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รายงานการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 - 22 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สานักงานอธิการบดี อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
**********************************************************
รายนามผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทยั

2. รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
3. อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุส์ วรรค์
8. อาจารย์ธวัชชัย สิมมา

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปยิ ะ อุไรไพรวัน

ประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองประธาน ปอมท. คนที่ 2
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขาธิการ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองเลขาธิการ ปอมท.
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปอมท.
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท.
สมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์

ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท.
สมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

16. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

17. อาจารย์พิรุณฑ์พัฒน์ ภูน่ ้อย

แทนประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์

แทนประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

19. อาจารย์หยก จารุสมบัติ
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร

แทนประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แทนประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จนั ทรา

แทนประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

22. อาจารย์ ดร.โกวิท น้อยโคตร

แทนประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง

23. นางสาวสุนันทา พูลแพ

เลขานุการ ปอมท.
สานักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
สานักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

11. อาจารย์ ดร.อมร มะลาศรี
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตต์ ศรีชัย
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญ เจริญชัย
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานาจ เอี่ยมสาอางค์

24. นางสาววรรณภา ทองเจริญ

รายนามผูไ้ ม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู

ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท.
สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปอมท.
สมาชิกสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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4. ศาสตราจารย์ นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

6. อาจารย์ ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล สุนันทเกษม
9.
10.
11.
12.

ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลืม้ ปรีชา
ประธานสภาคณาจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
สานักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายนิกร แสงงาม
2. อาจารย์จริ ศักดิ์ บางท่าไม้
3. สิบเอกทองล้วน สิงห์นันท์

รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เวลา 9.00 น. ฉายวีดิทั ศน์ แนะน าสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง และ
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ต่อจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธาน ปอมท. กล่าวขอบคุณและมอบโล่
ที่ระลึกให้กับอธิการบดี และในโอกาสนี้ ประธาน ปอมท. ได้มอบเอกสารความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิ ทยาลั ยแห่ งประเทศไทย เกี่ ยวกั บการพั ฒนาระบบการคั ด เลื อกบุ คคลเข้ าศึ กษาใน
สถาบั นอุ ดมศึ กษา รวมทั้ ง เอกสารรายงานความคิ ดเห็ นการเปิ ด -ปิ ดภาคเรี ยนตามอาเซี ยนของ ปอมท. ให้ กั บ
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หลังจากนั้นที่
ประชุม ปอมท. ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1

การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร

ประธาน ปอมท. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องการลาประชุมและการมอบหมายผู้เข้าประชุมดังนี้
- ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์สุพ จน์ เอี้ย งกุญ ชร ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิท ยาลัย แม่โจ้ มอบหมาย
อาจารย์พิรุณฑ์พัฒน์ ภู่น้อย รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์ กรรมการสภาพนักงาน เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ มอบหมายอาจารย์หยก จารุสมบัติ กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าประชุมแทน
- ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุ ณ ธรรมดี ประธานสภาอาจารย์ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร รองเลขานุการสภาอาจารย์ เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 เข้าประชุมแทน
- อาจารย์ ดร.สืบ พงษ์ ปราบใหญ่ ประธานสภาคณาจารย์ม หาวิท ยาลั ย รามคาแหง มอบหมาย
อาจารย์ ดร.โกวิท น้อยโคตร ประธานฝ่ายวางแผนพัฒนา เข้าประชุมแทน
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

1.2

เรื่องแจ้งจากประธาน ปอมท. และเรื่องที่ประธาน ปอมท. ได้ดาเนินการไปแล้ว
1.2.1 คาสั่ ง ที่ป ระชุ ม ประธานสภาอาจารย์ม หาวิท ยาลั ยแห่ง ประเทศไทย ที่ 11/2559 ลงวั นที่ 19
ธันวาคม 2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ฉบับที่ 1 (เอกสารประกอบหมายเลข 1)
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

1.2.2 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ขอต้อนรับและแสดง
ความยิ น ดี กั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุ ณ ธรรมดี ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

1.2.3 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ขอต้อนรับและแสดง
ความยินดีกั บ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานาจ เอี่ยมสาอางค์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

1.2.4 ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับประธาน
ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) และเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษา (CHES) ได้แถลงข่าวภายหลังการเสวนา ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลอุดมศึกษา:ปัญหา ทางออก
อยู่ท่ใี คร” ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 มีสาระสาคัญดังนี้
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 - 22 มกราคม 2560
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1. เสนอให้มีการลดบทบาทของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในบางเรื่อง เช่น การ
บริห ารงานบุ คคลที่ควรให้สถาบัน อุด มศึ กษามีอิ สระและบริห ารเอง ควรเปิด ให้ส ถาบัน อุด มศึ กษาสามารถขอ
คาแนะนาโดยตรงจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได้โดยไม่ต้องผ่าน สกอ. เพราะหลายเรื่องที่ สกอ.แนะนาทาให้เกิด
ปัญหาในทางปฎิบัติ ไม่ควรให้ บุคลากรของ สกอ. เข้าไปนั่งเป็นกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจะได้ไม่เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ขณะเดียวกันควรมีกฎหมายหรือหน่วยงานกลางที่มีอิสระ ทาหน้าที่กากับ ถ่วงดุล ตรวจสอบ
การดาเนินการของสภาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เสนอให้ สกอ. ยกเลิกการเสนอ ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ที่
กาลังดาเนินการอยู่ เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่ไม่ได้แก้ปัญหากับพนักงานในสถาบัน แต่ควรไปแก้ไข พ.ร.บ.ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย/สถาบันด้วย เช่น ให้คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) สามารถกาหนดหลักเกณฑ์กลางด้ านการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ
ของพนักงาน เป็นต้น
3. ยื่ น หนั ง สื อ ต่ อ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น (ก.พ.) ในฐานะเลขานุ ก าร
คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ เพื่อทวงถามการปรับเพิ่มและ
เยียวยาเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ร้อยละ 8 เนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ปรับ แต่
จนถึงขณะนีย้ ังไม่มีการดาเนินการใด ๆ
4. ยื่ น หนั ง สื อ ต่ อ ประธานองคมนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งการแต่ ง ตั้ ง อธิ ก ารบดี แ ละผู้ บ ริ ห าร ใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ ต้องแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนั กงานใน
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

1.3 รายงานสถานะการเงินของ ปอมท.
ประธาน ปอมท. รายงานสถานะการเงินของ ปอมท. ดังนี้ (เอกสารประกอบหมายเลข 2 )
รายงานเงินสดรับ – จ่าย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 39)
วัน/เดือน/ปี
รายการ
8 ธ.ค. 59 ยอดยกมาจากการรายงานในการประชุมครั้งที่
12/2559 เดือนธันวาคม 2559

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ
1,476,645.48

รายละเอียดประกอบเงินสดย่อยสารองจ่าย (ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ชุดที่ 39)
วัน/เดือน/ปี
8 ธ.ค. 59

รายการ
ยอดยกมาจากเดือนธันวาคม 2559

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ
21,619.82

1.3.1 ที่ประชุม ปอมท. มีสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด มหาชน
สาขาอโศก เลขที่บัญชี 032-2-95302-8 ชื่อบัญชี ที่ประชุม ปอมท. 3 พร้อมตรายาง ปอมท.
1.3.2 ทรัพย์สินของ ปอมท. มี 3 รายการ คือ เข็มกลัดตราสัญลักษณ์ ปอมท. จานวน 55 อัน เครื่อง
LCD จานวน 1 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ Notebook Lenovo (460/1) จานวน 1 เครื่อง
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 - 22 มกราคม 2560
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1.3.3 มติที่ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 11/2559 ให้ความเห็นชอบโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายบุคลากรสานักงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ สภา
อาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
ระยองรีสอร์ท บีช จังหวัดระยอง โดยอนุมัติค่าใช้จา่ ยในวงเงิน 67,500 บาท (ยังไม่ได้ดาเนินการ)
1.3.4 หนังสือชี้แจงการสนับสนุนค่าสมาชิกรายปีของที่ประชุม ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2558 จาก
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6825/0004 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 โดยแจ้งว่า
ในการประชุมสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวัน ที่ 5 มกราคม 2560 มีมติ
เห็นชอบให้ขอยกเว้น เงินสนับสนุน ค่าสมาชิกรายปี ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2558 จานวนเงิน 20,000 บาท ตาม
รายละเอียดที่ชี้แจงมา ทั้งนี้ ในส่วนของเงินสนับสนุน ค่าสมาชิกรายปี ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2559 สภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ชาระไปเรียบร้อยแล้ว จานวนเงิน 25,000 บาท (เอกสารประกอบหมายเลข 3)
มติท่ปี ระชุม
1.4

รับทราบ และรับรองรายงานทางการเงินตามรายละเอียดข้างต้น
เรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ

ประธานขอความร่วมมือประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ถ้ามีเรื่องของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ที่ต้องการแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ ขอให้สรุปเป็นเอกสารจัดส่งให้ฝา่ ยเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจะหมดวาระ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นี้
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะกรรมการสภาพนักงานจะหมดวาระ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 นี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.5 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหาร ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน / ฝ่ายการเงิน
/ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย / ฝ่ายกิจการพิเศษ / ฝ่ายกิจการสังคม / ฝ่ายสวัสดิการ
ไม่มี (หมดวาระ)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ปอมท.
ประธาน ปอมท. เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่
12/2559 วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ (เอกสารประกอบหมายเลข 4)

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 - 22 มกราคม 2560
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- หน้ า ที่ 2 รายนามผู้ ม าประชุ ม ล าดั บ ที่ 28 “ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ไ มตรี ” แก้ ไ ขเป็ น “ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี”
- หน้าที่ 3 รายนามผู้เข้าร่วมประชุมลาดับที่ 5 “นายครรชิต กาลังกล้า รองประธานสภาคณาจารย์
และพนักงาน” แก้ไขเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กาลังกล้า รองประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ คนที่ 1”
- หน้าที่ 7 ระเบียบวาระที่ 1.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัยโดย
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้จัดให้มีการสรรหาอธิการบดี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ในครั้ง นี้กระบวนการสรรหาเป็ น ไปด้ว ยความโปร่ง ใสและเรีย บร้อ ย โดยสภาคณาจารย์แ ละ
ข้าราชการ ได้จัดให้มีการหยั่งเสียงของคณาจารย์และข้าราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลือก
อธิการบดีของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเสนอขอโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่”
- หน้า ที่ 7 ระเบีย บวาระที่ 1.4 มหาวิท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ “พ.ร.บ. ฉบั บ ใหม่ ” แก้ไ ขเป็ น
“ข้อบังคับสภาคณาจารย์และพนักงานฉบับใหม่”
- หน้าที่ 11 ระเบียบวาระที่ 3.2 บรรทัดที่ 6 เพิ่ม “และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์”
มติที่ประชุม

รับรองโดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1

การเสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ปอมท.

ตามระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วยการบริหารงานของทีป่ ระชุม พ.ศ. 2557
ข้อ 11 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ประธาน ปอมท. รองประธาน ปอมท. เลขาธิการ ปอมท.
รองเลขาธิการ ปอมท. ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์
นโยบายและแผน ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ผู้อานวยการฝ่าย
กิจการพิเศษ ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ และมีคณะที่ปรึกษาจานวนไม่เกิน 7 คน
ข้อ 12 ให้ประธาน ปอมท. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นรองประธาน ปอมท. โดยความ
เห็นชอบจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
สาหรับผู้ดารงตาแหน่งเลขาธิการ ปอมท. รองเลขาธิการ ปอมท. ผู้อานวยการฝ่ายต่าง ๆ ของ ปอมท.
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธาน ปอมท. อาจจะเป็นสมาชิก ปอมท. หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องเคยเป็นสมาชิก ปอมท. หรือ
กรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเต็มใจที่จะทางานให้แ ก่ส่วนรวมเพื่อรับผิดชอบใน
การบริหารงานประจาของที่ประชุ มประธานสภาอาจารย์ และมีหน้าที่อื่นตามที่ที่ประชุม ประธานสภาอาจารย์
มอบหมาย ทั้งนีจ้ ะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 - 22 มกราคม 2560
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ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ดังต่อไปนี้
เลขาธิการ ปอมท.
อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองเลขาธิการ ปอมท.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุส์ วรรค์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
ประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ
อาจารย์ธวัชชัย สิมมา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์
สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปยิ ะ อุไรไพรวัน
สมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
สมาชิกสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
สมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขานุการ ปอมท.
นางสาวสุนันทา พูลแพ
สานักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
สานักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
นางสาววรรณภา ทองเจริญ
สานักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 - 22 มกราคม 2560
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มติที่ประชุม

เห็นชอบและรับรองรายชื่อคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 39
ในวาระนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าท่านศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ อดีต
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และอดีตประธาน ปอมท. ชุดที่ 37
ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 และจะมีพิธีพระราชทานน้าหลวงอาบศพ และสวดพระอภิธรรม ณ
วัดพุทธบูชา ศาลาขวัญบัว แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดย ปอมท. จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 และที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินร่วมทาบุญเป็นเงิน 5,000 บาท
4.2 การเสนอแต่งตัง้ คณะที่ปรึกษา ปอมท.
ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อคณะที่ปรึกษา ปอมท. จานวนไม่เกิน 7 คน ตามข้อ 11 ของ
ระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วยการบริหารงานของที่ประชุม พ.ศ. 2557 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายชวน หลีกภัย
ศาสตราจารย์นายแพทย์วจิ ารณ์ พานิช
รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรี ะพล คดบัว

มติที่ประชุม
เห็นชอบและรับรองรายชื่อคณะที่ปรึกษา ปอมท. ชุดที่ 39 และประธานขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
เสนอชื่อที่ปรึกษา ปอมท. ซึ่งเป็นผู้ทรงวุฒิในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกในการประชุมครั้งต่อไป
4.3 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมภาคใต้
ประธานเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมภาคใต้ในขณะนี้ ที่ประชุม
ได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง และได้ข้อสรุปว่า ปอมท. ควรจะต้องให้การสนับสนุนงบประมาณตามที่
เห็นสมควรเพื่อนาไปใช้บรรเทาทุกข์และเยียวยาผู้ท่ไี ด้รับผลกระทบผ่านทางกิจกรรมของเครือข่ายสมาชิก ปอมท. ที่
อยู่ทางภาคใต้ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นต้น
มติ ท่ีป ระชุ ม เห็ น ชอบและอนุมั ติเงินสนับ สนุน เพื่อน าไปท ากิจ กรรมช่ว ยเหลือผู้ป ระสบภั ยโดยมอบผ่านทาง
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ (อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์ ) จานวน 10,000 บาท
และผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต
ปัตตานี จานวน 10,000 บาท และขอให้รายงานผลการดาเนินงานในการประชุมครั้งต่อไป
4.4 การรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2560
จากมติท่ปี ระชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2559 เห็นชอบแนวทางการมอบให้มหาวิทยาลัยในกลุม่
ภาคอี ส าน ได้แ ก่ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลอี สาน มหาวิท ยาลั ย มหาสารคาม มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นผู้จัดประชุมวิชาการในลักษณะที่
เป็นเครือข่ายร่วมจัดการประชุม โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นแกนหลักในการจัดงานและเป็น
ผู้รับผิดชอบในการขออนุมัติดาเนินการ
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 - 22 มกราคม 2560
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ประธานขอให้ตัวแทนกลุ่มนาเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2560
อาจารย์ธวัชชัย สิมมา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ได้นาเสนอว่า การจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2560 นี้ จะมีเจ้าภาพร่วมกันดาเนินการเป็นเครือข่ายจานวน
6 สถาบั น การศึ ก ษา ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยคาดว่าจะจัดที่
โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น สาหรับการกาหนดธีม (Theme) ของการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2560
จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยเป็นการนาเอากรณีศึกษาที่สามารถเปิดเผยได้มานาเสนอ และ
ยังคงมีกิจกรรมการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 2” รวมทั้งอาจจะเพิ่มเติมให้มีการ
ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมจะนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ กลุ่ม เครือ ข่า ย 6 สถาบั น การศึ กษาในภาคอี สาน ได้แก่ มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่น
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2560 กาหนดให้จดั
ที่จังหวัดขอนแก่น โดย ปอมท. จะขอความอนุเคราะห์จากผู้สนับสนุน ในการจัดประชุม ปีที่แล้ว เช่น สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เป็นต้น และขอให้
คณะทางานได้นาเสนอรายละเอียดการดาเนินงานให้ท่ปี ระชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป
4.5 การแยกสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแยกสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกจาก
กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้ง
ให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานคณะทางานเตรียมความ
พร้อมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
ที่ประชุมมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้
- ปอมท. ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้
- ร่า ง พ.ร.บ. การจั ด ตั้ง กระทรวงอุดมศึกษาใหม่นี้ จะมีผ ลกระทบกับ การบังคับ ใช้ พ.ร.บ. ของ
สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ หรือไม่
- ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัย/สถาบันหลาย ๆ แห่ง จะมีผู้ท่มี ีตาแหน่งใน สกอ. หรือตัวแทน สกอ. ไปเป็น
กรรมการผู้ท รงคุณ วุ ฒิ ข องสภามหาวิท ยาลั ย เป็ น กรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย รวมถึง เป็ น
กรรมการอุ ท ธรณ์และร้อ งทุ กข์ ซึ่ง อาจจะท าให้เกิด เรื่อ งผลประโยชน์ทั บ ซ้อ นขึ้ น ได้ ประเด็ น
ดังกล่าวนี้ควรจะต้องมีการทบทวน ทั้งนี้ สมาชิก ปอมท. ควรจะต้องกลับไปศึกษาและตรวจสอบ
พ.ร.บ. หรือข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ตนเอง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
- ปัญหาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในประเด็นที่ มหาวิทยาลัย/สถาบันหลาย ๆ แห่ง ยังคงมีการแต่งตั้งผู้ที่
เกษียณอายุราชการแล้วให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารต่อไปเหมาะสมหรือไม่
มติที่ประชุม
เห็นชอบและขอให้สมาชิก ปอมท. กลับไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้
และมานาเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 - 22 มกราคม 2560

11/11
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การรับเป็นเจ้าภาพและกาหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอสลับกาหนดการเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้แก้ไขกาหนดการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ดังนี้
ครั้งที่
2/2560
3/2560
4/2560
5/2560
6/2560
7/2560
8/2560
9/2560
10/2560
11/2560
12/2560

กาหนดการประชุม
17 - 19 กุมภาพันธ์ 2560
10 - 12 มีนาคม 2560
28 - 30 เมษายน 2560
26 - 28 พฤษภาคม 2560
23 - 25 มิถุนายน 2560
21 - 23 กรกฎาคม 2560
18 - 20 สิงหาคม 2560
15 - 17 กันยายน 2560
20 - 22 ตุลาคม 2560
22 - 24 พฤศจิกายน 2560
15 - 17 ธันวาคม 2560

เจ้าภาพจัดการประชุม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยพะเยา

5.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง อาชีวศึกษาไทย 4.0
ที่ประชุมได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คาฝอย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาบรรยายในหัวข้อ “อาชีวศึกษาไทย 4.0” เพื่อนาเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยยังเกิดปัญหาความไม่ สมดุลในแต่ละระดับการศึกษาสายสามัญและสายอาชีวศึกษา มี
ความพยายามที่จ ะหาแนวทางพั ฒนาความร่ว มมือ กับ ภาคอุ ต สาหกรรม ทั้ง ด้า นหลั กสู ต ร บุ คลากร อุ ป กรณ์
เครื่องมือ การใช้มหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีเป็นพี่เลีย้ งในการผลิต/พัฒนาบุคลากรครูอาชีวศึกษา การต่อยอด
ของอาชีวศึกษาให้เป็น “เทคโนโลยีบัณฑิต” และการต่อยอดไปสู่ระดับปริญญาเหมือนประเทศญี่ปุ่นและเยอรมันนี
โดยการนาเอาคนจากภาคอุตสาหกรรมกลับมาเป็นครูอาชีวศึกษา เพื่อสอนเทคโนโลยีและประสบการณ์จริง รวมทั้ง
การสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เลิกประชุมเวลา 15.50 น.
อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
เลขาธิการ ปอมท.
นางสาวสุนันทา พูลแพ
เลขานุการ ปอมท.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 - 22 มกราคม 2560

