รายงานการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2560
วันที่ 18 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชัน้ 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
********************************************
รายนามผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

ประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
รองประธาน ปอมท.คนที่ 1
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวรรณา ศรีโรจนกุล รองประธาน ปอมท.คนที่ 2
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
เลขาธิการ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5. อาจารย์ธวัชชัย สิมมา
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท.
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุส์ วรรค์
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปอมท.
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปยิ ะ อุไรไพรวัน
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา

ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปอมท.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรริ ัตน์ แอดสกุล
ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิ งษ์ เปรมจิต
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
18. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
19. อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานาจ เอีย่ มสาอางค์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
22. อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
23. อาจารย์อมร มะลาศรี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
24. นายบุญเลิศ แก้วใส
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลืม้ ปรีชา
ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กาลังกล้า
แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
27. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตมิ า อินทรัมพรรย์ แทนประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ
แทนประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จนั ทรา แทนประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์ แทนประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31. นางสาวพยอม ธนมี
แทนประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
32. นางสาวสุนนั ทา พูลแพ
เลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
33. นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รายนามผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์ รองเลขาธิการ ปอมท.
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงานคนที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. อาจารย์ ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ลาประชุม)

3. อาจารย์เรืองศักดิ์ ภูธรธราช
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
5. นางสาววรรณภา ทองเจริญ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. อาจารย์ ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรพล นธการริจกุล รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. นายวสุ ละอองศรี
รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. นายจรัส ปันธิ
เลขานุการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี สุรกาญจน์กลุ
ประธานกรรมการฝ่ายวิจัย สภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
8. อาจารย์จิรศักดิ์ บางท่าไม้
รองประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10. อาจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ
ฝ่ายวิชาการสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
กรรมการสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพงศ์ นพเกตุ
กรรมการสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13. นางอุไร เหลืองบริสุทธิ์
กรรมการสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14. นางสุภารัตน์ เฮงโม้
เจ้าหน้าที่ สานักงานสภาคณาจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15. นายสวัสดิ์ สัตพรพันธ์
เจ้าหน้าที่ สานักงานสภาคณาจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
16. นางสาวธัญลักษณ์ พาณิชย์รุ่งอนันต์
เจ้าหน้าที่ สานักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมแถลงข่าว
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แห่งประเทศไทย (ทปสท.)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค ศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานาจ เอีย่ มสาอางค์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปฎิบัติหน้าที่ เลขาธิการที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (ปคมทร).

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
ก่อนพิธีเปิดการประชุมเป็นการฉายวีดิทัศน์แนะนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และการกล่าว
ต้อนรับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน จากนั้น
ประธาน ปอมท. กล่าวขอบคุณ แนะนาที่ประชุม ปอมท. และมอบของที่ระลึก
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
อาจารย์ ดร. สมยศ เด่นจิตเจริญ เลขาธิการ ปอมท. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องการลาประชุม
และการมอบหมายผู้เข้าประชุมดังนี้
- ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สุ จิ ต ต์ ศรี ชั ย ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กาลังกล้า รองประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการคนที่ 2 เข้าประชุมแทน
- อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง มอบหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ เลขาธิการสภาคณาจารย์ เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิ ล า ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิท ยาลั ยมหาสารคาม
มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 เข้าประชุมแทน
- ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ทิ น เวี ย นวิ วั ฒ น์ ประธานสภาพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์ กรรมการสภาพนักงาน เข้าประชุมแทน
- อาจารย์ ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
นครพนม ลาประชุม
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหมาย
รองศาสตราจารย์ กิติมา อินทรัมพรรย์ รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 3 เข้าประชุมแทน
มติท่ปี ระชุม
รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากประธาน ปอมท. และเรื่องที่ประธาน ปอมท. ได้ดาเนินการไปแล้ว
1.2.1 ประธานได้รับหนังสือจากสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ศธ 0303/ว2105 ลงวันที่ 24
กรกฎาคม 2560 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาและให้ข้อคิดเห็น เรื่อง ทิศทางการศึกษาเฉพาะทางเพื่อผลิตกาลังคน
ตามความต้องการของประเทศ นาเสนอโดย พลตารวจโท ดร.ปิยะ อุทาโย (ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตารวจ)
พลเรือตรีปิยะ อาจมุงคุณ (ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน) และ รศ.ดร.จินตนา สายทองคา (รักษาการอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวันพุธที่
30 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 – 12:00 น. ผู้สนใจให้แจ้งความประสงค์ได้ท่ปี ระธาน ขณะนีไ้ ด้ทาบทาม เลขาธิการ
เข้าร่วมประชุมแล้ว เนื่องจากประธานติดราชการ
มติท่ปี ระชุม รับทราบ

1.2.2 ประธานได้ส่งหนังสือถึงประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาคณาจารย์และข้าราชการ/
สภาคณาจารย์และพนักงาน/สภาพนักงาน คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. และผู้
ที่ได้รับ การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติทุกท่าน ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เรื่อ ง
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์กิจกรรมการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2560
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
1.2.3 ประธานได้ส่งหนังสือถึงประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประธาน สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ง
ประเทศไทย (ทปสท.) ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ปคมทร.) คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และเลขาธิ ก ารศู น ย์ ป ระสานงานบุ ค ลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “ผลกระทบจากการเปิดปิด
ภาคเรียนตามอาเซียนของสถาบั นอุดมศึกษาไทย” ในช่วงบ่ายเพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นาเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เอกสารประกอบหมายเลข 1) และในวันนีไ้ ด้เชิญสื่อมวลชนมาร่วมทาข่าวด้วย
แล้ว
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
1.3 รายงานสถานะการเงินของ ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. รายงานสถานะการเงินของ ปอมท. ดังนี้ (เอกสารประกอบหมายเลข 2)
รายงานเงินสดรับ – จ่าย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 39)
วัน/เดือน/ปี
8 มิ.ย.60
25 มิ.ย.60

รายการ
ยอดยกมารายงานในที่ประชุมเดือน กรกฎาคม 2560
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร

รายรับ

รายจ่าย

4,101.83

คงเหลือ
1,837,976.94
1,842,078.77

รายละเอียดประกอบเงินสดย่อยสารองจ่าย (ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ชุดที่ 39)
วัน/เดือน/ปี
รายการ
28 มิ.ย. 60 ยอดยกมารายงานในที่ประชุมเดือน สิงหาคม 2560
15 ส.ค. 60 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่
7/2560 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 ส.ค. 60 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายในการประชุม ปอมท. สมัย
สามัญ ครั้งที่ 7/2560
15 ส.ค. 60 ค่าของที่ระลึกสาหรับวิทยากรในการประชุม ปอมท. สมัย
สามัญ ครั้งที่ 7/2560
15 ส.ค. 60 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงหรีดงานสวดอภิธรรมศพมารดา
ศาสตราจารย์แพทย์หญิง วรรณา ศรีโรจนกุล

รายรับ

รายจ่าย
25,000.00

คงเหลือ
42,392.68
17,392.68

3,000.00

14,392.68

500.00

13,892.68

1,500.00

12,392.68

รายชื่อสมาชิก ปอมท. ที่ชาระเงินสนับสนุนการดาเนินงานของ ปอมท. พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560
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
27
28

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

วันที่ชาระ
14 กุมภาพันธ์ 2560
17 กุมภาพันธ์ 2560
20 กุมภาพันธ์ 2560
23 กุมภาพันธ์ 2560
27 กุมภาพันธ์ 2560
1 มีนาคม 2560
1 มีนาคม 2560
2 มีนาคม 2560
3 มีนาคม 2560
7 มีนาคม 2560
11 มีนาคม 2560
14 มีนาคม 2560
14 มีนาคม 2560
15 มีนาคม 2560
17 มีนาคม 2560
17 มีนาคม 2560
21 มีนาคม 2560
21 มีนาคม 2560
23 มีนาคม 2560
24 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2560
4 เมษายน 2560
7 เมษายน 2560
21 เมษายน 2560
26 เมษายน 2560
22 พฤษภาคม 2560
8 มิถุนายน 2560
---ยังไม่มียอดการชาระ---

มติท่ปี ระชุม
รับทราบ และขอให้ติดตามทวงถามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ยังคงค้างการชาระเงิน
สนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.4 เรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ
ประธานขอความร่วมมือประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ถ้ามีเรื่องของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ที่ต้องการแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ ขอให้สรุปเป็นเอกสารจัดส่งให้ฝา่ ยเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนตาแหน่งบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งขณะนีไ้ ด้เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ ที่เป็นข้าราชการ ซึ่งตาม พ.ร.บ. ไม่สามารถดาเนินการได้ และประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
แม่ โจ้ ได้ ทั ก ท้ ว งไปตามที่ ได้ เรีย นหารือ ที่ ป ระชุ ม ปอมท. ในการประชุ ม ครั้ง ที่ 7/2560 แล้ ว นั้ น โดยสรุป สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบตามแนวทางที่สภาพนักงานทักท้วง ทั้งนีเ้ ป็นไปตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยมหิดล
มติสภามหาวิทยาลัยมหิดล เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เสนอให้ ศาสตราจารย์
นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ดารงตาแหน่ง อธิการบดี คนใหม่ และอยู่ระหว่างการเสนอเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตัง้ ต่อไป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สืบเนื่องจากมีขอ้ ร้องเรียนกรณีการเสนอแต่งตั้ง ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผูด้ ารงตาแหน่งในคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขณะนีศ้ าลปกครองจึงให้ชะลอการเสนอ
แต่งตั้ง ฯ และให้แต่งตัง้ รักษาการแทนอธิการบดีไปพลางก่อน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผลการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ท่านใหม่ ได้แก่ อาจารย์นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อยู่ระหว่าง
การเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผลการสรรหาอธิการบดี มทร.กรุงเทพ ท่านใหม่ ได้แก่ ดร.สุกจิ นิตนิ ัย อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไป
มติท่ปี ระชุม
รับทราบ
1.5 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหาร ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ /ฝ่ายประชาสัมพันธ์ /ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน /ฝ่ายการเงิน
/ฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย /ฝ่ายกิจการพิเศษ /ฝ่ายกิจการสังคม /ฝ่ายสวัสดิการ
อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ เลขาธิการ ปอมท. ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ในการเข้าร่วมรายการ ของสถานี 13
สยามไทย ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 โดยทางรายการได้เรียนเชิญผ่านมายังท่านประธาน
ปอมท. เนื่องจาก ท่านประธานติดภารกิจในวันและเวลาดังกล่าว จึงมอบหมายให้ เลขาธิการเข้าร่วมรายการแทน
ในการเข้าร่วมรายการครั้งนี้ยังมีผู้ร่วมรายการอีกสองท่าน (ไม่รวมผู้ดาเนินการ) ได้แก่ ผศ.ดร.รัฐกร คิดการ จาก
ทปสท.และ อ.รุง่ โรจน์ ตรงสกุล จาก ทปมรภ. ซึ่งเป็นรายการ siamthai update โดยได้รว่ มพูดคุยในหลายประเด็น
โดยผู้ดาเนินรายการได้เกริ่นนาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นข่าวอยู่เนือง ๆ
ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ กับมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ (ไม่มีการขอเอ่ยเจาะจงชื่อของมหาวิทยาลัย) ในที่นี้ ได้แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎ รวมถึงมหาวิทยาลัยบางแห่งที่มีปัญหาเรื่องการดาเนินงาน
ด้านบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ประเด็นหลักเรื่องการแต่งตั้งผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งบริหารในมหาวิทยาที่เป็น
ส่วนราชการ โดยไม่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ เป็นต้น บางมหาวิทยาลัยขาดธรรมมาภิบาล ทาให้เกิดการฟ้องร้อง
ในหลายๆ กรณี เพื่อให้การแก้ปัญหาทุเลาเบาบางลงไป จึงได้มีการออก มาตรา 44 ตามที่ทราบจากหน้าข่าวที่ได้
ถูกนาเสนอไปตามแต่ละช่องทางนั้นๆ ก็ยังเป็นข้อกังขาว่าเดินมาถูกทางหรือไม่ นอกจากนั้นยังได้มีการกาหนด
จานวนการรับตาแหน่งของนายกและกรรมการสภาสถาบันของผู้ทรงคุณ วุฒิ ควรมีได้ก่ีที่ จากนั้นก็ได้กล่าวถึง
การแยกกระทรวงใหม่ที่มีชื่อว่า กระทรวงการอุดมศึกษา ว่าจะแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือไม่ ก็ไ ด้มีการพูดคุย

ถึง ร่าง พรบ. ต่าง ๆ ที่ออกมา จานวน 3 ฉบับ โดยฉบับที่ได้มีการกล่าวถึงก็คือ พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงอุ ด มศึ ก ษา และ พรบ. การอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง จะวางหลั ก เกณฑ์ ต่ า ง ๆ ถึ ง บทบาทและหน้ า ที่ ของ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง กั บ มหาวิ ท ยาลั ย บทบาทของส านั ก งานปลั ดกระทรวงซึ่ ง จะมาจากส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และมีการกล่าวถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการที่จะมีส่วนช่วยในการดาเนินงานและ
ในคาแนะนาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง โดยเน้นว่าจะสรรหามาจากส่วนใดบ้าง จานวนเท่าใด เป็นต้น
มติท่ปี ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ปอมท.
รับรองรายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2560 ณ
ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารประกอบหมายเลข 3)
มติท่ปี ระชุม
รับรอง โดยมีการแก้ไข หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 3 แก้ไขจาก นายแพทย์สิทธิพร จิตต์มิตรภาพ แก้ไข
เป็น นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2560
อาจารย์ธวัชชัย สิมมา สรุปผลการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2560
เรื่อง กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม
เจริญธานี ปริน้ เซส จังหวัดขอนแก่น ดังนี้
- รายละเอียดของร่างกาหนดการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2560 มีการปรับหัวข้อการบรรยาย
ตามมติท่ปี ระชุมของคณะกรรมการจัดงาน ฯ ตามรายละเอียดในเอกสารที่สาเนาแจ้งในที่ประชุม
- พิธีเปิด และมอบโล่อาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย สาหรับ
วิทยากรต่าง ๆ ได้มีการทาบทามแล้ว คงเหลือที่ยังไม่ได้ทาบทามเฉพาะบางท่านที่ติดภารกิจและมีการปรับเปลี่ยน
จึงขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิทยากรช่วยทาบทามเบื้องต้นด้วย
- ประชาสัมพั นธ์เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการส่งบทความวิชาการ แล้วในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ทั้งนี้จะมีพิธีมอบรางวัล พร้อมเกียรติบัตรการประกวดบทความวิชาการที่
นาเสนอเป็นโปสเตอร์ ก่อนปิดงานโดย ประธานที่ประชุม ปอมท. รวมไปถึงจัดทาระบบการลงทะเบียนร่วมงาน
ออนไลน์ ในอั ต ราลงทะเบี ย นล่ ว งหน้ า 2,500.00 บาท และลงทะเบี ย นหน้ า งาน 3,000.00 บาท (อั ต รา
ค่าลงทะเบียนนีไ้ ด้ปรับแก้ไขจากการประชุมครั้งที่ 7/2560) และจะลิงค์ไปที่เว็บไซต์ ปอมท.
- คณะกรรมการ ฯ มี ม ติ ป รับ อั ต ราค่า ลงทะเบี ย นน าเสนอบทความ ในอั ต ราเดี ย ว คื อ ลงทะเบี ย น
ล่วงหน้า 2,500.00 บาท ไม่มีลงทะเบียนหน้างาน
- คณะกรรมการจัดงาน ฯ เสนอให้ ปอมท. จัดทาวีดิทัศน์ แสดงประวัติและผลงานของ ปอมท. นาเสนอ
ในพิธีเปิด
- ขอความร่ว มมื อ จากทุ ก มหาวิท ยาลั ย ที่ เป็ น สมาชิก ของที่ ป ระชุ ม ปอมท. ส่ ง บทความแห่ ง ละ 5
บทความ และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการอย่างน้อย แห่งละ 6 คน ไม่รวมที่ได้รับยกเว้น
มติท่ปี ระชุม เห็นชอบตามโครงร่างกาหนดการที่เสนอ และ

1. ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน ช่วยประชาสัมพันธ์ และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
2. ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยเจ้าภาพส่งโครงการ กาหนดการ และเอกสารการอนุมัติโครงการจัด
ประชุมวิชาการ ปอมท. ให้กับเลขาธิการ ปอมท. เพื่อจัดทาหนังสือเชิญไปยังมหาวิทยาลัย และองค์กรต่าง ๆ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 ผลการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2560
4.1.1 สืบเนื่องจากคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี 2560 ได้
ดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมที่ผา่ นมา ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
อาจารย์ดีเด่น แห่ง ชาติของที่ประชุม ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลั ยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) พ.ศ. 2559
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปอมท.) ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ข้อ 10 การพิจารณาของคณะกรรมการดาเนินการ
คั ด เลื อ กในแต่ ล ะสาขา ให้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ประธานสภาอาจารย์ เห็ น ชอบ และให้ ถื อ เป็ น ที่ สิ้ น สุ ด
(เอกสารประกอบหมายเลข 4 )
ประธานเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จารณ าผลการคั ด เลื อ กอาจารย์ ดี เ ด่ น แห่ งชาติ 5 สาขาวิ ช า
(เอกสารแจ้งในที่ประชุม) ดังนี้
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่
ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิม้ แย้ม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวานิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขารับใช้สังคม ได้แก่
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เทียมเก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติท่ปี ระชุม เห็นชอบ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
4.1.2 สืบเนื่อ งจากมติที่ป ระชุม ครั้งที่ 7/2559 เห็ นชอบให้ ปอมท. จัดท าเกีย รติบัต รเพื่อมอบให้กับ
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติ ประจาปี 2560 ประธานเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณางบประมาณค่าจัดทาเกียรติบัตรจานวน 75 ใบ และค่า
จัดส่งทางไปรษณีย์ตามค่าใช้จา่ ยจริงจานวนเงินไม่เกิน 5,000.00 บาท (ห้าพันบาท)
มติท่ปี ระชุม อนุมัติตามหลักการที่เคยปฏิบัติ
4.1.3 สืบเนื่องจากมติที่ประชุม ครัง้ ที่ 7/2559 เห็นชอบให้ ปอมท. สนับสนุนมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่ไ ด้
ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งกรรมการเข้าร่วมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติตลอดกิจกรรมทั้งในการคัดเลือกรอบ
แรกและการสัมภาษณ์ในรอบสุดท้าย โดยให้การสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี
2560 ให้กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน ตามจานวนกรรมการที่ได้เดินทางไปสั มภาษณ์ในรอบสุดท้าย ทั้งนี้ เพื่อเข้าร่วม
เป็นเกียรติในพิธีมอบโล่รางวัลและการประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2560

ผู้อ านวยการฝ่ายพั ฒ นาบุ คลากรมหาวิทยาลั ยและรองเลขาธิการ (ผศ.ดร.นวลสวาท หิรัญ สกลวงศ์ )
ขอแจ้งผลสรุปรายชื่อกรรมการที่ได้เดินทางไปสัมภาษณ์ในรอบสุดท้ายจานวนทั้งสิ้น 49 คน (เอกสารประกอบ
หมายเลข 5)
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบประมาณสนับ สนุน ค่าลงทะเบียนในการประชุม วิชาการ ปอมท.
ประจาปี 2560 ให้กับ 17 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ตามจานวนกรรมการที่ได้เดินทางไปสัมภาษณ์ ในรอบสุดท้าย
จานวนทั้งสิน้ 49 คน คนละ 3,000.00 บาท เป็นเงิน 147,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
มติท่ปี ระชุม อนุมัติตามเสนอ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามตามหลักการที่เคยปฏิบัติ
4.1.4 ประธานเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมวิชาการ ปอมท.
ประจาปี 2559 เฉพาะในส่วนกิจกรรมอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ดังนี้
- ขออนุมตั ิค่าจัดทาโล่รางวัลจานวน 5 โล่ ตามที่จา่ ยจริงไม่เกิน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
- ขออนุมตั ิค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จานวน 5 ท่านๆละ 10,000.00 บาท
เป็นเงิน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
มติท่ปี ระชุม อนุมัติตามเสนอ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามตามหลักการที่เคยปฏิบัติ
4.2 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุ ห รัน พั น ธุ์ส วรรค์ ผู้อ านวยการฝ่ ายวิเคราะห์ น โยบายและแผน และ
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้นาเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดและผลกระทบจากการออก
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา
(เอกสารประกอบหมายเลข 6) เพื่อขอทราบความคิดเห็นต่อประเด็น ข้อ 4 ที่ระบุให้ “ในการดาเนินการเพื่อให้มี
สภาคณาจารย์ตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาให้คณาจารย์และบุคลากรอื่นของสถาบันอุดมศึกษานั้น ซึ่ง
มิได้เป็นคณาจารย์แต่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของสถาบันอุดมศึกษานั้นมีสิทธิเลือกและดารงตาแหน่ งในสภา
คณาจารย์ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้ ตามความในวรรค
หนึ่ง มิให้มีผลกระทบต่อผู้ดารงตาแหน่งในสภาคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ก่อนวันที่คาสั่งนี้ใช้บังคับ
หรืออยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ดารงตาแหน่งในสภาคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาในวันที่คาสั่งนี้
ใช้บังคับ”
โดยสรุปที่อภิปรายถึงเจตนารมย์ของการออกคาสั่ง มุ่งเน้นไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ ไม่ได้หมายรวมถึงมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่ต้องการ
ให้ตัวแทนของบุคลากรทั้ง 2 สาย คือสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
สถาบั นอุดมศึ กษา อย่างไรก็ตามเนื่องจากที่ประชุมมีเวลาจากัด ประธานจึงเสนอให้นาไปพิจารณาต่อในการ
ประชุมครั้งต่อไป
นอกจากนี้ ข้อ ความตาม ข้อ 2 ของคาสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 ที่ระบุว่า
“เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารงานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ให้
สถาบันอุดมศึกษามีอานาจแต่งตั้งบุคคลใดที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็ นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษามาดารงตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้ สาหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ โดยความในวรรคหนึ่ง
ให้นามาใช้บังคับกับผู้ซ่ึงดารงตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หรือหั วหน้าหน่วยงานที่

เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อยู่ในวันก่อนวันที่คาสั่งนีใ้ ช้บังคับ และผู้ซ่งึ อยู่ในระหว่างกระบวนการสรร
หาผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวในวันที่คาสั่งนีใ้ ช้บังคับด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท. ได้แสดงความคิดเห็น
ถึงเจตนารมย์ของข้อ 2 จากการสอบถามผู้เกี่ยวข้องอย่างไม่เป็นทางการว่า เพื่อแก้ปัญหาของสถาบันอุดมศึกษาที่
ไม่สามารถสรรหาบุคคล อาจด้วยเหตุที่ยังไม่มี บุคคลที่เหมาะสม ทาให้ ต้องแต่งตั้งบุคคลเพื่อรักษาการ จึงได้เปิด
โอกาสให้สภามหาวิทยาลัยสามารถสรรหาบุคคล มาทาหน้าที่ได้
มติท่ปี ระชุม
นาไปพิจารณาต่อในการประชุมครัง้ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่องการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตภาคอีสาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปอมท. และ
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยสรุปดังนี้
ตามที่มีข่าวสถานการณ์ภัยพิบัติ น้าท่วม-น้าป่าไหลหลากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 2829 กรกฎาคม 2560 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน ถูกกระแสน้าซัดพังเสียหายหลายหลัง ประชาชน
ต้องอพยพ และได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น จึงเห็นควรนาเรื่องการให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยที่ประสบภัยน้า
ท่ ว ม พิ จ ารณาให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณตามที่ เ ห็ น สมควรเพื่ อ น าไปใช้บ รรเทาทุ ก ข์แ ละเยี ย วยาผู้ ที่ ได้ รั บ
ผลกระทบผ่านทางกิจกรรมของเครือข่ายสมาชิก ปอมท. ภาคอีสาน
แนวทางการพิจารณา การมอบเงินสนับสนุนเพื่อนาไปทากิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมอบผ่าน
ทางประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้ รับผลกระทบ โดยขอให้รายงานผลการ
ดาเนินงานในการประชุมครั้งต่อไป
มติท่ปี ระชุม เห็นชอบให้กลุ่มมหาวิทยาลัยในพืน้ ที่ภาคอีสาน ทีไ่ ด้รับผลกระทบหารือและเสนอโครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ประสบภัย
5.2 การรับเป็นเจ้าภาพและกาหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560 - 2561
ครั้งที่ กาหนดการประชุม
เจ้าภาพจัดการประชุม
6/2560 23 - 25 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7/2560 21 - 23 กรกฎาคม 2560
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8/2560 18 - 20 สิงหาคม 2560
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9/2560 15 - 17 กันยายน 2560
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10/2560 20 - 22 ตุลาคม 2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11/2560 23 - 24 พฤศจิกายน 2560
การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2560
12/2560 15 - 17 ธันวาคม 2560
มหาวิทยาลัยพะเยา
1/2561 26 - 28 มกราคม 2561
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประธาน ปอมท. ชุดที่ 40
2/2561 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3/2561 23 – 25 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4/2561 .. – .. เมษายน 2561
-รอผลการทาบทามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5/2561 25 – 27 พฤษภาคม 2561
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มติท่ปี ระชุม ขอความอนุเคราะห์สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเป็นเจ้าภาพในเดือนเมษายน 2561
รวมถึงขอเชิญชวนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รับเป็นเจ้าภาพ ในช่วงเวลาที่เหลือ

5.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร บรรยายเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของประธานสภาอาจารย์” ให้ท่ี
ประชุมได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
มติท่ปี ระชุม กาหนดให้มีการแลกเปลี่ยนความรูโ้ ดยนาสนอในการประชุมครั้งต่อไป
-เนื่องจากที่ประชุมมีการแถลงข่าวในช่วงบ่าย จึงได้งดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้5.4 สรุปการแถลงข่าว “ผลกระทบจากการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาไทย”
สืบเนื่องจาก ที่ประชุม ปอมท. ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เห็นสมควรให้ ปอมท. เป็นแกนนาในการ
รวมฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน จัดประชุมหารือร่วมกัน เพื่อ รับฟังความ
คิดเห็น และหาข้อสรุปเพื่อการดาเนินการต่อไป นั้น
เมื่อเวลา 14.30 น. ที่ประชุมจึงได้จัดแถลงข่าวในประเด็นข้างต้น โดยมีรายชื่อวิทยากรร่วมแถลงข่าวดังนี้
1) ประธาน ปอมท. (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย)
2) รองประธาน ปอมท. คนที่ 1 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร )
3) ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.)
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ)
4) ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย (รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา)
5) ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ)
6) ผู้แทนประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ปคมทร.) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานาจ เอีย่ มสาอางค์) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7) ผู้แทนศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ CHES
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค)
ภายหลังจากการนาเสนอประเด็นสภาพปัญหา ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่พบ และการดาเนินงานที่ผา่ นมาของที่
ประชุม จากองค์กรต่างๆ ที่ประชุม ได้มีข้อสรุปเป็ นข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี โดยมีสาระสาคัญ ที่
ต้องการนาเสนอดังนี้
“ตามที่ที่ป ระชุม อธิการบดี แห่ง ประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีม ติ ให้ส ถาบั น อุ ด มศึ กษาปรับ เปลี่ย นปฎิทิ น
การศึกษาตามอาเซียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยสถาบันอุดมศึกษาเกือบทุกแห่งต้องปรับเปลี่ยนภาคการศึกษา
ที่ 1 เป็นเปิดเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม และเปิดภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ทั้งนีโ้ ดยความสมัคร
ใจ อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2561 ทปอ. ได้มีมติกาหนดตารางเวลาของระบบการสอบคัดเลือกนิสิตนักศึกษาไว้
แล้วตามแนวทางการเปิด-ปิดเทอมแบบอาเซียน ซึ่งจะกระทบต่อมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณากลับมาเปิด-ปิดเทอม
ตามปกติ(เดือนมิถุนายน) จะไม่สามารถดาเนินการได้ครบตามขั้นตอน ประกอบกับข้อมูลสถิติการเปิด -ปิดเทอม
ของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนพบว่ายังมีการเปิดปิดที่ไม่ตรงกัน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนการเปิดเทอม ดังกล่าวจึงทา
ให้ระบบการศึกษาไทยขาดเอกภาพ เนื่องจากไม่มีความต่อเนื่องระหว่างอุดมศึกษากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สร้าง
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การเกณฑ์ท หาร การ
สมัครงาน เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและ ทรัพยากรน้า เนื่องจากในภาคการศึกษาที่ 2 เป็นช่วงฤดูร้อนของ
ประเทศไทย ทาให้สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ไฟฟ้าและน้าเป็นจานวนมาก อีกทั้งยังทาให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้

ของนักศึกษาลดลง เพราะอากาศที่ร้อนจัด และยังเป็นอุปสรรคต่อการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องจาก
เดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งวัฒนธรรมไทย และมีวันหยุดยาวหลายวัน ดังนั้น 6 องค์กร ได้แก่ ปอมท. ทปสท.
ปคมทร. ส.ค.ศ.ท. CHES และสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทยมีความเห็นตรงกันว่าการกาหนดวันเปิด-ปิด
ภาคเรียนของไทยควรกาหนดตามสภาพภูมิ อากาศและวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยให้สถาบันอุดมศึกษาเปิด
ภาคการศึกษาที่ 1 ในเดือนมิถุนายนและเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ภายในสิน้ เดือนมีนาคม โดยขอให้นายกรัฐมนตรีเร่ง
พิจารณาทบทวน เพื่อให้สามารถเริ่มเปิด-ปิดภาคเรียนตามข้อเสนอดังกล่าวได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป”
มติท่ปี ระชุม เห็นชอบตามแนวทางที่ท่ปี ระชุมพิจารณา และมอบประธาน ปอมท. ประสานงานการเข้าพบ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เลิกประชุม เวลา 17.00 น.

อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
เลขาธิการ ปอมท.

นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้จัดทารายงานการประชุม
นางสาวสุนนั ทา พูลแพ
ผู้ช่วยจัดทารายงานการประชุม

