
วันที่ 28-29 สิงหาคม 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2558
วันที่ 25-26 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (รอการยืนยันอีกครั้ง)
ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 30-31 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 มหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น ที่ เ ป็ นเจ้ า ภาพจั ด ประชุ ม วิ ชาการ
(ทาบทามมหาวิทยาลัยบูรพารับเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ ประธานสภาพนักงาน ขอรับไปหารือกับคณะกรรมการ)
ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มติที่ประชุม เห็นชอบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
เลขาธิการ ปอมท.
น.ส.สุนันท์ พูลแพ
เลขานุการ ปอมท.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
ผู้สรุปบันทึกรายงานการประชุม

