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เริ่มประชุมเวลา 09.45 น. 
  เปิดประชุม โดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก  แก้ววิไล  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

 ตามที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้อนุญาตให้ ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก   
แก้ววิไล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และนายสุนทร  เหรียญจื้อ รองประธานคนที่ 2 เข้าร่วมการ
ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยวิสามัญครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 – 26 
มกราคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล อ าเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เนื่องจาก
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาอาจารย์
แห่งประเทศไทย (ปอมท.) คนปัจจุบัน ส่วนต าแหน่งรองประธาน มี 2 ท่าน โดยรองประธาน คนที่ 1 เป็นประธาน
สถาคณาจารย์และข้าราชการ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และรองประธาน คน
ที่ 2 เป็นประธานสถาคณาจารย์และข้าราชการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมติในการ
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ประชุมครั้งนี้ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ ปอมท. สลับหมุนเวียนกันเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในแต่ละ
เดือน โดยการประชุมครั้งต่อไป ก าหนดจัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 28 – 30 มีนาคม 
2557      ซ่ึงที่ผ่านมาได้เสนอเข้าระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือเสนอพิจารณา เกี่ยวกับโครงการจัด
ประชุมสัมมนาประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)   และขออนุมัติงบจากทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการจัดประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 10/2556 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่10/2556  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตาม 
 
 3.1 แบบส ารวจความต้องการของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดย นายสุนทร เหรียญจื้อ 

  นายสุนทร  เหรียญจื้อ รายงานว่า จากที่ได้ด าเนินการส่งแบบส ารวจไปยังคณะต่าง ๆ นั้น 
ได้มีหนังสือส่งแบบส ารวจตอบกลับมายังสภาคณาจารย์ฯ แล้วประกอบด้ วย คณะสถาปัตยกรรมและ               
การออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและการออกแบบ                     
กองประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและส านักประกันคุณภาพ ส่วนคณะหรือหน่วยงานที่ ยั งไม่ส่ งตอบกลับมา นั้น                           
นายสุนทร   เหรียญจื้อ จะด าเนินการติดตามอีกครั้งเพ่ือให้ส่งภายในวันที่  31 มกราคม 2557 เพ่ือส่ง
คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมฯ ได้ประมวลผลแบบส ารวจ แล้วน าเสนอรายงานในที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ 
รับทราบว่าได้ผลอย่างไร พร้อมทั้งได้น าเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบ และเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

 3.2 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ                   
ในภูมิภาค โดย นายสุนทร  เหรียญจื้อ 
 นายสุนทร  เหรียญจื้อ  รายงานว่า ในการจัดโครงการศึกษาดูงานนั้น พบปัญหา 2 เรื่อง คือ 
  1. รถยนต์ไม่เพียงพอ  
  2. โครงการยังไม่เสนออนุมัติ ส่งผลให้การขอยืมเงินกับทางมหาวิทยาลัยเพ่ือไปศึกษาดู
งานเกิดปัญหา ด้านการจัดเตรียมเอกสาร การประสานงานไม่ราบรื่น จึงขออนุญาตเลื่อนการด าเนินโครงการ
ออกไปก่อน 
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   นายสุนทร  เหรียญ จื้อ  รายงานต่อว่า เป้ าหมายในการศึกษาดู งานครั้งนี้  คือที่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีเพ่ิมเติมขึ้นมาเนื่องจากมีกรรมการท่านหนึ่งที่อยู่ทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-                 
ราชมงคลอีสาน เสนอว่าควรดูงานที่จังหวัดหนองคายด้วย คือที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ซึ่ง
ต้องขออนุมัติเพ่ิมเติม และสามารถเข้าศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือบ้าน คือ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ ให้ เสนอโครงการศึกษาดู งานของคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ                           
ในปีงบประมาณ 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในช่วงเดือน
มิถุนายน 2557 โดยเห็นควรว่า ถ้ามีโอกาสได้ไปดูงานที่มหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว)  เพ่ือที่ทางสภาคณาจารย์ฯ ได้ท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการ
สังคม โดยมอบให้ ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง  ไปศึกษาข้อมูลและประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  ในเบื้องต้น เพ่ือน าเสนอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้า และ
น าเสนอเรื่องนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องและติดตามในการประชุมครั้งต่อไป 

   
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
 4.1 การเสนอขอจดท าสติ๊กเกอร์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ติดหน้ารถยนต์ส่วนกลางของ
บุคลากร โดย อาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี 

  อาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี  รายงานว่า ได้รับข้อมูลจาก อาจารย์ประภาส วรรณยศ 
อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ แจ้งว่าเวลาที่ไปสอนหรือติดต่อกับคณะอ่ืนบางครั้งไม่ได้รับความสะดวกในการ
จอดรถ เนื่องจาก รปภ.ไม่ทราบว่าเป็นรถอาจารย์หรือผู้มาติดต่อ อาจารย์สัมภาษณ์  จึงขอให้คณะกรรมการสภา
คณาจารย์ฯ ช่วยเป็นตัวกลางในการเสนอจัดท าสติ๊กเกอร์ไปยังส่วนกลาง  
 ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง เสนอว่า ควรจัดให้มีรถยนต์ส่วนกลางของ มทร.พระนคร ไป
รับ-ส่งอาจารย ์

 ผศ.พีรญา  เชตพงษ์  เสนอว่า เห็นด้วยกับการมีสติ๊กเกอร์ส่วนกลาง 

 ผศ.กมล  พรหมหล้าวรรณ  เสนอว่า คณะกรรมการทุกคนเห็นด้วยกับการจัดท าสติ๊กเกอร์
ส่วนกลาง และควรเสนอให้เลขานุการท าหนังสือชี้แจงถึงอธิการบดีเบื้องต้น เพ่ือให้อธิการบดีด าเนินการต่อไป  

 4.2 ข้อเสนอแนะ การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) โดย นายสุนทร  เหรียญจื้อ 

 นายสุนทร  เหรียญจื้อ รายงานว่า สืบเนื่องจากที่ ได้มีโอกาสไปประชุม (ปอมท.)                     
ในที่ประชุมได้มีการน าข้อเสนอแนะ การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้ที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                       
เป็นสมาชิกได้พิจารณา ดังนี้ 
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 กรอบแนวคิด 

 กรอบแนวคิดหลักในการสรรหาผู้ สมควรด ารงต า แหน่ งผู้ บริหารมหาวิทยาลัย                
ซึ่งครอบคุลมถึง อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ได้ยึดถือตามพระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ
แห่งชาติ  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่  11 ธันวาคม 2512 ที่มี ใจความตอนหนึ่ งว่า                        
“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะท าให้ทุกคนเป็นคนดีทั้งหมด การท าให้บ้านเมืองมีความปรกติสุข
เรียบร้อยจึงไม่ใช่การท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุม
คนไม่ดีไม่ให้มีอ านาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”  

 ส าหรับกรอบแนวคิดรองคือ ความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย นั้นขึ้นอยู่กับ
ความเป็นเลิศด้านวิชาการของแต่ละสาขาวิชา ดังนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงมีหน้าที่ในการวางยุทธศาสตร์และ
ก าหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้แต่ละสาขามีความเข็มแข็งและโดดเด่นอย่างชัดเจน 

 นายสุนทร  เหรียญจื้อ รายงานว่า ความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย                      
คือ มหาวิทยาลัยนั้นต้องเป็นผู้น าที่จะเสนอแนะหรือแนะน าสังคมได้ สังเกตได้จากประเทศที่เจริญ มีเทคโนโลยี              
ที่สูง ๆ  มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้น าในส่วนการพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยี เพ่ือเป็นแนวทางให้กับสังคม รัฐบาล 
บริษัทเอกชน ซึ่งเป็นที่มาของข้อเสนอแนะการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 ข้อมูลพื้นฐานในการได้มาซึ่งข้อเสนอแนะ 

  ข้อมูลพ้ืนฐานในการได้มาซึ่งข้อเสนอแนะการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฉบับนี้ ได้มาจากประกาศข้อบังคับการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
ส านัก และผู้อ านวยการสถาบันของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 4. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 5. มหาวิทยาลัยพะเยา 
 6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 7. มหาวิทยาลัยมหิดล 
 8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 9. สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 10. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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 การสรรหาอธิการบดี 

 องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา 

  เพ่ือเป็นการถ่วงดุลและป้องกันการแทรกแซงการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
คณะกรรมการสรรหาฯ ควรประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 ส่วน ๆ ละ 5 ท่าน รวมทั้งสิ้น 15 ท่าน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริการกิจการมหาวิทยาลัย 
             ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 5 ท่าน มาจากการ
เสนอชื่อโดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่านท าหน้าเป็น
ประธานกรรมการสรรหาฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 ท่าน และผู้ที่มีประสบการณ์ใน
ต าแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยอื่นไม่น้อยกว่า 2 ปี อีก 2 ท่าน ท าหน้าที่กรรมการ 
 
 ส่วนที่ 2 ผู้แทนประชาคมมหาวิทยาลัย 
  เพ่ือให้เกิดการยอมรับในตัวผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี กรรมการสรรหา 
จ านวน 5 ท่าน ควรประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาพนักงาน (กรณีที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ มีสภา
พนักงาน) นายกสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 
  ทั้งนี้  การได้มาซึ่งกรรมการสรรหาในส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจ า ควรใช้วิธีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ าคัดเลือกกันเอง 
 
 ส่วนที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
  กรรมการสรรหาในส่วนนี้ ได้ มาจากคณาจารย์ประจ าผู้ที่ ได้รับต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ด าเนินการคัดเลือกกันเองจนได้ จ านวน 5 ท่าน 
 
 คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสสรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดหลักและกรอบแนวคิดรองที่น าเสนอข้างต้น ผู้สมัครเข้า
รับการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีควรมีคุณสมัติ ดังต่อไปนี้ 
 
 ส่วนที่ 1 คุณสมบัติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  1. เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
  2. เป็นผู้ไม่มีประวัติด่างพร้อยด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. เป็นผู้ไม่เคยมีความผิดทางอาญาเว้นแต่ความผิดลหุโทษ 
 
 ส่วนที่ 2 คุณสมบัติด้านวิชาชีพและประสบการณ์ท างาน 
 1.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือได้รับต าแหน่ง
วิชาการตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
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 2. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ภาค
การศึกษาในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 3.เป็นผู้มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งตั้งแต่คณบดีหรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่
เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 
 วิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
 การได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรเข้าสู่กระบวนการสรรหาฯ สมควรมี 2 ช่องทาง คือ ช่องทางแรก
เป็นการสมัครโดยตรงของผู้สนใจ และช่องทางท่ีสองโดยการเสนอชื่อ ทั้งนี้ ส าหรับการเสนอชื่อนั้น ห้ามมิให้ใช้การ
เลือกตั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และการเสนอชื่อนั้นต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าตัวด้วย 
 
 วิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
 เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ได้คัดกรองคุณสมบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึง
คุณสมบัติด้านวิชาชีพและประสบการณ์ท างาน จนได้รายชื่อบุคคลที่สมควรเข้าสู่กระบวนการสรรหาแล้ว 
คณะกรรมการสรรหาฯ ควรจะด าเนินสรรหาตามกระบวนการ Candidate Selection Process เพ่ือที่จะสรรหา
บุคคลที่มีความสามารถเหมาะสมจะท าหน้าที่อธิการบดีต่อไปในอนาคต ส าหรับหัวข้อการพิจารณาที่ส าคัญภายใต้
กระบวนการ Candidate Selection Process โดยสังเขปมีดังต่อไปนี้ 
 
 1.การพิ จารณ าประสบการณ์ และผลงานในอดี ตจาก แบบประวัติ  ( resume)                 
การสัมภาษณ์ และการตรวจสอบอ้างอิง (reference check) 
 2.การพิจารณาวิสัยทัศน์ของผู้สมัครภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่
ก าหนดโดยสภามหาวิทยาลัยและวิสัยทัศน์เพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
 3. การพิจารณาความเหมาะสมด้านบุคลิกภาพและทัศนคติการท างานกับวัฒนธรรม
องค์กรโดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์หรือตอบแบบสอบถาม 
 4. การพิจารณาความสามารถโดยการทดสอบทักษะเฉพาะต าแหน่งที่จ าเป็นต่อการด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี ช่น ทักษะด้านการบริหารงานบุคคล ทักษะด้านการบริหารการเงิน ทักษะด้านการบริหารงาน
วิชาการ ทักษะด้านการวางแผนและก ากับดูแล เป็นต้น 
 5. การพิจารณาการตอบค าถามหรือการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์จ าลอง ซึ่งอาจจะ
กระท าแบบสัมภาษณ์หรือข้อเขียนก็ได้ 
 6. การพิจารณา job simulation จากโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การก าหนดโจทย์ให้
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเขียนแผนงานการเพ่ิมจ านวนผู้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น เป็นต้น 
  เพ่ือให้เกิดความรอบคอบในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย การสัมภาษณ์ผู้สมัครแต่ละคนควรใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง 
  อนึ่ง ส าหรับผลการสรรหาควรจะเป็นฉันทามติหรืออย่างน้อยควรเป็นฉันทามติเสี ยง
น้อย โดยควรน าเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอิการบดีเพียงชื่อเดียวต่อสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการพิจารณา
ต่อไป 
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 การสรรหาคณบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่า 

 นายสุนทร  เหรียญจื้อ  รายงานว่า ต าแหน่งคณบดีถือว่ามีความส าคัญในเรื่องของการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยที่ดัง ๆ ที่มีชื่อเสียงเพราะคณบดีมีความส าคัญที่สุด เพราะว่าคณบดีที่ไหนดัง มีชื่อเสียง 
เรื่องเบเกอรี่ อาหาร โรงแรม คนรู้จัก คณบดีก็จะมีชื่อเสียงด้วย ดังนั้น เพ่ือเป็นการถ่วงดุลและป้องกันการ
แทรกแซงการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า โดยต าแหน่งที่เทียบเท่า คื อ 
ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน ซึ่งของ มทร .พระนคร ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่สามารถปฏิบัติงานตาม
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหาฯ ควรประกอบด้วยผู้แทน
จาก 3 ส่วน ๆ  ละ 3 ท่าน รวมทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารกิจการมหาวิทยาลัย 
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ท่าน มาจากการ
เสนอชื่อโดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่านท าหน้าที่เป็น
ประธานกรรมการสรรหาฯ ผู้ที่มีประสบการณ์ในต าแหน่งที่ท าการสรรหาของมหาวิทยาลัยอ่ืนไม่น้อยกว่า 2 ปี              
อีก 1 ท่าน และผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีการสรรหาอีก 1 ท่าน 
  ทั้งนี้ การได้มาของประธานกรรมการสรรหานั้นให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้
คัดเลือกส่วนกรรมการอีก 2 ท่านให้ประธานกรรมการสรรหาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ 

 ส่วนที่ 2 ผู้แทนประชาคมของหน่วยงาน 
 เพ่ือให้เกิดการยอมรับในตัวผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่า 
กรรมการสรรหา จ านวน 4 ท่าน ควรประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าของคณะวิชา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ าซึ่งได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย และผู้แทนบุคลากร
ของหน่วยงาน จ านวน 1 ท่าน 
 ทั้งนี้ การได้มาซึ่งกรรมการสรรหาในส่วนของผู้แทนของหน่วยงานให้ใช้วิธีการ
เสนอชื่อกันเองของบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ และในกรณีที่ ไม่มีสมาคมศิษย์เก่า ให้เพ่ิมกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ าขึ้นอีก 1 ท่าน 

 ส่วนที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในกรณีของคณะวิชาให้กรรมการสรรหาในส่วนนี้ได้มาจากคณาจารย์ประจ าผู้ที่
ได้รับในกรณีของคณะวิชาให้กรรมการสรรหาในส่วนนี้ได้มาจากคณาจารย์ประจ าผู้ที่ได้รับต าแหน่งตั้งแต่           
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป ด าเนินการคัดเลือกกันเองจนได้ จ านวน 2 ท่าน หากได้จ านวนไม่ครบ 2 ท่านให้ประธาน
กรรมการสรรหาเสนอชื่อบุคคลที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในคณะวิชาที่มีศาสตร์เดียวกัน                  
หรือคล้ายกันจากมหาวิทยาลัยอ่ืนแทนให้ครบจ านวนที่ขาดอยู่ ให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  ในกรณี                
ของส านักหรือสถาบันให้กรรการสรรหาในส่วนนี้ได้มาจากบุคลากรของหน่วยงานผู้ที่ได้รับต าแหน่งเชี่ยวชาญขึ้นไป 
ด าเนินการคัดเลือกกันเองจนได้ จ านวน 3 ท่าน หากได้จ านวนไม่ครบ 3 ท่าน ให้ประธานกรรมการสรรหาเสนอชื่อ
บุคคลที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญ หรือรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสถาบันหรือส านักที่มีศาสตร์เดียวกัน
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หรือคล้ายคลึงกันจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน แทนให้ครบจ านวนที่ขาดอยู่ให้สภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบ 
 
 วิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี                 
หรือเทียบเท่า 
 การได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรเข้าสู่กระบวนการสรรหาฯ สมควรมี 2 ช่องทาง คือ ช่องทางแรก
เป็นการสมัครโดยตรงของผู้สนใจ และช่องทางที่สองโดยการเสนอชื่อ ทั้งนี้ ส าหรับการเสนอชื่อนั้นห้ามมิให้ใช้การ
เลือกตั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และการเสนอชื่อนั้นต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าตัวด้วย 
 

 วิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่า 
 ให้ใช้วิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีโดยอนุโลม  
 
มติที่ประชุม รับทราบและได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ได้ให้ความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการสรรหา
อธิการบดี ส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม แต่ในเรื่องความเป็นไปได้นั้น ต้องมีการพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง
เพ่ือปรับให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป โดยคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ 
ทุกคนต้องการศึกษากฎข้อบังคับการสรรหาอธิการบดีเพ่ิมเติมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีก 8 แห่ง 
มอบให้นายสุนทร  เหรียญจื้อ จัดหาข้อมูล และด าเนินการส่งให้คณะกรรมการทุกท่านต่อไป 
 
 ผศ.ดร.นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง และอาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี  ไม่เห็นด้วย
กับวิธีการสรรหาอธิการบดี และคณบดีทุกประเด็น 
 รศ.รังสรรค์  อักษรชาติ  เห็นด้วยกับการที่ต้องมีการปรับปรุงวิธีการสรรหาต่อไป 

  อาจารย์กฤตพร  ชูเส้ง ได้ให้ความคิดเห็นด้วยกับวิธีการสรรหาอธิการบดี และเห็นด้วยกับการตั้ง
กฎเกณฑ์การสรรหาอธิการบดี  เพราะต้องการได้มาซึ่งคนที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  มีคุณธรรม 
จริยธรรมและสามารถตรวจสอบได้  ส่วนการสรรหาคณบดี ในส่วนองค์ประกอบที่ 1-3 ไม่เห็นด้วย 

 
 4.3 ขออนุมัติด าเนินการจัดประชุมสัมมนาประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปอมท.) โดย นายสุนทร  เหรียญจื้อ 
 
  นายสุนทร  เหรียญจื้อ รายงานว่า เนื่องจากโครงการประชุมสัมมนาประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นเจ้าภาพ ยังไม่ได้รับ
งบจัดสรร ยกเว้นค่าเบี้ยประชุม และอาหารว่าง โดยทางกองนโยบายและวางแผน ได้เสนอให้จัดท างบสนับสนุน
โครงการดังกล่าว แล้วเสนออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเพ่ือบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
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 4.4 ร่างค าสั่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 
1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการประชุมสัมมนาประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปอมท.) โดย นายสุนทร  เหรียญจื้อ  
 
 นายสุนทร  เหรียญจื้อ ได้ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาฯ            
ทุกคน เกี่ยวกับร่างค าสั่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ โครงการประชุมสัมมนาประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปอมท .) ที่ก าหนดจัดในวันที่  28-30 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารมงคลอาภา               
คณะบริหารธุรกิจ นั้น โดยมติคณะกรรมการสภาคณาจารย์ได้เสนอแนะแก้ไขรายละเอียดในร่างค าสั่งดังนี้ 
 ข้อ 2.1 คณะกรรมการฝ่ายติดต่อและรับผิดชอบสถานที่ อาหาร ยานพาหนะ 

  1. อาจารย์สมเกียรติ   ทองแก้ว    ประธาน 
  2. นายสุนทร   เหรียญจื้อ   กรรมการ 
  3. รศ.รังสรรค์   อักษรชาติ   กรรมการ 
  4. อาจารย์มณพ   ด าน้อย    กรรมการ 
  5. อาจารย์รัชดาศักดิ์  สุเพ็งค า    กรรมการ 
  6. ดร.สุรเชษฐ   เดชฟุ้ง    กรรรมการ 
  7. อาจารย์สัมภาษณ์   สุวรรณคีรี   กรรมการ 
  8. ผศ.พีรญา  เชตุพงษ์    กรรมการและเลขานุการ 
 

  ข้อ 2.3 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผลและสรุปผลรายงานผลโครงการ 
  1. นายสุนทร   เหรียญจื้อ    ประธาน 
  2. ผศ.ดร.นพมณี   ฤทธิกุลสิทธิชัย  กรรมการ 
  3. ดร.สุรเชษฐ   เดชฟุ้ง    กรรรมการ 
  4. อาจารย์สัมภาษณ์   สุวรรณคีรี    กรรมการ 
  5. นายทนงค์   โพธิ    กรรมการ 
  6. อาจารย์กฤตพร   ชูเส้ง   กรรมการและเลขานุการ 
 

 ข้อ 2.4 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และจัดซื้อจัดจ้าง 
  1. ผศ.พีรญา      เชตุพงษ์   ประธาน 
  2. นายโยธิน      หนูแดง   กรรมการ 
  3. อาจารย์กฤตพร   ชูเส้ง   กรรมการและเลขานุการ 

 ข้อ 2.5 คณะกรรมการฝ่ายตรวจรับ 
  1. รศ.รังสรรค์   อักษรชาติ    ประธาน 
  2. ผศ.กมล   พรหมหล้าวรรณ   กรรมการ 
  3. อาจารย์มณพ   ด าน้อย    กรรมการและเลขานุการ 

   สถานที่จัด คือ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 



10 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ     
 
 5.1 ค าสั่ง ปอมท เรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 36  
                             โดย นายสุนทร  เหรียญจื้อ 
   
  นายสุนทร  เหรียญจื้อ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารที่ประชุมประธานสภา
อาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งตามระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงานของที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) พ.ศ.2554 ลงวันที่  2 เมษายน พ.ศ.2554                   
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของที่ประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบฯ 
ในการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่  10/2556 เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร ปอมท. (ชุที่ 36) ดังรายนามต่อไปนี้ 
  1. ศาสตราจารย์คลินิก  นายแพทย์วิรุณ  บุญนุช   ประธาน ปอมท. 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ  ฉัตรอุทัย   รองประธาน ปอมท.คนที่ 1 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสมนึก  แก้ววิไล   รองประธาน ปอมท.คนที่ 2 
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล  ชังชู   เลขาธิการ ปอมท. 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท์   รองเลขาธิการ  ปอมท. 
  6. นางสาวสุนันท์  พูลแพ   เลขานุการ  ปอมท. 
  7. นางสาวสุจิรา  สอนสม   ผู้ช่วยเลขานุการ  ปอมท. 
 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ปอมท. มีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 
พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 
 5.2 สรุปการสัมมนาคณะกรรมการอุดมศึกษา (Retreat) โดย นายสุนทร  เหรียญจื้อ 
 นายสุนทร  เหรียญจื้อ  รายงานว่า สรุปการสัมมนาคณะกรรมการอุดมศึกษา (Retreat) 
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ... วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส     หลาน
หลวง กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนที่ 1 ประเด็นปัญหาของอุดมศึกษาที่ควรเพิ่มเติมความคิดเห็น 
 1. การผลิตบัณฑิตยังไม่สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการขับเคลื่อน
นโยบายของประเทศ 
 2. ควรก าหนดกลไกก ากับทิศทางสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตาม
ความต้องการของประเทศ โดยควรก าหนดเพดานการผลิตในกลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์        
ในรูปแบบปรับสัดส่วน 70:30 ถึงระดับ 50:50  
 3. ควรมีวิธีการควบคุมและมาตรการจูงใจสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องมีเครื่องมือป้องกัน
ปัญหาของอุดมศึกษาในอนาคต เพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาไปพร้อมกัน 
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 4. ต้องมีกลไกเชื่อมโยงการรับ Input (นักเรียน) ที่สมรรถนะต่ า ซึ่งต้องพัฒนาก่อนเข้าสู่
การเรียนระดับอุดมศึกษา 
 
 ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาและการปรับ (ร่าง) พ.ร.บ. อุดมศึกษาฯ 
 1. มาตรตการ/กลไกด้านการเงินอุดมศึกษา 
  (1) ควรใช้มาตรการด้าน Financial (แบบ Additional Fund) ในการสนับสนุน 
ส่งเสริมจูงใจสถาบันอุดมศึกษาในภารกิจที่จ าเป็นต่อนโยบายรัฐที่ส าคัญ (เน้นทิศทางการผลิตบัณฑิตและสนับสนุน
นโยบาย) 
  (2) เครื่องมือก ากับส าคัญ คือ ระบบการจัดสรรงบประมาณที่แยกเป็น Function 
Budget (ตามปกติ) และมีกองทุน (Fund) ใช้เป็นรางวัลจูงใจด าเนินการตามนโยบายรัฐ 
  (3) การสร้างกองทุนพัฒนาการอุดมศึกษา ต้องเป็นกองทุนขนาดใหญ่ เพ่ือใช้ส่งเสริม
การผลิตบัณฑิตตามนโยบายรัฐ และใช้ในการพัฒนาอาจารย์ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
  (4) สกอ. ต้องมีอ านาจก ากับงบประมาณ โดยให้ข้อเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 
 2. การก ากับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา 
  (1) ต้องก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาตามประเภท (ก/ข/ค/
ง) หรือตามสถานภาพ (ม.ในก ากับ/ม.รัฐ/ม.เอกชน) 
  (2) ต้องมีระบบพัฒนาเสริมสร้างกรรมการสภาสถาบันให้มีคุณภาพ 
  (3) อาจใช้รูปแบบ good Practice ของสถาบันฯ ที่มีประสิทธิภาพมาปรับใช้ในการ
ก ากับสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่ก้าวล่วง พ.ร.บ. ของสถาบันฯ 
  (4) ต้องก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแสดงความโปร่งใสระบบการเงิน โดยแสดงข้อมูล
ต่อสาธารณะทุก 3 เดือน 
  (5) ต้องก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาน าส่งรายงานการประชุมสถาบันฯ ต่อ สกอ. โดย
การท าเป็นระบบ online ทีท่วนสอบได ้
  (6 ) ควรก าหนดอ านาจให้  สกอ . มี ภ ารกิ จ ในการก ากับควบคุมการบริห าร
สถาบันอุดมศึกษา กรณีที่สถาบันฯ และหรืออธิการบดีฯ ไม่บริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคั บทาง
กฎหมาย  
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
    -   
เลิกประชุมเวลา      12.30 น 
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  นัดประชุมครั้ งต่อไปวันพุธที่   19 กุมภาพันธ์  2557 เวลา 13.00 น. ณ  ห้องประชุม                   
บัวม่วง 1 ชั้น 4  อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 

  .............................................. 
  (นางสาวทิพวรรณ  คุมมินทร์)  
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
  .............................................. 
      (นางสาวกฤตพร  ชูเส้ง) 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

 
 


