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รายงานการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
ครั้งที่ 4/2560
ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น 3 สานักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตาบลเมืองศรีไค อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
-----------------------รายนามผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
ประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
เลขาธิการ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์ รองเลขาธิการ ปอมท.
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงานคนที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. อาจารย์ธวัชชัย สิมมา
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุส์ วรรค์
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปอมท.
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปยิ ะ อุไรไพรวัน
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์ ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10. อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลืม้ ปรีชา
ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจิตต์ ศรีชัย

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
13. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรริ ัตน์ แอดสกุล
ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
17. อาจารย์ ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม
18. อาจารย์เรืองศักดิ์ ภูธรธราช
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19. อาจารย์อมร มะลาศรี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
20. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
แทนประธานสภาคณาจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
21. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
แทนประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
22. อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ
แทนประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพักตร์ ศรีไวย์
แทนประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมตรี ปะการะสังข์
แทนประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25. อาจารย์พริ ุฬห์พัฒน์ ภูน่ ้อย
แทนประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26. อาจารย์ จ่าสิบเอกสุพจน์ เทียมเมฆา
แทนประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
27. นายจรัส ปันธิ
แทนประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28. นางสาวสุนนั ทา พูลแพ
เลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
29. นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รายนามผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปอมท.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 28 -30 เมษายน 2560

3

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ธรรมานนท์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานาจ เอี่ยมสาอางค์
8. นางสาววรรณภา ทองเจริญ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย โกมลหิรัญ
2. อาจารย์ ดร.โกวิท น้อยโคตร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รานี สุรกาญจน์กลุ
4. อาจารย์เทวา แก้วศักดาศิริ
5. นางสาวเพ็ญพิชญา ปิดตะ
5. อาจารย์จิรศักดิ์ บางท่าไม้
6. นางสุนนั ทา อินทเจริญ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิรกิ ูล
8. อาจารย์ศุภชัย ฉัตรจรัสกูล
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ สมุทเสนีโต
10. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
11. นางสาวพยอม ธนมี
12. นางสุภารัตน์ เฮงโม้
13. นายสวัสดิ์ สัตพรพันธ์

ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ปรึกษาสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประธานฝ่ายวางแผนพัฒนาสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม
รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สมาชิกสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กรรมการ สภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ สภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
เจ้าหน้าทีส่ านักงานสภาคณาจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เจ้าหน้าทีส่ านักงานสภาคณาจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เวลา 9.00 น. ที่ประชุม ปอมท.และคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ลงทะเบียนและเข้าประจาที่นั่ง ณ ห้อง
ประชุมวารินชาราบ เพื่อร่วมพิธีเปิดการประชุม โดยมีสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็ นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมที่ประชุม ปอมท. และการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.
เวลา 9.30 เป็นการฉายวีดิทัศน์แนะนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์
ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและกล่าวสุนทรพจน์
เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชั ย วุฒิ ฉัต รอุ ทั ย ประธาน ปอมท. และนายคมกฤช ชนะศรี
ประธาน ปขมท. กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่อนุเคราะห์รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
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ต่อจากนั้น ประธาน ปอมท. ได้ขอให้ ผู้เข้าร่วมประชุม ปอมท. และ ปขมท. กล่าวแนะน าตนเองต่อ ที่
ประชุม และดาเนินการประชุมในส่วนของ ปอมท. ตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1

การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
อาจารย์ ดร. สมยศ เด่นจิตเจริญ เลขาธิการ ปอมท. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องการลาประชุม
และการมอบหมายผู้เข้าประชุมดังนี้
- รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
มอบหมาย อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 เข้าประชุมแทน
- อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มอบหมาย
อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพักตร์ ศรีไวย์ กรรมการสภาคณาจารย์เข้าประชุมแทน
- ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหมาย
นายจรัส ปันธิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภาพนักงาน เข้าประชุมแทน
- รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ มอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร. ประทุม ฤกษ์กลาง กรรมการสภาคณาจารย์ เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์ กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าประชุม
แทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมาย
อาจารย์พริ ุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย รองประธานสภาพนักงาน เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
มอบหมาย อาจารย์ จ่าสิบเอกสุพจน์ เทียมเมฆา เข้าประชุมแทน
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
1.2

เรื่องแจ้งจากประธาน ปอมท. และเรื่องที่ประธาน ปอมท. ได้ดาเนินการไปแล้ว
1.2.1 หนังสือจาก สกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ว355 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา
08.30 -16.30 น. ณ ห้อ งประชุ ม พี รสิท ธิ์ คานวณศิ ล ป์ วิท ยาลั ย การปกครองท้ อ งถิ่น มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระหมายเลข 1
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
1.2.2 หนังสือข้อเสนอแนะของ ปอมท. ถึง รมต. และ ทปอ. ที่ ปอมท.5960(1)/18 ลงวันที่ 27 มีนาคม
2560 เรื่องขอเสนอความคิดเห็นของที่ประชุม ปอมท. เรื่อง ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งได้แจ้งเวียนไปยังที่ประชุมเพื่อทราบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระหมายเลข 2
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 28 -30 เมษายน 2560
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มติท่ปี ระชุม รับทราบ
1.2.3 คาสั่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่ 3/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน
2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560
ถึงวั น ที่ 30 กัน ยายน 2560 สั่ ง ณ วั น ที่ 3 เมษายน 2560 รายละเอี ย ดปรากฎตาม เอกสารประกอบวาระ
หมายเลข 3
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
1.2.4 กาหนดการประชุม คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ รอบแรก ในวันที่
3 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิ ทยาลั ยศรีน ครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารประกอบวาระหมายเลข 4 การนี้ ประธานได้ มี ห นั ง สื อ เชิ ญ ถึ ง ประธานสภา ฯ ทุ ก แห่ ง และขอความ
อนุเคราะห์ประสานไปยังคณะกรรมการ ฯ ของมหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
1.3 รายงานสถานะการเงินของ ปอมท.
ประธาน ปอมท. รายงานสถานะการเงินของ ปอมท. ดังนี้ (เอกสารประกอบหมายเลข 5)
รายงานเงินสดรับ – จ่าย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 39)
รายจ่าย
คงเหลือ
วัน/เดือน/ปี
รายการ
รายรับ
3 มี.ค. 60
7 มี.ค. 60

11 มี.ค. 60
14 มี.ค. 60
14 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
17 มี.ค. 60
17 มี.ค. 60
21 มี.ค. 60

ยอดยกมาจากการรายงานในทีป่ ระชุมเดือน มีนาคม
2560
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
จาก มหาวิทยาลัยบูรพา
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
จาก มหาวิทยาลัยนครพนม
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
จาก มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
จาก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1,555,546.94
25,000.00

1,580,546.94

25,000.00

1,605,546.94

25,000.00

1,630,546.94

25,000.00

1,655,546.94

25,000.00

1,680,546.94

25,000.00

1,705,546.94

25,000.00

1,730,546.94

25,000.00

1,755,546.94

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 28 -30 เมษายน 2560
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วัน/เดือน/ปี
21 มี.ค. 60
22 มี.ค. 60
23 มี.ค. 60
24 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
3 เม.ย. 60

3 เม.ย. 60

4 เม.ย. 60
7 เม.ย. 60
10 เม.ย. 60
21 เม.ย. 60
21 เม.ย. 60

รายการ
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หักค่าบริการโอนเงินค่าสมาชิก
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เบิกเงินสดย่อยสารองจ่าย ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน
ปอมท. ชุดที่ 39
ค่าใช้จ่ายสาหรับ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สภาอาจารย์สคู่ วาม
เป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หักค่าบริการโอนเงินค่าสมาชิก
*รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (ครัง้ ที่ 1)
*รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (ครัง้ ที่ 2)

รายรับ

รายจ่าย

25,000.00

คงเหลือ
1,780,546.94

25.00
25,000.00

1,780,521.94
1,805,521.94

25,000.00

1,830,521.94

25,000.00

1,855,521.94
100,000.00

1,755,521.94

67,500.00

1,688,021.94

25,000.00

1,713,021.94

25,000.00

1,738,021.94
25.00

4,990.00

1,737,996.94
1,742,986.94

19,990.00

1,762,976.94

* มทร.ธัญบุรี แจ้งว่าจะนาเงินสดจานวน 20 บาท มาจ่ายให้กับที่ประชุมเพื่อให้เต็มจานวน 25,000.00 บาท
รายละเอียดประกอบเงินสดย่อยสารองจ่าย (ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ชุดที่ 39)
วัน/เดือน/ปี
รายการ
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ
6 มี.ค. 60
3 เม.ย. 60
24 เม.ย. 60

ยอดยกมาจากการรายงานในทีป่ ระชุมเดือน มีนาคม 2560
ฝากเงินสดย่อยสารองจ่าย ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.
ชุดที่ 39
100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท. ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่
28 - 30 เม.ย. 60 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

52,662.93
152,662.93
25,000.00

127,662.93

รายชื่อสมาชิก ปอมท. ที่ชาระเงินสนับสนุนการดาเนินงานของ ปอมท. พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 25 เมษายน 2560
ลาดับที่

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

วันที่ชาระ
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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
มติท่ปี ระชุม

มหาวิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กาลังดาเนินการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
รับทราบ และรับรองรายงานการเงิน

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

1.4

เรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ
ประธานขอความร่วมมือประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ถ้ามีเรื่องของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ที่ต้องการแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ ขอให้สรุปเป็นเอกสารจัดส่งให้ฝา่ ยเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สภาคณ าจารย์ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ จั ด เสวนาวิ ช าการ หั ว ข้ อ การบริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2
อาคารสยามบรมราชกุ ม ารี เพื่ อ ร่ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้เกี่ ย วกั บ แนวทางการบริ ห า รจั ด การด้ า นต่ า ง ๆ ของ
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 28 -30 เมษายน 2560

8

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก และเพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็น
โอกาสอันดีที่คณาจารย์ นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รู้จักและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ Associate Professor Kenneth Paul Tan (Associate Dean for
Academic Affairs) Lee Kuan Yew School, National University of Singapore (NUS) และ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐประศาสนสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญที่ป ระชุมที่สนใจสารองที่นั่งได้ที่
งานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สาหรับหนังสือเชิญงาน
สภาคณาจารย์ จะได้จัดส่งไปถึงมหาวิทยาลัย/สถาบันทุกแห่งอีกครั้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล
การชีแ้ จงกรณีการลาออกของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 13 ท่าน โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน
2560 เป็นต้นไป และได้มีการแต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดีแต่ละท่านในตาแหน่งเดิมโดยศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 4 เมษายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตามที่ได้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ จานวน 3 ท่าน เป็นกรรมการบริหาร ปอมท. พบปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินงาน เนื่องจากการอนุมัติบุคคลจะต้องผูกพันกับงบประมาณในการเดินทาง ซึ่งงบประมาณ
ของสภาคณาจารย์ มีไม่เพียงพอ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประธานสภาคณาจารย์ได้ทาเรื่องของบประมาณ
ในการเดิน ทางให้กับ สมาชิก ทั้ง 3 ท่านเป็นการเฉพาะ เพื่อแก้ไขปั ญ หาเฉพาะหน้าไปก่อน ทั้งนี้ ที่ประชุม สภา
คณาจารย์ ในการประชุมที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้มีมติเห็น ชอบให้กาหนดหลักการในการอนุมัติ
งบประมาณในคราวต่อ ๆ ไปเพื่อแจ้งต่อที่ประชุม ปอมท. ทราบ ดังนี้ 1) ในการประชุม ปอมท. แต่ละครัง้ จะมีผแู้ ทน
1 คน ซึ่งได้แก่ประธานสภาคณาจารย์ เข้าร่วมประชุม 2) สภาคณาจารย์ยินดีให้ความร่วมมือส่งสมาชิกเป็นผู้แทน
ในคณะกรรมการบริห าร ได้อี ก 1 ต าแหน่ง 3) ในการขอความร่วมมือ ให้ท าหนังสือ ขออนุ ญ าตถึงประธานสภา
คณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนาเข้าที่ประชุม พิจารณาก่อนทาคาสั่งแต่งตั้ง และ 4) ในการเชิญสมาชิก
หรืออดีตสมาชิกร่วมเป็นกรรมการบริหารของ ปอมท. เกินกว่า 1 ตาแหน่ง ขอให้ ปอมท. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้กับสมาชิกหรืออดีตสมาชิกในตาแหน่งที่เกินนั้น จึงเสนอ ที่ประชุม ปอมท. เพื่อทราบ
มหาวิทยาลัยพะเยา
กาหนดการแข่ง ขั น กีฬ าบุ ค ลากร ส านั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์
ระหว่างวันที่ 9 – 16 มิถุนายน 2560 เนื่องจากมีหอพักที่ให้บริการไม่มาก จึงขอให้เร่งดาเนินการติดต่อไว้ล่วงหน้า
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมทัศนศึกษาโครงการ 9 เดิน
ตามรอยพ่อ สืบสานต่อพระราชปณิธาน เมื่อวันเสาร์ท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2560 เพื่อศึกษาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และสืบสานพระราชปณิธานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในการคิดพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้ านต่าง ๆ อาทิ
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 28 -30 เมษายน 2560
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โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบีย้ จ.เพชรบุรี โครงการศกึษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขา
ชะมุ้ง จ.ราชบุรี เป็นต้น
- มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ในช่วงการดาเนินการเพื่อปรับ เปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย ศิลปากรเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่ผ่านมา ประธานสภาคณาจารย์ ได้รับการเสนอให้เป็นผู้แทนใน การเข้าร่วมชีแ้ จงใน
การพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.... ในคณะกรรมการ กฤษฎีกา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่ง ทาให้มีการปรับ แก้ไข และเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ต้อง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ที่ช่วย แนะนาและปรับแก้ไข อย่างไรก็ตามคงเหลือในบางประเด็นที่
ไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ข จากนั้ น ร่ า ง พ.ร.บ. ได้ เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณ าของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณ า
ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.... ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี
จงเสรีจิตต์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมาธิการวิสามัญ ชุดนี้ด้วย ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากในขณะที่ดารงตาแหน่ง
ประธาน ปอมท. ได้นาเรื่อง เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นหลักการว่า ให้มีประธานสภาคณาจารย์หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่าง
อื่น เป็นกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกากับของมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดด้วย ซึ่ง
ขณะนั้นมีรา่ ง พ.ร.บ. ของ 3 มหาวิทยาลัย ที่ได้มีประธานสภาคณาจารย์เข้าไปร่วมเป็นกรรมาธิการ วิสามัญอยู่ด้วย
มาตราที่ได้รับการแก้ไขในชั้นกรรมาธิการวิสามัญ อาทิ มาตรา 13 ว่าด้วยกฎหมาย คุ้มครองแรงงาน โดยให้เพิ่ม
ข้อความว่า จะต้องได้สิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นผลให้ได้รับเงินชดเชยเมื่อต้อง
ออกจากงาน เมื่อผ่านการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ ยังคงมี 2 ประเด็นที่ประธานสภา ฯ ได้เสนอขอแปรญัตติใน
มาตราที่ว่าด้วย มหาวิทยาลัยสามารถกาหนดเงินเดือน ค่าตอบแทนได้ แต่เงินที่เพิ่มจะต้องไม่มาจากค่าเล่าเรียน
หรือเงินอื่นใดที่เรียกเก็บกับนักศึกษา และการ กาหนดเงิน เดือนเพิ่มขึ้นของผู้บ ริหารจะต้องเป็นอัตราเดียวกันหรื อ
ใกล้เคียงกันกับสายวิชาการ รวมถึงการให้มีสภา 2 สภา คือ สภาคณาจารย์ และ สภาพนักงานสายสนับสนุน ซึ่ง 2
ประเด็นนี้ ผลการลงมติของ สนช. ส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบ ปัจจุบันประธานสภาคณาจารย์ได้หมดวาระตั้งแต่ปีที่ผา่ นมา
และให้รักษาการ ต่อไปไม่เกิน 1 ปี จนกว่าจะมีชุดใหม่เกิดขึน้
- สภาคณาจารย์ แ ละพนั ก งาน มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ได้ เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ ก าหนด
มาตรฐานภาระงานของผู้บริหาร ตามที่ ก.พ.อ. ได้กาหนดมาตรฐานภาระงานของสายวิชาการ ตาม ประกาศ ก.พ.อ.
โดยระบุว่า แต่ละมหาวิทยาลัยหากมีความจาเป็นอาจจะงดเว้นหรือลดภาระงานของ ผู้บริหารได้แต่ให้กาหนดภาระ
งานอื่นได้ตามสมควร สภาคณาจารย์จึงเสนอให้กาหนดภาระงานอื่นของ ผู้บริหาร โดยเสนอข้อมูล 10 ข้อ พร้อมทั้ง
วิธีดาเนินการไป เพื่อกาหนดเป็นตัวชีว้ ัดที่ชัดเจน เพื่อนาไป พิจารณาต่อไป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแต่งตั้งส่วนงานเพิ่มอีก 2 ส่วนงาน ได้แก่ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ และ การจัดการทางทะเล
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สืบเนื่องจากพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เป็น ม.ในกากับของรัฐ ได้รับการประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป โดยหลังจากนี้ถา้ จะ
มีหนังสือไปถึงสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แทน
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
1.5 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหาร ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน / ฝ่ายการเงิน
/ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย / ฝ่ายกิจการพิเศษ / ฝ่ายกิจการสังคม / ฝ่ายสวัสดิการ
ผศ.ดร.วีรพล แสงปัญญา ผูอ้ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ตามที่ประธาน ปอมท. ได้มอบหมายให้สืบค้นข่าวในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการรับสมัครครูผู้ช่วย และศึกษา
ที่มา โดยมีรายละเอียดตามข่าวสานักงานรัฐมนตรี สรุปดังนี้
สืบเนื่องจากมติ ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) เห็นชอบ การสรร
หาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยครู กล่าวคือ อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถมา
สอบบรรจุได้จากทุกสาขา จากประเด็นนี้ จึงได้เกิดกระแสการต่อต้านจากหลายฝ่าย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
กลุ่มสภาคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ทาหนังสือคัดค้านมติ ดังกล่าว โดยแจ้งว่า การที่ ก.ค.ส.
ได้มี มติดังกล่าวส่งผลเสียต่อระบบการศึกษา จนกระทั่งได้มีการลงชื่อเพื่อขับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ออกจากตาแหน่ง รวมทั้งมีการเคลื่อนไหวจากกลุ่มนักศึกษา
จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2560 ก.ค.ศ. มีมติประกาศรับสมั ครสอบแข่งขัน ตาแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ.
จานวน 61 สาขาวิชา ตาแหน่งว่างรวมทั้งสิน้ 6,437 อัตรา ในจานวนนี้
- ผู้สมัครต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือผ่านหลักสูตรครู 5 ปีจานวน 36 สาขาวิชา
- อีก 25 สาขาวิชา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี และเป็นกลุ่มที่ขาดแคลนเรือ้ รัง ผู้สมัครจะมี
ใบครูหรือไม่มีใบครูมาใช้ในวันสมัครก็ได้ เพียงแจ้งว่าไม่มีหลักฐานดังกล่าว
ซึ่งจาแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่ม ที่ไม่ได้เปิดสอนหลักสูต ร 5 ปี จานวน 17 สาขา ได้แก่ 1. กายภาพบาบั ด 2. กิจกรรมบาบัด 3.
การเงิน/การบัญ ชี 4. จิตรกรรม 5. จิตวิทยาคลินิก 6. ดนตรีพื้นเมือง 7. นาฏศิลป์ (โขน) 8. ภาษาพม่า 9. ภาษา
เวีย ดนาม 10. ภาษาสเปน 11. เศรษฐศาสตร์ 12. โสตทั ศ นศึ กษา 13. หลั กสู ต รและการสอน 14. อุ ต สาหกรรม
ไฟฟ้า 15. อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง) 16. อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์) 17. ภาษามลายู
2) กลุ่มที่มีผู้สมัครสอบแข่งขันได้แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษาที่ขาดแคลนเรื้อรัง 8
สาขา ได้แก่ 1. วิทยาศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3. ฟิสิกส์ 4. เคมี 5. ชีววิทยา 6. คณิตศาสตร์ 7. ภาษาอังกฤษ
8. ภาษาเยอรมัน (เป็นกลุ่มวิชาที่ไม่มีผสู้ อบแข่งขัน)
เมื่อสอบได้แล้ว สพฐ.-คุรุสภา จะอานวยความสะดวก การออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเพื่อใช้รายงาน
ตัวที่โรงเรีย น โดยไม่ต้องเดิน ทางมาขอเองที่ส่วนกลางเหมือนทุ กปีที่ผ่านมา พร้อ มทั้งจะติวเข้มผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกทุกคนก่อนบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ปอมท.
รับรองรายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 10-12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม
903 ชั้น 9 สานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร.) มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบหมายเลข 6
- หน้าที่ 1, 2 ปรับชื่อเรียกหน่วยงาน ดังนี้
“สภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” เป็น “สภาคณาจารย์และบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม” เป็น “สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม”
“สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น “สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร”
- หน้าที่ 1, 3 แก้ไขชื่อและตาแหน่ง “อาจารย์เทวา แก้วศักดาศรี ” เป็น “อาจารย์เทวา แก้วศักดาศิริ
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ”
มติท่ปี ระชุม รับรองโดยมีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากมติที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 เห็นชอบให้ประธานจัด ทาหนังสือถึง
ทปอ.และรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอทบทวนตามที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะดังนี้
1. ปอมท. เห็นด้วยและขอสนับสนุนหลัก การดาเนินงานของ ทปอ.ที่กาหนดให้นักเรียนควรอยู่ใน
ห้องเรียนจนจบชั้นมั ธยมศึ กษาปีที่ 6 และนักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับ ใน
สาขาวิชาที่เลือกเพื่อความเสมอภาค รวมทั้งในมหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิก ทปอ.ทุกแห่ง เข้า
ร่วมระบบ Clearing-house เพื่อการบริหารจัดการ 1 สิทธิ์ ของนักเรียน
2. ปอมท.เห็นด้วยกับแผนดาเนินงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา
2561 โดยกาหนดให้มีการคัดเลือก 5 รอบ
3. ปอมท.ขอเสนอให้ ทปอ.พิจารณาทบทวนปรับแผนการดาเนินงานการคัดเลือกในรอบที่ 4 ให้
เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมหรือสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน เพื่อให้
มหาวิท ยาลั ย /สถาบั น ที่จ าเป็ น ต้ อ งปรับ เปลี่ย นการเปิ ด -ปิด ภาคเรีย นกลั บ มาเป็ น แบบเดิ ม
(เปิดเรียนเดือนมิถุนายน) สามารถรับนักเรียนในการคัดเลือกรอบที่ 4 ได้ด้วย
ทั้งนีก้ ระทรวงศึกษาธิการ มีคาสั่งมอบหมายให้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับไปพิจารณา
แล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 (เอกสารประกอบหมายเลข 7)
จากนั้นประธานได้นาเสนอ chart ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของที่ประชุม
ทปอ. ที่จะประกาศใช้ในปีการศึกษา 2561 ดังนี้
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ประธานแจ้งความคืบหน้าล่าสุดเป็นแบบนีแ้ ล้ว และจะมีการรับฟังความเห็นและวิพากษ์ไปตามภูมิภาค
ต่าง ๆ ประธานฝากให้ท่ปี ระชุม ปอมท.ให้ความสนใจและร่วมแสดงความเห็น หรือเมื่อมีการพิจารณาภายใน
มหาวิทยาลัยของตนเองก็ตาม
จากการเปิดอภิปรายทั่วไป โดยสรุปที่ประชุมมีความห่วงใย
- เรื่องห้วงเวลาที่จะไม่สอดคล้องกับการที่เปิดเทอมในช่วงเดือนมิถุนายน
- เรื่องการยืนยันสิทธิ์ (clearing house) จะไม่ช่วยแก้ปัญหาการวิ่งสอบของเด็ก
มติท่ปี ระชุม รับทราบความคืบหน้า

3.2 ความคืบหน้าการดาเนินการจัดการประชุมวิชาการ ปอมท ประจาปี 2560
สืบเนื่องจากมติท่ปี ระชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 เห็นชอบขอบเขตของการจัดประชุม
วิชาการ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. หัวข้อการประชุมวิชาการ เรื่องกระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ
2. Call for paper เน้นผลงานด้านศึกษาศาสตร์
3. วิทยากรกลุ่มย่อย ได้แก่ ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา และงานวิจยั ทางธรรมาภิบาล
4. มอบหมายมหาวิทยาลัยในกลุม่ อีสาน เสนอร่างโครงการประชุมวิชาการและกาหนดการเพื่อ
ขออนุมตั ิงบประมาณ
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จากมติท่ปี ระชุม กลุ่มเครือข่ายจัดงานได้รับทราบมติ และรับไปหารือในรายละเอียดเพื่อมาขอมติอีกครั้ง
ในการประชุม เดือนพฤษภาคม 2560 ขณะนีไ้ ด้จดั ทาโครงการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว
อาจารย์ธวัชชัย สิมมา รายงานความคืบหน้าในการจัดประชุมวิชาการของ มทร. อีสาน ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้าภาพหลักจัดงาน สรุปได้ดงั นี้
- จัดทาโครงการจัดประชุมวิชาการเสนอต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
- Call for paper เน้นผลงานด้านศึกษาศาสตร์ ขณะนีร้ ับตามหลักการของ ปอมท. แต่อย่างไรก็ดี
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะต้องไปหารือกันรายละเอียดของแต่ละสาขา และวิธีการอีกครัง้
- เนื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน จะครบวาระในวันที่ 9 มิ.ย. 60 และ
ประธานจะต้องหมดวาระไปด้วย ซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ อย่างไรก็ตามจะได้ประสานงาน
ต่อให้เพือ่ ให้การจัดประชุมวิชาการสาเร็จได้ด้วยดี
มติท่ปี ระชุม รับทราบความคืบหน้า
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1

ความคืบหน้าการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา

ตามที่ ปอมท. ได้รับหนังสือจาก สกอ. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการ
จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คานวณศิลป์ วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ เลขาธิการ ปอมท. เป็นผู้เข้าร่วม
ประชุม
อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ เลขาธิการ ปอมท. รายงานที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะ สรุปดังนี้
จากการประชุมสรุปได้ว่า ในการจัด ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา จาเป็ นจะต้องมีการร่างกฎหมายเพื่อ
ประกอบการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา จานวน 3 ฉบับ กล่าวคือ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่..)พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา พ.ศ. ... และ ร่างประราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ... โดยกฎหมายแต่ละฉบับมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..)พ.ศ. ....
เมื่อจะมีการจัดตั้งกระทรวงขึ้นมาใหม่นั้น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
มาตรา 8 กาหนดไว้ว่า การจัดตั้งกระทรวง ทบวง หรือกรม ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ และผลจากการปฏิรูประบบ
ราชการใน พ.ศ.2545 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่ อปรับปรุงระบบราชการทั้ง
ระบบ และได้กาหนดว่าในระบบราชการนั้นมีกระทรวงจานวนเท่าไร มีกระทรวงอะไรบ้าง รวมถึงอานาจหน้าที่และ
ส่วนราชการที่สั งกัด กระทรวงนั้น ๆ ไว้ด้ว ย จึงถือ ได้ว่า พระราชบั ญ ญั ติป รับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงเป็ น
พระราชบัญญัติท่ใี ช้ในการจัดตั้งกระทรวงของระบบราชการไทยในปัจจุบัน
ดังนั้น เมื่อจะมีการจัดตั้งกระทรวงศึกษา จึงต้องดาเนินการร่างพระราชบัญ ญั ติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ... เพื่ อ จั ด ตั้ ง กระทรวงอุ ด มศึ ก ษาขึ้ น รวมถึ ง ก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ข องกระทรวง
อุดมศึกษา และส่วนราชการที่อยู่ภายในกระทรวงอุดมศึกษา
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 28 -30 เมษายน 2560

14

2) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา พ.ศ. ...
ตามปกติการบริหารราชการของกระทรวงต่างๆ จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่น ดิน พ.ศ.2534 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระทรวงอุ ดมศึกษาที่จะได้จัดตั้งขึ้นนั้นมีลักษณะเฉพาะในบริห าร
ราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารราชการระหว่างกระทรวงศึกษากับมหาวิทยาลัยซึ่งมีฐานะเป็นกรมทั้งสิน้ จึง
จาเป็นที่จะต้องมีระเบียบบริห ารราชการในการบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษาเป็นการเฉพาะ เช่นเดียวกับ
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะในการบริห ารราชการและมีกฎหมายระเบีย บ
บริหารราชการของแต่ละกระทรวงแยกต่างหากจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นแด่น
เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา พ.ศ. ... จะเป็นการกาหนด
ความสัมพันธ์ในการบริหารงานในกระทรวงอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นส่วนราชการ เช่น องค์ประกอบและอานาจ
หน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงอุดมศึกษา อานาจของรัฐมนตรีในการบริหารงานอุดมศึกษารวมถึงการควบคุม
สถาบั น อุ ด มศึกษาทั้งหลายว่ารัฐ มนตรีจ ะสามารถเข้าไปควบคุมสถาบั น อุ ด มศึกษา ทั้งที่อ ยู่ในสั งกัด กระทรวง
อุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐได้แค่ ไหนเพียงไร ถึงจะไม่เป็นการทาให้สถาบันอุดมศึกษาขาด
อิสระในการบริหารงานภายใน
3) ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ...
ด้วยการอุดมศึกษานั้นมีความสาคัญต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในภาครัฐและเอกชน
อีกทั้งยังมีภารกิจอื่นๆ ทางด้านวิชาการที่จาเป็นจะต้อ งดาเนินการเพื่อพัฒนาประเทศ จึงเป็นการสมควรที่จะต้องมี
กฎหมายว่าด้วยการอุด มศึ กษาเพื่อ กาหนดแนวทางในการด าเนินการขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การอุ ดมศึกษา
ทั้งหลาย เพื่อให้การอุดมศึกษาสามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ... จะประกอบไปด้วย
- การวางหลักการสาคัญ ของการอุดมศึกษา เช่น เสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระของ
องค์กร หลักความเสมอภาค หลักธรรมาภิบาล หลักการรับใช้สังคม หลักความรับผิดชอบ
- การกาหนดประเภทของสถาบันอุดมศึกษา
- การกาหนดภารกิจหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการสอน การวิจัย และการสร้าง
นวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- การกาหนดความสัมพันธ์ขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา เช่น รัฐมนตรีกระทรวง
อุ ด มศึ ก ษา คณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย สภาวิ ชาชีพ รวมทั้ ง ความร่ว มมื อ จาก
ภาคเอกชน
- ทรัพยากรของอุดมศึกษา อาทิ งบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐ รายได้ของอุดมศึกษา และกองทุน
ต่าง ๆ
- การควบคุมและการกากับดูแลสถานศึกษา ไม่วา่ จะเป็นการควบคุมโดยกระทรวงอุดมศึกษา กกอ.
สภาวิชาชีพ และภาคประชาชน
นอกจากนี้ นายจรัส ปันธิ ผู้แทนประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า ได้มีโอกาสเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมพีรสิทธิ์ คานวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึง ได้นาภาพบรรยากาศการ
ประชุม สัม มนาดั งกล่าว น าเสนอที่ป ระชุม เพื่อ ทราบ และพร้อมกัน นี้ได้ น าไฟล์ข้อ มู ล อาทิ ร่างพระราชบัญ ญั ติ
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ระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญ ญั ติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... มอบให้กับ ที่
ประชุมเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า จากการเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยที่ 3
ซึ่ง ได้มี ก ารพิ จ ารณาข้อ เสนอ 3 หั ว ข้อ หลั ก คือ 1. ความมี เสรีภ าพ ต้ อ งมี ก รอบพื้ น ฐานให้ทุ ก มหาวิท ยาลั ย ไป
ดาเนินการ 2) หลักความอิสระขององค์กร 3) หลักความเสมอภาค
ประธานแจ้งผลการประสานงานเพื่อเข้าพบ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานคณะทางานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ในวันที่ 27 พฤษภาคม
2560 ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายโดยพร้อมเพรียงกัน
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
4.2 การดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญ สกลวงศ์ ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ปอมท. ได้ อ ธิ บ ายขั้น ตอนและวิ ธี ก ารด าเนิ น การคั ด เลื อ กอาจารย์ ดี เด่ น แห่ ง ชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ตาม
รายละเอียดที่นามาเสนอ สรุปสาระสาคัญที่แจ้งดังนี้
1. ขอความอนุ เคราะห์ ค ณะกรรมการด าเนิ น การคั ด เลื อ ก ฯ สแกน QR Code เข้ า กลุ่ ม LINE
คณะกรรมการ ฯ เพื่อการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน
2. กรอบเวลาที่ดาเนินการ
1-20 พฤษภาคม 2560 เรียนเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมกลุ่ม LINE
22 พฤษภาคม 2560
รับแบบเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน
26 พฤษภาคม 2560
นาข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ฯ ขึน้ Cloud
26 พฤษภาคม 2560
แจ้ง Address cloud
27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการอ่านข้อมูลพร้อมเขียนคะแนนไว้ล่วงหน้า
3 มิถุนายน 2560
ประชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อรับฟังคาชี้แจง /ส่งผลคะแนน/คัดเลือกรอบที่ 1
ตามกาหนดการดังนี้
9.00 – 10.00 น.
ประชุมร่วมกันเพื่อทราบแนวทางเดียวกัน
10.00 น.
คณะกรรมการแยกไปประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย ตามสาขาที่ รั บ ผิ ด ชอบ และ
ดาเนินการคัดเลือก โดยดาเนินการดังนี้
- เลือกประธานกลุ่ม และดาเนินการคัดเลือก
- คณะกรรมการส่งใบผลคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อให้ประธาน
- พนักงานคีย์คะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป Excel และ
ประมวลผล
- ประธานสรุปผลการคัดเลือกผูผ้ ่านรอบที่ 1 ไม่เกิน 3 ชื่อ
- เลือกประธานสัมภาษณ์ และเลขาธิการกลุ่ม
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- กรรมการมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกประสานงาน วัน เวลาสัมภาษณ์ เพื่อ
คัดเลือกรอบที่ 2
12.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.
ผู้แทนกลุ่มรายงานผลสรุปการคัดเลือก รอบที่ 1
พร้อมกันนีแ้ สดงตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการคัดเลือก ได้แก่
- แบบกรอกคะแนน (ล่วงหน้า)
- แบบบันทึกคะแนน ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป Excel และการประมวลผล
คณะกรรมการสามารถศึกษาได้จากไฟล์ .ppt ที่นาเสนอในที่ประชุม
ข้อหารือจากที่ประชุม
- คานิยามของ อาจารย์ป ระจา ซึ่งประธานขอน าเข้าไปพิ จารณาในการประชุ มครั้งหน้าเพื่อ หา
ข้อสรุปสาหรับใช้ในการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นในปีถัดไป (พ.ศ.2561)
ประธานแจ้งขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560
มติท่ปี ระชุม

1. เห็นชอบตามแนวทางที่ผอู้ านวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท. นาเสนอ
2. อนุมตั ิค่าใช้จา่ ยเป็นค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวันในการจัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 จานวน 80 ท่าน ในอัตราเดิม (เหมาจ่าย
30,000 บาท)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การรับเป็นเจ้าภาพและกาหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560 - 2561
ครั้งที่
4/2560
5/2560
6/2560
7/2560
8/2560
9/2560
10/2560
11/2560
12/2560
1/2561
2/2561
3/2561

กาหนดการประชุม
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
23 - 24 พฤศจิกายน 2560
15 - 17 ธันวาคม 2560
26 - 28 มกราคม 2561
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
23 – 25 มีนาคม 2561

เจ้าภาพจัดการประชุม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประธาน ปอมท. ชุดที่ 40
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สาหรับการประชุมในครั้งที่ 5/2560 ซึง่ จะจัดขึน้ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนประธานสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า จะจัดรถรับ-ส่งผู้เข้าประชุมสาหรับผูเ้ ข้าพักที่โรงแรม เอส ดี อเวนิวส์ เวลา 8.30 น.
เพียงแห่งเดียว
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
5.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีการหักเงินร้อยละ 1.7 สาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ โดย อาจารย์ ดร.โกวิท น้อยโคตร ประธานฝ่ายวางแผนพัฒนาสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รายละเอียดที่นาเสนอสามารถศึกษาได้จากไฟล์ .ppt ที่นาเสนอในที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
เลขาธิการ ปอมท.
นางสาวสุนนั ทา พูลแพ /นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
เลขานุการ ปอมท.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 28 -30 เมษายน 2560

