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รายงานการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2558
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
------------------------------รายนามผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงษ์
2. ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช
5. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมชาย จันทร์ผ่องแสง
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา เรืองชยจตุพร
7. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรือง มานะสุรการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
12. อ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา
17. อาจารย์ จิรศักดิ์ บางท่าไม้
18. นายพรเทพ ปัญญาแก้ว
19. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูล
20. อาจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์
21. น.ส.สุกัญญา ชมภูรตั น์

ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ ที่ปรึกษา
ประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
รองประธาน ปอมท. คนที่ 1ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
รองประธาน ปอมท. คนที่ 2 ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท., ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท., ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองประธานสภาคณาจารย์ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย โกมลหิรญ
ั
25. น.ส.สุนันท์ พูลแพ
รายนามผู้ไม่มาประชุม
1. ศาสตราจารย์ นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย
2. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
3. รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
4. รองศาสตราจารย์จันทร์จารี เกตุมาโร
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนา สุริยธรรม
7. อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
8. อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
9. นายวิฑูรย์ ตะนัดชัย
10.นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์เจษฎา จันทวงษ์โส
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทศพร วิมลเก็จ
3. อาจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน
4. นส.รัชนีวรรณ หมั่นแสวง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธสร
6. อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ
8. อาจารย์ ดร.โชติพงษ์ กาญจนะประโชติ
9. อาจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
10. อาจารย์ ดร.ประเจต อานาจ
11. อาจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ
12. อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ
13.อาจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี

ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์, สมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
เลขาธิการ ปอมท., ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย
นครพนม
รองเลขาธิการ ปอมท. สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขานุการ ปอมท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท., ประธานสภา
พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.ประธานสภาคณาจารย์และ
พนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ และ
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท. มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขาธิการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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14.อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ธรรมปัญญา
15. อาจารย์พิทักษ์พงษ์ แบ่งทิศ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จาเนียร ยศราช
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
18. อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์
19. นางประนอม จันทรังษี
20. นางเพ็ญนภา กันทะตา
21. นส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล
22. นส.พรรณรัตน์ ตันติเสรี
23. นายวรภาส ปูระณะพงษ์

กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หัวหน้างานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ สภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ก่ อ นการประชุ ม ระหว่ า งเวลา 09.30-10.00 น. สภาคณาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ น าชมวี ดิ ทั ศ น์ แ นะน า
มหาวิทยาลัยฯ เวลา 09.00-09.30 น. และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ จากนั้น ศ.อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
ประธาน ปอมท. กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
- อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ลาประชุม เพื่อเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
- ประธานสภาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มอบหมาย
น.ส.สุกัญญา ชมภูรัตน์ รองประธานสภาคณาจารย์ เข้าประชุมแทน
- ประธานสภาอาจารย์ มหาวิ ทยาลั ยอุบลราชธานี มอบหมาย อาจารย์ จิ รศั กดิ์ บางท่าไม้ รอง
ประธานสภาอาจารย์ เข้าประชุมแทน
- ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูล
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 เข้าประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ
ประธานขอความร่วมมือประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ถ้ามีเรื่องของมหาวิทยาลัย /สถาบันที่
ต้องการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอให้สรุปเป็นเอกสารส่งให้ฝ่ายเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้การดาเนินการ
ประชุมมีความรวดเร็วและกระชับ
- ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้
1) ที่ประชุมสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติไม่เสนอกรรมการเข้าร่วมคัดเลือกอาจารย์
ดีเด่นแห่งชาติ และอาจารย์ดีเด่น แห่งชาติ ปอมท. เนื่องจากคณะกรรมการชุดปัจจุบนั จะครบวาระการดารงตาแหน่งในเดือน
กรกฎาคม 2558
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2) ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขณะนี้ได้ผ่าน สนช. ไปแล้ว 3 วาระ และใน พ.ร.บ. ฉบับใหม่
สภาคณาจารย์ จะถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบและโครงสร้าง โดยรวมสายวิชาการ และสายสนับสนุน เข้าเป็นสภาเดียว
- ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ผ่านเรื่องค่าตอบแทนตาแหน่งทางวิชาการ 2 เท่าให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ใน
ปีงบประมาณต่อไป ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สภาคณาจารย์ได้ผลักดันมาตลอดหลายปีทผี่ ่านมา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการบริหาร ปอมท.
เลขาธิการ ปอมท. แจ้งขอให้ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ /ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและ
แผน/ ฝายการเงิน/ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย / ฝ่ายกิจการพิเศษ / ฝ่ายกิจการสังคม / ฝ่ายสวัสดิการ สรุปเรื่องที
ดาเนินการแจ้งต่อที่ประชุม
- ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอนาไปแจ้งในวาระสืบเนื่อง
มติที่ประชุม เห็นชอบ
1.4 รายงานสถานะการเงินของ ปอมท.
เลขาธิการ ปอมท. นาเสนอรายละเอียดเงินรับ เงินจ่ายตามเอกสารที่ผู้อานวยการฝ่ายการเงินนาเสนอต่อ
ที่ประชุม สรุปดังนี้

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
รายงานเงินสดรับ - จ่าย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท.ชุดที่ 37)
วัน/เดือน/ปี
24 เมย.58
27 เมย.58
27 เมย.58
7 พค.58
11 พค.58
14 พค.58
22 พค.58
25 พค.58
26 พค.58

รายการ
ยอดยกมาจากการรายงานในที่ประชุมเดือน เมษายน 2558
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 มหาวิทยาลัยนครพนม
เงินค่าธรรมเนียมการโอน ม.ขอนแก่น 35 บาท , ม.นเรศวร 20 บาท - ประธาน ปอมท.จ่ายสมทบคืน ปอมท
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 - ไม่ได้รบั Fax ใบโอนเงิน
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 มหาวิทยาลัยทักษิณ (รอเชีค Clearing)
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 มหาวิทยาลัยสงขลา (รอเชีค Clearing)

รายจ่าย

รายรับ
20,000.00
55.00
19,980.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00

คงเหลือ
หมายเหตุ
1,366,702.63
1,386,702.63
1,386,757.63
1,406,737.63 หักค่าธรรมเนียม
1,426,737.63
1,446,737.63
1,466,737.63

20,000.00
20,000.00

หมายเหตุ เช็คต่างจังหวัดเมื่อนาเข้าบัญชีต้องรอเรียกเก็บเงินตามเช็ค (Clearing) ประมาณ 3 - 5 วันทาการ
รายละเอียดประกอบเงินสดย่อยสารองจ่าย ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.ชุดที่ 37
เดือน

รายการ

24 เมย.58
ยอดยกมาจากการรายงานในที่ประชุมเดือน เมษายน 2558
26 พค.58 ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุม ปอมท. ครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 -26 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 พค.58 ค่ากระเช้าผลไม้ แสดงความยินดี รศ.พินติ ิ รตะนานุ

รายรับ

รายจ่ายเงินสดย่อย
สนับสนุนประชุม ค่าใช้จา่ ยอื่น
20,000.00
1,740.00

คงเหลือ
54,000.00
34,000.00
32,260.00

หมายเหตุ
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สรุปรายชื่อมหาวิทยาลัยที่โอนค่าค่าสมาชิกรายปี (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 ณ วันที่ 26
พฤษภาคม 2558
1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
มหาวิทยาลัยอุบล
13
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
มหาวิทยาลัยนครพนม
16
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17
18
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
19
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
20
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 เรื่องที่ประธานได้ดําเนินการไปแล้ว
- เข้าพบเลขาธิการ สกอ. (รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ
ห้องประชุม ชัน้ 4 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทน ปอมท. รวม 12 ท่าน
- ทาหนังสือถึงประธานสภาอาจารย์เวียนขอให้เสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รบั การยกย่องเป็นอาจารย์
ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2558
- ประสานผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อทาหนังสือถึงประธานสภาอาจารย์ เวียน
ขอให้แจ้งรายชื่อกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ปอมท.
รับ รองรายงานการประชุ ม สมัยสามัญ ครั้ง ที่ 4/2558 ประชุ มเมื่อวันที่ 24 -26 เมษายน 2558 ณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดของรายงานตามเอกสารที่ฝ่ายเลขาธิการนาเสนอ
มติที่ประชุม รับรอง โดยมีการแก้ไข หน้าที่ 1 ตาแหน่งของผู้มาประชุม ลาดับ 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แก้เป็น “ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการประจําปี ปอมท. /แผนการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน เสนอแผนงานประจําปี ปอมท. 2557-2558 ทั้งนี้เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงานของ ปอมท. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ
จากนั้นที่ประชุมขอหารือเรื่องเจ้าภาพดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ ดีเด่น
แห่งชาติ นัดแรก และขอความอนุเคราะห์ให้ มจธ. เป็นจุดรับเอกสารผลงาน
ที่ประชุมให้ขอความอนุเคราะห์ จากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อขอใช้สถานที่จัดประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนงานประจําปี ปอมท. 2557-2558 ตามที่ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนเสนอ และมอบ
เลขานุการประสานงานสภาคณาจารย์มหาวิท ยาลัยรามคาแหง เพื่อขอความอนุ เคราะห์ขอใช้สถานที่จั ด
ประชุม
3.2 ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และร่าง พ.ร.บ. บริหารงานบุคคล พ.ศ. ...
ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ สรุปผลการเข้าพบ เลขาธิการ กกอ. ในวันที่ 25
พฤษภาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายวาระ
จากนั้นที่ประชุมได้ใช้เวลาในการประชุมค่อนข้างมากในการอภิปราย /ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการนาเสนอ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
รวมทั้งเสนอให้ปอมท. จัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนของประเด็นธรรมาภิบาล เพื่อดาเนินการต่อไป ดังนั้น ประธานขอให้
ประธานสภาคณาจารย์แต่ละแห่งนาเสนอประเด็นธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ส่งไปที่ ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว รวบรวม เพื่อ
นาเสนอต่อไป
กฎ ก.พ.อ. ฉบับล่าสุด (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 28 พ.ค. 58) ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ไม่มี
กาหนดระดับเงินเดือนขั้นต่าของตาแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ. ) และพบว่า อาจารย์ที่เงินเดือนไม่ถึง ระดับเงินเดือน
ตาแหน่งทางวิชาการ เมื่อได้ตาแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) จะสามารถกระโดดไปครองเงินเดือนขั้นต่าของตาแหน่งทางวิชาการ
(ผศ.) ได้ ขณะเดียวกัน ถ้าได้ตาแหน่งทางวิชาการ (รศ.) ก็ควรกระโดดไปครองเงินเดือนขั้นต่าของตาแหน่งทางวิชาการ (รศ.)
ด้วย ถ้าไม่กาหนดไว้จะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ จึงเป็นจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไข จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาด้วย
จากนั้นที่ประชุมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพอสมควร โดยแนวโน้มที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอ
แก้ไข ดังนี้
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- การกาหนดเงินเดือนขั้นต่าของ ผศ. รศ. ศ. ตามที่ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการเสนอ ไว้ใน กฎ ก.พ.อ. ฉบับ
ล่าสุด
- การขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการ ระดับกลาง ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือน 3 รอบ
- การกาหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่าระดับปริญญาตรีของพนักงานที่อัตรา 15,000 บาท
สรุปการพิจารณาของที่ประชุม
1. มอบประธานสภาอาจารย์ ทุกท่าน เขียนประเด็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ส่งไปที่ ผศ.ศุภวุฒิ เนตร
โพธิ์แก้ว รวบรวม เพื่อสรุปเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป
2. เห็นชอบให้ทาเรื่องถึง ก.พ.อ. สอบถามถึงเหตุผลของการพิจารณา ในประเด็นที่ ปอมท.ตั้งข้อสังเกต
3. มอบฝ่ายเลขานุการประสานงานเพื่อขอเข้าพบเลขาธิการ สกอ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
ประสานเลขานุการ ครม. เพื่อเข้าพบนายกรัฐมนตรี
4. ประธานขอความร่วมมือประธานสภาอาจารย์ร่วมเดินทางเข้าพบ และประสานงานเครือข่ายประธานสภา ฯ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคล
5. ขอความร่วมมือสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ข้อสรุปการเข้าพบแจ้งประชาคมมหาวิทยาลัย
4. มอบผู้อานวยการฝ่ายวิชาการจัดทา Press release แจ้งเวียนประธานสภาอาจารย์พิจารณาภายใน 2 วัน
เพื่อส่งหนังสือพิมพ์สายการศึกษา อาทิ แนวหน้า ไทยรัฐ เดลินิวส์ เป็นต้น ลงตีพิมพ์ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบสรุปผลการเข้าพบเลขาธิการ กกอ. และเห็นชอบตามแนวทางที่ที่ประชุมพิจารณา

3.4 การจัดทําเว็บไซต์ของ ปอมท.
เนื่องจากที่ป ระชุม เห็นชอบให้จัด ทาเว็ บไซต์ของ ปอมท. ดัง นั้น ประธานจึ งฝากผู้ แทนสภาคณาจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อาจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน ) แจ้งต่อ ผศ.ดร. วีรพล แสงปัญญา ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
เสนอโครงการจัดทาเว็บไซต์ ปอมท. พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่าย ให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป โดยขอให้
ประสานงานในการรวบรวมข้อมูลเดิมกับคุณสุจิรา สอนสม
ผศ.ดร. วีรพล แสงปัญญา ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า จากการหารือกับประธาน จึงเสนอให้กาหนด
ขอบเขต
1. ควรเป็นทางการ และเน้นคุณภาพ มากกว่าปริมาณ และการได้ข้อมูลคุณภาพ ต้องมีขั้นตอน ข้อมูลที่จะ
นาไปสู่การนาเสนอในเว็บไซต์ต้องถูกกลั่นกรองก่อนเสมอ
2. เอกลักษณ์ของ ปอมท. คืออะไร ควรแสดงบทบาทด้านใด
3. ในการประชุม ครั้งต่อไปจะนาโครงร่างมานาเสนอ พร้อมทั้ง ขอข้อมูลของแต่ละมหาวิทยาลัย และ
ปอมท.จาเป็นต้องมีคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองข้อมูลก่อนเผยแพร่ออกไป
ที่ประชุมเห็นควรนาข้อมูลที่เสนอในเว็บไซต์ต้องมาจาก
- มติของที่ประชุม ปอมท. โดยนาลงเป็นไฟล์ทงั้ ฉบับ และคัดประเด็นมานาเสนอร่วมด้วย
- สาหรับข้อมูลทั่ว ๆ ให้มอบเลขาธิการ ปอมท. และผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์พิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําปี 2558
ประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งความก้าวหน้าในการดาเนินการ สรุปดังนี้
- สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
- Theme : “ทิศทางการอุดมศึกษาไทย จะรุ่ง หรือ จะล่วง”
“อนาคตทิศทางอุดมศึกษาไทย แข่งขันได้จริงหรือ”
“กระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย : แรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังของการศึกษาไทยในศตวรรษนี้”
- เสนอให้ตัดการประชุมวิชาการออก เพื่อให้ได้เนื้อหาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากขึ้น (ที่ประชุมได้มีการ
สอบถามข้อดี ข้อเสียของการนาเสนอผลงานวิชาการ : ข้อดี เป็นการเปิดโอกาสให้สายอื่นบางส่วนเข้ามา
เรียนรู้ ปอมท. และนาเสนอผลงาน อุปสรรคคือต้องมีทีม งานในการพิจารณาผลงาน ต้องมีกระบวนการ
ต่าง ๆ เช่น การรับเอกสาร และการกลั่นกรอง/แก้ไขบทความ)
การพิจารณาของที่ประชุม
- เห็นชอบกาหนด Theme : “ทิศทางการอุดมศึกษาไทย จะรุ่ง หรือ จะล่วง”
- เห็นชอบและให้สิทธิเจ้าภาพ ให้ตัดการประชุมวิชาการออก โดยให้ มีการนาเสนอผลงานด้ว ยโปสเตอร์ ที่
บอร์ดแทน
- เพิ่มเติมหัวข้อกลุ่มหลักให้ครอบคลุมประเด็น
1. ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. รูปแบบของกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย
3. การบริหารอุดมศึกษา และความเสี่ยงตามสภาวะของโลกที่เปลี่ยนไป
4. การถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ประธานแจ้งว่า หากสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะขอที่ประชุม หรือบุคลากรช่วยงานในฝ่ายใด
ขอให้แจ้งมาได้
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่ประชุมพิจารณา
4.2 การเปิดและปิดเทอมตามอาเซียน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยในสังกัดเลื่อนเวลาเปิด และปิด
เทอมในปีการศึกษา 2557 เพื่อต้อนรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ที่ผ่านมาประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึง
ได้ลองโพสต์บทความ ในเรื่องการเปิดและปิดเทอมตามอาเซียน และมีคนให้ความสนใจ จึงได้มีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
พบว่าการเปิดและปิดเทอมตามอาเซียน ส่งผลลบหลายด้าน อาทิ
- บรรยากาศด้านการเรียนการสอน ไม่เอื้ออานวยเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในเดือนมีนาคม และ
เมษายน โดยเฉพาะต่อการเรียนการสอนในสาขาที่เกี่ยวกับการเกษตร และยังสืบเนื่องถึงค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศ
จานวนมาก
- เนื่องจากในเดือนเมษายนมีวันหยุดนักขัตฤกษ์มาก การเรียนการสอนในเดือนนี้จึงไม่ต่อเนื่อง
- ทาลายภารกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
- ส่งผลต่อการหางานทาของบัณฑิต
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- ส่งผลต่อการลงเรียนภาคเรียนพิเศษ Summer
- ไม่สอดคล้องกับระบบเปิด ปิดภาคเรียนของโรงเรียนประถม และมัธยม
จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายสนับสนุนถึงผลเสียของการปรับการปิด เปิดเทอมตามระบบอาเซียน โดย
สรุปที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวทางของประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเสนอให้ทาแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
อาจารย์ และกลุ่มนักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ แต่เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงปิดเทอม ข้อมูลสารวจอาจล่าช้าไป จึง
ขอให้เสนอทบทวนไปก่อน
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอ รมต. กระทรวงศึกษาธิการ และขอความอนุเคราะห์ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และฝ่าย
สวัสดิการ ช่วยสรุปประเด็นสาหรับนาเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การรับเป็นเจ้าภาพและกําหนดการประชุม ปอมท. ปี 2558 ตั้งแต่ ก.พ. – ธ.ค. 2558
มติครั้งที่ 4/2558 ที่ประชุมพิจารณากาหนดการจัดประชุม ปอมท. ประจาปี 2558 ดังนี้
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23-24 มกราคม 2558ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 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 29-31 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ครั้งที่ 6/2558
วันที่ 26-28 มิถุนายน 2558
ณ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง

มติที่ประชุม

ครั้งที่ 7/2558
ครั้งที่ 8/2558
ครั้งที่ 9/2558
ครั้งที่ 10/2558
ครั้งที่ 11/2558
ครั้งที่ 12/2558
เห็นชอบ

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

24-26 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (อยู่ระหว่างการประสานงาน)
21-23 สิงหาคม 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25-27 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (รอการยืนยันอีกครั้ง)
30-31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
26-27 พฤศจิกายน 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18-20 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5.2 การจัดทําของที่ระลึก ปอมท.
เลขาธิการ แจ้งมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2558 อนุมัติในหลักการการจัดทาของที่ระลึก ราคาไม่เกิน 1,500 บาท
จากเงินงบประมาณปอมท. ปี พ.ศ. 2558 จานวน 12 ชิ้น ตามข้อเสนอของประธาน ปอมท. โดยมอบหมายผู้อานวยการฝ่าย
การเงิน ดาเนินการจัดหารูปแบบของที่ระลึกเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามรายละเอียดที่แนบ
ที่ประชุ มได้ ร่ว มเสนอปรับ แก้ไข และมอบผู้ อานวยการฝ่า ยการเงิน ท าเรื่องเสนอขอพระบรมราชานุ ญาต
พระบรมฉายาลักษณ์ รวมถึงระมัดระวังเรื่องตาแหน่งของตราสัญลักษณ์ ปอมท. และเพิ่มเติมข้อความ ด้วยความขอบคุณจาก
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบผูอ้ านวยการฝ่ายการเงิน ดาเนินการตามที่ทปี่ ระชุมเสนอ
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5.3 เสนอทบทวนโครงการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา และการวิจัย
รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอขอทบทวนโครงการจัดตั้ง
กระทรวงอุด มศึกษาและการวิจั ย ซึ่ง เป็นนโยบายระยะยาว ต้องใช้กาลังคน และงบประมาณจ านวนมาก และยั งไม่ไ ด้
แก้ปัญหาของอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นปัจจุบันอย่างแท้จริง ต้องการเห็น สกอ. ดาเนินบทบาทด้านการพัฒนาการอุดมศึกษาของ
ประเทศ สกอ. ตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร โดย ปอมท. มีส่วนช่วยผลักดันในเนื้องาน แผนงาน และบทบาทที่ สกอ. ดาเนินการ
มติที่ประชุม รับข้อเสนอของ รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์ เพื่อขอทบทวนโครงการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย
และนาไปเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป
5.4 กําหนดประชุม ปอมท. ครั้งที่ 6/2558 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2558 โดยสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
ก่อนเลิกประชุม ประธาน ปอมท. กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่อนุเคราะห์รับเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ และ
ขอขอบคุณ ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ที่ปรึกษา ปอมท. ที่เดินทางมาร่วมประชุม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ประชุม
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
เลขาธิการ ปอมท.
นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม

