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รายงานการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
----------------------------รายนามผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทยั

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอีย้ งกุญชร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนั ชัย โกมลหิรัญ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปยิ ะ อุไรไพรวัน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริ ยิ ะ ศิริชานนท์

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา

ประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองประธาน ปอมท. คนที่ 1
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองประธาน ปอมท. คนที่ 2
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขาธิการ ปอมท.
เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองเลขาธิการ ปอมท.
ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการสายวิชาการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองเลขาธิการ ปอมท.
สมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาการประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
11. รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
12. รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
13. อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัติ ปานศิลา
15. อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
16. อาจารย์ ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์
17. อาจารย์จงกล สุภารัตน์
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธารงลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล สุนันทเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์
นายจรัส ปันธิ
อาจารย์จิรศักดิ์ บางท่าไม้
นางสาววรรณภา ทองเจริญ

24. นางสาวสุนนั ทา พูลแพ
25. นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์

ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท.
สมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แทนประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แทนประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แทนประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แทนประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แทนประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขานุการ ปอมท.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายนามผูไ้ ม่มาประชุม
1. อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
3. อาจารย์ธวัชชัย สิมมา

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุหรัน พันธุส์ วรรค์

ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปอมท.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
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7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศลิ า
8. รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคา

ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์อมร มะลาศรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์
3. อาจารย์ ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ
4. อาจารย์ ดร.โกวิท น้อยโคตร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพธร ปัจจัยคุณธรรม
6. ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุน่ วิชชุไตรภพ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์
9. อาจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค
11. อาจารย์ ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์
12. อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง
13. อาจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ
14. นางอุไร เหลืองบริสุทธิ์
15. นางสุภารัตน์ เฮงโม้

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขาธิการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประธานกรรมการฝ่ายวางแผน
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 3
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เหรัญญิกสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ฝ่ายวิชาการสภาคณาจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เจ้าหน้าทีส่ ภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เวลา 9.00 น. ฉายวีดิทั ศ น์ แนะน าสถาบั น บั ณ ฑิต พั ฒนบริห ารศาสตร์ และกล่า วต้อ นรับ โดย
รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธาน ปอมท. กล่าวขอบคุณ และมอบโล่ที่ระลึก หลังจากนั้น
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1

การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
ประธาน แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการลาประชุมและมอบหมายผู้เข้าประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ธรรมานนท์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกือ้ กูล สุนันทเกษม รองประธานสภาอาจารย์ เข้าประชุมแทน
- ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ไ พฑู ร ย์ ณรงค์ ชั ย ประธานสภาพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
มอบหมาย นายจรัส ปันธิ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ สภาพนักงาน เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์ กรรมการสภาพนักงาน เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ วงศ์สุวานิช ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบหมาย
ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธารงลักษณ์ รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 1 เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มอบหมาย อาจารย์จิรศักดิ์ บางท่าไม้ กรรมการสภาอาจารย์ เข้าประชุมแทน
มติที่ประชุม
1.2

รับทราบ
เรื่องแจ้งจากประธาน ปอมท. และเรื่องที่ประธาน ปอมท. ได้ดาเนินการไปแล้ว

1.2.1 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอต้อนรับประธานสภาอาจารย์ที่
ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2.2 คาสั่ง ที่ป ระชุ มประธานสภาอาจารย์ม หาวิท ยาลัยแห่ง ประเทศไทยที่ 9/2559 ลงวัน ที่ 30
มิถุนายน 2559 เรื่อง การแต่งตั้งสมาชิกที่ปรึกษา ปอมท. (ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (เอกสารประกอบหมายเลข 1)
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2.3 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางเว็บไซต์ ปอมท. ขณะนี้ประธาน ปอมท. และผู้อานวยการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ได้ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชม และ
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้แล้ว ที่ www.cufst.org
มติที่ประชุม

รับทราบ
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1.2.4 ประธาน ปอมท. กล่าวต้อนรับและแนะนาอาจารย์อมร มะลาศรี ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ เพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิก ปอมท.
อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 พร้อมกับการขอเสนอตัวรับเป็นเจ้าภาพในจัดการประชุม ปอมท.
สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2559 ในวันที่ 16 -18 กันยายน 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 รายงานสถานะการเงินของ ปอมท. (เอกสารประกอบหมายเลข 2)
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน รายงานสถานะการเงินของ ปอมท. ดังนี้
รายงานเงินสดรับ – จ่าย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 38)
วัน/เดือน/ปี

รายการ

รายรับ

รายจ่าย

11 พ.ค. 59 ยอดยกมาจากการรายงานในการประชุมครั้งที่
6/2559 เดือนมิถุนายน 2559

1,775,068.02

25 มิ.ย. 59 ดอกเบีย้ เงินฝาก
28 มิ.ย. 59 ถอนเงินนาไปเป็นเงินสดย่อยสารองจ่าย
5 ก.ค. 59 รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คงเหลือ

3,577.46

1,778,645.48
100,000.00 1,678,645.48

25,000.00

1,703,645.48

รายละเอียดประกอบเงินสดย่อยสารองจ่าย (ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ชุดที่ 38)
วัน/เดือน/ปี
รายการ
21 มิ.ย. 59 ยอดยกมาจากเดือนมิถุนายน

รายรับ
3,400.00

25 มิ.ย. 59 ดอกเบีย้ เงินฝาก
21 มิ.ย. 59 เงินสดย่อยสารองจ่าย

รายจ่าย

คงเหลือ
3,400.00

119.82

3,519.82

100,000.00

103,519.82

8 ก.ค. 59 ค่าจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ ปอมท.
8 ก.ค. 59 จ่ายค่าโล่ไม้ จานวน 2 โล่ พร้อมค่าจัดส่ง
25 ก.ค. 59 ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29-31 ก.ค. 2559
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

6,200.00

97,319.82

3,103.00
20,000.00

94,216.82
74,216.82

รายชื่อสมาชิก ปอมท. ทีค่ า้ งชาระเงินสนับสนุนการดาเนินงานของ ปอมท. พ.ศ. 2558 (ต.ค. 2557–ก.ย. 2558)
ลาดับที่
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

มหาวิทยาลัย/สถาบัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ชาระ
18 กุมภาพันธ์ 2559
3 มีนาคม 2559
9 มีนาคม 2559
10 มีนาคม 2559
10 มีนาคม 2559
10 มีนาคม 2559
15 มีนาคม 2559
17 มีนาคม 2559
21 มีนาคม 2559
22 มีนาคม 2559
22 มีนาคม 2559
24 มีนาคม 2559
24 มีนาคม 2559
28 มีนาคม 2559
31 มีนาคม 2559
31 มีนาคม 2559
18 เมษายน 2559
19 เมษายน 2559
20 เมษายน 2559
20 เมษายน 2559
21 เมษายน 2559
25 เมษายน 2559
3 พฤษภาคม 2559
4 พฤษภาคม 2559
11 พฤษภาคม 2559
5 กรกฎาคม 2559

ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ชาระเงินสนับสนุนการดาเนินงานของ ปอมท. จานวน
25,000 บาท สาหรับปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. 2558–ก.ย. 2559) เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2559 แล้ว แต่ยังคงค้างชาระ
เงินสนับสนุนการดาเนินงานของ ปอมท. ในปีงบประมาณ 2558 ประธานจึง ขอหารือแนวทางการดาเนินงานของ
ปอมท. ในประเด็นนี้ ให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเพื่อหาข้อยุติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานสถานะการเงินของ ปอมท. ตามที่ผอู้ านวยการฝ่ายการเงินเสนอ
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1.4

เรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ
ประธานขอความร่วมมือประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ถ้ามีเรื่องของมหาวิทยาลัย/สถาบัน

ทีต่ ้องการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอให้สรุปเป็นเอกสารจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีเรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 2 เรื่อง ดังนี้
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยท่านอธิการบดีได้ประกาศยืนยันแล้วว่าจะกลับไปเปิดภาคเรียนแบบเดิม
ในปีการศึกษา 2560
- การดาเนินการเพื่อเปลีย่ นสถานภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ขณะนี้
ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ใน
วาระที่ 2 ซึ่งมีผู้แทนของมหาวิทยาลัย จานวน 5 ท่าน ได้แก่ รองอธิการบดี (2 ท่าน) ผู้ช่วย
อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ และนิตกิ ร เข้าไปร่วมชีแ้ จง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีเรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 3 เรื่อง ดังนี้
- อยู่ระหว่างการนาเสนอ ร่าง พ.ร.บ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... เข้าสู่การพิจารณา
ของส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ซึ่ ง ในการร่ า ง พ.ร.บ. เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นสถานภาพเป็ น
มหาวิท ยาลั ย ในก ากั บ ของรัฐ สภาคณาจารย์ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ได้น าเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นธรรมาภิบาลและเรื่องขอบเขตการจัดการศึกษาของสถาบัน พร้อมมีการ
สารวจความคิด เห็น ของคณาจารย์ป ระกอบ และได้มีโ อกาสเข้าพบนายกสภาสถาบั น เพื่อเสนอ
ข้อคิดเห็น ทาให้ร่าง พ.ร.บ. มีการปรับเนือ้ หาในบางส่วน
- การจัด Retreat ระหว่างสภาสถาบันกับกรรมการสภาสถาบัน เพื่อการทบทวน core competency
ของมหาวิทยาลัย คืออะไร รวมไปถึง การพิจารณายกระดับคุณ ภาพการศึกษา และระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งที่ประชุมได้มีการยกประเด็นของ AUNQA ขึ้นมา และมีการพูดคุยกันมาก
พอสมควร ในที่สุดได้มีการตั้งคาถามว่าถึงความคาดหวังต่อคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักศึกษาว่า
จะต้องเป็นอย่างไร
- สภาคณาจารย์ จัดการศึกษาดูงานและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์ ระหว่างวั นที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 ณ คณะการ
จัดการการท่องเที่ยว ศูนย์ภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และโรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
- ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา มีการสรรหาอธิการบดีโดยมีผู้ที่ได้รับการสรรหา 2 ท่านร่วม
แสดงวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 2 เรื่อง ดังนี้
- ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ในเดือนตุลาคม 2560
- ความคืบหน้าในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง
พ.ร.บ. ได้ประกาศใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ขณะนี้ยังไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องอัตราเงินเดือน
จึงชะลอการทาสัญญาจ้างบุคลากร ซึ่งล่าสุดได้ขอ้ สรุปว่า มหาวิทยาลัยอนุมัติอัตราเงินเดือน 1.4 เท่า
และคาดว่าจะเริ่มมีการทาสัญญาจ้างแล้ว
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มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีเรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 2 เรื่อง ดังนี้
- มีการเปลีย่ นแปลงกรรมการสภาคณาจารย์ เนื่องจาก ได้รับแต่งตัง้ เป็นผู้บริหาร
- จากที่มีข่าวเรื่องการรับน้องของมหาวิทยาลัยรามคาแหง สภาคณาจารย์ได้มีโอกาสปรึกษากับท่าน
อธิการบดี ซึ่ง ท่านได้แจ้ง ว่า เนื่องจากมหาวิท ยาลั ย ได้มีน โยบายไม่ ให้ จั ด รับ น้อ งนอกสถานที่ แต่
นั ก ศึ ก ษาไปจั ด กั น เอง มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ ตั้ ง คณะกรรมการสวบสวนเพื่ อ พิ จ ารณาการลงโทษ
ภาคทัณฑ์รนุ่ พี่ไปแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีเรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 32 เรื่อง ดังนี้
- ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. กรุงเทพ ได้ หมดวาระลงแล้วเมื่อวัน ที่ 22 พฤษภาคม
2559 และจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 19 สิงหาคม เป็นการเลือกตั้งแบบทางอ้อม โดยมีจานวนกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้า ราชการ ทั้ง สิ้น 15 คน และท าการเลือ กประธานภายหลั ง ซึ่ง จะทราบผล
ประมาณวันที่ 22 สิงหาคม 2559
- นายกสภามหาวิทยาลัย ได้หมดวาระลงแล้ว และท่านได้ดารงตาแหน่งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
มาแล้ว 3 สมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548
- ขอประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนทุกท่าน ร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “Start Up Thailand 4.0
เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม” ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องเมจิก ๒
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
- ตามที่ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ประกาศขอลาออก ขณะนีร้ องประธานคนที่ 1
รักษาการแทน และได้มีประกาศเลือกตั้งซ่อมประธานสภาอาจารย์ โดยการทางานของสภาอาจารย์ก็
ยังคงดาเนินการต่อไปได้ตามปกติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีเรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
- ขณะนีม้ ีการสรรหาอธิการบดีทา่ นใหม่แทนท่านปัจจุบนั ที่จะครบวาระการดารงตาแหน่งในปลายปีนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.5 เรื่องแจ้งจากคณะ กรรมการบริหาร ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน / ฝ่ายการเงิน

/ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย / ฝ่ายกิจการพิเศษ / ฝ่ายกิจการสังคม / ฝ่ายสวัสดิการ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ปอมท.
รับรองรายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559 ณ
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(เอกสารประกอบหมายเลข 3)
มติที่ประชุม

รับรองโดยมีขอ้ แก้ไขในหน้าที่ 1 และ 3 “ดร.ณัฐวุฒิ สันตระกูล” เป็น “ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล”
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ผลการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2559
ตามที่ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท. ได้จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
คัด เลือ กอาจารย์ดีเด่ น แห่ง ชาติ ปอมท. ประจ าปี 2559 (รอบแรก) เมื่อ เสาร์ วั น ที่ 11 มิถุน ายน 2559 ณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการได้ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกรอบแรกในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึง 27 กรกฎาคม 2559 ที่ผา่ นมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์ รายงานผลการคัดเลือกเพื่อที่ประชุมรับทราบและ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ สรุปได้ดังนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติของ ปอมท. พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนีเ้ พื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ข้อ 10 การ
พิจารณาของคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกในแต่ละสาขา ให้นาเสนอต่อที่ประชุมประธานสภาอาจารย์เห็นชอบ
และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2559
จานวน 5 สาขา ดังนี้
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาสังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รืน่ รมย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขารับใช้สงั คม
รองศาสตราจารย์ ว่าที่รอ้ ยโท ดร.พิชัย สดภิบาล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อ
1. พิจารณาเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี 2559 จานวน 5 สาขาวิชา
2. พิจารณารูปแบบและขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดทาเกียรติบัตรสาหรับคณะกรรมการดาเนินการ
คัด เลื อ กอาจารย์ ดี เด่ น แห่ ง ชาติ ประจ าปี 2559 รวมทั้ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแนวทางสนั บ สนุ น การเชิ ญ
คณะกรรมการฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ในการ
ประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559
สรุปการพิจารณาและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
- เห็นชอบให้ขยายความคาประกาศเกียรติคุณให้เห็นชัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึน้
- ในปี ต่อ ไปเสนอให้มีคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ร่ว มเป็ น คณะกรรมการด าเนิน การ
คัดเลือกในแต่ละสาขา และ/หรือ เชิญคณาจารย์ที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติใน
การสัมภาษณ์
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- การเสนอชื่อคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก ฯ ขอให้แจ้งช่วงเวลาที่ดาเนินการกิจกรรมที่ชัดเจน
ตั้งแต่การร่วมประชุมฟังคาชีแ้ จง การพิจารณาเอกสารในรอบแรก รวมไปถึงการเดินทางไปค้ดเลือก
ในรอบสุดท้ายที่เป็นการสัมภาษณ์
- เสนอให้จัดทา VTR ช่วงเวลาการสัมภาษณ์ สาหรับนาเสนอก่อนการประกาศผลและมอบรางวัล
- ควรมีการสร้างกระบวนการรับรู้ร่วมกัน เริ่มตั้งแต่การนาเสนอประวัติผลงานที่ดี การนาเสนอผลงาน
ในช่วงการสัมภาษณ์ เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบ โดย ปอมท. อาจจัดทา Template การ
เขียนประวัติและผลงาน โดยนาตัวอย่างการเขียนประวัติผลงานในปีนี้ไปเป็นตัวอย่างในการเขียน
เนื่องจากบางมหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสาร หรือเขียนข้อมูลมาไม่ครบถ้วนส่งผลให้ไม่ได้รับการคัดเลือก
ดังนั้นในปีต่อไป สภาคณาจารย์ควรมีส่วนช่วยในการแนะนาว่า การเขียนประวัติและผลงานที่ดีจะต้อง
ประกอบด้วยอะไรบ้าง
- เสนอให้สภาคณาจารย์ท่ีตอ้ งการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ให้ขอ้ มูลกับผูท้ ี่ไม่ผ่านการคัดเลือกใน
รอบสัมภาษณ์ ถึงสาเหตุที่อาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกท่านอื่น ได้รับการคัดเลือกเพราะเหตุผลอะไร
หรือจัดให้มีการประกาศยกย่องขึ้นเป็นการภายในของแต่ละมหาวิทยาลัยเอง รวมถึง ปอมท. ควรมี
หนังสือขอบคุณให้กับอาจารย์ท่ีไม่ได้รับการคัดเลือกเพื่อไม่ให้เกิดความรูส้ ึกที่ไม่ดี
- เสนอให้มีเกณฑ์ หรือกติกาในการให้คะแนนในรอบสุดท้ายที่ชัดเจน และถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
- เสนอให้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติรอบแรกไว้อย่างน้อย 3 ชื่อ และในแต่ละ
สาขา ให้สามารถคัดไว้เพียง 1 ชื่อ หากผลคะแนนการพิจารณาห่างกันมาก จะได้สามารถเจาะลึกไป
ที่ลาดับที่ 1 หรือ ลาดับที่ 2 ได้มากขึ้น
- การกาหนดจานวนวันในการเดินทางลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ เพียง 1 วัน อาจจะไม่เพียงพอโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสาขารับใช้สังคม ที่จะต้องเดินทางดูสถานการณ์จริงร่วมด้วย
จากนั้นประธานได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอของที่ประชุมเพื่อการจัดทาประกาศเกียรติคุณ
ให้กับคณะกรรมการ ฯ ที่ได้ร่วมดาเนินการจนเสร็จสิ้นในรอบสุดท้าย และอาจารย์ที่ผา่ นการคัดเลือกรอบแรก
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบรายชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2559 จานวน 5 สาขา
2. อนุมัติค่าใช้จา่ ยในการจัดทาเกียรติบัตร เพื่อมอบให้กับคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2559 ทุกท่าน
3) เห็นชอบให้ทาหนังสือขอบคุณจากประธาน ปอมท. ส่ งถึงอาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ทุกท่าน
4) เห็นชอบให้ ปอมท. สนับสนุนมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งกรรมการ
เข้าร่วมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติตลอดกิจกรรมทั้งในการคัดเลือกรอบแรกและ
การสัมภาษณ์ในรอบสุดท้าย โดยให้การสนับสนุน เป็นค่าลงทะเบียนในการประชุมวิชาการ
ปอมท. ประจาปี 2559 ให้กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน ตามจานวนกรรมการที่ได้เดินทางไป
สัมภาษณ์ในรอบสุดท้าย ทั้งนี้ เพื่อเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่รางวัลและการประกาศ
เกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2559
5) เห็นชอบให้นาข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรพัฒนาในกิจกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ในปีนี้เสนอผู้รับผิดชอบเพื่อปรับปรุงการดาเนินการในปีต่อไป
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3.2 การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559
3.2.1 ประธานรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการ และเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างหัวข้อการ
เสวนาและรายชื่อวิทยากรสาหรับการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 สรุปการพิจารณาดังนี้
วันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤศจิกายน 2559
เวลา 10.30 – 12.00 น. เสวนา เรื่อง “ปรับทัศนคติอย่างไร ให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด” โดย
- รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
- ประธาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ดาเนินการเสวนา โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 13.00 – 14.30 น. เสวนา กลุม่ ย่อย
กลุ่มที่ 1 “คิดใหม่ ทาใหม่ เพือ่ การศึกษาไทยในอนาคต” โดย
- นายตวง อันทะไชย ประธานกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
- ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ดาเนินการเสวนา โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล สุนันทเกษม
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กลุ่มที่ 2 “สมรรถนะของบัณฑิตไทยสู่ประชาคมอาเซียน” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
- ปตท.
- CP/ บริษัทเบทาโกร
- สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ดาเนินการเสวนา โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปยิ ะ อุไรไพรวัน รองเลขาธิการ ปอมท.
สมาชิกสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ประชุมมอบหมายให้เป็นผู้ตดิ ต่อวิทยากร)
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
เวลา 10.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยจากงานประจาในระบบการศึกษา” โดย
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
มติที่ประชุม
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3.2.2 ประธานเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมวิชาการ ปอมท.
ประจาปี 2559 เฉพาะในส่วนกิจกรรมอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ดังนี้
- ขออนุมัติค่าจัดทาโล่รางวัลจานวน 5 โล่ ตามที่จา่ ยจริงไม่เกิน 20,000 บาท
- ขออนุมัติคา่ ใช้จา่ ยในการเดินทางของอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จานวน 5 ท่าน ท่านละ 10,000 บาท
เป็นเงิน 50,000 บาท
มติที่ประชุม

1. อนุมัติ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการประสานงานเพื่อขอการยืนยันการเข้าร่วมงานกับ
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติทงั้ 5 ท่าน
2. มอบหมาย รองเลขาธิการ ปอมท. (ผศ.ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์) จัดคณะทางานเพื่อ
ดูแลและประสานงานการสารองห้องพักและการเดินทางของอาจารย์ดีเด่นทั้ง 5 ท่าน

3.3 ข้อเสนอระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของที่ประชุม ปอมท.
สืบเนื่องจากที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 - 6/2559 ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เช่น ระบบโควต้า ระบบการ
สอบตรง ระบบการรับตรง ระบบแอดมิชชัน ห้วงเวลาในการสอบ GAT/PAT โดยในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่
6/2559 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีมติเห็นชอบรูปแบบการรับ บุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 2 รูปแบบ ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสรุปข้อเสนอแนะเพื่อนาเสนอต่อรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสที่ ที่ประชุม ปอมท. จะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
แบบ 1

แบบ 2

เดือนมกราคม

1 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์

1 - 14 กุมภาพันธ์

15 - 28 กุมภาพันธ์

ต้นมีนาคม (หลัง GAT PAT)

ต้นมีนาคม (ก่อน GAT PAT ครัง้ ที่ 2)

สอบ GAT PAT วิชาสามัญ ครัง้ ที่ 2

15 - 28 กุมภาพันธ์

16 - 31 มีนาคม

ประกาศผล GAT PAT ทั้งสองครัง้

สัปดาห์ที่ 2 เดือนมีนาคม

ต้นเมษายน (ก่อนสงกรานต์)

ยื่น Admission กลาง .... คณะ

ปลายมีนาคม

สัปดาห์ทื่ 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 ครัง้ ที่ 1
สอบ ONET

ประกาศผล Admission รอบสอง

สรุปผลการพิจารณาที่ประชุมเห็นชอบให้นาเสนอรูปแบบที่ 2 โดยปรับข้อความจากคาว่า GAT / PAT
วิชาสามัญ เป็น “ชุดข้อสอบกลาง” โดยมีแนวความคิดในการพิจารณาของที่ประชุม ดังนี้
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1. ต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อระบบการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนใช้ชีวิตอย่างปกติอยู่ในโรงเรียนจนจบการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้
แต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน คัดเลือกโควต้า (นักเรียนพิเศษ ดีเด่น กีฬา ท้องถิ่น ฯลฯ) ได้ในช่วงเดือน
มกราคม โดยใช้ GPAX/GPA 5 เทอม ทั้งนีต้ ้องไม่ใช่การสอบตรงแบบเปิดรับทั่วไป
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ผลการสอบชุดข้อสอบกลางในการคัดเลือก ทั้งนี้ ชุดข้อสอบกลางต้องได้
มาตรฐาน และสามารถวัดได้และสอดคล้องกับหลักสูตร และเนือ้ หาที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ไม่เห็นด้วยกับการที่มหาวิทยาลัยจัดสอบตรง และต่างคนต่างจัดสอบ
5. แก้ปัญหาจานวนนักศึกษาไม่ครบ (ที่วา่ ง) ในแต่ละสาขาวิชา เนื่องจากการสละสิทธิ์ โดยต้องจัดให้มี
ระบบ Clearing House ที่ชัดเจน
ทั้งนีก้ ารกาหนดช่วงเวลาดังกล่าว เป็นแนวคิดที่มีการเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน มาเป็นระบบเดิม
มติที่ประชุม

เห็นชอบการกาหนดแนวทางระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยขอความ
อนุเคราะห์ ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์)
จัดทาสรุปรายงานแนวทางและกระบวนการรับนักศึกษา แบบที่ 2 เพื่อนาเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1

การแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติท่ี 39/2559

สืบเนื่องจาก ปอมท. ได้เข้าพบกับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อนาเสนอรายละเอียดผลสรุปแนวทางวิธีการสร้างธรรมาภิบาลใน
สถาบัน อุดมศึกษาที่ได้จากการประชุ มร่ว มกันของผู้แทนทั้ง 5 ฝ่า ย ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ กษาธิการมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันกับแนวทางวิธีการสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาที่ ปอมท. นาเสนอ โดยมอบให้
สกอ. นาไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ซึ่งในข้อที่ 4 ของผลสรุปแนวทางของ ปอมท. ที่
เสนอว่า ในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ สกอ. ควรออกข้อกาหนดเกณฑ์มาตรฐานของ
สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เพื่อใช้ในการกากับดูแลมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้มีคาสั่ง ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 (เอกสารประกอบหมายเลข 4) ซึ่งมีบางประเด็นที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลที่ ปอมท. นาเสนอ แต่มีความแตกต่างกั นที่คาสั่ง ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ มุ่งเน้นไปที่นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ไม่รวมไปถึงอธิการบดี
และไม่บังคับใช้กับนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้
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สรุปข้อเสนอตามแนวทางของ ปอมท.
- นายกสภามหาวิทยาลัย ดารงตาแหน่งในเวลาเดียวกัน
ได้ไม่เกิน 1 มหาวิทยาลัย และดารงตาแหน่งต่อเนื่องกัน
ได้ ไม่เกิน 2 วาระ

คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 ข้อ 3
(1) ผู้ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจะดารงตาแหน่ง
นายกสภาสภาสถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันเกินสามแห่ง
ไม่ได้
(2) ผู้ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจานวนสองแห่ง
แล้ว อาจได้รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่ ง นายกสภา
สถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอีกได้
ไม่เกินหนึ่งแห่ง
(3) ผู้ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจานวนหนึ่งแห่ง
แล้ ว อาจได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง นายกสภา
สถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอีก
ได้ไม่เกินสองแห่ง
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดารงตาแหน่ง (4) ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาจานวนสี่
ในเวลาเดีย วกั น ได้ ไ ม่เกิ น 3 มหาวิทยาลั ย และด ารง
แห่ง แล้ ว ไม่อ าจได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายกสภา
ตาแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 2 วาระ
สถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาใน
เวลาเดียวกันได้อีก
- อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ต้องมีอายุไม่เกิน
ไม่มี
60 ปี และดารงตาแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แนวทางการดาเนินการในเรื่องธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
ในประเด็นที่นอกเหนือจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่ง ที่ 39/2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ส าหรับ การน าเสนอเรื่อ งธรรมาภิ บ าลในสถาบั น อุ ด มศึ กษาที่ เป็ น ความเห็ น ร่ว มกั น ของที่ป ระชุ ม ปอมท. ต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสการเข้าพบเพื่อยื่นข้อเสนอแนะเรื่องระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษา
มติที่ประชุม

ประธานขอให้ที่ประชุม ศึกษาถึงผลดีและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้คาสั่ง และนาไป
สรุปผลในการประชุมครั้งหน้า

4.2 การจัดทาจุลสาร ปอมท. ประจาเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559
ผศ.ดร.วีรพล แสงปัญญา ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท. เสนอร่างรายละเอียดการจัด ทา
จุลสาร ปอมท. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสาร ผลงานและกิจกรรมของ ปอมท. ในรอบ 6 เดือน
(ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม และฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม – มกราคม) โดยในฉบับที่ 1 จะมีเนือ้ หาดังนี้
1. ปกหน้า พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2. ปกหลัง รายชื่อคณะกรรมการ ปอมท. ชุดที่ 38
3. สารจากประธาน ปอมท.
4. ภาพกิจกรรมของ ปอมท. (การประชุม การเข้าพบรัฐมนตรี การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นฯ)
5. ประกาศรายชื่อผู้ท่ไี ด้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จานวน 5 สาขา
6. ข้อเสนอ ปอมท. ให้ทบทวนการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2559
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7. ข้อเสนอ ปอมท. แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
8. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้จดั ทาจุลสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ ปอมท. และ e-mail

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การรับเป็นเจ้าภาพและกาหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560 -2561
ครั้งที่
7/2559
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
1/2561
มติที่ประชุม

กาหนดการประชุม
29 - 31 กรกฎาคม 2559
19 - 21 สิงหาคม 2559
16 - 18 กันยายน 2559
28 – 30 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 - 17 ธันวาคม 2560
26 - 28 มกราคม 2561

เจ้าภาพจัดการประชุม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยที่ ประธาน ปอมท. สังกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอถอนจากการรับเป็นเจ้าภาพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอถอนจากการรับเป็นเจ้าภาพ
ปอมท.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยที่ ประธาน ปอมท. สังกัด

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย โกมลหิรัญ
เลขาธิการ ปอมท.
นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2559
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า ่งที่ประชุมประธานสภา
ม
าอาจารย์มหาวิ
ห ทยาลัยแหห่งประเทศไททย
คําสั
ที่ 9/2559
เรือง
อ่ การแต่งตั
ง ้งสมาชิกทีปรึ
่ กษา ปอมมท.
-----------------------------ตามทีคณะกรรมการ
ค่
รบริหารที่ประะชุมประธานสสภาอาจารย์มหาวิ
ม ทยาลัยแแห่งประเทศไททย (ปอมท.)
ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่
า งตามระเบียบที่ประชุมประธานสภา
ม
าอาจารย์มหาาวิทยาลัยแห่งงประเทศไทย ว่าด้วยการ
ก
พ.ศศ. 2557 ดังนั้น เพื่อให้การรดําเนินงานของที่ประชุม
บริหารงานนของที่ประชุม พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม
ดํา เนิน ไปด้ด้ว ยความเรียบร้
ย อ ย มีป ร ะสิท ธิภ าพแ ละเป็น ไปตามระเบีย บฯ ในการประชุ
ใ
ชมประธานสภภาอาจารย์
มหาวิทยาลลัยแห่งประเททศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 เมืมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศศ. 2559 ณ ห้หองประชุม
ราชพฤกษ์ษ์ช้ัน 1 อาคา รนวมิน ทรราาชินี มหาวิทยาลั
ท ยเทคโนนโลยีพ ระจอมมเกล้า พระนครเหนือ ที่ประชุ
ป ม มีม ติ
เห็นชอบให้แต่งตั้งสมาชิกที
ก ่ปรึกษา ปออมท. เพิ่มเติม ดังรายนามตต่อไปนี้
1. ศาสตราจจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศัศักดิ์
โดยมีวาระการดํารงตํ
า าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 22 ธันววาคม พ.ศ. 25559
สัส่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายนน พ.ศ. 25559

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชัยวุฒิ ฉัตรอุอทัย)
ประธานที่ประชุ
ป มประธานนสภาอาจารยย์มหาวิทยาลัยั แห่งประเทศศไทย

สมุดบัญชี
เงินสดรับ - จ่าย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท.ชุดที่ 38)

เอกสารประกอบหมายเลข 2

สมุดบัญชี
เงินสดย่อยสํารองจ่าย ผูอ้ ํานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.ชุดที่ 38
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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.
สมาชิกสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาการประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559
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11. รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ วงศ์สุวานิช
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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 สันตระกูล
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
อาจารย์ ดร.ภูริ วงศ์วิเชียร
นางสาวพยอม ธนมี

24. นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์

ประธานสภาคณาจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แทนประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แทนประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แทนประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แทนประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แทนประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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.
สมาชิกสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองเลขาธิการ ปอมท.
ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการสายวิชาการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
ประธานสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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 ฉัต รอุทัย ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
กล่าวขอบคุณ และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย โกมลหิรัญ เลขาธิการ ปอมท. แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับการลา
ประชุมและมอบหมายผู้เข้าประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
- รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมาย
อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์ สมาชิกสภาพนักงาน เข้าประชุมแทน
- อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มอบหมาย
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สันตระกูล สมาชิกสภาคณาจารย์ เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มอบหมาย อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล สมาชิกสภาคณาจารย์ เข้าประชุมแทน
- อาจารย์ ดร.จิด าภา สุ วรรณฤกษ์ ประธานสภาคณาจารย์ และพนั กงาน มหาวิทยาลั ย ทักษิณ
มอบหมาย นางสาวพยอม ธนมี สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าประชุมแทน
- ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มอบหมาย อาจารย์ ดร.ภูริ วงศ์วิเชียร สมาชิก
สภาคณาจารย์ 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

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

5/15
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

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559
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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 ได้มีการพูดคุยระหว่างอธิการบดี กับ
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 เนือ่ งจากต้องมีส่วนร่วมในที่ประชุมแห่ง
นี้ และยินดีรับเป็นเจ้าภาพให้ในเดือนกรกฎาคม 2559 แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ในเดือนกรกฎาคมจะมีการสัมมนาของสภาคณาจารย์ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 วัตถุประสงค์ของ
สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นและการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์ให้มีความ
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

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ 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 ทีป่ ระชุม 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
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมการประชุมรอบแรกและการเดินทางไปสัมภาษณ์ในรอบสุ ดท้ายของ
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 และเนื่องจากมีประเด็นซักถามมาที่ประธาน ปอมท. เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ
สัมภาษณ์ และเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งประธานมีความเห็น ว่า ปอมท. ควรกาหนดแนวปฏิบั ติร่ว มกัน เพื่อให้
คณะกรรมการคัดเลือกทั้ง 5 สาขาวิชา นาไปปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน
สรุปสาระสาคัญที่ประชุมพิจารณาเป็นเรื่องการขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยที่มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้
เป็นผู้สมควรยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ในรอบแรก ให้ความอนุเคราะห์ดาเนินการ และการจัดเตรียม
กลุ่มบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการ ฯ สัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดของการพิจารณาแนวทางปฏิบัติสาหรับการ
สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น 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 อย่ างกว้า 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 ทั้งสองครัง้

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 โดยเปิดโอกาสให้แต่ละ
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 ซึ่งที่ประชุม มีความเห็นว่า 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 เห็นชอบและมอบเลขาธิการประสานงานการเชิญประชุม
5.2 การรับเป็นเจ้าภาพและกาหนดการประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2559–2560
เลขาธิการ ปอมท. เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม สรุปดังนี้
ครัง้ ที่
7/2559
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
มติที่ประชุม

กาหนดการประชุม
29 - 31 กรกฎาคม 2559
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 - 17 ธันวาคม 2560

เจ้าภาพจัดการประชุม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปอมท.
รอการยืนยันมหาวิทยาลัยนครพนม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยที่ ประธาน ปอมท. สังกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
......................................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
......................................
ปอมท.
......................................
ประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยพะเยา

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 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี ครั้งที่ 2
จานวน 3 โล่ สาหรับมหาวิทยาลัยที่จะรับเป็นเจ้าภาพเดือนกันยายน รอการยืนยันจากมหาวิทยาลัยนครพนมที่จะรับ
เป็นเจ้าภาพเดือนตุลาคม และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้ยืนยันรับเป็นเจ้าภาพเดือนธันวาคมแล้ว
มติที่ประชุม

อนุมัติ
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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.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนั ชัย โกมลหิรัญ)
เลขาธิการ ปอมท.

(นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์)
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

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

เอกสารประกอบหมายเลข 4

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓๙/๒๕๕๙
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเปิดการสอนและจัดการศึกษาทั้งใน
และนอกสถานที่ตั้งโดยใช้หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลิตบัณฑิตที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
และไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สภาสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งอาศัยอํานาจและช่องว่าง
ทางกฎหมายดําเนินการในลักษณะที่ส่อเจตนาแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อให้คงอยู่ในตําแหน่ง
ต่อไป มีการกลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้าม จนกระทั่งเกิดปัญหาร้องเรียนและฟ้องร้องทางคดีเป็นจํานวนมาก
ทํ า ให้ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
แม้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พยายามใช้กลไก
ทางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวแก้ไข ทบทวน หรือดําเนินการใหม่ในเรื่องต่าง ๆ แล้ว
แต่ไม่อาจทําให้ปัญหาคลี่คลายได้โดยเร็ว การดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้จึงไม่สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล และส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยตรง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลและธํารงไว้ซึ่งความเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นสูงของสถาบันอุดมศึกษา
แต่ ล ะแห่ ง จึ ง จํา เป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขสถานการณ์ ค วามไม่ ถู ก ต้ อ งและไม่ ช อบธรรมของการดํา เนิ น การ
ของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมโดยรวมต่อไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในคําสั่งนี้ “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่อยู่ในสังกัด
และในกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และให้หมายความรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วย
ข้อ ๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา หรืออธิการบดี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีอํานาจยับยั้งการแต่งตั้งหรือการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ที่จะดํารงตําแหน่งดังกล่าว
ข้อ ๓ เพื่อให้การดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด การแต่งตั้งบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
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(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจะดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา
ในเวลาเดียวกันเกินสามแห่งไม่ได้
(๒) ผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจํานวนสองแห่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอีกได้ไม่เกินหนึ่งแห่ง
(๓) ผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจํานวนหนึ่งแห่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอีกได้ไม่เกินสองแห่ง
(๔) ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาจํานวนสี่แห่งแล้ว ไม่อาจได้รับแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันนั้นได้อีก
ผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก
ในฐานะนายกสภาสถาบันอุมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
เว้นแต่เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่นํามาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกสภา
สถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารายงานต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อปรากฏว่าสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดมีกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือมาตรฐานหลักสูตร จนอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่นิสิตนักศึกษา ระบบการศึกษา สังคม หรือประเทศชาติ
(๒) จงใจ หลี กเลี่ ยง หรือ ประวิงการปฏิ บัติต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้ อ บั งคับ ของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือคําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่สั่งการตามคําสั่งนี้หรือตามกฎหมาย
(๓) นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต
(๔) ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ภายในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจนสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
หรือสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ในการดํ าเนิ นการตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาอาจแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
ข้อ ๕ เมื่อมีกรณีตามข้อ ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีอํานาจสั่งการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
ยับยั้งการรับนิสิตนักศึกษา ปิดหลักสูตร ยุติการจัดการศึกษา หรือดําเนินการอื่นใด
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ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจขอข้อมูลจากบุคคล
หรื อ หน่วยงานที่ เ กี่ย วข้ อ ง หรื อสั่ งให้ดํ าเนิ นการในเรื่ องเกี่ ย วกั บการได้มาซึ่ ง ผู้ดํ า รงตํา แหน่ งต่ าง ๆ
ในสถาบันอุดมศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือให้ดําเนินการใด ๆ เพื่อระงับ ยับยั้ง หรือยุติ
เหตุที่เกิดขึ้นนั้น
ข้อ ๖ เมื่อมีกรณีตามข้อ ๔ และปรากฏว่าสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
เป็นสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษามีอํานาจสั่งให้
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นอยู่ในความควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๘๖
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๗ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทางอาญา ทางละเมิด
หรือทางวินัยแก่ผู้ซึ่งได้กระทําการให้เกิดเหตุตามข้อ ๔ ด้วย
ข้อ ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดมาตรการให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่นิสิตนักศึกษา
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดําเนินการตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ หรืออาจสั่งหรือมอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาอื่น
ร่วมดําเนินการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของนิสิตนักศึกษาเหล่านั้นด้วยก็ได้
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง สภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หรือบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกดําเนินการตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ไม่พ้นจากความรับผิดในความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแก่นิสิตนักศึกษา
ข้อ ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีอํานาจสั่งให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดในสถาบันอุดมศึกษาหยุดการปฏิบัติหน้าที่ พ้นจากตําแหน่งหน้าที่
หรือให้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานแห่งอื่น และแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษานั้น
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
แห่งใดต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ทั้งคณะ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน
ผู้ ซึ่ ง ถู ก สั่ ง ให้ ห ยุ ด การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ พ้ น จากตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทน
เบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์ หรือเงินประจําตําแหน่งในตําแหน่งนั้น
ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง หรื อ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ า ง ๆ ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามคํ า สั่ ง นี้
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์ หรือเงินประจําตําแหน่ง ตามระเบียบของทางราชการ
หรือตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด แล้วแต่กรณี

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๑๐ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้ ที่ได้กระทําการไปตาม
อํานาจหน้าที่โดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุ ย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้อง
รับผิดทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย
จากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ข้อ ๑๑ การแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่นิสิตนักศึกษาตามข้อ ๘ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามคําสั่งนี้ ให้เบิกจ่ายจากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นเหตุ
แห่งการนั้น
ข้อ ๑๒ เมื่อคําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามคําสั่งนี้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิโดยทันที
การนําข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ มาใช้บังคับแก่
สถาบันอุดมศึกษาอื่นนอกจากสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง ซึ่งกระทําผิดกฎหมายหรือมีกรณีตามข้อ ๔
และการแก้ไขเยียวยาโดยมาตรการปกติไม่อาจทําได้ หรือล่าช้าจนเกิดความเสียหายต่อระบบการศึกษา
หรือนิสิตนักศึกษาจํานวนมาก ให้เป็นไปตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศกําหนด
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๑๔ สถาบั น อุด มศึก ษาใดมิไ ด้ อ ยู่ ในสั งกั ด หรื อ ในกํ ากั บ ดูแ ลของกระทรวงศึ กษาธิก าร
ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกํากับดูแลหรือรักษาการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น
มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการหรือสั่งให้สถาบันอุดมศึกษานั้นปฏิบัติตามคําสั่งนี้โดยอนุโลม โดยจะขอคําแนะนํา
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยหรือไม่ก็ได้
ในกรณีที่มีปัญ หาเกี่ย วกับ การปฏิบัติต ามคํา สั่ง นี้ ให้เ ป็น ไปตามคํา วินิจ ฉัย ของรัฐ มนตรี
ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

