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รายงานการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชัน้ 1 อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ถนนประชาราษฎร์ 1
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
**********************************************************
รายนามผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทยั

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอีย้ งกุญชร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย โกมลหิรัญ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริ ยิ ะ ศิริชานนท์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา

10. อาจารย์ธวัชชัย สิมมา

ประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองประธาน ปอมท. คนที่ 1
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองประธาน ปอมท. คนที่ 2
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขาธิการ ปอมท.
เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองเลขาธิการ ปอมท.
สมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาการประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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11. รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ วงศ์สุวานิช
13. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. วิรัติ ปานศิลา
14. อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุหรัน พันธุส์ วรรค์
17. อาจารย์จงกล สุภารัตน์
18.
19.
20.
21.
22.
23.

อาจารย์ ดร. ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
อาจารย์ ดร.ภูริ วงศ์วิเชียร
นางสาวพยอม ธนมี

24. นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์

ประธานสภาคณาจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แทนประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
แทนประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แทนประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แทนประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แทนประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แทนประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายนามผูไ้ ม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์

4.
5.
6.
7.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศลิ า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล สุนนั ทเกษม
อาจารย์ ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์

8. รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
9. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี จงเสรีจิตต์
10. นางสาววรรณภา ทองเจริญ
11. นางสาวสุนันทา พูลแพ

ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปอมท.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท.
สมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองเลขาธิการ ปอมท.
ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการสายวิชาการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
ประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขานุการ ปอมท.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์สุรพล ศรีบุญทรง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วา่ ที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล
3. อาจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์
5. นางสุภารัตน์ เฮงโม้

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรรมการสภาคณาจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เจ้าหน้าทีส่ ภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เวลา 9.00 น. ฉายวีดิทัศน์แนะนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และกล่าวต้อนรับ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากนั้น
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
กล่าวขอบคุณ และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย โกมลหิรัญ เลขาธิการ ปอมท. แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับการลา
ประชุมและมอบหมายผู้เข้าประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
- รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมาย
อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์ สมาชิกสภาพนักงาน เข้าประชุมแทน
- อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มอบหมาย
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล สมาชิกสภาคณาจารย์ เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มอบหมาย อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล สมาชิกสภาคณาจารย์ เข้าประชุมแทน
- อาจารย์ ดร.จิด าภา สุ ว รรณฤกษ์ ประธานสภาคณาจารย์ และพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย ทั กษิ ณ
มอบหมาย นางสาวพยอม ธนมี สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.จิน ตนา สายทองคา ประธานสภาคณาจารย์สถาบั นบั ณฑิตพั ฒนศิ ลป์
มอบหมาย อาจารย์ ดร.ภูริ วงศ์วิเชียร สมาชิกสภาคณาจารย์ เข้าประชุมแทน
มติที่ประชุม

รับทราบ
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1.2

เรื่องแจ้งจากประธาน ปอมท. และเรื่องที่ประธาน ปอมท. ได้ดาเนินการไปแล้ว

1.2.1 คาสั่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่ 7/2559 ลงวันที่ 6 มิถุนายน
2559 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี
2559 (เอกสารประกอบหมายเลข 1)
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2.2 คาสั่ ง ที่ป ระชุ ม ประธานสภาอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทยที่ 8/2559 ลงวั น ที่ 15
มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.ประจาปี 2559
(เอกสารประกอบหมายเลข 2)
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.3 รายงานสถานะการเงินของ ปอมท. (เอกสารประกอบหมายเลข 3)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. รายงานสถานะการเงินของ
ปอมท. ให้ท่ปี ระชุมทราบ
รายงานเงินสดรับ – จ่าย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 38)
วัน/เดือน/ปี
รายการ
11 พ.ค. 59 ยอดยกมาจากการรายงานในการประชุม
ครั้งที่ 5/2559 เดือนพฤษภาคม 2559
11 พ.ค. 59 ยอดเงินรับเข้า เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ
1,775,068.02
1,775,068.02

รายละเอียดประกอบเงินสดย่อยสารองจ่าย (ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ชุดที่ 38)
วัน/เดือน/ปี
รายการ
11 พ.ค. 59 ยอดยกมาจากเดือนพฤษภาคม
21 มิ.ย. 59 ค่าการจัดประชุมคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ค่าพวงหรีด
ค่าเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 6/2559
วันที่ 24-26 มิ.ย. 2559

รายรับ
56,900.00

รายจ่าย
32,000.00
1,500.00
20,000.00

คงเหลือ
56,900.00

3,400.00

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายชื่อสมาชิก ปอมท. ทีค่ า้ งชาระเงินสนับสนุนการดาเนินงานของ ปอมท. พ.ศ. 2558 (ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558)
ลาดับที่
1

มหาวิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปอมท. ทาหนังสือติดตาม 2 ฉบับ)
ที่ ปอมท. 5758(1)/34 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2558
ที่ ปอมท. 5758(3)/43 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2558

จานวนเงิน
20,000 บาท
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รายชื่อสมาชิก ปอมท. ที่ชาระเงินสนับสนุนการดาเนินงานของ ปอมท.พ.ศ. 2559 (ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559)
ลาดับที่

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

วันที่ชาระ

1

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2

มหาวิทยาลัยพะเยา

3 มีนาคม 2559

3

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9 มีนาคม 2559

4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10 มีนาคม 2559

5

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10 มีนาคม 2559

6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

10 มีนาคม 2559

7

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

15 มีนาคม 2559

8

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

17 มีนาคม 2559

9

มหาวิทยาลัยมหิดล

21 มีนาคม 2559

10

มหาวิทยาลัยนเรศวร

22 มีนาคม 2559

11

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

22 มีนาคม 2559

12

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

24 มีนาคม 2559

13

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24 มีนาคม 2559

14

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

28 มีนาคม 2559

15

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

31 มีนาคม 2559

16

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

31 มีนาคม 2559

17

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 เมษายน 2559

18

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 เมษายน 2559

19

มหาวิทยาลัยทักษิณ

20 เมษายน 2559

20

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

20 เมษายน 2559

21

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

21 เมษายน 2559

22

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25 เมษายน 2559

23

มหาวิทยาลัยนครพนม

3 พฤษภาคม 2559

24

มหาวิทยาลัยบูรพา

4 พฤษภาคม 2559

25

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

11 พฤษภาคม 2559

มติที่ประชุม

18 กุมภาพันธ์2559

รับทราบ สาหรับในกรณีที่ ปอมท. ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2559)
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2559) ขอให้ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ทาหนังสือ ติดตาม
เพื่อขอรับเงินสนับสนุน รวมถึงขอให้ดาเนิน การประสานงานเป็นการภายใน เนื่องจากทราบว่า
กาลังจะมีการครบวาระการดารงตาแหน่งประธานสภาอาจารย์ของงสองแห่งในเร็ว ๆ นี้
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1.4

เรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ

ประธานขอความร่วมมือประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ถ้ามีเรื่องของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ที่ต้องการแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ ขอให้สรุปเป็นเอกสารจัดส่งให้ฝา่ ยเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เนื่องจากสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 11) จะหมดวาระลงในวันที่ 14
กรกฎาคม และอยู่ระหว่างการเลือกตั้งชุดใหม่ (ชุดที่ 12) ซึ่งการได้มาของประธานสภาคณาจารย์ เป็นการได้มา
ด้วยคะแนนนิยม (Popular vote) จึงเป็นเหตุให้ต้องขอยกเลิกการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. ในเดือนกรกฎาคม
2559 และขอขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทเี่ สนอตัวรับเป็นเจ้าภาพแทน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้หมดวาระลงแล้ว
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 และอยู่ระหว่างการรักษาการ และการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชุดปัจจุบันจะหมดวาระลงใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ขณะนีฝ้ ่ายกฎหมายได้เตรียมการเพื่อเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดใหม่แล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจะมีพิธีมอบปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การจัดการ) ให้กับ ฯพณฯ ดร.ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องใน
โอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 โดยจะมีพิธีมอบปริญญา
กิตติมศักดิ์ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชุดปัจจุบัน
จะหมดวาระลงในวันที่ 5 สิงหาคม 2559
- ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 จะมีการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ง อธิการบดีคนใหม่แทนคนเดิมที่
จะครบวาระลงในปลายปีนี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะหมดวาระลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และกระบวนการ
เลือกตั้ง จะเสร็จสิ้นประมาณปลายเดือนกันยายนนี้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- เนื่องประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศลาออก ขณะนีจ้ ึงต้องมีการเลือกตั้ง
กรรมการและประธานสภาอาจารย์คนใหม่แทน
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายที่จะออกนอกระบบ ซึ่งประธานสภาอาจารย์ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
ดาเนินการด้วย จากนี้จึงขอทราบความเห็น /คาแนะนาจากที่ประชุม รวมถึงมีการจัดให้ความรู้กับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีการปรับระเบียบของสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเสนอ
เพิ่มวาระกรรมการเป็น 2 ปี ซึ่งถ้าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติระเบียบดังกล่าว ก็จะต้องมีการเลือกตั้ง สภาคณาจารย์
ชุดใหม่ ซึ่งขณะนีอ้ ยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน แจ้งเรื่องการเปิด -ปิดเทอมตามอาเซียน เนื่องจากประธานสภา
คณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ได้นาเรียนปรึกษาอธิการบดี
รวมถึงได้มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาข้อมูล จนกระทั่งสัปดาห์ท่ผี ่านมา ได้มีการพูดคุยระหว่างอธิการบดีกับ
ประชาคมสภาคณาจารย์ แนวโน้มของการพูดคุยจะเป็นไปในทางที่ดี สาหรับรายละเอียดจะขอให้ประธานสภา
คณาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์) มาแจ้งรายละเอียดอีกครัง้
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วั ฒนชัย ได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่ง ตั้ง ให้ดารงตาแหน่ง นายกสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- กรรมการสภาคณาจารย์ชุดนี้เป็นชุดใหม่ โดยได้เข้ามาทาหน้าที่ตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นชุดรักษาการ
และเนื่องจากไม่ได้รับเอกสารจากทาง ปอมท. จึงให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเข้ามา เนื่องจากต้องมีส่วนร่วมในที่ประชุมแห่ง
นี้ และยินดีรับเป็นเจ้าภาพให้ในเดือนกรกฎาคม 2559 แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ในเดือนกรกฎาคมจะมีการสัมมนาของสภาคณาจารย์ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 วัตถุประสงค์ของ
สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นและการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของสภาคณาจารย์ให้มีความ
ชัดเจน และมีความเห็นว่า เมื่อมีการปรับเปลี่ยนวาระของสภาคณาจารย์ทุกครั้ง ควรให้มีการสัมมนาเช่นนี้เพื่อให้มี
ความต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- เนื่องจากมีข่าวที่อาจเกิดความสับสนเรื่องการกลับไปเปิด-ปิดเทอมตามระบบเดิมของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ซึ่งตอนแรกกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับมติและประกาศว่าจะดาเนินการได้ในปีการศึกษา 2560 นั้น
และได้ มี ม ติ ใ ห้ ร ายงานต่ อ ทปอ. และรายงานต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น วาระรั บ ทราบ ก็ ไ ด้ ด าเนิน การแล้ ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอยืนยันตามที่แจ้งไป
- มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ จ ะปรั บ เปลี่ ย นสถานภาพเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ ขณะนี้ ร่ า ง
พระราชบัญญัติ ฯ ผ่าน มติคณะรัฐมนตรี และเสนอเข้าสู่ คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยจะเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่
4 กรกฎาคม 2559 ยิ น ดีรั บ ฟั ง คาแนะน า และการชี้แ นะจากมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การแลกเปลี่ย นความรู้ แ ละ
ประสบการณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการดาเนินการเรื่องการเปิด –ปิดเทอมตามอาเซียน
โดยได้นาข้อสรุปทัง้ กลุ่มของ ปอมท. และ ทปสท. เสนออธิการบดีไปแล้ว และอธิการบดีได้นารายละเอียดทั้งหมดที่
ได้จากทั้งสองกลุ่ม เข้าหารือกับคณะกรรมการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และฝากให้แต่ละ
คณะทาข้อสรุปมานาเสนอต่อมหาวิทยาลัยอีกครัง้ หนึ่งถึงผลกระทบที่เกิดขึน้
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559
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รองศาสตราจารย์ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธาน ปอมท. แจ้งเพิ่มเติมว่า จากผลการศึกษาของปอมท.
เกี่ยวกับการเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษนั้น
ที่ผา่ นมา ปอมท. ได้ขอความร่วมมือไปยังสภาอาจารย์ทุกแห่งให้มอบผลการศึกษากับอธิการบดีเพื่อรับทราบ ซึ่งมี
มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ดาเนินการแล้ว นอกจากนั้นประธาน ปอมท. ได้มีโอกาสพบกับประธาน ทปอ. อย่างไม่
เป็นทางการ จึงน าเรียนถึงรายละเอียดการศึกษาผลกระทบจากการเปิด -ปิดเทอมตามอาเซียน ที่ ปอมท. ได้
ดาเนินการ ซึ่งประธาน ทปอ. ได้ แจ้งว่า ขอรอดู ผลการศึกษาจากมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ก่อนจึง จะมีการ
พิจารณา และในตอนท้าย ประธาน ปอมท. ได้แสดงความเห็นว่า ทปอ. จะต้องมีการพิจารณาเรื่องการปรับเปลี่ยน
กลไกการรับเข้า การสอบเข้า ของนักศึกษาเพื่อเอือ้ ให้กับมหาวิทยาลัยที่จะกลับมาเปิดเทอมตามระบบเดิมให้ได้
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.5 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหาร ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน/ฝ่ายการเงิน
/ฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย/ฝ่ายกิจการพิเศษ/ฝ่ายกิจการสังคม/ฝ่ายสวัสดิการ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริ ยะ ศิริชานนท์ ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า ในการ
ประชุมที่ผา่ นมา ได้มีการพิจารณาเรื่องการค้างค่าสมาชิกรายปีของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก จึง เห็นควรให้มีการ
เพิ่มเติมข้อกาหนดในส่วนนีเ้ ข้าไปในระเบียบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงควรมีการวางแผนการเป็นเจ้าภาพ
ล่วงหน้า 2 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบันได้มีการวางแผนตั้งงบประมาณเป็นการล่วงหน้าได้
- อาจารย์ธวัชชัย สิมมา ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ แจ้งว่า ตามที่ ปอมท. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ที่
ประชุมสารวจสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่บุคลากรได้รับ ขณะนี้จึง ขอให้มหาวิทยาลัยที่ยังไม่แจ้งข้อมูล เร่งดาเนินการ
ต่อไปด้วย เพื่อจะได้รวบรวมให้เสร็จสิ้น
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร รองประธาน ปอมท. คนที่ 2 แจ้งขอให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้
มีการอัปเดทข้อมูลในเว็บไซต์ของ ปอมท. ให้เป็นปัจจุบันด้วย เพื่อขอให้มีการเคลื่อนไหวและบุคคลทั่วไปเข้ามาดู
แล้วไม่เบื่อหน่าย เช่น การสรุปสาระจากการประชุมไปลง และภาพถ่ายกิจกรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ปอมท.
รับรองรายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2559 ณ
ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(เอกสารประกอบหมายเลข 4)
มติที่ประชุม
รับรอง โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 2 รายนามผู้ไม่มาประชุม ลาดับที่ 7 แก้ไขจาก “รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณ”
แก้ไขเป็น “รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์”
หน้า 3 1.1 การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุม เพิ่มเติม “ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มจธ. มอบหมาย อาจารย์ ดร.สมยศ …. เข้าประชุมแทน
หน้า 6 บรรทัดที่ 4 จากด้านล่าง ตัดคาว่า “...และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ” ออก
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหน้าการคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2559
สืบเนื่องจาก ที่ประชุม ปอมท. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ปอมท. ประจาปี 2559 และจัดให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. (รอบแรก) ในวันเสาร์ที่
11 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30–15.00 น. ณ ห้องประชุม 10-01 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิต ร กรุ ง เทพมหานคร แล้ว นั้ น ประธานขอขอบคุ ณ คณะกรรมการฯ และผู้ มี ส่ว นร่ ว มด าเนิ น การ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย /สถาบัน ที่ได้ส่งกรรมการเข้ามาร่วมการคัดเลือก รวมถึงสนับสนุน
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมการประชุมรอบแรกและการเดินทางไปสัมภาษณ์ในรอบสุดท้ายของ
คณะกรรมการฯ ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ในการนี้ อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์ ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท สกุลหิรัญวงศ์ รองเลขาธิการ ปอมท. ได้รายงานความ
คืบหน้าในการดาเนินงาน สรุปได้ดังนี้ (เอกสารประกอบหมายเลข 5)
การคัดเลือกรอบแรก
(11 มิ.ย. 2559)

กรรมการคัดเลือกที่มาประชุม
(คน)

ผู้ท่ไี ด้รับการเสนอชื่อ
(คน)

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

16

8

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

15

9

สาขาสังคมศาสตร์

15

6

สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

14

7

สาขารับใช้สงั คม

13

7

กรรมการที่ไปสัมภาษณ์
(คน)

ผู้ท่ผี ่านการคัดเลือก
(คน)

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

12

3

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

8

3

สาขาสังคมศาสตร์

8

3

สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

6

3

สาขารับใช้สงั คม

8

3

การคัดเลือกรอบสุดท้าย
(27 มิ.ย. - 26 ก.ค. 2559)

ประธานนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นในรอบสุดท้าย
ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ รวมถึงเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งในระเบียบไม่ได้มีการกาหนดไว้ชัดเจน โดยประธาน ปอมท. ได้
แจ้งข้อมูลเบื้องต้นว่า จากการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของ ปอมท. ในปีที่ผ่านมา ประธานได้รับทราบปัญหา
และนาเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของ ที่ประชุม ปอมท. มาโดยตลอดอย่างเป็นรูปธรรม โดยปอมท. ได้มีการปรับ
รูปแบบของแบบเสนอชื่อ ฯ ที่สอดคล้องกันกับแบบให้คะแนนของคณะกรรมการเพื่อเป็นการอานวยความสะดวก
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559
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ให้กับคณะกรรมการคัดเลือก ฯ และเนื่องจากมีป ระเด็นซักถามมาที่ประธาน ปอมท. เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ
สัมภาษณ์ และเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งประธานมีความเห็น ว่า ปอมท. ควรกาหนดแนวปฏิบั ติร่ว มกัน เพื่อให้
คณะกรรมการคัดเลือกทั้ง 5 สาขาวิชา นาไปปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน
สรุปสาระสาคัญที่ประชุมพิจารณาเป็นเรื่องการขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยที่มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้
เป็นผู้สมควรยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ในรอบแรก ให้ความอนุเคราะห์ดาเนินการ และการจัดเตรียม
กลุ่มบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการ ฯ สัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดของการพิจารณาแนวทางปฏิบัติสาหรับการ
สัมภาษณ์เพือ่ คัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ดังนี้
1. คณะกรรมการสัม ภาษณ์เพื่อคัด เลือกอาจารย์ดีเด่น แห่ง ชาติรอบสุด ท้ายในแต่ละสาขาต้อ งไม่เป็ น
บุคลากรในมหาวิทยาลัย/สถาบันเดียวกับผู้ท่ผี ่านการคัดเลือกรอบแรก
2. คณะกรรมการฯ ในแต่ละสาขาที่มีสิท ธิอ อกเสีย งเพื่อ คัด เลือ กอาจารย์ดีเด่น แห่ง ชาติรอบสุ ด ท้า ย
กรรมการผู้นั้นจะต้องเข้าสัมภาษณ์ผทู้ ี่ผา่ นการคัดเลือกรอบแรกครบทุกรายชื่อ
3. สภาอาจารย์ฯ และหน่วยงานต้นสังกัด ควรให้ความอนุเคราะห์จัดรถ รับ-ส่ง คณะกรรมการฯ
4. สภาอาจารย์ฯ หน่วยงานต้นสังกัด และผู้ที่ผา่ นการคัดเลือกรอบแรก ควรจัดสถานที่แสดง ผลงาน และ
ห้องสาหรับการสัมภาษณ์ท่เี หมาะสม
5. ในห้องสัมภาษณ์ ให้มีเฉพาะคณะกรรมการฯ และผู้ที่ถูกสัมภาษณ์เท่านั้น
6. สภาอาจารย์ฯ หน่วยงานต้นสังกัด และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ควรจัดเตรียมกลุ่มบุคคลเพื่อให้
คณะกรรมการฯ ได้สัมภาษณ์ โดยให้ทาการสัมภาษณ์ทลี ะกลุ่ม ประกอบด้วย
6.1 กลุม่ ผู้บริหารระดับภาควิชา หรือ คณะ หรือ มหาวิทยาลัย
6.2 กลุม่ เพื่อนร่วมงานสายวิชาการระดับภาควิชา หรือ คณะ
6.3 กลุม่ เพื่อนร่วมงานสายสนับสนุนระดับภาควิชา หรือ คณะ
6.4 กลุ่มศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน
6.5 กลุม่ ผู้ท่เี คยใช้ผลงานหรือบริการของผู้ท่ผี ่านการคัดเลือกรอบแรก
และให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ท่ผี ่านการคัดเลือกรอบแรกเป็นรายสุดท้าย
มติท่ปี ระชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ

3.2 สรุปข้อเสนอระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
สืบ เนื่อ งจากที่ป ระชุ ม ปอมท. สมั ย สามั ญ ครั้ง ที่ 5/2559 ได้มีการอภิ ปรายกัน อย่างกว้า งขวาง
เกี่ยวกับระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมได้มีมติร่วมกันว่า เนื่องจากยังมีความเห็น
ต่างอยู่ในหลายประเด็น จึงขอให้นากลับไปเป็นวาระพิจารณาในการประชุมของสภาคณาจารย์แต่ละแห่งเพื่อหา
ข้อสรุป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัย ในส่วนภูมิภาค รวมทั้งขอให้นาข้อสรุปจากการอภิปรายนี้ไปพิจารณา
ประกอบด้วย และนามาสรุปในการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งต่อไป
ประธานจึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา และหาข้ อ สรุ ป ที่ เ ป็ น ข้ อ เสนอแนะน าเสนอต่ อ รั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและระดมความคิด เห็นต่อ
ประเด็ น ที่ เ สนอเป็ น เวลาพอสมควรก่ อ นที่ จ ะสรุ ป เป็ น แนวทางระบบการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
สถาบันอุดมศึกษาในเบื้องต้นเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559
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กระบวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
แบบ 1

แบบ 2

เดือนมกราคม

1 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์

1 - 14 กุมภาพันธ์

15 - 28 กุมภาพันธ์

ต้นมีนาคม (หลัง GAT PAT)

ต้นมีนาคม (ก่อน GAT PAT ครั้งที่ 2)

สอบ GAT PAT วิชาสามัญ ครั้งที่ 2

15 - 28 กุมภาพันธ์

16 - 31 มีนาคม

ประกาศผล GAT PAT ทั้งสองครั้ง

สัปดาห์ท่ี 2 เดือนมีนาคม

ต้นเมษายน (ก่อนสงกรานต์)

ยื่น Admission กลาง .... คณะ

ปลายมีนาคม

สัปดาห์ท่ื 3 เมษายน (หลังสงกรานต์)

ประกาศผล Admission

ต้นเมษายน

ปลายเมษายน

รายงานตัวรอบแรก/ Clearing House

ปลายเมษายน

ต้นพฤษภาคม

ยื่น Admission รอบสอง

ต้นพฤษภาคม

กลางพฤษภาคม

กลางพฤษภาคม

ปลายพฤษภาคม

รับโควต้า / Clearing House
สอบ GAT PAT วิชาสามัญ ครั้งที่ 1
สอบ ONET

ประกาศผล Admission รอบสอง
แนวความคิดของที่ประชุม

1. ต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อระบบการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนใช้ชีวิตอย่างปกติอยู่ในโรงเรียนจนจบการศึกษา โดยเปิดโอกาสใ ห้แต่ละ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คัดเลือกโควต้า (นักเรียนพิเศษ ดีเด่น กีฬา ท้องถิ่น ฯลฯ) ได้ในช่วงเดือนมกราคม
โดยใช้ GPAX / GPA 5 เทอม ทั้งนีต้ ้องไม่ใช่การสอบตรงแบบเปิดรับทั่วไป
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ผลการสอบกลาง GAT PAT วิชาสามัญ ในการคัดเลือก
4. ไม่เห็นด้วยกับการที่มหาวิทยาลัยจัดสอบตรงเอง และต่างคนต่างจัดสอบ
5. แก้ปัญหาจานวนนักศึกษาไม่ครบ (ที่ว่าง) ในแต่ละสาขาวิชา เนื่องจากการสละสิทธ์
มติที่ประชุม

ขอให้สภาอาจารย์ทุกแห่งนาแนวทาง/รูปแบบ นากลับไปหารือในที่ประชุมสภาอาจารย์ เพื่อ
พิจารณาเทียบเคียงกับระบบการรับของมหาวิทยาลัยที่สังกัด หรือนาไปสอบถามความคิดเห็น
จากโรงเรียน/ผู้ปกครอง/นักเรียน/นักศึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนาเสนอ
และนาข้อมูลมาเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1

การเสนอแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา ปอมท.

ตามที่ได้มีคาสั่งที่ประชุม ปอมท. ที่ 3/2559 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การแต่งตั้งสมาชิก
ที่ปรึกษา ปอมท. จานวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
2. ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559
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3. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
4. ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรี ะพล คดบัว
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 แล้วนั้น
ตามระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วยการบริหารงานของที่ประชุม พ.ศ. 2557 ตามข้อ 11 ประธานเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา ปอมท. เพิ่มเติม ได้แก่ ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ อดีตประธาน
ปอมท. และอดีตประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

4.2

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2559

ประธานนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา หัวข้อการเสวนาและรายชื่อวิทยากรในการประชุมวิชาการ ปอมท.
ประจาปี 2559 ตามรายละเอียดของกาหนดการ และหัวข้อการเสวนา ที่สาเนาแจ้งในที่ประชุม เพื่อรวบรวมความ
คิดเห็นสาหรับนาไปทาบทามและเรียนเชิญวิทยากรต่อไป ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ สรุปเป็นแนวทางดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559
เวลา 10.00 – 12.00 น. เสวนา เรื่อง “ปรับทัศนคติอย่างไร ให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด”
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
- สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
เวลา 13.00 – 14.30 น. เสวนา กลุม่ ย่อย
กลุ่มที่ 1 เกี่ยวกับการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและการปรับระบบการรับเข้ามหาวิทยาลัย
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย/สถาบัน และ สพฐ.
กลุ่มที่ 2 เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนผู้ใช้บัณฑิต
วันศุกร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2559
เวลา 10.30 – 12.00 น.

มติที่ประชุม

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยจากงานประจาในระบบการศึกษา”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เห็นชอบในหลักการ

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559
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4.3 สาเหตุของปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา
ตามที่ได้รับทราบข่าวจากสื่อมวลชนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงในมหาวิทยาลัยโดย
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคณาจารย์ ประธานเสนอให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและ
ผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา หลังจากการอภิปรายแล้วสรุปแนวคิดของที่ประชุมเป็นดังนี้
ปัญหากรณีทมี่ ีการใช้ความรุนแรงในมหาวิทยาลัย เป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึน้ บ่อยนัก และเป็นปัญหาเฉพาะ
บุคคล ซึ่งสาเหตุหนึ่ง อาจมาจากปัญหาการใช้อานาจของผู้บริหาร เกิดความไม่ธรรม การไม่มีระบบตรวจสอบ
และระบบร้องเรียนที่ดี ขาดระบบการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและเป็นธรรม มีสภาวะของความขัดแย้ง ต่อเนื่องจนเกิด
เป็นปัญหาสะสม
แนวทางแก้ไข ได้แก่ ควรจะต้องมีระบบการถ่วงดุลอานาจของผู้บริหารที่ดี มีระบบการตรวจสอบ
ระบบร้องเรียน/อุท ธรณ์ ระบบการบริห ารความขั ดแย้งเพื่อไม่ใ ห้ปัญ หาสะสม และยุติปัญ หาที่เกิดขึ้นได้อย่า ง
เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีระบบไกล่เกลีย ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า สภาคณาจารย์ ควรเป็นกลไกหนึ่ง
ในการไกล่เกลีย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในฝ่ายบริหาร และบุคลากร
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่องการขอเข้ าร่วมเป็นสมาชิกที่ประชุม ปอมท.ของสภาคณาจารย์ และข้า ราชการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ด้วยนายอมร มะลาศรี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีหนังสือ
ที่ ศธ 0568/1209 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ขอความอนุเคราะห์เป็นสมาชิกที่ประชุม ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณาดังนี้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.2558 มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558 ซึ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตาม
มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.2558 มีความประสงค์ขอเข้าเป็นสมาชิกที่ประชุม ปอมท.
เพื่อเข้าร่วมดาเนินกิจกรรมของที่ประชุมที่จัดขึ้น อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หลักการทางาน ตามหน้าที่ของ
ประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประธานได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบถึงระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วยการบริหารงานของที่ประชุม พ.ศ.
2557 ข้อ 14 คณะกรรมการบริหาร มีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ (2) พิจารณามหาวิทยาลัยที่ขอเข้าร่วมเป็น
สมาชิก ปอมท. แล้วนาเสนอเข้าที่ประชุมประธานสภาอาจารย์เห็นชอบ ประธานแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า นอกจาก
ข้อความตามบันทึกแล้ว ประธานยังได้รับการประสานงานจากรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อดีตที่ปรึกษา ปอมท.) ถึงความประสงค์จะขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ ปอมท. รวมถึงการ
เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญในเดือนกันยายน 2559 นี้
จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ปี ระชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการรับสภาคณาจารย์และ
ข้า ราชการมหาวิทยาลั ยกาฬสินธุ์ เป็น เวลาพอสมควร ซึ่ง ที่ป ระชุ มได้มีการอภิ ปรายไปในแนวทางเดียวกัน คือ
เห็นชอบให้เชิญประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุม
สมั ย สามั ญ ครั้ง ที่ 7/2559 และเริ่ม ต้นเป็ นสมาชิก ปอมท. ตั้ง แต่เดือ นสิงหาคม 2559 เป็น ต้นไป โดยขอให้
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559
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ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทาหนังสือแสดงความจานงเพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2559 อย่างเป็นทางการต่อไปด้วย
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็น สมาชิก ปอมท. ตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป และมอบเลขาธิการประสานงานการเชิญประชุม
5.2 การรับเป็นเจ้าภาพและกาหนดการประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2559–2560

เลขาธิการ ปอมท. เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม สรุปดังนี้
ครั้งที่
กาหนดการประชุม
เจ้าภาพจัดการประชุม
7/2559
29 - 31 กรกฎาคม 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8/2559
19 - 21 สิงหาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9/2559
16 - 18 กันยายน 2559
ปอมท.
10/2559
14 – 16 ตุลาคม 2559
รอการยืนยันมหาวิทยาลัยนครพนม
11/2559
23 - 25 พฤศจิกายน 2559 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12/2559
16 - 18 ธันวาคม 2559
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1/2560
27 - 29 มกราคม 2560
มหาวิทยาลัยที่ ประธาน ปอมท. สังกัด
2/2560
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
มหาวิทยาลัยบูรพา
3/2560
24 - 26 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4/2560
28 - 30 เมษายน 2560
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5/2560
26 - 28 พฤษภาคม 2560
......................................
6/2560
23 - 25 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7/2560
21 - 23 กรกฎาคม 2560
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8/2560
18 - 20 สิงหาคม 2560
......................................
9/2560
15 - 17 กันยายน 2560
ปอมท.
10/2560
20 - 22 ตุลาคม 2560
......................................
11/2560
22 - 24 พฤศจิกายน 2560 ประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี พ.ศ.2560
12/2560
15 - 17 ธันวาคม 2560
มหาวิทยาลัยพะเยา
มติที่ประชุม
รับทราบ และเห็นชอบให้มอบฝ่ายเลขานุการจัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์การเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม
5.3 เรื่องขออนุมัติค่าใช้จ่ายดาเนินการจัดทาโล่ท่รี ะลึกการจัดประชุม ปอมท.
เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนการรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน
ธันวาคม 2559 ประธานเสนอขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายดาเนินการจัดทาโล่ในส่วนที่เป็นค่าจัดส่งเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1
จานวน 2 โล่ สาหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 2
จานวน 3 โล่ สาหรับมหาวิทยาลัยที่จะรับเป็นเจ้าภาพเดือนกันยายน รอการยืนยันจากมหาวิทยาลัยนครพนมที่จะรับ
เป็นเจ้าภาพเดือนตุลาคม และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้ยืนยันรับเป็นเจ้าภาพเดือนธันวาคมแล้ว
มติที่ประชุม
อนุมัติ
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559
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5.4 เรื่องขออนุมัติค่าใช้จ่ายจัดทาเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ
ตามที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งคณาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี 2559 รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณสาหรับ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปสัมภาษณ์ของกรรมการคัดเลือก
ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการจัดทาเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการคัดเลือก
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติในนามของ ปอมท. เพื่อแสดงความขอบคุณคณะกรรมการและมหาวิทยาลัย/สถาบัน
มติที่ประชุม

อนุมัตใิ นหลักการ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย โกมลหิรัญ
เลขาธิการ ปอมท.

นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559

เอกสารประกอบหมายเลข 1

คําสั
า ่งที่ประชุมประธานสภา
ม
าอาจารย์มหาวิ
ห ทยาลัยแห่งประเทศไททย
ที่ 7/2559
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชือคณะกรรมก
อ่
การดําเนินกาารคัดเลือกออาจารย์ดีเด่นนแห่งชาติ ปออมท.
ป าปี 25559
ประจํ
------------------------------ป
ที่ 6/22559 ลงวันที่ 2 พฤษภาคมม 2559 ที่ประชุ
ร มประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
ตามคําสั่ง ปอมท.
แห่งประเทศไไทย (ปอมท.)) ได้แต่งตั้งคณ
ณะกรรมการดดําเนินการคัดเลื
ด อกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาาติ ปอมท. ปรระจําปี 25599
ไปแล้วนั้น
เพื่อให้การดดําเนินงานคัดเลื
ด อกอาจารรย์ดีเด่นแห่งชาติ
ช ปอมท. ประจํ
ป าปี 2559 เป็นไปด้วยคความเรียบร้อย
อาศัยอํานาจจตามระเบียบที
บ ่ประชุมประะธานสภาอาจจารย์มหาวิทยาลั
ย ยแห่งประะเทศไทย (ปอมมท.)ว่าด้วยกาารบริหารงานน
ของที่ป ระชุชมพุท ธศัก ราาช 2557 ปรระกาศ ณ วันที
น ่ 21 กรกฎฎาคม พ.ศ. 2557 ประกกอบกับ ระเบียบที่ป ระชุม
ประธานสภภาอาจารย์มหาวิ
ห ทยาลัยแห่งประเทศไททย (ปอมท.) ว่าด้วย อาจาารย์ดีเด่นแห่งชาติ พุทธศัศักราช 25588
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษษายน พ.ศ. 25558 จึงขอเปลีลี่ยนแปลงรายยชื่อคณะกรรรมการดําเนินกการคัดเลือกออาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติ ปอมท. ประจําปปี 2559 ดังรายยนามต่อไปนี้
สาขาสังคมมศาสตร์
ขอเปลี่ยนแปปลงรายชื่อกรรรมการของสสถาบันบัณฑิตพั
ต ฒนบริหารรศาสตร์
จาก ศาสตรราจารย์ ดร.อัอัญชนา ณ ระะนอง เป็น ผูช่้ชวยศาสตราจจารย์ ดร.สุจิตตรา ชํานิวิกย์กรณ์
ก
สาขารับใช้ช้สังคม
ขอเปลี่ยนแปปลงรายชื่อกรรรมการของจุจุฬาลงกรณ์มหาวิ
ห ทยาลัย
จาก ผู้ช่วยศศาสตราจารย์์ ดร.ศิรภัสสรรศ์ วงศ์ทองดีดี เป็น ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสสงปัญญา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน
า พ.ศ. 25559 ถึง วันที่ 30
3 กันยายน พ.ศ.
พ 2559
สั่ง ณ วันที่ 6 มิถนายน
ุ
พ.ศ. 2559

(รองศาสตราาจารย์ ดร.ชัยวุ
ย ฒิ ฉัตรอุททััย)
ป
ประธานที
่ประะชุมประธานสสภาอาจารย์มหาวิ
ม ทยาลัยแแห่งประเทศไททย

เอกสารประกอบหมายเลข 2

คําสั
า ่งที่ประชุมประธานสภา
ม
าอาจารย์มหาวิ
ห ทยาลัยแห่งประเทศไททย
ที่ 8/2559
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมมการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกอาจารรย์ดีเด่นแห่งชชาติ ปอมท.
-----------------------------เพื่อให้
อ การดําเนินงานของที
น
่ประชุมประธานนสภาอาจารย์ย์มหาวิทยาลัยแห่
ย งประเทศศไทย (ปอมท.) ดําเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย
อ มีประสิทธิภาพในการ ดํา เนิน การคััด เลือ กอาจาารย์ดีเ ด่น แห่งชาติ
ง ปอมท. เพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์์
ที่ป ฏิบัติง านนในมหาวิท ย าลัย ของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถถในเชิงวิชากาารและการถ่าายทอด มีงานนวิจัยที่ดีเด่น
มีจริยธรรม คุณธรรม มนุ
ม ษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาาติ
อาศัศัยอํานาจตามมระเบียบที่ประชุ
ร มประธานนสภาอาจารยย์มหาวิทยาลัลัยแห่งประเทศศไทย (ปอมท..) ว่าด้วยการร
บริหารงานขของที่ประชุม พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกกฎาคม พ.ศ. 2557 ประ กอบกับระเบีบียบที่ประชุม
ประธานสภาาอาจารย์มหาาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ง
ว่าด้วย เรื่อง อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พุทธศักราช 25558 ประกาศศ
ณ วันที่ 25 เมษายน
เ
พ.ศ.. 2558 และมมติที่ประชุมคณ
ณะกรรมการรดําเนินการคัคัดเลือกอาจาารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ง ปอมท.
ประจํ า ปี 25559 ในคราววประชุ ม เมื่ อ วัว น ที่ 11 มิ ถุ นายน
น
2559 ณ มหาวิ ท ยาลั
ย ย ศรี น คริ นทรวิ โ รฒ ประสานมิ
ป
ตร
กรุงเทพฯ จึงแต่
ง งตั้งคณะกกรรมการสัมภาษณ์
ภ ในการคัดเลือกอาจาารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. 2559 ดังรายยนามต่อไปนี้
สาขาวิทยาาศาสตร์เทคโ
คโนโลยี
1. รองศาสตราจารยย์ ดร.สิงห์ทองง
พัฒนเเศรษฐานนท์ มหาวิทยาลัลัยเทคโนโลยีรราชมงคลธัญบุรี
สถาบันเทคคโนโลยีพระจออมเกล้าเจ้าคุณทหาร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารรย์ ดร.อภิลกั ษณ์ เอียดเอื้อ
ลาดกระบัง
เชาว์เรืองฤทธิ์
มหาวิทยาลัลัยขอนแก่น
3. ผู้ช่วยศาสตราจารรย์ ดร.อารยาา
4. อาจารย์มาโนชญ์์
เฮงวัฒนะ
ฒ
มหาวิทยาลัลัยศรีนครินทรรวิโรฒ
สีนะวัฒน์
ฒ
มหาวิทยาลัลัยเทคโนโลยีพพระจอมเกล้าธนบุ
า รี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารรย์มงคล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารรย์ ดร.ประดุง
สวนพุฒ
มหาวิทยาลัลัยแม่โจ้
อุไรไพพรวัน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารรย์ปิยะ
จุฬาลงกรณ
ณ์มหาวิทยาลััย
8. รองศาสตราจารยย์ ดร.ราณี
สุรกาญ
ญจน์กุล
มหาวิทยาลัลัยรามคําแหงง
9. ผู้ช่วยศาสตราจารรย์ ดร.ประยูร
วงศ์จันทรา
น
มหาวิทยาลัลัยมหาสารคาาม
10. ผู้ช่วยศาสตราจารรย์ศรีประไพ
ธรรมแแสง
มหาวิทยาลัลัยอุบลราชธาานี
11. รองศาสตราจารยย์ ดร.ณกร
อินทร์พยุ
พ ง
มหาวิทยาลัลัยบูรพา
12. ผู้ช่วยศาสตราจารรย์ ดร.นัฐโชติติ
รักไทยยเจริญชีพ
มหาวิทยาลัลัยเทคโนโลยีรราชมงคลพระะนคร

2
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท

หิรัญสกลวงศ์

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เด่นจิตเจริญ
นะคาพันธุ์ชัย
วงศ์จตุรภัทร
มูลสาร
ตันเกิดมงคล
กอเจริญยศ
เจียรพุฒิ

อาจารย์ ดร.สมยศ
รองศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมมนา
อาจารย์ดนัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริจันทร์

สาขาสังคมศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา

รูปะวิเชตร์
สิงห์สีโว
อุนะรัตน์

4.
5.
6.
7.
8.

โควศวนนท์
ครุฑกะ
บางท่าไม้
เอ็นดู
ศรีพุทธรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหญิง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมสุภัค
อาจารย์จิรศักดิ์
อาจารย์ดร.พิสุทธิ์พงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยนครพนม

สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
1.
2.
3.
4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรินทร์
อาจารย์นภกมล

คูหา
สันติอัชวรรณ
เหลืองสะอาด
ชะนะ

5.
6.

อาจารย์ทองล้วน
อาจารย์ดร.จรรยารัตน์

สิงห์นันท์
พฤกษานันท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยนครพนม

3
สาขารับใช้ช้สังคม
1. อาจารย์ธวัชชัย
2. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์
3. รองศาสตราจารยย์ ดร.เจนจิรา
4. อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์
5. อาจารย์ ดร.วิบูลย์ศักดิ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารรย์ ดร.วีรพล
7. อาจารย์มนตรี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารรย์ ดร.อนุรักษ์ษ

สิมมา
ม
วัฒนพิ
น ชญากูล
เรืองชยจตุ
ง
พร
ศรีจัจนั ทรา
วัฒายุ
า
แสงงปัญญา
นุชดอนไผ่
ด
ประะสาทเขตร์การร

มหาวิทยาาลัยเทคโนโลยียีราชมงคลอีสาน
ส
มหาวิทยาาลัยอุบลราชธธานี
มหาวิทยาาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาาลัยศรีนครินททรวิโรฒ
มหาวิทยาาลัยเทคโนโลยียีพระจอมเกล้ล้าธนบุรี
จุฬาลงกรรณ์มหาวิทยาาลัย
มหาวิทยาาลัยรามคําแหหง
มหาวิทยาาลัยพะเยา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนน พ.ศ. 25559 ถึง วันที่ 30 กันยายนน พ.ศ. 25559
สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายยน พ.ศ. 25559

(รองศาสตราาจารย์ ดร.ชัยวุ
ย ฒิ ฉัตรอุททััย)
ประธานที่ประชุ
ร มประธานนสภาอาจารย์มหาวิ
ม ทยาลัยแห่งประเทศไไทย

สมุดบัญชี
เอกสารประกอบหมายเลข 3
เงินสด รับ - จาย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 38)

สมุดบัญชี
เอกสารประกอบหมายเลข 3
เงินสดยอยสํารองจาย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 38)
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เอกสารรประกอบหมมายเลข 4
ราายงานการประชุม
ป่
มประธานสภาอาจาารย์มหาวิทยาลั
ย ยแห่งประะเทศไทย (ปปอมท.)
ทีประชุ
สมัยสามัมัญ ครั้งที่ 5/22559 วันที่ 13
1 - 15 พฤษษภาคม 25599
ณ ห้องประชุชุม 3 ชั้น 3 อาคารวิ
อ
ทยบริริการและบริหาร สํานักงาานอธิการบดีดี (ตึกอธิการรบดี)
ม ทยาลัยรามคํ
มหาวิ
ร าแหง กรุงเทพมหาานคร
**************************************************************
รายนามผู้มาประชุม
1. รองศศาสตราจารย์ย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

2. ผู้ช่วยศาสตราจา
ว
รย์มนตรี เข็มราช
ม

3. ผู้ช่วยศาสตราจา
ว
รย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
4. ผู้ช่วยศาสตราจาร
ย
รย์วันชัย โกมลหิรัญ

5. ผู้ช่วยศาสตราจา
ว
รย์ ดร.นวลสสวาท หิรัญสกกลวงศ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจา
ว
รย์ปิยะ อุไรไไพรวัน

7. ผู้ช่วยศาสตราจาร
ย
รย์วิริยะ ศิริชานนท์
ช

8. อาจาารย์ ดร.จิดาภภา สุวรรณฤกษ์
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย
ย
ย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว

10. ผู้ช่วยศาสตราจา
ว
ารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
11.ผู้ช่วยศาสตราจาร
ย
รย์ ดร.อริยา คูหา

ปรระธาน ปอมทท.
ปรระธานสภาคณ
ณาจารย์และพพนักงาน
สถถาบันเทคโนโลลยีพระจอมเกกล้าเจ้าคุณทหหารลาดกระบับัง
รอองประธาน ปออมท. คนที่ 1
ปรระธานสภาคณ
ณาจารย์และพพนักงาน
มหหาวิทยาลัยเททคโนโลยีพระจจอมเกล้าพระะนครเหนือ
รอองประธาน ปออมท. คนที่ 2
ปรระธานสภาคณ
ณาจารย์ มหาาวิทยาลัยแม่โจ้
โ
เลขาธิการ ปอมมท.
เลขาธิการสภาคคณาจารย์แลละพนักงาน
มหหาวิทยาลัยเททคโนโลยีพระจจอมเกล้าพระะนครเหนือ
รอองเลขาธิการ ปอมท.
สถถาบันเทคโนโลลยีพระจอมเกกล้าเจ้าคุณทหหารลาดกระบับัง
รอองเลขาธิการ ปอมท.
สมมาชิกสภาคณ
ณาจารย์ จุฬาลลงกรณ์มหาวิทยาลั
ท ย
ปฏิฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิ
ท
การ ปอมท.
ผูอํ้อานวยการฝ่ายวิ
า เคราะห์นโโยบายและแผผน
ปรระธานสภาคณ
ณาจารย์และข้ข้าราชการ
มหหาวิทยาลัยเททคโนโลยีราชมมงคลกรุงเทพพ
ผูอํ้อานวยการฝ่ายพั
า ฒนาบุคลลากรมหาวิทยาลั
ย ย ปอมท.
ปรระธานสภาคณ
ณาจารย์และพพนักงาน มหาาวิทยาลัยทักษิณ
ผูอํ้อานวยการฝ่ายวิ
า ชาการ ปออมท.
ปรระธานสภาคณ
ณาจารย์และข้ข้าราชการ
มหหาวิทยาลัยเททคโนโลยีราชมมงคลพระนครร
ผูอํ้อานวยการฝ่ายกิ
า จการสังคคม ปอมท.
ปรระธานสภาคณ
ณาจารย์ จุฬาาลงกรณ์มหาวิวิทยาลัย
ผูอํ้อานวยการฝ่ายกิ
า จการพิเศษ ปอมท.
มหหาวิทยาลัยสงงขลานครินทร์ร์ วิทยาเขตปัตตานี
ต

ป่
มประธานสภภาอาจารย์มหาวิวิทยาลัยแห่งประเเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครัั้งที่ 5/2559 วันทีท่ 13-15 พฤษภาคคม 2559
ทีประชุ
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12. รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ วงศ์สุวานิช
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล สุนันทเกษม
15. อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
16. อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
18. อาจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
19. อาจารย์จงกล สุภารัตน์
20. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสวง วัชระธนกิจ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร วงศ์จนั ทรา
24. สิบเอกทองล้วน สิงหนันท์
25. นางสาววรรณภา ทองเจริญ
26. นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์

ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แทนประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แทนประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แทนประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แทนประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขานุการ ปอมท.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายนามผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
5. รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคํา
9. นางสาวสุนันทา พูลแพ
รายนามเข้าร่วมประชุม
1. นายไพศาล สุนทรนนท์

ผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท.
สมาชิกสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2559
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เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
กล่าวต้อนรับและฉายวีดิทัศน์แนะนํามหาวิทยาลัยรามคําแหง พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัย : องค์กรสีขาว หลังจากนั้น เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธานที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณ และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1

การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
ประธานแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการลาประชุมและมอบหมายผู้เข้าประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
- ศาสตราจารย์ นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหมาย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช รองประธานสภาพนักงาน เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์ กรรมการสภาพนักงาน เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสวง วัชระธนกิจ รองประธานสภาอาจารย์ เข้าประชุมแทน
- ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วิ รั ติ ปานศิ ล า ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา รองประธานสภาคณาจารย์ เข้าประชุมแทน
- อาจารย์ธวัชชัย สิมมา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน มอบหมาย สิบเอกทองล้วน สิงหนันท์ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าประชุมแทน
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากประธาน ปอมท. และเรื่องที่ประธาน ปอมท. ได้ดําเนินการไปแล้ว
1.2.1 คํ า สั่ ง ที่ ป ระชุ ม ประธานสภาอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทยที่ 5/2559 ลงวั น ที่ 2
พฤษภาคม 2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปอมท. แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม
2559 (เอกสารประกอบหมายเลข 1)
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2.2 คํ า สั่ ง ที่ ป ระชุ ม ประธานสภาอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทยที่ 6/2559 ลงวั น ที่ 2
พฤษภาคม 2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจําปี
2559 จํานวน 5 สาขา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ประธานขอความร่วมมือ
ในการประสานงานกับกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อขอเชิญประชุมในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 และแจ้งตอบรับการเข้า
ประชุมไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 สําหรับกรรมการท่านใดที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุม ขอให้แจ้งให้เลขาธิการ ปอมท. ทราบเป็นการด่วน (เอกสารประกอบหมายเลข 2)
มติที่ประชุม

รับทราบ
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1.2.3 หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปอมท.) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559 (เอกสารประกอบหมายเลข 3)
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 รายงานสถานะการเงินของ ปอมท.
เนื่องจากผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ติดภารกิจและไม่ได้มาประชุม ดังนั้น เลขาธิการ ปอมท. จึง
นําเสนอรายงานสถานะการเงิน ปอมท. เพื่อที่ประชุมรับทราบ (เอกสารประกอบหมายเลข 4)
รายงานเงินสดรับ – จ่าย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 38)
รายการ
วัน/เดือน/ปี
19 เม.ย. 59 ยอดยกมาจากการรายงานในการประชุมครั้งที่ 4/2559

รายรับ

รายจ่าย

1,600,093.02

เดือนเมษายน 2559

11 พ.ค. 59 ยอดเงินรับเข้า เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2559

คงเหลือ

174,975.00

1,775,068.02

รายละเอียดประกอบเงินสดย่อยสํารองจ่าย (ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ชุดที่ 38)
วัน/เดือน/ปี
รายการ
19 เม.ย. 59 ยอดยกมาจากเดือนเมษายน
11 พ.ค. 59 ค่าจัดประชุม ปอมท. ครั้งที่ 5/2559
วันที่ 13-15 พ.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รายรับ
76,900.00

รายจ่าย

คงเหลือ
76,900.00

20,000.00

56,900.00

รายชื่อสมาชิก ปอมท. ที่ค้างชําระเงินสนับสนุนการดําเนินงานของ ปอมท.พ.ศ. 2558 (ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558)
ลําดับที่
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปอมท. ทําหนังสือติดตาม 2 ฉบับ)
ที่ ปอมท. 5758(1)/34 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2558
ที่ ปอมท. 5758(3)/43 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2558

จํานวนเงิน
20,000 บาท

รายชื่อสมาชิก ปอมท. ที่ชําระเงินสนับสนุนการดําเนินงานของ ปอมท.พ.ศ. 2559 (ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559)
ลําดับที่

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

วันที่ชําระ

1

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

18 กุมภาพันธ์ 2559

2

มหาวิทยาลัยพะเยา

3 มีนาคม 2559

3

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9 มีนาคม 2559

4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10 มีนาคม 2559

5

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10 มีนาคม 2559

6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

10 มีนาคม 2559
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ลําดับที่

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

วันที่ชําระ

7

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

15 มีนาคม 2559

8

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

17 มีนาคม 2559

9

มหาวิทยาลัยมหิดล

21 มีนาคม 2559

10

มหาวิทยาลัยนเรศวร

22 มีนาคม 2559

11

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

22 มีนาคม 2559

12

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

24 มีนาคม 2559

13

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24 มีนาคม 2559

14

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

28 มีนาคม 2559

15

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

31 มีนาคม 2559

16

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

31 มีนาคม 2559

17

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 เมษายน 2559

18

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 เมษายน 2559

19

มหาวิทยาลัยทักษิณ

20 เมษายน 2559

20

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

20 เมษายน 2559

21

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

21 เมษายน 2559

22

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25 เมษายน 2559

23

มหาวิทยาลัยนครพนม

3 พฤษภาคม 2559

24

มหาวิทยาลัยบรูพา

4 พฤษภาคม 2559

25

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

11 พฤษภาคม 2559

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
- เสนอขอให้ถ่ายสําเนาหน้าปก-ชื่อบัญชี คู่มากับรายการเงินสด รับ-จ่าย เพื่อความชัดเจน
- เสนอให้แสดงรายงานรับเงินสนับสนุน ฯ จากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดที่มีรายการหักค่าธรรมเนียม
การโอนเป็นจํานวนเต็มเท่ากับ 25,000 บาท และให้นําค่าธรรมเนียมแสดงเป็นค่าใช้จ่ายของที่ประชุม ปอมท.
สรุป ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 มีมหาวิทยาลัยที่ยังคงค้างชําระเงินสนับสนุนฯ อยู่อีก 2 มหาวิทยาลัย
ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มติที่ประชุม

รับรองรายงานสถานะทางการเงิน

1.4

เรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ
ประธานขอความร่วมมือประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ถ้ามีเรื่องของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ที่ต้องการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอให้สรุปเป็นเอกสารจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุมสรุปดังนี้
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติให้กลับไปเปิดเทอมตามแบบเดิมในปีการศึกษา 2560 และ
จะเสนอสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับทราบ ในต้นเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยืนยันว่าจะ
เสนอเข้าสู่ที่ประชุม ทปอ. ต่อไป สําหรับการเตรียมการเพื่อการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดมาจากการกลับไปเปิดเทอม
ตามแบบเดิม เช่น การสอบ Admission และถ้าไม่มีการเลื่อนกําหนดสอบ Admission จะต้องมีการปรับกลยุทธ์
และมาตรการเพื่อรองรับเรื่องการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไว้หลายกรณี
มหาวิทยาลัยพะเยา
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยาได้ยื่นหนังสือถึงอธิการบดีเรื่องการทบทวนการเปิด-ปิดภาคเรียน
ตามอาเซียนแล้วซึ่งอธิการบดีได้ให้ความเห็นว่า หากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นชอบการ
เปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคเรียนมาเป็นแบบเดิม มหาวิทยาลัยพะเยาก็พร้อมจะเปลี่ยน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะได้นําเรื่องเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาโดยแนบ
ผลการวิจัยของ ปอมท. เรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. ได้นําเรื่องเรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการด้วยวาจา
และได้รับคําตอบว่า จะรอผลการวิจัยเกี่ยวกับการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอีกครั้ง
อนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะมีการสรรหาอธิการบดีคนใหม่แทนคน
เดิม ซึ่งจะครบวาระในเดือนพฤศจิกายน 2559
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการประชุมเป็นการภายในเกี่ยวกับการเปิด-ปิดภาคเรียน
ตามอาเซียนแต่ยังไม่มีข้อสรุป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีการหารือเรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ในวันที่
18 พฤษภาคม 2559 และจะนําความคืบหน้ามาแจ้งเพื่อทราบอีกครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ได้มีการนําเรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน เข้าสู่การพิจารณาในสภามหาวิทยาลัยแล้ว
และเห็ น ชอบให้ ร อผลการพิ จ ารณาจากมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ ก่ อ น ในขณะนี้ กํ า ลั ง จะมี ก ารสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตามที่สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้ มีการจั ดประชุ มวิ ชาการ เรื่อง สะเต็ มศึ ก ษา
ขณะนี้มีผ้ตู อบรับเข้ามาจํานวนมาก และหากที่ประชุมมีความสนใจ สามารถแจ้งการเข้าร่วมประชุมวิชาการมาได้
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขณะนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ในช่วงใกล้จะเปลี่ยนผ่านและครบกําหนดการประกาศ พ.ร.บ.
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ครบ 1 ปี ซึ่งจะต้องมีการสรรหาสภาคณาจารย์ชุดใหม่ ระหว่างนี้จึงเป็นเพียงการ
ติดตามข้อมูลแจ้งให้กรรมการทราบ สําหรับวาระของอธิการบดีคนปัจจุบันก็ใกล้ครบวาระเช่นกัน
สําหรับการดําเนินการเรื่องข้อเสนอให้ทบทวนการปิด-เปิดภาคเรียนตามอาเซียน สภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นําเสนอมหาวิทยาลัย และอธิการบดีได้สั่งการให้นําเข้า อ.ก.ม. แล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ธัญบุรี ได้นําเสนอเรื่องขอให้ทบทวนการปิด-เปิดภาคเรียนตาม
อาเซียน ขณะนี้อธิการบดีได้รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้ว อนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กําลังจะครบวาระ และจะมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.5 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหาร ปอมท.
ผู้อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนแจ้ งที่ประชุมขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
พิจารณารับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงธันวาคมพ.ศ. 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่2รับรองรายงานการประชุม ปอมท.
รับรองรายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559วันที่ 22-24เมษายน2559ณ ห้อง
ประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา (ตึกอธิการบดี)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี (เอกสารประกอบหมายเลข 5)
มติที่ประชุม รับรอง โดยมีการแก้ไขดังต่อไปนี้
หน้าที่ 3 คําว่า “รายนามเข้าร่วมประชุม” แก้ไขเป็น “รายนามผู้เข้าร่วมประชุม”
หน้าที่ 3 คําว่า “3. ดร.โกวิท น้อยโคตร” แก้ไขเป็น“3. อาจารย์ ดร.โกวิท น้อยโคตร”
หน้าที่ 4 คําว่า “16. ดร.ณปภัช เจริญผล” แก้ไขเป็น “16. อาจารย์ ดร.ณปภัช เจริญผล”
หน้าที่ 6 คําว่า “ผู้อํานยการฝ่ายประชาสัมพันธ์” แก้ไขเป็น “ผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์”
คําว่า “เพื่อให้ทุกห่วยงาน. .. . ” แก้ไขเป็น “เพื่อให้ทุกหน่วยงาน.... ”
หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 9 จากด้านล่าง แก้ไขข้อความเป็น “ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป”
หน้าที่ 11 บรรทัดที่ 11 จากด้านล่าง ตัดข้อความ “เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ” ออก
หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 8 จากด้านบน คําว่า “ความเห็นเกี่ยว. . .” แก้ไขเป็น “ความเห็นเกี่ยวกับ. . .”
ปรับแก้ไขข้อความในบรรทัดที่ 15 – 16 และให้ใช้ข้อความนี้แทน
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1. ให้นําเกรดเฉลี่ย (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษามาพิจารณา
2. การสอบวิชาเฉพาะ เพื่อนํามาคิดคะแนนรวมตามที่คณะวิชาต้องการ ในภาคการศึกษาที่ 6
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 1 ครั้ง และปลายเดือนมีนาคม อีก 1 ครั้ง”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การกําหนดแบบให้คะแนนสําหรับการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจําปี พ.ศ. 2559
ประธานแจ้งว่า ได้ส่งหนังสือที่ ปอมท. 5859(1)/ว14 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจําปี 2559 เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. (รอบแรก) ในวันเสาร์ที่
11 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30–15.00 น. ณ ห้องประชุม 10-01 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิ ต รกรุ ง เทพมหานคร ตามรายละเอี ย ดในเอกสารประกอบหมายเลข 6 ในการนี้ ป ระธานขอความ
อนุเคราะห์จากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ/สภาคณาจารย์และพนักงาน
ประสานงานให้คณะกรรมการฯ ตามรายชื่อในคําสั่ง ปอมท. ที่ 6/2559 เข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมี
สิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบราชการ และขอให้จัดส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2559
สําหรับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประธานได้แจ้งย้ําไปยังทุกมหาวิทยาลัย
ให้ดําเนินการตามกําหนดเวลาที่กําหนดอย่างเคร่งครัด
สืบเนื่องจากที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 มอบหมายให้คณะทํางานดําเนินการจัดทํา
แบบให้ ค ะแนนการคั ด เลื อ กอาจารย์ ดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ ข องที่ ป ระชุ ม ปอมท. พ.ศ. 2559 เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ นําไปใช้ในการคัดเลือกในรอบแรก โดยมอบให้รองเลขาธิการ (ผศ.ดร.
นวลสวาท สกุลหิรัญวงศ์) เป็นผู้ประสานงานซึ่งได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้
ความเห็นชอบรายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 7 ที่ฝ่ายเลขาธิการ นําเสนอ
จากนั้นประธานได้นําเสนอประเด็นที่ได้รับการสอบถามจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอหารือในที่ประชุม
ตามข้อ 4 ของระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วย อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์
ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ดังนี้
1. ผู้ที่จะเกษียณในปี 2559 สามารถยื่นเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ได้
2. ผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องเป็นอาจารย์ประจํา ในกรณีที่เกษียณอายุแล้วแต่ต่ออายุราชการถือว่าเป็นอาจารย์
ประจํา และในกรณีที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วได้รับการจ้างต่อเวลาทํางาน จะเข้าข่ายได้รับการพิจารณา
หรือไม่ รวมถึง ผู้ที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําหลักสูตร
ที่ประชุมมีผลการพิจารณาดังนี้การแก้ไขหลักเกณฑ์ใด ๆควรอ้างอิงตามประกาศ ดังนั้น ต้องมีการ
ชี้แจงทําความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน มิฉะนั้นอาจถูกร้องเรียนได้สําหรับข้อ 2 ขอให้เป็นสิทธิในการตัดสินใจ โดย
พิจารณาจากคํานิยามของแต่ละมหาวิทยาลัยไม่นับรวมสําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตรซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาจารย์ประจําที่ทําหน้าที่สอน และกรณีการนับเวลาของอดีตสมาชิกสภาคณาจารย์ที่พ้นจากสมาชิกภาพ หรือ
ลาออก ให้ถือตามปีปฏิทิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จากนั้น ประธานได้ชี้แจงขั้นตอนและกําหนดการประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 อีกครั้งหนึ่ง ทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย
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และชี้แจงการกรอกแบบให้คะแนนการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุม ปอมท. พ.ศ. 2559 และเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาตามแนวทางที่เสนอ
มติที่ประชุม

เห็นชอบแบบให้คะแนน ฯ ตามที่ประธานเสนอ และให้นําไปใช้ในวันที่ 11 มิถุนายน 2559
3.2 สรุปข้อเสนอระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

สืบเนื่องจากที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 ได้มีการอภิปรายกันอย่ างกว้ างขวาง
เกี่ยวกับระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เช่น ระบบโควต้า ระบบการสอบตรง ห้วงเวลาในการ
สอบ GAT/PAT และระบบการสอบเข้าแบบต่าง ๆ โดยได้เห็นชอบให้นําข้อเสนอกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ
หมายเลข 8 ใช้ เ ป็น ข้ อ มู ลประกอบการพิจ ารณา รวมถึ ง ได้ ม อบให้ เ ลขาธิ ก าร ปอมท. รวบรวมประเด็ นที่ มี ผู้
อภิปรายสรุปนําเสนอในการประชุมครั้งต่อไปนั้น
ประธานแจ้งว่า เพื่อให้ที่ประชุมมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย โกมลหิรัญ เลขาธิการ ปอมท. ได้ทําการสืบค้นระบบการรับบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบต่าง ๆ และจัดทําเป็น Presentation นําเสนอต่อที่ประชุม หลังจากนั้นเป็นการ
นําเสนอแนวทางระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ก่อนที่จะ
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมร่วมอภิปราย โดยมีผ้ชู ่วยศาสตราจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน เป็นผู้ดําเนินการอภิปราย
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายดังนี้
- เสนอให้มีการสอบ 2 ครั้ง จัดโดยองค์กรกลาง และให้ทุกมหาวิทยาลัยนําคะแนนที่ได้ไปยื่นขอเข้า
ศึกษาต่อได้ 2 รอบ โดยจัดเรียงลําดับที่ต้องการ 4 ลําดับ ถ้ายังไม่พอใจหรือไม่ได้ในรอบแรกให้มี
สิทธิยื่นในรอบสองและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องนําคะแนนที่
ได้ไปยื่นในปีต่อไป
- เสนอให้มีการสอบกลาง (National Examination) เพียงครั้งเดียว ยกเว้นนักเรียนที่ขาดสอบในครั้ง
แรก ให้ไปสมัครสอบในครั้งที่ 2 และนําคะแนนที่ได้ไปยื่น ทั้งนี้โดยไม่มีการสอบตรงโดยเด็ดขาด
- ด้วยข้อจํากัดของการสอบครั้งที่ 2 เนื่องจากข้อสอบที่ใช้ต้องเปลี่ยนไปซึ่งอาจยากกว่าหรือง่ายกว่า
ดังนั้นต้องให้นักศึกษามีสิทธิสอบทั้ง 2 ครั้ง ให้เลือกใช้คะแนนครั้งที่ดีกว่าในการยื่น
- การสอบทั้ง 2 ครั้ง เนื้อหาที่จัดสอบจะต้องเป็นเนื้อหาเดียวกับที่นักเรียนเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ยกเว้นเป็นการสอบเฉพาะของคณะที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งต้องสร้างและกําหนดเกณฑ์
ในการคัดเลือกขึ้นรองรับ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนต่อได้ โดยต้องไม่ลดเกณฑ์ลง
- มหาวิทยาลัยในภูมิภาคจะสามารถรับนักศึกษาได้ท้ังจากการสอบตรง หรือรับตรง ให้เป็นกลยุทธ์
ของมหาวิ ทยาลั ย ในการลงพื้น ที่ ดั ง นั้ น การยกเลิ ก การสอบตรงหรื อ การรับ ตรงคงไม่ เ หมาะสม
สําหรับ Admission จัดเป็นรอบสุดท้ายที่จะได้นักศึกษามา แต่ในอดีตผลจาการรับนักศึกษาจาก
Admission มีไม่ถึง 10-25% ดังนั้น Admission จะเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยส่วนกลาง และมีขนาด
ใหญ่ จึงเห็นควรให้มี 2 ระบบคู่ขนาน
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- เห็นควรให้มีระบบการสอบตรงในรอบสุดท้ายด้วย
- การสร้างระบบกลางในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ต้องยอมเสียสละบ้างเพื่อความเสมอภาคและความถูกต้อง และทําให้สามารถรับนักศึกษาได้ตรง
ตามความต้องการ
- แต่ละมหาวิทยาลัยจะพยายามพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดลําดับ (Ranking) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
นักศึกษาสนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้นซึ่งเป็นข้อดีสําหรับมหาวิทยาลัย เหตุผล
ในการเสนอเป็นการยื่นผลคะแนน 2 รอบ เนื่องจากหากมีความผิดพลาดในรอบแรก ยังมีโอกาสใน
การยื่นรอบสอง ต้องยอมรับว่าไม่มีวิธีการใดที่สมบูรณ์แบบ 100 % แต่จะต้องเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่
จะยุ ติ ธ รรมมากกว่ า วิ ธี อื่ น และเชื่ อ มั่ น ว่ า ในระบบที่ ปอมท. จะนํ า เสนอ ทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย จะได้
นักศึกษาที่สามารถเรียนในคณะที่ตนเลือกได้ ส่วนมหาวิทยาลัยถ้าต้องการได้นักศึกษาที่เก่งใน
จํา นวนมาก ก็ จ ะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาขี ด ความสามารถเพื่ อสร้ างแรงจู ง ใจให้ ม ากขึ้ น ๆ และทํ า ให้
มหาวิทยาลัยเกิดการแข่งขันในทางสร้างสรรค์
- เห็นด้วยกับระบบโควต้าในส่วนภูมิภาค ซึ่งเมื่อทําสัญญาตกลงเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยใดแล้ว
ชื่อของนักศึกษาคนนั้นจะต้องถูกลบไปจากระบบทันที และจะไม่มีสิทธิสอบที่มหาวิทยาลัยใดอีก โดย
ต้องกําหนดให้นักเรียนต้องศึกษาจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเสียก่อน
- การรับนักศึกษาในระบบโควต้า ช่วงเวลาการจัดต้องตรงกันทั้งประเทศจึงจะแก้ปัญหาได้
- ถ้าจะสนับสนุนให้นักเรียนได้โควต้าภูมิภาคก่อน ขอให้รีบประกาศหลังจากนั้นให้เลือกส่วนกลาง
และถ้าคาดการณ์ผิดสอบไม่ได้ ก็กลับมาดูว่าที่ไหนเหลืออยู่ เป็นรอบ 3
- เสนอให้ มีก ารระบุ ด้ ว ยว่ า GPAX ไม่ ค วรนํามาใช้ เพราะเป็ น การวั ด ผลที่ไ ม่ แ ม่ น ยํ า และมี ค วาม
ผิดพลาดสูง
- เสนอให้นําคะแนนสอบไปยื่น Admission ก่อน ถ้าพลาดก็มีสิทธินําคะแนนสอบไปยื่นในระบบโควต้า
ถ้ายังหาที่เรียนไม่ได้อีกให้ดําเนินการสอบตรง
- เห็นตรงกันเรื่องการสอบ 2 ครั้ง แต่ด้วยข้อจํากัดเรื่องเวลาในการจัดสอบ ถ้าช่วงเวลาการจัดสอบใน
เดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะดําเนินการได้ทันเวลาหรือไม่ และความกังวลในประเด็น
ที่ว่าในภาคเรียนที่ 6 ที่นักเรียนไม่สนใจเรียน เสนอให้ระบุไปด้วยว่า จะต้องนําคะแนน ม. 6 (ONET)
มาร่วมพิจารณาด้วย หลังจากนั้นนําคะแนนมายื่นสมัครตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้อง
จัดพร้อมกัน ในวันเดียวกัน ในสาขาวิขาการเดียวกัน ยกเว้ น สาขาวิ ชาวิศวกรรมศาสตร์ และ
แพทยศาสตร์ ซึ่งควรให้สิทธินักศึกษาที่พลาดจากสาขาใดสาขาหนึ่งใน 2 สาขา สามารถมาเลือก
แทนได้ซึ่งจากประสบการณ์ สิ่งเหล่านี้เป็นการมองในมุมมองของความเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่ใช่
มุมมองของความเป็นอาจารย์
- การมองต่างมุมว่า การให้นักศึกษาเลือกคณะก่อนสอบ หรือสอบก่อนแล้วจึงเลือก จะเป็นการสร้าง
ความเหลื่อมล้ําได้
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- เสนอให้ยกเลิกข้อสอบ ใน PAT 2 เนื่องจากในบางคณะ บางสาขาไม่ต้องการใช้ ส่วนวิชาสามัญ
เสนอให้ยกเลิกไปด้วย
ภายหลั ง จากที่ ป ระชุ ม ใช้ เ วลาในการอภิ ป รายอย่ า งกว้ า งขวางแล้ ว ประธานได้ ส รุ ป แนวทางที่
พิจารณานําเสนอ ดังนี้
- เห็นชอบให้นักเรียนต้องเรียนจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายก่อน เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาใน
การศึกษา และใช้ชีวิตในช่วงมัธยมปลายอย่างเต็มที่
- เห็นชอบให้เริ่มกระบวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภายหลังจากที่จบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- เห็นชอบให้ GPAX ควรจะเป็นเพียง Requirement แต่ไม่ใช้เป็นเงื่อนไขในการรับเข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันการปล่อยเกรดของนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- เห็นชอบให้มีการสอบกลาง แล้วให้นําผลคะแนนมายื่นสมัครในการคัดเลือกโควต้าภูมิภาค เมื่อผ่าน
แล้วให้ดําเนินการลบรายชื่อ(Clearing) ออกจากระบบ ในกรณีที่นักเรียนไม่ใช้สิทธิเลือกโควต้าให้นํา
คะแนนมายื่นสมัครในระบบ Admission
- เห็นชอบให้มีการสอบ 2 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่มีเหตุสุดวิสัยที่มาสอบครั้งแรกไม่ได้ และในกรณี
ที่นักเรียนที่สมัครสอบรอบ 2 ต้องทิ้งคะแนนรอบแรกไป (ไม่ให้สิทธิเลือกคะแนนที่ดีที่สุดมาใช้)
- เห็ น ควรให้ มีก ารยกเว้ น ในบางมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ผ ลการเรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ไม่
สามารถคัดเลือกนักเรียนมาศึกษาต่อได้ อาทิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้ยื่นขอไปยัง สกอ. เพื่อขอ
จัดสอบขึ้นเป็นการเฉพาะได้
- ไม่เห็นด้วยกั บการสอบตรง โดยมีเหตุผลประกอบคือ จะทําให้เกิดธุร กิ จ การศึ ก ษา สร้างความ
เดือดร้อนให้กับผู้ปกครอง ทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และสร้างความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
มติที่ประชุม
เนื่องจากยังมีความเห็นต่างอยู่ในหลายประเด็น ประธานจึงขอให้นําไปเป็นวาระพิจารณาใน
การประชุมของสภาคณาจารย์แต่ละแห่งเพื่อหาข้อสรุป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยภูมิภาค รวมทั้งขอให้
นําข้อสรุปจากการอภิปรายไปพิจารณาด้วย และนํามาสรุปในการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1

การเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําปี 2559

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําปี 2559 เสนอรายละเอียดโครงการ รูปแบบ กําหนดการ และ
กิ จกรรมการนําเสนอผลงานวิ จัยภาคโปสเตอร์ หั วข้อ “การวิ จัยระบบการศึกษาไทย” ครั้ งที่ 1 ให้ ที่ประชุ ม
พิจารณา เพื่อกําหนดหัวข้อการเสวนาและรายชื่อวิทยากรทั้งนี้ ประธาน ปอมท. ได้ทําหนังสือถึงเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว โดยมีรายละเอียดของโครงการ และ
กําหนดการตามเอกสารประกอบหมายเลข 9
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โดยประธาน ปอมท. ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม ได้ชี้แจงภาพรวมและกําหนดการต่าง ๆ ของ
การประชุมวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และให้ข้อเสนอแนะ
- โปสเตอร์สําหรับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะมี 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1) การจัดประชุมวิชาการประจําปี
ปอมท. และ ส่วนที่ 2) การประชุมวิชาการ“การวิจัยระบบการศึกษาไทย”
- อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 3,000 บาท (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559) ปกติ 3,500 บาท
- การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
- เสนอแนะรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเชิญมาเป็นวิทยากร
- การสํารองห้องพัก และแนะนําสถานที่ต่าง ๆ โดยขอความร่วมมือจากที่ประชุมสํารองล่วงหน้า
- ประสานงานการจั ด ทํ า เว็ บ ไซต์ สํ า หรั บ การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด ประชุ ม วิ ช าการ สํ า หรั บ การ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ออนไลน์ ที่ www.cufst.org หรือ www.thaieduresearch.com
หลังจากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําปี 2559
- เสนอให้มีส่วนที่เป็นภาคเอกชน ภาคธุรกิจซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต เพิ่มเติมจากหน่ วยงานกํากับดูแล
(สกอ./สพฐ./สอศ.) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ทปอ.) และ ที่ประชุม ปอมท. เป็นวิทยากรร่วมเสวนาใน
หัวข้อ เรื่อง “ปรับทัศนคติอย่างไร เพื่อให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด”
- เสนอชื่อหัวข้อการเสวนากลุ่มย่อย ในวันที่ 24 มิ.ย. 2559 ระหว่างเวลา 13.15-14.45 น. ในประเด็น
“ความเชื่อมโยงระหว่างมัธยมศึกษากับอุดมศึกษา”
- ในการส่งผลงานวิจัย เสนอให้มีระบบการพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อนําเสนอด้วย โดยผลงานที่
ได้รับการคัดเลือกสามารถนําไปพัฒนางานได้จริง (ผลงานอาจจะนําไปใช้ในการขอผลงานไม่ได้ เป็น
เพียงการจุดประกายเริ่มต้น แต่อาจนําไปใช้ได้ในการประเมินในการเลื่อนเงินเดือนได้)
- เสนอให้หาผู้สนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดประชุมวิชาการ เพิ่มเติม
ทั้งนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 จะมีการประชุม ปอมท.
สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2559 ที่สวนนงนุชเวลา 14.30 น. โดยมีสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ จะมีรถบัสบริการ ออกเดินทางจาก สจล. ไปยังสวนนงนุช ในเวลา 12.00 น.
มติที่ประชุม
มอบให้ ป ระธาน ปอมท. และ เจ้ า ภาพสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบังนําข้อเสนอของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2559
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การรับเป็นเจ้าภาพและกําหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2559- 2560
ประธานขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้ความอนุเคราะห์รับเป็นเจ้าภาพ
ครั้งที่
6/2559
7/2559

กําหนดการประชุม
24 - 26 มิถุนายน 2559
22 - 24 กรกฎาคม 2559

8/2559
9/2559
10/2559
11/2559
12/2559
1/2560
2/2560
3/2560
4/2560
5/2560
6/2560
7/2560
8/2560
9/2560
10/2560
11/2560
12/2560

19 - 21 สิงหาคม 2559
16 - 18 กันยายน 2559
14 – 16 ตุลาคม 2559
23 - 25 พฤศจิกายน 2559
16 - 18 ธันวาคม 2559
27 - 29 มกราคม 2560
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
24 - 26 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
22 - 24 พฤศจิกายน 2560
15 - 27 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม

เจ้าภาพจัดการประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่ประชุม ปอมท. (เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามไม่
สะดวกรับเป็นเจ้าภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่ประชุม ปอมท.
มหาวิทยาลัยนครพนม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยที่ ประธาน ปอมท. สังกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ

รับทราบ และขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย/สถาบัน พิจารณารับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย โกมลหิรัญ)
เลขาธิการ ปอมท.
(นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์)
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2559
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กกําหนดการปประชุม
คณะกรรรมการดําเนินินการคัดเลือกอาจารย์ดีดเี ด่นแห่งชาติติ ปอมท. ปรระจําปี 25599
วันที่ 11 มิถุนายยน 2559
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
น โรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหาานคร
***************************************************************

ขั้นตออนดําเนินกาารคัดเลือกออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.
ป
ประะจําปี 2559
กาารคัดเลือกรอบแรก

วันที่ 11 มิ.ย. 2559 เวลาา 9:00 - 15::30 น.

9:15 - 10:00 น.
น

ประชุมคณะกรรมกา
ค
ารทั้งหมด
ประธานน ปอมท. ชี้แจงขั
จ ้นตอนการรดําเนินการคััดเลือก
ผู้อํานวยยการฝ่ายพัฒนาบุ
ฒ คลากรมมหาวิทยาลัย แจ้งหลักเกณ
ณฑ์การคัดเลือก
อ
รองเลขขาธิการ ปอมทท. ชี้แจงแบบใให้คะแนน แลละวิธีการกรอกกคะแนนในแตต่ละด้าน
100:00 - 12:00 น. กรรมกาารแต่ละสาขาา แยกห้องประชุมเพื่ออ่านเเอกสารและพิพิจารณาให้คะแนน
ะ
122:00 - 13:00 น. พัก รับประทานอาหา
ป
ารกลางวัน
133:00 - 14:00 น. กรรมกาารแต่ละสาขาา ตั้งประธานทีที่ประชุมและเเลขานุการ เพืพื่อดําเนินการคคัดเลือก
ให้กรรมมการแต่ละท่านแจ้
า งคะแนนนผู้ที่ได้รับการรเสนอชื่อทีละะรายชื่อ เลขานุการที่ประชุม
บันทึกคะแนนของกร
ค
รรมการแต่ละทท่านด้วยโปรแแกรม Excel แและแสดงผลบบนจอภาพ
ที่ประชุมแต่
ม ละสาขาพิพิจารณาผู้ทผ่ีผ่ านการคัดเลือกรอบแรกจํ
อ
านวนไม่เกิน 3 รายชื่อ
144:00 - 15:00 น. ที่ประชุมดํ
ม าเนินการตัตั้งคณะกรรมกการสัมภาษณ์
ณ์ (ชุดใหม่) ปรระกอบด้วย
ประธา น กรรมการร และเลขานุนุ ก าร ที่ส ามาารถเดิ นทางงไปสั ม ภาษณ
ณ์ แ ละไม่ เ ป็ น
บุคลากกรในสถาบันเดียวกับผู้ทผ่ี่ผานการคัดเลืลือกรอบแรกก และให้ดําเนินินการดังนี้
- กําหนด วันและเวลา ที่คณะกรรมการสามารถถเดินทางไปสัสัมภาษณ์ผ้ทู ีผ่ผ่่านการคัดเลือกทุ
อ กราย
- ติดต่อประสานงานท
อ
ทางโทรศัพท์กักบผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละราย
ล
เพื่อแจจ้งยืนยันเรื่องวั
ง นและเวลา
- คณะกกรรมการนัดหมายและประ
ห
ะสานงานกับประธานสภาอ
ป
อาจารย์ของแตต่ละมหาวิทยาาลัย เรื่องการร
เดินทาาง รถรับส่ง และควรวางแผ
แ
ผนประสานงาาน เรื่องรถรับส่
บ งระหว่างมหหาวิทยาลัย
- ปอมทท. จะส่งหนังสือถึงแต่ละมหหาวิทยาลัยเพือขอความอนุ
อ่
นเคราะห์ให้กาารสนับสนุนค่าใช้
า จ่ายในการร
เดินทาางของคณะกรรมการสัมภาาษณ์
155:00 - 15:300 น. ประชุมคณะกรรมกา
ค
ารทั้งหมด
ประธานนคณะกรรมกการสัมภาษณ
ณ์แต่ละสาขานนําเสนอรายชืชื่อผู้ที่ผ่านการรคัดเลือกรอบ
แรก แลละส่งใบรายชืชื่อพร้อมลายยมือชื่อคณะกกรรมการทุก ท่าน พร้อมททั้งกําหนดกาาร
เดินทางงไปสัมภาษณ์ ให้ ปอมท.
ที่ประชุมประธานนสภาอาจารย์มหาาวิทยาลัยแห่งปรระเทศไทย (ปอมทท.) 11 มิถุนายยน 2559

การสัมภาษณ์รอบสุดท้าย
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ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. 2559 ถึง 26 ก.ค. 2559

- ควรใช้เวลาในการสัมภาษณ์ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
- ควรสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน (ความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ และการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
- ควรกําหนดกลุม่ ที่ถูกสัมภาษณ์ให้ครบ 360 องศา ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน (ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่)
นักศึกษา (ระดับ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก) และ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
- ควรใช้คําถามที่อยู่ในกรอบเดียวกันกับผู้ทผี่ ่านการคัดเลือกรอบแรกทุกท่าน
- ควรนําเอกสารประกอบที่สําคัญในรอบแรกไปประกอบการสัมภาษณ์ด้วย
- เมื่อสัมภาษณ์ผ้ทู ี่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกครบทุกท่านแล้ว ให้คณะกรรมการสัมภาษณ์ขอใช้สถานที่ของ
มหาวิทยาลัยที่สุดท้าย เพื่อประชุมตัดสินคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติในแต่ละสาขา โดย
คณะกรรมการที่มีสิทธิออกเสียงคัดเลือกในรอบสุดท้าย กรรมการผู้นั้นจะต้องเข้าร่วมการ
สัมภาษณ์ผู้ทผี่ ่านการคัดเลือกรอบแรกครบทุกรายชื่อ
- ประธานคณะกรรมการสัมภาษณ์แต่ละสาขาจะต้องส่งใบรายงานเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติพร้อม
ลายมือชื่อคณะกรรมการทุกท่าน (สแกนเป็นไฟล์ .PDF) และแนบเอกสารสรุปเหตุผลในการคัดเลือกและ
การประกาศเกียรติคุณ (ไฟล์ .PDF) ส่งทาง E-mail ไปที่
nualsawat.hi@kmitl.ac.th (ผศ.ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์) ภายในวันที่ 29 ก.ค. 2559
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หมายถึง มีงานวิจัยและมีการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ ศาสตร์
ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เทคโนโลยี ส ารสนเทศ วิ ศ วกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม และสถาปัตยกรรม หรืองานที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หมายถึง มีงานวิจัยและมีการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ศาสตร์ทางด้าน
แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา หรืองานที่เกี่ยวข้อง
สาขาสังคมศาสตร์ หมายถึง มีงานวิจัยและมีการสอนในสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ศาสตร์ทางด้านพาณิชยศาสตร์
การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา
รัฐศาสตร์ รัฐประศานศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง
สาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์ หมายถึ ง มี ง านวิ จั ย และมี ก ารสอนในสาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
ศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ ศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม วิจิตรศิลป์ นาฏดุริยางคศิลป์ ประยุกต์ศิลป์
ประติมากรรม มัณฑนศิลป์ การพิมพ์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์
หรืองานที่เกี่ยวข้อง
สาขารับใช้สังคม หมายถึง มีการนําศาสตร์ที่ตนเองมีความรู้ความสามารถหรือเชี่ยวชาญ ไปรับใช้สังคมหรือ
บริการวิชาการ แล้วเกิดประโยชน์เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายในการทํากิจกรรมของโครงการนั้น ๆ และมีผลทางสังคมเป็นที่ยอมรับอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นผลงาน
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ส่งผลทําให้ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 11 มิถุนายน 2559
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สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกที่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ผศ.ดร.อารยา
อ.มาโนชญ์
ผศ.มงคล
ผศ.ดร.ประดุง
ผศ.ปิยะ
ผศ. ดร.อภิลักษณ์
ผศ.สมศักดิ์
รศ.ดร.ราณี
ผศ.ดร.ประยูร
รศ.ดร.สินชัย
ผศ.ศรีประไพ
รศ.ดร.สิงห์ทอง
รศ.ดร.ณกร
ผศ.ดร.นัฐโชติ
รศ.ดร.พีระพงศ์
ผศ.ดร.คมกฤษณ์

เชาว์เรืองฤทธิ์
เฮงวัฒนะ
สีนะวัฒน์
สวนพุฒ
อุไรไพรวัน
เอียดเอื้อ
วงศาวาส
สุรกาญจน์กุล
วงศ์จันทรา
ชินวรรัตน์
ธรรมแสง
พัฒนเศรษฐานนท์
อินทร์พยุง
รักไทยเจริญชีพ
ทีฆสกุล
ชูเรือง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รศ.ดร.ศิวาพร
ศ.ดร.ปทุมรัตน์
ศ.ดร.ศุภยางค์
ผศ.ดร.บรรจง
ศ.อลิศรา
อ.ดร.หฤษฎ์
รศ.ดร.วิไล
อ.ดร.เชิดชัย

ลงยันต์
ตู้จินดา
วรวุฒิคุณชัย
บุญชม
เรืองแสง
นิ่มรักษา
รังสาดทอง
ประภานวรัตน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
1.
2.
3.

ศ.ดร.ปทุมรัตน์
ศ.ดร.ศุภยางค์
รศ.ดร.วิไล

ตู้จินดา
วรวุฒิคุณชัย
รังสาดทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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เอกสารประกอบหมายเลข 5
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกที่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผศ.ดร.ไมตรี
ปะการะสังข์
ผศ.ทพญ.ดร.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ
อ.ดร.สมยศ
เด่นจิตเจริญ
ผศ.ดร.วิวัฒน์
พัฒนาวงศ์
รศ.นพ.ทศพร
วิมลเก็จ
ผศ.ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์
รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย
อ.ปิยภรณ์
แสนศิลา
ผศ.ดร.นฤพนธ์
วงศ์จตุรภัทร
รศ.ดร.สัมมนา
มูลสาร
รศ.ดร.วันดี
สุทธรังษี
อ.ดนัย
ตันเกิดมงคล
ผศ.ทพ.เฉลิมพงษ์ ชิดไทสง
ผศ.ดร.รุ่งอรุณ
พรเจริญ
ผศ.จุรีรัตน์
กอเจริญยศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผศ.ดร.นพ.เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์
ศ.ทพ.ณัฐเมศร์
วงศ์สิริฉัตร
รศ.ดร.ทัศนา
พิทักษ์สุธีพงศ์
ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล
ศ.นพ.บวรศิลป์
เชาวน์ชื่น
ผศ.ดร.เภสัชกรรัฐพล อาษาสุจริต
รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
ผศ.นพ.ภีม
เอี่ยมประไพ
ศ.ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
1.
2.
3.

ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล
ศ.นพ.บวรศิลป์
เชาวน์ชื่น
รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เอกสารประกอบหมายเลข 5
สาขาสังคมศาสตร์
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกที่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผศ.ดร.จารุณี
อ.ดร.อัจศรา
ผศ.วราภรณ์
ผศ.ดร.ยุพิน
ผศ.ขนิษฐา
ผศ.สมหญิง
ผศ.ดร.ชมสุภัค
ผศ.ดร.อดิศักดิ์
ผศ.ดร.สุจิตรา
รศ.ดร.เพ็ชรี
อ.จิรศักดิ์
ผศ.ดร.วันวิสาข์
อ.ดร.พิสุทธิ์พงศ์
อ.วรรณวิมล
ผศ.ดร.สุมาลี

ชามาตย์
ประเสริฐสิน
ตระกูลสฤษดิ์
ภัทรพงศ์สันต์
อุนะรัตน์
โควศวนนท์
ครุฑกะ
สิงห์สีโว
ชํานิวิกย์กรณ์
รูปะวิเชตร์
บางท่าไม้
ธรรมานนท์
เอ็นดู
นาคทัด
ศรีพุทธรินทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศ.ดร.สาลี่
สุภาภรณ์
ศ.ดร.กุณฑลี
รื่นรมย์
รศ.ดร.สุมาลี
ชัยเจริญ
รศ.ดร.วีระพงษ์ แสง-ชูโต
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
1.
2.
3.

ศ.ดร.สาลี่
ศ.ดร.กุณฑลี
รศ.ดร.สุมาลี

สุภาภรณ์
รื่นรมย์
ชัยเจริญ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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เอกสารประกอบหมายเลข 5
สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกที่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

อ.สุรพล
อ.รินบุญ
ผศ.ดร.นุชจรินทร์
ผศ.จรัสพิมพ์
อ.ดร.พัชรินทร์
อ.นภกมล
อ.ดร.นนทสรวง
อ.จ่าสิบเอกสุพจน์
ผศ.พดุงศักดิ์
ผศ.ดร.อริยา
ผศ.ดร.บุญเชิด
อ.ทองล้วน
ผศ.อํานาจ
อ.ดร.จรรยารัตน์

เนสุสินธุ์
นุชน้อมบุญ
เหลืองสะอาด
บุญญานันต์
สันติอัชวรรณ
ชะนะ
กลีบผึ้ง
เทียมเมฆา
คชสําโรง
คูหา
หนูอิ่ม
สิงห์นันท์
เอี่ยมสําอางค์
พฤกษานันท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ.ดร.สาธิต
ทิมวัฒนบรรเทิง
รศ.ดร.เมชฌ
สอดส่องกฤษ
รศ.นาวาโทไตรวัฒน์ วิรยศิริ
ศ.ประยงค์
แสนบุราณ
ผศ.ภูชิษย์
สว่างสุข
รศ.ดร.ธัญญา
สังขพันธานนท์
ผศ.ไพรวัลย์
ดาเกลี้ยง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
1.
2.
3.

รศ.ดร.สาธิต
รศ.ดร.เมชฌ
รศ.ดร.ธัญญา

ทิมวัฒนบรรเทิง
สอดส่องกฤษ
สังขพันธานนท์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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เอกสารประกอบหมายเลข 5
สาขารับใช้สังคม
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกที่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รศ.ดร.เจนจิรา
อ.ดร.ถนอมศักดิ์
อ.ดร.วิบูลย์ศักดิ์
ผศ.ดร.วีรพล
ผศ.ภาไพกาญจน์
ผศ.ประฤดา
ผศ.ดร.วิรตั ิ
อ.ดร.อนุวัฒน์
อ.มนตรี
ผศ.สุดสายชล
ผศ.ดร.อนุรักษ์
ผศ.เกื้อกูล
อ.ธวัชชัย

เรืองชยจตุพร
ศรีจันทรา
วัฒายุ
แสงปัญญา
อินทร์น้อย
สุริยันต์
ปานศิลา
วัฒนพิชญากูล
นุชดอนไผ่
หอมทอง
ประสาทเขตร์การ
สุนันทเกษม
สิมมา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยบรูพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อ.ดร.จิตรา
ดุษฎีเมธา
ผศ.พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล
ศ.อนันต์
พลธานี
รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร
ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล
อ.อลิชา
ตรีโรจนานนท์
ผศ.ดร.มัณฑนา นครเรียบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
1.
2.
3.

รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร
ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล
ผศ.ดร.มัณฑนา นครเรียบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2
สาขขาวิทยาศาสสตร์เทคโนโลลยี
1. ศ.ดรร.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา

มหาวิทยาาลัยมหิดล

วันจั
น นทร์ที่ 11 กก.ค. 59

09:00-12:00 น.

2. รศ.ดรร.วิไล รังสาดดทอง

ม. พระจออมเกล้าพระนนครเหนือ วันจั
น นทร์ที่ 11 กก.ค. 59

133:00-16:00 น.
น

3. ศ.ดร.ศุภยางค์ วรรวุฒิคุณชัย

มหาวิทยาาลัยสงขลานคครินทร์

วันอังคารที่ 12 กก.ค. 59

09:00-12:00 น.

1. ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล

จุฬาลงกรรณ์มหาวิทยาลลัย

วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 59 13:00-16:00
1
น.

2. รศ.ดรร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์

มหาวิทยาาลัยเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 8 ก.ค. 59

3. ศ.นพพ.บวรศิลป์ เชชาวน์ชื่น

มหาวิทยาาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ค. 59 13:00-16:00
1
0 น.

1. ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์

จุฬาลงกรรณ์มหาวิทยาลลัย

วันศุกร์ที่ 22 ก.คค. 59

09:00-12:00 น.

2. ศ.ดร.สาลี่ สุภาภรรณ์

มหาวิทยาาลัยศรีนครินทรวิ
ท โรฒ วันศุ
น กร์ที่ 22 ก.ค. 59

133:00-16:00 น.
น

3. รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

มหาวิทยาาลัยขอนแก่น

สาาขาวิทยาศาาสตร์สุขภาพ
14:30-17:30
1
น.

สาาขาสังคมศาาสตร์

วันอังคารที่ 26 กก.ค. 59 09:00-12:00 น.

สาาขามนุษยศาาสตร์และศิลปกรรมศาส
ล
สตร์
1. รศ.ดรร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

มหาวิทยาาลัยศรีนครินทรวิ
ท โรฒ วันจั
น นทร์ที่ 25 กก.ค. 59

09:30-12:30 น.

2. รศ.ดรร.เมชฌ สอดดส่องกฤษ

มหาวิทยาาลัยอุบลราชธธานี

วันพฤหัสบดีที่ 221 ก.ค. 59 13:00-16:00 น.

3. รศ.ดร.ธัญญา สังขพั
ง นธานนท์

มหาวิทยาาลัยมหาสารคคาม

วันศุกร์ที่ 22 ก.คค. 59

133:00-16:00 น.
น

1. ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล

ส.พระจอมเกล้าลาดกรระบัง

วันจันทร์ที่ 11 ก..ค. 59

09:00-16:00 น.

2. รศ.ดรร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร

มหาวิทยาาลัยสงขลานคครินทร์ วันอังคารที่ 12 กก.ค. 59

09:00-16:00 น.

3. ผศ.ดดร.มัณฑนา นครเรี
น ยบ

มหาวิทยาาลัยมหาสารคคาม

155:00-18:00 น.
น

สาาขารับใช้สังคม
ค

วันพุธที่ 13 ก.ค.. 59

วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ค. 59 08:30-11:30
0
น.
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