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รายงานการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2558
วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
*************************************
รายนามผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์

ประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช
รองประธาน ปอมท. คนที่ 2 ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปอมท.,
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์ฯ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท. สมาชิกสภาคณาจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. กรรมการสภาคณาจารย์และ
พนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
เลขาธิการ ปอมท., ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนั ชัย โกมลหิรัญ
รองเลขาธิการ ปอมท. สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11. อาจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
12. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.เจนจิรา เรืองชยจตุพร ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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15. นายธวัชชัย สิมมา
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ วงศ์สุวานิช
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
18. ดร.ศันสนีย์ ชวนะกุล
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล สุนันทเกษม
20. อาจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา
23. อาจารย์ ภันทระ ลิมป์ศิระ
24. นางสาวสุกัญญา ชมภูรัตน์
25. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
26. น.ส.สุนนั ทา พูลแพ
รายนามผู้ไม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
2. รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี จงเสรีจิตต์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย
6. อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
7. นายวิฑูรย์ ตะนัดชัย
8. นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
แทนประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แทนประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แทนประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แทน ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แทน ประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แทน ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขานุการ ปอมท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท. มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร
2. ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ทศพร วิมลเก็จ
4. อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย
5. อาจารย์นิกร แสงงาม

สมาชิกสภาคณาจารย์ฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนที่ 1
กรรมการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ประธาน ปอมท. กล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น จากนั้นได้มอบโล่ที่ระลึกการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม และขอให้
ที่ประชุมแนะนาตนเอง และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง เลขาธิการ ปอมท. แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับการลาประชุม
และมอบหมายผู้เข้าประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
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- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา เข้าประชุมแทน
- นายจงกล ศุภารัตน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล เข้าประชุมแทน
- อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง มอบหมาย
อาจารย์ภันทระ ลิมป์ศิระ เข้าประชุมแทน
- รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมาย
อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ เข้าประชุมแทน
- ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมชาย จันทร์ผ่องแสง ประธานสภาคณาจารย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มอบหมาย อาจารย์ปยิ ะ อุไรไพรวัน เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบหมาย
ดร.ศันสนีย์ ชวนะกุล เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคา ประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มอบหมาย
น.ส.สุกัญญา ชมภูรัตน์ เข้าประชุมแทน
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ
ประธานขอความร่วมมือประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ถ้ามีเรื่องของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทีต่ ้องการแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ ขอให้สรุปเป็นเอกสารส่งให้ฝ่ายเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้การดาเนินการประชุมมีความรวดเร็วและ
กระชับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนใหม่สละสิทธิ์ และต้องมีการ
สรรหาใหม่ขึ้นอีกครั้ง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรามคาแหง จัดการลงคะแนนเสียงสรรหาอธิการบดี โดยมีผู้สมัคร
เข้ารับการสรรหาเพียงรายเดียว ได้แก่ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง กาหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗-๒๕๕๘ ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 - วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๕ วัน ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ อาคารหอประชุม
พ่อขุนรามคาแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ตามความในข้อบังคับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ระบุให้ผู้ที่จะมาเป็นกรรมการสภาพนักงาน
ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น และต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในกรณีที่หากมีสัญญาปฏิบัติงานเหลืออยู่ไม่ถึง 3 ปี
ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสภาพนักงาน และในฐานะที่ตนรักษาการในตาแหน่งประธานสภา ได้เสนอให้ตัด
คาว่า “ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น” ออก โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการรับสมัคร
ที่ประชุม รับทราบ
1.3 เรื่องที่ประธานได้ดาเนินการไปแล้ว
1.5.1 การเข้าพบ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์) วันที่ 15 ธันวาคม 2558
เวลา 8.00 น. เพื่อแสดงความยินดีในการดารงตาแหน่ง และสวัสดีปีใหม่ โดยมีผู้ร่วมเข้าพบดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช
รองประธาน ปอมท. คนที่ 2
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนั ชัย โกมลหิรัญ
รองเลขาธิการ ปอมท.
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สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ
ศิริชานนท์
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ
สมาชิกสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.เจนจิรา เรืองชยจตุพร ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9. นางสาวสุนันทา
พูลแพ
เลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทั้งนี้ คณะผู้เข้าพบได้มีการนาเสนอผลการสารวจการเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ผลของการหารือปรากฎตามรายละเอียดในหนังสือพิมพ์
- การดาเนินการเรื่อง ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดประชุมและดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการ
ประชุมทั้งที่โรงแรมแมนดาริน แมเนจ บาย เซ็นเตอร์พอยส์ และที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เป็นการประชุม ร่วม 4 ฝ่าย ได้แก่ ที่ประชุม ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ที่ประชุ ม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง (ปคมทร.) และศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา(CHES) วันที่ 15 ธันวาคม
2558 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มีรายละเอียดของสรุปผลการประชุมในวาระสืบเนื่อง 3.1
ที่ประชุม รับทราบ
1.4 เรื่องแจ้งจากกรรมการบริหาร ปอมท.ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายกิจการสังคม ฝ่ายสวัสดิการ
รายละเอียดเรื่องแจ้งจากผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ และผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ในวาระสืบเนื่อง
ที่ประชุม รับทราบ
1.5 รายงานสถานะการเงินของ ปอมท.
อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. รายงานที่ประชุมเพื่อทราบสถานะการเงิน
ของ ปอมท. ดังนี้
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ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
รายงานเงินสดรับ - จ่าย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท.ชุดที่ 37)
วัน/เดือน/ปี
27 ตค.58

รายการ
ยอดยกมาจากการรายงานในที่ประชุมเดือน พฤศจิกายน 2558

รายจ่าย

17 ธค.58 รับคืนเงินสดย่อยสารองจ่าย ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน

รายรับ
18,105.24

คงเหลือ
หมายเหตุ
1,079,906.68
1,098,011.92

รายละเอียดประกอบเงินสดย่อยสารองจ่าย ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.ชุดที่ 37
เดือน

รายการ

รายรับ

24 พย.58
ยอดยกมาจากการรายงานในที่ประชุมเดือน พฤศจิกายน 2558
"
ถอนเงินไปค่าจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 11/2558 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ห้องกาละเกด ชั้น 1

รายจ่ายเงินสดย่อย
สนับสนุนประชุม ค่าใช้จา่ ยอื่น

คงเหลือ

หมายเหตุ

86,070.00
67,070.00

19,000.00

แสดงในรายงานการเงิน พย.58 (จัดทาก่อนการถอนเงิน) 21,750 บาท (870 บาท x 25 ท่าน)

14 ธค.58 รับคืนค่าจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2558 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ห้องกาละเกด ชั้น 1

1,235.24

68,305.24

โรงแรมแมนดาริน แมเนจ บาย เซ็นเตอร์พอยส์ เลขที่ 662 ถนนพระราม4 สีลม กรุงเทพ
ถอนเงินไป 19,000 บาท (ลดจานวนคนลง) จ่ายจริง 17,746.76 บาท (ลดจานวน ณ วันประชุม)

14 ธค.58 จ่ายเลขานุการค่าถอดเทป (คุณกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ)์ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2558 วันที่ 31 ตุลาคม 2558 (มศว.)

9,600.00
9,600.00
1,000.00
10,000.00

58,705.24
49,105.24
48,105.24
38,105.24

20,000.00

18,105.24

จ่ายเลขานุการค่าประสานงาน (คุณสุนันทา พูลแพ) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2558 วันที่ 31 ตุลาคม 2558 (มศว.)
14 ธค.58 ค่ากระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีและสวัสดีปใี หม่เลขาธิการ กกอ.(นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์)

14 ธค.58 จ่ายค่าจัดประชุม "การสรุป เรือ่ ง วิธีการสร้างธรรมาภิบายในสถาบันอุดมศึกษา วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14 ธค.58 จ่ายค่าจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2558 วันศุกร์ที่ 18-20 ธันวาคม 2558 ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตาบล แม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
17 ธค.58 คืนเงินสดย่อยสารองจ่าย ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน

18,105.24

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สรุปรายชือ่ มหาวิทยาลัยที่โอนค่าสมาชิกรายปี (1 ตค.57 - 30 กย.58) ณ 16 ธันวาคม 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
14
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
15
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
17
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยพะเยา
18
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
20
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
21
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
22
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
23
มหาวิทยาลัยบูรพา
24
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
26
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1

ค้างรับค่าสมาชิกรายปี (1 ตค.57 - 30 กย.58) ณ 16 ธันวาคม 2558
มหาวิทยาลัยศิลปกร 20,000 บาท
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ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
รายงานเงินสดรับ - จ่าย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท.ชุดที่ 37)
ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 18 ธันวาคม 2558
วัน/เดือน/ปี
รายการ
25 ธ.ค.57 ยอดยกมาจากคณะกรรมการชุดที่ 36
25 ก.พ.58 รับคืนเงินสดย่อยคงเหลือจากคณะกรรมการชุดที่ 36 (ตามรายงานการเงิน ในการประชุม
วันที่ 21 ก.พ.58 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
25 ก.พ.58 รับคืนเงินยืมจัดประชุมวิชาการ ปอมท.ประจาปี 2557 20-21 พ.ย.57 รร.อมารี ดอนเมือง
(โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
2 มี.ค.58 ถอนเงินสดจ่าย ค่าใช้จ่ายตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2558 (21 ก.พ.58 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร)
1. ค้างจ่ายคืนเงินค่าเครื่องบินที่ปรึกษา (ศ.คลีนิก นพ.วิรุณ บุญนุช ใช้เงินส่วนตัวสารองจ่าย)
6,490.00 บาท
2. ค้างจ่ายเงินสนับสนุนการประชุมสมัยสามัญ ปอมท. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
4,478.00 บาท
3. ค้างจ่ายเงินสนับสนุนการประชุมสมัยสามัญ ปอมท. (มหาวิทยาลัยรามคาแหง)
10,000.00 บาท
4. เงินสนับสนุนสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์ฯ ปี 2558 50,000.00 บาท
10 มี.ค.58
24 มี.ค.58
25 มี.ค.58
27 มี.ค.58
27 มี.ค.58
30 มี.ค.58
30 มี.ค.58
1 เม.ย.58

5. เงินสารองจ่าย ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.ชุดที่ 37
100,000.00 บาท
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยพะเยา
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยมหิดล
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายจ่าย

รายรับ
1,994.00

คงเหลือ
หมายเหตุ
1,143,781.63
1,145,775.63 ใบนาฝาก 25 ก.พ.58

86,950.00

1,232,725.63 ใบนาฝาก 25 ก.พ.58

170,968.00

1,061,757.63
SCB 016239360-8
น.ส.สุนันท์ พูลแพ
ธ.ออมสิน
050311330190
ธ.กรุงเทพ
6780001860
อ.ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
20,000.00
20,000.00
25,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00

1,081,757.63
1,101,757.63
1,126,757.63
1,146,757.63
1,166,757.63
1,186,757.63
1,206,757.63
1,226,757.63
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วัน/เดือน/ปี
1 เม.ย.58
16 เม.ย.58
20 เม.ย.58
21 เม.ย.58
21 เม.ย.58
22 เม.ย.58
24 เม.ย.58
27 เม.ย.58
27 เม.ย.58
7 พ.ค.58
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
22 พ.ค.58
25 พ.ค.58
26 พ.ค.58
25 มิ.ย.58
30 มิ.ย.58
30 มิ.ย.58
29 ก.ค.58
7 ส.ค.58
13 ส.ค.58
7 ก.ย.58
24 ก.ย.58

รายการ
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยบูรพา
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยนครพนม
เงินค่าธรรมเนียมการโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 35 บาท,มหาวิทยาลัยนเรศวร 20 บาท
- ประธาน ปอมท. จ่ายสมทบคืน ปอมท.
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยทักษิณ
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ถอนเพิ่มเงินสดย่อยสารองจ่าย ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.ชุดที่ 37
เงินค่าธรรมเนียมการโอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20 บาท , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20 บาท,
มหาวิทยาลัยทักษิณ 20 บาท - ประธาน ปอมท.จ่ายสมทบคืน ปอมท
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถอนเพิ่มเงินสดย่อยสารองจ่าย ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.ชุดที่ 37
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เงินยืมทดรองจ่ายค่าจัดประชุมวิชาการ ปอมท.ประจาปี 2558 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าจัดทาโล่รางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (โล่อะคริลิค) จานวน 5 โล่ๆ ละ 4,000 บาท - ประธานสภา
คณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ จานวน 5 ท่าน ๆ ละ 10,000 บาท

รายจ่าย

รายรับ
20,000.00
20,000.00
19,965.00
19,980.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
55.00

คงเหลือ
1,246,757.63
1,266,757.63
1,286,722.63
1,306,702.63
1,326,702.63
1,346,702.63
1,366,702.63
1,386,702.63
1,386,757.63

19,980.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
19,980.00
19,980.00
3,149.05

1,406,737.63 หักค่าธรรมเนียม
1,426,737.63
1,446,737.63
1,466,737.63
1,486,717.63 Clearing 27 พ.ค.58
1,506,697.63 Clearing 28 พ.ค.58
1,509,846.68
1,459,846.68
1,459,906.68

50,000.00
60.00
20,000.00
20,000.00
200,000.00
20,000.00

1,479,906.68
1,499,906.68
1,409,906.68
1,429,906.68
1,229,906.68
1,209,906.68

50,000.00

1,159,906.68

90,000.00
20,000.00

หมายเหตุ

หักค่าธรรมเนียม
หักค่าธรรมเนียม
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วัน/เดือน/ปี

รายการ
- ประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 ก.ย.58 รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ต.ค.58 ถอนเงินสดย่อยสารองจ่าย ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน
17 ธ.ค.58 รับคืนเงินสดย่อยสารองจ่าย ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน

เดือน
3 มี.ค.57
3 มี.ค.57
27 มี.ค.57
2 เม.ย.58
24 เม.ย.58
24 เม.ย.58
26 พ.ค.58
26 พ.ค.58
26 มิ.ย.58

รายจ่าย

รายรับ
20,000.00

100,000.00
18,105.24
ยอดรวมทั้งสิ้น 680,968.00 635,198.29

คงเหลือ

หมายเหตุ

1,179,906.68
1,079,906.68
1,098,011.92

รายละเอียดประกอบเงินสดย่อยสารองจ่าย ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.ชุดที่ 37
ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2558
รายการ
รายรับ
รายจ่ายเงินสดย่อย
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ประชุม
อื่น
ถอนเงินสดย่อยสารองจ่าย ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน
100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 -22 กุมภาพันธ์ 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท. ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20,000.00
ค่ากระเช้าเยี่ยม เลขาธิการ สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประสบอุบัติเหตุใน
1,000.00
การปฏิบัติงาน (เดินทางรับผู้เข้าร่วมประชุม ปอมท.)
คืนเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยพะเยา
5,000.00
(โอนเงินเกิน)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท. ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 -26 เมษายน 2558 ณ
10,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท. ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 24 -26 เมษายน 2558
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20,000.00
ค่ากระเช้าผลไม้ แสดงความยินดี รศ.พินิติ รตะนานุ
1,740.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท. ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2558
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10,000.00

คงเหลือ

หมายเหตุ

100,000.00
ธ.กรุงไทย
90,000.00 1930061315
70,000.00
69,000.00
64,000.00
54,000.00
34,000.00
32,260.00
22,260.00
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เดือน

รายการ

รายรับ

รายจ่ายเงินสดย่อย
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ประชุม
อื่น

คงเหลือ

30 มิ.ย.58 รับเงินสดย่อยเพิ่มสารองจ่าย ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.ชุดที่ 37
50,000.00
8 ก.ค.58 ค่าจัดทา Web site ปอมท. - ผูอ้ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ผศ.ดร.วีรพล แสง
ปัญญา)
24 ก.ค.58 จ่ายค่าจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง
ประชุม แกรนด์ บียอนด์ ชัน้ 2 โรงแรมบียอนด์ สวีท ** จานวนผู้เข้าร่วมประชุมการันตี
30 ท่าน **
*อาหารว่าง 2 มื้อ + อาหารกลางวัน ท่านละ 500 บาท *อาหารเย็น รวม Soft drink
ท่านละ 500 บาท (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
28 ก.ค.58 คืนเงินสดย่อยค่าจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2558
(โรงแรมบียอนด์ สวีท)
(เนื่องจากผู้ร่วมงานเลี้ยงรับรองลดลง จึงทาให้ค่าใช้จ่ายต่ากว่าที่ขออนุมัติไว้ 30,000
บาท)
5 ส.ค.58 ค่าจัดประชุมลงนามร่วมกัน 5 ฝ่าย เพื่อเสนอเป็นกรรมการ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์
13 ส.ค.58 รับเงินสดย่อยเพิ่มสารองจ่าย ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.ชุดที่ 37
จ่ายค่าจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.ประจาปี พ.ศ.
2558 (รอบแรก
ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
21 ส.ค.58 จ่ายค่าจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2558 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 สานักงานอธิการบดี เลขที่ 54 ถ.พญาไท วัง
ใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
24 ก.ย.58 ดอกไม้แสดงความยินดีรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17
กันยายน 2558

-

72,260.00
30,000.00
42,260.00

30,000.00

10,210.00

12,260.00

-

22,470.00
22,000.00

90,000.00

470.00
90,470.00

25,000.00
65,470.00
10,000.00

55,470.00
2,000.00
53,470.00

หมายเหตุ
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เดือน

รายการ

25 ก.ย.58 ค่าพวงหรีด 2 พวงหรีดละ 500 บาท (มารดา ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ และ
บิดา ผศ.พินิจ เทพสาธร)
25 ก.ย.58 จ่ายค่าจัดประชุมสมัยสามัญ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 25-27 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สานักงานอธิการบดี อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
2 ต.ค.58 ค่ากระเช้ากตเวทิตาจิตสมาชิกฯ ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(รศ.พินิติ รตะนานุกูล เกษียณอายุ)
22 ต.ค.58 ค่าโล่ที่ระลึกมหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดประชุมสมัยสามัญ 10 ครั้ง และโล่กตเวทิตาจิต
สมาชิกฯ เกษียณอายุ 2 ท่าน
27 ต.ค.58 เงินสดย่อยสารองจ่าย ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน
27 ต.ค.58 จ่ายค่าจัดประชุมสมัยสามัญ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 30-31 ตุลาคม-1
พฤศจิกายน 2558
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ชัน้ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 114 ซอย
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ค่าจัดงานงานเลี้ยงแสดงกตเวทิตาจิตแด่สมาชิก ปอมท.ผู้เกษียณอายุ (ศ.นพ.วิรุณ บุญนุช
และ ผศ.จุฑารัตน์ ศริดารา)
24 พ.ย.58 จ่ายค่าจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2558 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ห้องกาละเกด ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน แมเนจ บาย เซ็นเตอร์พอยส์ เลขที่ 662 ถนน
พระราม4 สีลม กรุงเทพ
ประมาณการยอดการันตีโรงแรม 21,750 (870 บาท x 25 ท่าน) แสดงในรายงานการเงิน
พ.ย.58 (จัดทาก่อนการเบิกจ่าย)
14 ธ.ค.58 รับคืนค่าจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2558 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ห้องกาละเกด ชั้น 1 เบิกเงิน 19,000 บาท จ่ายจริง 17,764.76 บาท

รายรับ

รายจ่ายเงินสดย่อย
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ประชุม
อื่น
1,000.00

คงเหลือ

52,470.00
32,470.00

20,000.00
800.00

31,670.00
15,600.00
16,070.00
116,070.00

100,000.00
10,000.00

106,070.00

20,000.00
86,070.00
19,000.00
67,070.00

1,235.24

68,305.24

หมายเหตุ
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เดือน

รายการ

14 ธ.ค.58 จ่ายเลขานุการค่าถอดเทป (คุณกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2558
วันที่ 31 ตุลาคม 2558 (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
จ่ายเลขานุการค่าประสานงาน (คุณสุนันทา พูลแพ) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2558
วันที่ 31 ตุลาคม 2558 (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
14 ธ.ค.58 ค่ากระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่เลขาธิการ กกอ. (นางสาวอาภรณ์
แก่นวงศ์)
เดือน
รายการ

14 ธ.ค.58 จ่ายค่าจัดประชุม "การสรุป เรื่องวิธีการสร้างธรรมาภิบายในสถาบันอุดมศึกษา วันอังคาร
ที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14 ธ.ค.58 จ่ายค่าจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2558 วันศุกร์ที่ 18-20 ธันวาคม 2558
ห้องประชุม บวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพะเยา
17 ธ.ค.58 คืนเงินสดย่อยสารองจ่าย ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน

รายรับ

รายจ่ายเงินสดย่อย
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ประชุม
อื่น
9,600.00

คงเหลือ

หมายเหตุ

58,705.24
9,600.00
49,105.24
1,000.00
รายรับ

รายจ่ายเงินสดย่อย
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ประชุม
อื่น

48,105.24
คงเหลือ

10,000.00

38,105.24

20,000.00

18,105.24
0.00

18,105.24

หมายเหตุ
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1
2
3
4
5

สรุปรายชื่อมหาวิทยาลัยที่โอนค่าสมาชิกรายปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558) ณ วันที่ 16 ธันวาคม
2558
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
16
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
17
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยพะเยา
18
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
19
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
20
มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
22
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11 มหาวิทยาลัยบูรพา
24
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 มหาวิทยาลัยนเรศวร
26
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค้างรับค่าสมาชิกรายปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558) ณ 18 ธันวาคม 2558
1.
มหาวิทยาลัยศิลปากร
20,000.00 บาท
จากนั้น ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูนผลศักดิ์ ประธาน ปอมท. เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายสาหรับ
สมาชิกทีป่ รึกษา ปอมท. 1 ท่าน ที่เชิญมาเป็นประธานในการเลือกตั้ง ได้แก่ ผศ.พีระพล คดบัว ดังนี้
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง 1,500 บาท
- ค่าที่พัก
1,800 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
2,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,300 บาท
ทั้งนี้ ขอให้ ประธาน ปอมท. คนใหม่ สารองจ่ายไปก่อน และนาไปเบิกจ่ายในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
1. รับรองรายงานทางการเงินตามที่ผู้อานวยการฝ่ายการเงินเสนอ
2. อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยสาหรับสมาชิกทีป่ รึกษา ในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ประธานการเลือกตั้ง
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล คดบัว
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ปอมท.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง เลขาธิการ ปอมท. เสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ
ครั้งที่ ครั้งที่ 11/2558 ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ 662
ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ
มติที่ประชุม รับรอง โดยมีการแก้ไข ดังนี้
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หน้าที่
แก้ไขจาก
หน้า 1 รายนาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
ผู้มาประชุมลาดับที่ 6 ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท. ,
ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี
หน้า 2 รายนามผู้ไม่ นายจงกล ศุภรัตน์
มาประชุมลาดับที่ 9
หน้า 2 รายนามผู้ไม่ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
มาประชุมลาดับที่ 11 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
หน้า 2 รายนามผู้ไม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา
มาประชุมลาดับที่ 13
หน้า 4 บรรทัดที่ 20 สมัยสามัญ ครั้งที่ ครั้งที่ 10/2558 . . .
จากด้านบน
หน้า 5 บรรทัดที่ 4 . . . ยังมีจานวนไม่ได้ตามเป้าหมาย
จากด้านล่าง
หน้า 6 บรรทัดที่ 5 . . .ส่งแบบสารวจทั้งสิ้น 19 แห่ง
จากด้านบน
หน้า 6 บรรทัดที่ 9 . . .นาเสนอ และ
จากด้านล่าง

แก้ไขเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท. ,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายจงกล ศุภารัตน์
ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
พะเยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา
รวมถึงทุกที่ที่ปรากฎในรายงาน
สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2558 . . .
. . . จานวนที่ได้รับกลับ คืนไม่ได้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
. . .ส่งแบบสารวจทั้งสิ้น 18 แห่ง
. . .นาเสนอ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และร่าง พ.ร.บ. บริหารงานบุคคล พ.ศ. ...
ตามที่ที่ประชุมในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2558 มีมติ ให้นัดหมายการเข้าพบ เลขาธิการ กกอ. ในวันที่ 15
ธัน วาคม 2558 เวลา 8.00 น. และรวมถึง การนั ด หมายการประชุ ม ร่ว ม 4 ฝ่ า ย ได้แก่ ที่ ป ระชุม ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ที่ประชุม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง (ปคมทร.) และศูนย์ประสานงานบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษา(CHES) ประชุมวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และ
พนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นั้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว แจ้งสรุปผลการประชุมร่วม 4 ฝ่าย มีสาระสาคัญดังนี้
ที่ประชุมได้มีการประชุมและเห็นชอบกาหนดวิ ธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และวิธีการ
ได้มาซึ่งอธิการบดี และผู้บริหาร โดยที่ประชุมเห็นควรให้ สกอ. กาหนดเป็นเกณฑ์กลาง โดยมีการจากัดอายุ และวาระการ
ดารงตาแหน่งไว้ให้ชัดเจน รวมไปถึงการมุ่งเน้น เรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และเนื่องจากมีเวลา
จ ากั ด จึ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ พู ด คุ ย ในเรื่ อ งการป้ อ งกั น และปราบปรามทุ จ ริ ต ซึ่ ง จะได้ น าเสนอผลการประชุ ม ต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการต่อไปตามที่ได้รับมอบหมาย
มีข้อสรุปในเบื้องต้น ดังนี้
1. นายกสภามหาวิทยาลัย และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สกอ. ต้องกาหนดเกณฑ์กลางสาหรับให้ใช้ร่วมกันในเรื่องต่อไปนี้
- จากัดอายุ
- จากัดวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่อง
- จากัดจานวนมหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งในเวลาเดียวกัน
- วิธีการสรรหาสภามหาวิทยาลัยแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
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- กลไกการตรวจสอบและประเมินการทางานของสภามหาวิทยาลัย
2. อธิการบดี และ ผูบ้ ริหาร
สกอ. ต้องกาหนดเกณฑ์กลางสาหรับให้ใช้ร่วมกันในเรื่องต่อไปนี้
- จากัดอายุ
- จากัดวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่อง
- วิธีการสรรหาอธิการบดีและผูบ้ ริหารแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย แจ้งเพิ่มเติมว่า ในการประชุม 4 ฝ่าย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ได้รับ
ความร่วมมืออย่างดีจาก ที่ประชุม ปอมท. 12 แห่ง จากผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคล (นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของที่ประชุม ปอมท.) 3 แห่ง อย่างไรก็ตามตนมีความเห็นว่า ในที่ประชุมปอ
มท. หรือที่ประชุม 4 ฝ่าย ควรได้มีการพิจารณาร่วมกันในเรื่องมาตรฐานทางวิชาการอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนต่อไป จึง
ขอความร่วมมือจากที่ประชุม ปอมท. ศึกษาและนาเสนอประเด็นเรื่องมาตรฐานวิชาการ ด้านหลักสูตร และธรรมาภิบาล
จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายถึงแนวทางการดาเนินงานของ ปอมท. ในการนาเสนอเรื่องต่าง ๆ ทั้งต่อสื่อมวลชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปเป็นแนวทางที่สาคัญดังนี้
- ในการจัดประชุมร่วม 4 ฝ่าย หรือการทางานร่วมกันไม่วา่ กรณีใดก็ตาม ควรมีการกาหนดวิธีการ และทาความ
เข้าใจระหว่างกันให้ชัดเจนก่อนที่จะดาเนินการ
- การจัดแถลงข่าวทุกครั้ง สาระทีน่ ามาเสนอต่อสื่อมวลชนจะต้องเป็นมติที่ได้รับการรับรองร่วมกันทุกฝ่าย
มติที่ประชุม รับทราบสรุปผลการประชุม 4 ฝ่าย และขอความร่วมมือจากทีป่ ระชุม ปอมท. ศึกษาและนาเสนอประเด็นเรื่อง
มาตรฐานวิชาการ เรื่องหลักสูตร และธรรมาภิบาล สาหรับเป็นประเด็นเพื่อพิจารณาในการประชุม
3.2 ข้อเสนอเรื่องการทบทวนการเปิดและปิดภาคเรียนตามอาเซียน
จากมติที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.) ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 22 สิงหาคม
พศ. 2558 ให้มีการสารวจความคิดเห็นว่าด้วยการปิด -เปิดภาคเรียนตาม AEC (Asean Economic Community) จาก
มหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูล สารสนเทศเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหาร ในการที่จะได้เป็นข้อทบทวนการเปิดปิดภาคเรียนตาม AEC (Asean Economic Community) ตลอดจนหารือ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ปัญหา ความ
คิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง ในการที่จะปรับกระบวนยุทธ์ การปิด -เปิดภาคเรียนตาม AEC (Asean Economic Community)
ให้ได้ความเหมาะสมที่สุด
ที่ประชุมในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2558 มีมติ เห็นชอบให้นาเสนอสรุปผลการสารวจ ฯ ต่อเลขาธิการ กกอ. ใน
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 โดยไม่มีการขยายเวลา และขอความอนุเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา จัดทาผลการ
สารวจสาหรับเป็นเอกสารนาเสนอ นั้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา แจ้งสรุปรายงานผลการสารวจตามรายละเอียดในเอกสารที่สาเนาแจ้งในที่
ประชุมเพื่อที่ประชุมรับทราบ และศึกษาโดยละเอียด ซึ่งภายหลังจากที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและเสนอแนะประเด็นที่สมควร
ปรับแก้ไขในรายงานผลการสารวจ ฯ จึงขอความอนุเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา นาข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมไปปรับแก้ไขรายงานผลการสารวจต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประชุมพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา ปรับแก้ไข
รายงานผลการสารวจ
3.3 เรื่องปัญหาการขาดธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2558 มีมติ สืบเนื่องจากวาระ 3.1 เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัย
วุฒิ ฉัตรอุทัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว รวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
ในเบื้องต้นได้ดาเนินการรวบรวมและจัดทาเป็นเอกสารแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดประชุมร่วม 4 ฝ่าย ความแจ้งแล้วนั้น สรุป
กาหนดการ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ช่วงเช้าจะเป็นการตั้งประเด็นเพื่อการอภิปราย และในช่วงบ่ายเป็นการทา Work
shop เพื่อให้ได้ข้อสรุปสาหรับเป็นเอกสารในการนาเสนอ (รายละเอียดของการพิจารณา ปรากฎตามวาระที่ 3.1 )
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ขออนุมัติเลื่อนการเลือกตั้งประธาน และกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดใหม่
ขึ้นมาพิจารณาก่อนการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 3 เนื่องจากสมาชิกทีป่ รึกษาเดินทางมาถึง และที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์
4.1 การเลือกตั้งประธาน และกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดใหม่
เนื่องจากศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ประธาน ปอมท. และกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดปัจจุบันจะ
ครบวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 การนี้จึงได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระพล คดบัว สมาชิก
ที่ปรึกษา ปอมท. ทาหน้าที่ประธานการเลือกตั้ง ประธาน ปอมท. และรองประธาน ปอมท. คนที่หนึ่ง และคนที่สอง ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามความในหมวดที่ 3 ข้อ 6 (1) แห่งระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอ
มท.) ว่าด้วย การบริหารงานของที่ประชุม พุทธศักราช 2557
จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระพล คดบัว ประธานการเลือกตั้ง ได้ดาเนินการเลือกตั้ง ประธาน ปอมท. และ
รองประธาน ปอมท. คนที่หนึ่ง และคนที่สอง ตามขั้นตอนและวิธีการ ในหมวดที่ 3 ข้อ 6 (1) – (7) แห่งระเบียบที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ว่าด้วย การบริหารงานของที่ประชุม พุทธศักราช 2557 ดังนี้
จากจานวนผู้มสี ิทธิลงคะแนน จานวน 28 มหาวิทยาลัย/คน ประกอบด้วย ประธานสภาอาจารย์/สภา
คณาจารย์/สภาข้าราชการ/สภาพนักงานมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกของที่ประชุม ปอมท. มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ที่มาประชุม จานวน 21 คน ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุม จึงดาเนินการเลือกตั้งตามระเบียบของที่ประชุม ปอมท. ดังนี้
1) ให้เรียนเชิญสมาชิกที่ปรึกษา ปอมท. 1 ท่านมาเป็นประธานในการเลือกตั้ง
2) การเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งประธาน ปอมท. และ รองประธาน ปอมท. สามารถทาได้ 2 วิธี คือ
(ก) เสนอชื่อตนเอง โดยบอกกล่าวในทีป่ ระชุม ปอมท.
(ข) เสนอโดยประธานสภาอาจารย์ คนอื่นเป็นผู้เสนอชื่อและมีประธานสภาอาจารย์อีกไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
ยกมือรับรอง
3) ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกคนแสดงวิสัยทัศน์โดยย่อต่อที่ประชุมประธานสภาอาจารย์คนละไม่เกินสิบนาที โดย
ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อคนอื่นอยูภ่ ายนอกห้องประชุม
4) ใช้วิธีการลงคะแนนลับ และนับคะแนนโดยเปิดเผย ในการเลือกตั้งตาแหน่ง (ก) ประธาน ปอมท. (ข) รอง
ประธาน ปอมท. คนที่หนึ่ง (ค) รองประธาน ปอมท. คนที่สอง
5) ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นประธาน ปอมท. ต้องได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใน
การประชุม (11 แห่งจาก 21 แห่ง) ในกรณีที่การเลือกตั้งรอบที่ 1 ไม่มีผู้ใดได้รบั คะแนนเกินกึ่งหนึ่ง ให้คัดเลือกผู้ที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดสองอันดับแรก เพื่อทาการลงคะแนนในรอบที่ 2 ต่อไป
6) หากผลการลงคะแนนลับมีผลการลงคะแนนเสียงเท่ากันในรอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 อันเป็นรอบสุดท้าย
ที่ประชุมต้องเป็นผู้ตดั สินด้วยเสียงข้างมาก
7) วิธีการเลือกตั้ง รองประธาน ปอมท. คนที่หนึ่ง และ รองประธาน ปอมท. คนที่สอง ให้ใช้วิธีการเดียวกับการ
เลือกตั้ง ประธาน ปอมท. โดยเว้นข้อ 6 (3)
จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมดาเนินการเลือกตั้งตาแหน่งต่าง ๆ ตามลาดับดังนี้
ก. ตาแหน่งประธาน ปอมท.
มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพียง 1 ราย คือ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ข. ตาแหน่งรองประธาน ปอมท. คนที่ 1
มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 2 ราย และตอบรับ จานวน 1 ราย คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ค. ตาแหน่งรองประธาน ปอมท. คนที่ 2
มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 3 ราย และตอบรับ จานวน 1 ราย คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ง. ตาแหน่งเลขาธิการ ปอมท. รองเลขาธิการ ปอมท.
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธาน ปอมท. ชุดที่ 38 เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ง เลขาธิการ
ปอมท. รองเลขาธิการ ปอมท. ดังนี้
1) เลขาธิการ ปอมท.
ได้แก่ ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง
2) รองเลขาธิการ ปอมท. 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.วันชัย โกมลหิรัญ และ ผศ.ดร.นวลสวาท สกุลวงศ์
มติที่ประชุม รับรองผลการเลือกตั้งตาแหน่งต่าง ๆ เพื่อจะได้ทาคาสัง่ แต่งตั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การส่งมอบงาน สมุดบัญชีเงินฝาก และทรัพย์สินของ ของ ปอมท.
5.1.1 การส่งและรับมอบงาน ของประธาน ปอมท. ชุดที่ 37 และชุดที่ 38
5.1.2 การส่งและรับมอบสมุดบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชีทปี่ ระชุม ปอมท.3 เลขที่บัญชี 0322953028 ประเภท
ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัดมหาชน สาขาอโศก
5.1.3 รายการทรัพย์สินของ ปอมท. มี 3 รายการ
1. LCD 1 เครื่อง
2. คอมพิวเตอร์ Note book 1 เครื่อง
3. เข็มกลัดตราสัญลักษณ์ ปอมท. จานวน 94 อัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ
ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2559
5.3 การรับเป็นเจ้าภาพและกาหนดการประชุม ปอมท. ปี 2558 ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2559
ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณากาหนดการจัดประชุม ปอมท. ประจาปี 2559 สรุปได้ดังนี้
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29-31 มกราคม 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 26-28 กุมภาพัน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 22-24 เมษายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 24-26 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 23-25 กันยายน 2559
ปอมท.
ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 14-16 ตุลาคม 2559
มหาวิทยาลัยนครพนม
ครั้งที่ 11/2559
ครั้งที่ 12/2559

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
วันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการประสานงานวันเวลาจัดประชุมจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การ กาหนดแผนการเดินทางล่วงหน้า
5.4 การปรับเพิ่มเงินสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอขออนุมัติให้ปรับเพิ่ม
เงินสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งที่มีภูมิลาเนาอยู่ในกรุงเทพ ปริมาณฑล และในต่างจังหวัด
เนื่องจากภาวะค่าครองชีพที่สงู ขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเป็นการลดภาระให้กับมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ
มติที่ประชุม อนุมัติปรับเพิ่มเงินสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. ดังนี้
1) เงินสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของมหาวิทยาลัย มีภูมลิ าเนาอยู่ในกรุงเทพ และ ปริมาณฑล จานวน 20,000
บาท
2) เงินสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของมหาวิทยาลัย มีภูมลิ าเนาอยู่ในต่างจังหวัด จานวน 25,000 บาท
ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. รวมถึงการจัด
ประชุมเพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และขอบคณทีป่ ระชุม ปอมท. ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเดินทางมาร่วมประชุม และกล่าวปิด
ประชุม
เลิกประชุม เวลา 16.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
เลขาธิการ ปอมท.

นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

