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ขอความรวมมือ

โดย ดร.สวาง ภูพัฒนวิบูลย 

ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหนาที่แทนสภา มทร.ลานนา  

ขอตกลงเบื้องตน

1. ม.44 เขา มทร.ลานนา เพราะไมมีทางเลือก (ตอจาก 

มรภ.ชัยภูมิ มรภ.สุรินทร ม.บูรพา และ มทร.ตะวันออก)

2. สภา ม.44 มาอยูชั่วคราวเพื่อแกปญหา
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3. สภา ม.44 จะพน หรือ คืนอํานาจ เมื่อไดสภา มทร.ลานนาชุดใหม

4. สภา ม.44 มีอนุกรรมการ ชวยงาน 4 ดาน 

- ดานกฎหมาย  ศาสตราจารยบรรเจิด สิงคะเนติ 

- ดานวิชาการ   รองศาสตราจารยบวร  ปภัสราทร

- ดานการเงิน    รองศาสตราจารยสุภาว  จุลนาพันธุ

- ดานบุคลากร   นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย
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วัตถุประสงค

1. ขอความรวมมือทุกฝายใน มทร.ลานนา เพื่อใหคืนอํานาจ

ใหสภามหาวิทยาลัยใหมโดยเรว็ท่ีสุด (พรอมกรณีศึกษา 

มรภ.ชัยภูมิ)

2. วิกฤติอุดมศึกษา

(รวบรวมจาก รมช.นพ.อุดม คชินทร  และ สกอ.)

3. ตอบขอซักถาม
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องคประกอบสภา

1. นายกสภามหาวิทยาลัย

2. อธิการบดี

3. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

4. ประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณาจารย

6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ

7. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

ผูแทนผูบริหาร

ขอความรวมมือ/กรณีศึกษา มรภ.ชัยภูมิ

รมภ.ชัยภูมิ

1

1

1

1

4

11

4

23

มทร.ลานนา

1

1

1

ไมมี

6

14

6

29
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- รองอธิการบดี

- คณบดี/ผูอํานวยการวิทยาลยั

- ผูอํานวยการศูนย/สาํนัก/สถาบนั

- เลือกจากที่เหลอื 3 กลุม

7. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูบริหาร

รมภ.ชัยภูมิ

(5)  1

(5)  1

(2)  1

(9)  1

4

มทร.ลานนา

(5) 4

(5) 1

(5) 1

-
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5. ประกาศแตงตัง้อธิการบด ีมรภ.ชัยภูมิ
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6. ประกาศแตงตั้งนายกสภา/กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ
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7.คําสั่ง ศธ ที่ สกอ. 1158/2561
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สรุปขอคิดเห็นจากสภา ม. 44 ฝากสภาใหม มรภ.ชัยภูมิ ดังนี้

1. เงินเดือนที่จาย 1.7  1.5 ทั้ง พม. งปม. และ พม. เงินรายได และ

ยอด นศ. ลดลง รายรับและรายจายจะเทาๆ กัน ในอีก 3 ป 

(จายเงินเดือนถึง 70%)

2. จายเงิน ผศ. รศ. ให 2 ขา ทั้ง พม. งปม. และ พม. เงินรายได

3. การศึกษาเพื่อปวงชน (เสารอาทิตย) ขณะนี้มีจํานวนทั้งหมดนอย

ประมาณ 600 คน รับ นศ. แตละปก็นอยลงอีก อยากใหคิดรับจาย

ทั้งระบบ ของการศึกษาเพื่อปวงชน

11



4. เงินเดือนของบุคลากรทุกระบบข้ึนทุกป แม พม. เงินรายได

5. งานการเงิน ยังไมไดวางระบบการเงินเปนสากล จนท. 

ที่มีความรูบัญชีมีนอยมาก

6. ระเบียบการเบิกจายเงินผูบริหารและเงินตําแหนงที่ใชอยู

ในปจจุบัน สามารถเบิกจายยอนหลังไดทุกตําแหนง

7. จากที่ สตง.เขามาตรวจและชี้แนะ และไดพยายามปรับปรุง

แกไขมาตลอด แตยังทําไมเสร็จส้ิน (สตง.ยังทวงถามมา

เมื่อ 30 พย นี้)
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8. ระเบียบ ขอบังคับที่ใชในปจจุบันเปนการใชเฉพาะกิจ สภาควร

ปรับปรุงแกไขตอไป

9. คดีทั้งหมดมีประมาณเกือบ 30 คดี ดําเนินการไปเกือบเสร็จ

ทั้งหมด สามารถขอดูสรุปเรื่องที่งานนิติกร

10. อยากเห็นสภามหาวิทยาลัยทั้ง 23 คน มอง มรภ.ชัยภมูิ

เปนทีมเดียวกัน ไมแยกเปนฝายๆ มีแตรักษาประโยชนฝายตน 

อยากใหมองภาพรวม มรภ.ชัยภูมิ เปนหลัก

11. การทําเรื่อง กฎกระทรวง ที่จะใชเกณฑเดียวกับ ม.กาฬสินธุ 

ตองติดตามตอไป 

(มีคณะ 5 คณะ 3 สํานัก 5 กอง) ควรตองติดตามตอไปครับ
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ขอบคุณครับ
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