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รายงานการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558
ห้องประชุมสัญจร อาคารมงคลอาภา ศูนย์พาณิชยการพระนคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
------------------------------รายนามผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
ประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา
รองประธาน ปอมท. คนที่ 1 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช
รองประธาน ปอมท. คนที่ 2 ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา เรืองชยจตุพร
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปอมท.,
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท., ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
11. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมชาย จันทร์ผ่องแสง ประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. รองศาสตราจารย์จันทร์จารี เกตุมาโร
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
13. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ วรสิงห์
เลขาธิการสภาอาจารย์ แทนประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
นเรศวร
14. อาจารย์พะยอม ธนมี
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนประธานสภาคณาจารย์
และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
15. อาจารย์ ดร.พิสิฐ โคตรสุโพธิ์
รองประธานสภาพนักงานคนที่ 2 แทนประธานสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ
เลขาธิการสภาข้าราชการครู ฯ แทน ประธานสภาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
17. อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. กรรมการสภาคณาจารย์และ
พนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย โกมลหิรญ
ั
20. น.ส.สุนันท์ พูลแพ
21. นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
รายนามผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา
2. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
3. นายพิเชษฐ ถูกจิตร

เลขาธิการ ปอมท., ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
รองเลขาธิการ ปอมท. สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขานุการ ปอมท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

12.นายวิฑูรย์ ตะนัดชัย

ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท., ประธานสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท., ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท. มหาวิทยาลัยนครพนม

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
2. นางสาวสุจิรา สอนสม

สานักงานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

4. นายธวัชชัย สิมมา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร
6. รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนา สุริยธรรม
8. รองศาสตราจารย์บญ
ุ ศรี จงเสรีจิตต์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรือง มานะสุรการ
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอีย้ งกุญชร
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
ก่อนการประชุมเป็นการฉายวีดิทัศน์แนะนามหาวิทยาลัยฯ และกล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ตั้งแต่เวลา 09.30-10.00 น. จากนั้นประธานกล่าวขอบคุณอธิการบดี ที่ให้ความอนุเคราะห์รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ครั้งนี้
เรื่องที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบหมายอาจารย์พะยอม ธนมี กรรมการสภาคณาจารย์
และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมแทน
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหมายอาจารย์ ดร.พิสิฐ โคตรสุโพธิ์ รองประธานสภาพนักงานคน
ที่ 2 เข้าร่วมประชุมแทน
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ประธานสภาคณาจารย์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรินทร์พร ทับเกตุ เลขาธิการสภาคณาจารย์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าร่วมประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ
ประธานขอความร่วมมือประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ถ้ามีเรื่องของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่ต้องการแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ ขอให้สรุปเป็นเอกสารส่งให้ฝ่ายเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้การดาเนิ นการประชุมมีความรวดเร็วและ
กระชับ
สรุปเรื่องแจ้งมีดังนี้
- ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แจ้งที่ประชุมเพื่อ
ทราบว่า ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 จะมีการหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดี โดยในปีนี้ได้รับความกรุณาจากคณะกรรมการสรรหาให้
ดาเนินการหยั่งเสียงทั่วไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งสภาคณาจารย์และพนักงานจะเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการ
ดาเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการบริหาร ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝายการเงิน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายกิจการสังคม ฝ่ายสวัสดิการ
อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน แจ้งที่ประชุมรับทราบสถานะการเงิน ปอมท. และระเบียบ/
แนวปฏิบัติของฝ่ายการเงิน ชุดที่ 37 ตามรายละเอียดในเอกสารที่สาเนาแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาในระเบียบวาระ 1.4
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 รายงานสถานะการเงินของ ปอมท.
อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน (คณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 37) รายงานยอดบัญชี
เงินฝากธนาคารตามที่ได้รับมอบ จากคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 36 พร้อมทั้งเสนอรายงานสถานะการเงิน ของ ปอมท. และ
สรุ ป รายรั บ รายจ่ า ยทั้ งหมด ระหว่ า งวั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 – 22 ธั น วาคม 2557 และแนวปฏิ บั ติ ก ารรั บ – จ่ า ยเงิ น ของ
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ชุดที่ 37 เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
- รายงานเงินสด รับ-จ่าย ของคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 36
- รายละเอียดประกอบเงินสดย่อย
- สรุปเงินสด รับ – จ่ายของคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 36
- สรุปค่าใช้จ่ายนาเข้าพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ ม.นครพนม
- รายการขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการประชุม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ ม.นครพนม
มีรายละเอียดตามตารางแนบท้ายวาระ

4

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
รายงานเงินสดรับ - จ่าย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท.ชุดที่ 36)
วัน/เดือน/ปี
รายการ
รายจ่าย
ยอดยกมาจากคณะกรรมการชุดที่ 35
7 ก.พ. – 5 มี.ค.57 รับเงินค่าสมาชิกรายปี 6 มหาวิทยาลัย
6 มี.ค.57
ถอนเงินสดย่อยสารองจ่ายผู้อานวยการฝ่ายการเงิน
100,000.00
7 มี.ค.-28 มี.ค.57 รับเงินค่าสมาชิกรายปี 12 มหาวิทยาลัย (ถูกตัดค่าโอน 2 แห่ง
แห่งละ 40 บาท)
7 พ.ค.-29 พ.ค.57 รับเงินค่าสมาชิกรายปี 3 มหาวิทยาลัย
2 มิ.ย.57
ถอนเงินสดย่อยสารองจ่าย ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน
100,000.00
25 มิ.ย.57
ดอกเบี้ยเงินฝาก
26 มิ.ย.57
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 มหาวิทยาลัย
8 ก.ค.57
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 มหาวิทยาลัย
8 ก.ย.57
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 มหาวิทยาลัย
10 ต.ค.57
ถอนเงินสดสารองจ่ายค่าใช้จ่ายจัดประชุมวิชาการ
ประจาปี 2557
297,900.00
1. เงินยืมจัดประชุมวิชาการ ประจาปี 2557 200,000.00
2. สนับสนุนอาจารย์ดีเด่นในการเดินทางมา
รับรางวัล(5 คน คนละ 10,000บาท)
50,000.00
3. ค่าโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่น (5 รางวัล
รางวัลละ 1,700 บาท)
8,500.00
4. ค่านาเสนองานวิจัยดีเด่น ( 3 รางวัล
รางวัลละ 5,000 บาท)
15,000.00
5. ค่าจัดเลี้ยงประชุมกรรมการในการคัดเลือก
อาจารย์ดเี ด่น 22 ส.ค.57 ณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
14,400.00
6. สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
ปอมท. 27 ก.ย.57 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10,000.00
5 พ.ย.57
รับโอนเงินคืนเหลือจ่ายการจัดสัมมนา
เครือข่ายบุคลากรประจาสานักงานสภา
อาจารย์ ประจาปี พ.ศ. 2557 (5-6 มิ.ย.57)
25 ธ.ค.57
ดอกเบี้ยเงินฝาก
497,900.00

รายรับ

คงเหลือ
1,151,966.92
120,000.00 1,271,966.92
1,171,966.92
239,960.00 1,411,926.92
60,000.00 1,471,926.92
1,371,926.92
3,551.91 1,375,478.83
20,000.00 1,395,478.83
20,000.00 1,415,478.83
20,000.00 1,435,478.83
1,137,578.83

2,940.00 1,140,518.83
3,262.80 1,143,781.63
489,714.71 1,143,781.63

5

รายละเอียดประกอบเงินสดย่อยสารองจ่าย ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ชุดที่ 36
-เดือน ปี 2557
รายการ
เงินสนับสนุน ค่าใช้จ่าย
รายรับ
การประชุม
อื่น
6 มี.ค.57
ถอนเงินสดย่อยสารองจ่ายผู้อานวยการฝ่ายการเงิน
100,000.00
กุมภาพันธ์
ค่าใช้จ่ายตรายางแท่นหมึก
475.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท.ครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ สจล.
10,000.00
รับเงินสดค่าสมาชิกรายปีจาก ม.บูรพา
20,000.00
มีนาคม
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท.ครั้งที่ 3/2557
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557
10,000.00
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เมษายน
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกรรมการบริหาร ปอมท.
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7,850.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท.ครั้งที่ 4/2557
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10,000.00
พฤษภาคม
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกรรมการบริหาร ปอมท.
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4,250.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท ครั้งที่ 5/2557
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
10,000.00
2 มิ.ย.57
ถอนเงินสดย่อยสารองจ่ายผู้อานวยการฝ่ายการเงิน
100,000.00
มิถุนายน
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกรรมการบริหาร ปอมท.
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
11,900.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท.ครั้งที่ 6/2557 เมื่อ
วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10,000.00
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดสัมมนาเครือข่าย
บุคลากรประจาสานักงานสภาอาจารย์ ประจาปี
พ.ศ. 2557 (5-6 มิ.ย.57)
77,000.00
ค่ากระเช้า (17 มิ.ย.57 สกอ.)
2,000.00
กรกฎาคม
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกรรมการบริหาร ปอมท.
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท.ครั้งที่ 7/2557
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัย
พะเยา
10,000.00
สิงหาคม
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกรรมการบริหาร ปอมท.
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8,009.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท.ครั้งที่ 8/2557
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
10,000.00
รับเงินสดค่าสมาชิกรายปี จาก ม.รามคาแหง
20,000.00

คงเหลือ
100,000.00
99,525.00
89,525.00
109,525.00
99,525.00

91,675.00
81,675.00
77,425.00

67,425.00
167,425.00
155,525.00
145,525.00

68,525.00
66,525.00
56,525.00

46,525.00
38,516.00

28,516.00
48,516.00
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-เดือน ปี 2557

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

รายการ
ยอดยกมา
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท.ครั้งที่ 9/2557
เมื่อวันที่ 27 ก.ย.57 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
หมายเหตุ เบิกจากบัญชีเงินฝากโดยตรง 10
ตุลาคม 2557 รายการที่ 6
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท.ครั้งที่ 10/2557
เมื่อวันที่ 25 ต.ค.57 ม.รามคาแหง
(ค้างชาระ)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท.ครั้งที่ 11/2557
เมื่อวันที่ 19 พ.ย.57 มจธ. ณ โรงแรมอมารี
ดอนเมือง
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท.ครั้งที่ 12/2557
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.57 ม.นครพนม
ค่าที่พักที่ปรึกษา เลือกตั้งประธานชุดใหม่
ค่าเครื่องบินที่ปรึกษา 6,490 บาท (ศ.คลีนิก นพ.
วิรุณ บุญนุช ใช้เงินส่วนตัวสารองจ่าย)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท.ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 58 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
1. เงินสนับสนุนการประชุม 10,000 บาท
ได้รับเพียง 5,522 บาท
2. ปอมท.ค้างจ่าย 4,478 บาท
3. เงินสดคงเหลือ ผอ.ฝ่ายการเงินชุดที่ 36
(ผศ.พินิจ เทพสาทร) 1,994 บาท

เงินสนับสนุน
การประชุม

ค่าใช้จ่าย
อื่น

รายรับ

คงเหลือ
48,516.00

20,000.00

28,516.00

20,000.00

8,516.00
7,516.00

1,000.00

5,522.00

1,994.00
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ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
สรุปเงินสดรับ - จ่าย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท.ชุดที่ 36)
(หน่วย : บาท)
1,151,966.92
529,714.71

ยอดคงเหลือยกมา (คณะกรรมการ ปอมท.ชุดที่ 35)
บวก
รายรับ
1. รายรับค่าสมาชิกรายปี 26 มหาวิทยาลัย
519,960.00
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
6,814.71
3. รับคืนเงินสนับสนุนการสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่สานักงานสภาคณาจารย์
ปี 2557
2,940.00
หัก
รายจ่าย
537,900.00
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสมัยสามัญ ปอมท.
167,531.00
ประจาเดือน
2. ค่าใช้จ่ายอื่น (การจัดสัมมนาเครือข่ายฯ กระเช้าเข้าพบ
80,475.00
เลขาธิการกระทรวงศึกษา ตรายาง ที่พักที่ปรึกษา ปอมท.)
3. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย
87,900.00
ประจาปี พ.ศ.2557
4. เงินยืมจัดประชุมวิชาการ ปอมท.ประจาปี พ.ศ.2557
200,000.00
5. เงินสดคงเหลือ ผอ.ฝ่ายการเงินชุดที่ 36 (ผศ.พินิจ เทพสาทร)
1,994.00 **
ยอดคงเหลือยกไป (คณะกรรมการ ปอมท.ชุดที่ 37)
1,143,781.63
หมายเหตุ
1. ค้างจ่ายคืนเงินค่าเครื่องบินที่ปรึกษา (ศ.คลีนิก นพ.วิรุณ ใช้เงินส่วนตัวสารองจ่าย) 6,490.00 บาท
2. ค้างจ่ายเงินสนับสนุนการประชุมสมัยสามัญ ปอมท (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 4,478.00 บาท
3. ค้างจ่ายเงินสนับสนุนการประชุมสมัยสามัญ ปอมท (ม.รามคาแหง) 10,000.00
4. สรุปค่าใช้จ่ายนาเข้าที่ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.57 ณ ม.นครพนม ซึ่งอยู่ระหว่าง
เบิกจ่ายตามระเบียบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นดังนี้
เงินสารองจ่ายจาก ปอมท.
200,000.00
รายจ่าย
ค่าจ้างเหมารถตู้ 4 คัน คันละ 2,200 บาท
8,800.00
ค่าอาหารวันแถลงข่าว
6,000.00
ค่าถอดเทปสานเสวนาวันประชุมวิชาการ
5,000.00
ค่าล่วงเวลาพนักงาน มจธ.
15,000.00
ค่าล่วงเวลาพนักงาน ม.มหิดล และ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15,000.00
ค่าหนังสือประชุมวิชาการ รอพิมพ์เพิ่ม
15,000.00
ค่าที่พักเครือข่าย 1 ห้อง 2 คืน (3 ท่าน)
5,400.00
ค่าที่พักผู้สนับสนุนฯ 1 ห้อง 2 คืน (2ท่าน)
3,400.00
ค่าอาหารประชุมคณะทางาน (ระหว่าง 3 ต.ค.57-18 พ.ย.57)
10,140.00
คืนเงินยืม จัดประชุมวิชาการ ปอมท. (มติ ณ วันที่ 20 ธ.ค.57 ม.นครพนม)
116,260.00
ภายหลังการเบิกจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ มีค่าใช้ซึ่งต้องขออนุมัติจาก ปอมท.ดังนี้
1. ส่วนเพิ่มค่าการแสดงตามระเบียบกระทรวงการคลัง เบิกจ่ายได้เพียง 3,000 บาท แต่จ่ายสถาบันบัณฑิต
9,000.00
พัฒนศิลป์ 12,000 บาท
2. ส่วนเพิ่มค่าจัดพิมพ์หนังสือ เดิมกันเงินไว้ 15,000 บาท จ่ายจริง 35,310 บาท
20,310.00
หนังสือสรุปผลการประชุม 50 เล่ม (A4) และ หนังสือประชุมวิชาการ ฉบับแก้ไข (A5) 50 เล่ม
คืนเงินยืม จัดประชุมวิชาการ ปอมท. (มติ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558)
86,950.00
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รายการค้างจ่าย/ถอนเงิน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2558
1. ค้างจ่ายคืนเงินค่าเครื่องบินที่ปรึกษา (ศ.คลีนิก นพ.วิรุณ บุญนุช ใช้เงินส่วนตัวสารองจ่าย)
6,490.00
2. ค้างจ่ายเงินสนับสนุนการประชุมสมัยสามัญ ปอมท (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
4,478.00
3. ค้างจ่ายเงินสนับสนุนการประชุมสมัยสามัญ ปอมท (ม.รามคาแหง)
10,000.00
4. เงินสนับสนุนสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์ฯ ปี 2558
50,000.00
5. เงินสารองจ่าย ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.ชุดที่ 37
100,000.00
รวมถอนเงิน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2558 170,968.00
ทั้งนี้ ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน (ชุดที่ 37) แจ้งขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ส่งเงินสนับสนุนฯ โดย
การนาฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อให้มีหลักฐานการบันทึกรายการเงินรับ และไม่รับชาระเป็นเงินสด
การลงนามเบิกจ่ายจะมี ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง เลขาธิการ ปอมท. และอาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ ผู้อานวยการ
ฝ่ายการเงิน โดยจะขออนุมัติเบิกจ่ายจากที่ประชุมก่อนทุกครั้งเพื่อความโปร่งใส และประธาน ปอมท. (ศ.อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ไม่
ขอลงนามการเบิกจ่ายใด ๆ)
มติที่ประชุม 1. อนุมัติจานวนเงินคืนเงินยืมจัดประชุมวิชาการ ปอมท. จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจานวน
86,950.00 บาท (แปดหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพิ่มเติมจากรายการอนุมัติในคราวประชุม สมัยสามัญ
ครั้งที่ 12/2557 ที่มหาวิทยาลัยนครพนม 2 รายการ คือ
1) ส่วนเพิ่มค่าการแสดงตามระเบียบกระทรวงการคลัง ให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จานวน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) และ
2) ส่วนเพิ่มค่าจัดพิมพ์หนังสือ จานวน 20,310.00 บาท (สองหมื่นสามร้อยสิบบาทถ้วน)
2. รับรองรายงานสถานะทางการเงิน รายรับ-รายจ่าย
3. รับทราบและเห็นชอบแนวทาง/ระเบียบการทางานของฝ่ายการเงิน (ชุดที่ 37)
1.5 เรื่องที่ประธานได้ดาเนินการไปแล้ว
1.5.1 แต่งตั้งกรรมการบริหาร ปอมท.ชุดที่ 37 ตามคาสั่ง ปอมท.ที่ 1/2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวียนแจ้ง
สมาชิก ปอมท. ทางอีเมล์เรียบร้อยแล้ว
1.5.2 ทาหนังสือแจ้งขอรับเงินสนับสนุนไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิก ปอมท. จานวน 20,000 บาท
พร้อมกับแจ้งมติ ปอมท. เพื่อขออนุมัติปรับเพิ่มจานวนเงินสนับสนุน ฯ จานวน 25,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียบร้อย
แล้ว
1.5.3 มอบหมายฝ่ายเลขานุการนัดหมายทุกมหาวิทยาลัยทางอีเมล์ เพื่อเข้าพบ ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ เป็นการเร่งด่วน เพื่อนาเสนอผลการประชุมวิชาการ และท่านได้ให้เข้าพบในทันที ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 มี
ผู้แทนเข้าร่วม จานวน 7 แห่ง ซึ่งได้นาเอกสารการประชุมวิชาการฉบับก่อน และฉบับแก้ไขแล้ว พร้อมกับนาสรุปผลการประชุม
วิชาการ ส่งมอบให้กับประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
ประธานแจ้ ง เพิ่ ม เติ ม ว่ า ต่ อ มาประธานอนุ ก รรมการการมี ส่ ว นร่ ว มและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนใน
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีหนังสือเชิญไปยังประธานสภาอาจารย์ของแต่ละแห่ง เพื่อเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง สานพลัง
นักวิชาการในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ” ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 08.00-16.30 น. ณ
ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ทั้งนี้ขอความร่วมมือสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ปอมท.
รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มติที่ประชุม รับรอง โดยมีการแก้ไขดังนี้
หน้าที่ 1 ผู้มาประชุมลาดับที่ 23 อาจารย์พีระ ทองมี แก้ไขตาแหน่งเป็น “รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
คนที่ 2”
หน้าที่ 2 ผู้เข้าร่วมประชุมลาดับที่ 2 รองศาสตราจารย์ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย แก้ไขจาก “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร” เป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 2 จากท้าย แก้ไขคาที่พิมพ์ผิด “บันทึกข้อคาม” เป็น “บันทึกข้อความ”
หน้าที่ 6 ระเบียบวาระที่ 4.2 ให้เพิ่มเติมข้อความของ รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ ประธานสภาข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงท้ายวาระ ดังนี้
“รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ ประธานสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งขอระงับ และเว้นวรรคการเป็น
สมาชิก 1 ปี เนื่องจากที่ผ่านมา ปอมท. ไม่ได้ทาอะไรให้สังคม และไม่ได้มีการพัฒนาองค์ประชุมหรือไม่ได้เปิดโอกาสองค์ประชุมให้
แสดงความเห็นดังที่กล่าวไว้”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การแก้ไขระเบียบที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่อง อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของที่
ประชุม ปอมท. พ.ศ. 2557
มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2558 มอบฝ่ายเลขานุการ ปอมท. จัดทาตารางข้อมูลการแก้ไขระเบียบว่าด้วยอาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติของที่ประชุม ปอมท. ในลักษณะเป็นตารางเปรียบเทียบ พร้อมเหตุผลประกอบการเสนอแก้ไข ส่งให้ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และมอบประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย/สถาบันทุกท่านศึกษาร่างระเบียบ
โดยละเอียด และส่งข้อเสนอแก้ไขให้ฝ่ายเลขานุการ ปอมท. รวบรวม
ผศ.วิริยะ ศิริชานนท์ ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปอมท. แจ้งผลการเวียนแจ้งขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่าง ระเบียบฯ ว่าด้วย อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ หลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. พ.ศ. 2558 ดังนี้
จากการเวียนแจ้งขอความเห็นจากประธานสภาอาจารย์จานวน 28 แห่ง ได้รับตอบกลับเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับแก้ไขร่าง จาก รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. เพียงแห่งเดียว จึงได้นามาพิมพ์ปรับแก้ไขใหม่
พร้ อ มกับ ได้ นาเสนอร่ า งระเบีย บฯ ว่ า ด้ วยอาจารย์ ดีเ ด่ น แห่ งชาติ ของที่ ป ระชุ ม ปอมท. ที่ มีก ารปรั บ แก้ไ ขตามรายละเอีย ดใน
เอกสารแนบท้ายวาระเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว
จากนั้นที่ประชุม ได้ร่วมพิจารณา ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของที่ประชุม ปอมท. พ.ศ. 2558 โดย
สามารถสรุปหลักการที่มีความเห็นร่วมกันดังนี้
1. ควรให้ความหมายของแต่ละสาขา รวม 5 สาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาที่ 5 ซึ่งเป็นสาขาใหม่ ให้มีคานิยามที่
ชัดเจน เพื่อให้สามารถสื่อสารได้เป็นแนวทางเดียวกัน
2. พยายามหลี ก เลี่ ย งการร่ า งระเบี ย บที่ จ ะต้ อ งมี ประกาศที่ เ ป็ น เอกสารแนบท้ า ย เนื่ อ งจากที่ ป ระชุ ม นี้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนกันเข้ามาตลอดเวลา ถ้าไม่ยาวนักขอให้เขียนไว้ในระเบียบ เพื่อเป็นการกากับให้ทุกท่านได้ทราบโดย
ทันที เมื่อเวลาผ่านไปแหล่งข้อมูลจะกระจาย และสืบค้นยาก
3. การลงคะแนนแก้ไขระเบียบ ในข้อ 15 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก ปอมท ทั้งหมดที่
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ ปอมท. เพื่อป้องกันการโต้แย้งกรณีไม่อยูใ่ นที่ประชุม
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สรุปสาระสาคัญที่พิจารณาปรับแก้ในหมวดต่าง ๆ มีดังนี้
หมวดที่ 1 - คาว่า “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยของรัฐ/ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ / มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
หรือสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ และให้รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- คาว่า “อาจารย์” ให้เพิม่ หน้าที่ของอาจารย์ 4 ด้าน ตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษา
- ให้เพิ่มคาว่า “. . . และมีการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ ไปในความหมายเดิม เช่น
“สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” หมายถึง “มีงานวิจัยและมีการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
“สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” หมายถึง “มีงานวิจัยและมีการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
“สาขาสังคมศาสตร์”
หมายถึง “มีงานวิจัยและมีการสอนในสาขาสังคมศาสตร์
“สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์”หมายถึง “มีงานวิจัยและมีการสอนในสาขามนุษยศาสตร์ ศิลปกรรม
ศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- เห็นชอบความหมาย “สาขารับใช้สังคม” หมายถึง มีการนาเอาศาสตร์ที่ตนเองมีความรู้ความสามารถ หรือ
เชี่ยวชาญ ไปรับใช้สังคมหรือบริการวิชาการ แล้วเกิดประโยชน์ เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วน
บุคคลในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทากิจกรรมของโครงการนั้น ๆ และต้องมีความต่อเนื่องมาอย่างน้อย
3 ปี
หมวดที่ 2 - ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อ (1) ให้คงเหลือเฉพาะคาว่า “เป็นอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 5 ปี เท่านั้น โดยตัดส่วนอื่นออกทั้งหมด
- ข้อ 6 องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 4 ด้าน ที่เป็นความรู้ความสามารถในเชิง
วิชาการ การให้น้าหนักระหว่างการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ อย่าไปมุ่งเรื่องงานวิจัยมากเกินไป
เนื่องจากไม่ใช่นักวิจัยดีเด่น ขอให้เน้นด้านความเป็นครู/อาจารย์มากกว่างานวิจัย
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามที่ที่ประชุมพิจารณา และมอบผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนปรับแก้ไขร่าง
ระเบียบฯ ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของที่ประชุม ปอมท. พ.ศ. 2558 และเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป
3.2 การร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
มติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเชษฐ ถูกจิตร (ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา)
ดาเนินการจัดร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. และขอความอนุเคราะห์ ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ นาเสนอคุณสมบัติ และการได้มาซึ่งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติในแต่ละสาขา พร้อมกับร่าง
ปฏิทินแผนการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง เลขาธิการ ปอมท. จึงได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ปอมท. ที่อาจารย์พิเชษฐ ถูกจิตร เป็นผู้เสนอ ตามเอกสารแนบท้ายวาระ โดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายและนาเสนอประเด็นเพื่อ
พัฒนากระบวนการ และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านจริยธรรม คุณธรรม และมนุษย
สัมพันธ์ และการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
โดยมีข้อสรุปของหลักการในแต่ละกระบวนการ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการของกระบวนการการได้มาซึ่งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติในแต่ละ
สาขาตามกระบวนการเดิ ม ดั ง นี้ “คณะกรรมการด าเนิ น การในแต่ ล ะสาขา ได้ ม าจากสภาอาจารย์ ข อง
มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ปอมท. แต่ละแห่ง เป็นผู้เสนอแห่งละไม่เกิน 5 ชื่อ สาขาละหนึ่งชื่อ ทั้งนี้คุณสมบัติของ
คณะกรรมการดาเนินการต้องมีตาแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และไม่จาเป็นต้องเป็น
กรรมการสภาอาจารย์”
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2. เห็นชอบในหลักการของกระบวนการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติของ ปอมท. สรุปดังนี้ ในการ
ประชุมนัดแรก ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบข้อมูลของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ ฯ ทั้งหมดและพิจารณา
คัดเลือกไว้จานวนหนึ่ง จากนั้นให้คณะกรรมการดาเนินการศึกษาหาข้อมูลรอบด้านทั้งจากเอกสาร และตัวบุคคล
และนาผลกลับมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งในการประชุมครั้งที่สอง
3. เห็นชอบให้มอบหมายคณะทางาน/ผู้รับผิดชอบเพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติของ ปอมท. ในแต่ละสาขา โดยอิงเกณฑ์เดิม เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ดังนี้
3.1 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะทางาน/ผู้รับผิดชอบได้แก่ ศ.นพ.ไพทูรย์ ณรงค์ชัย (มช.)
3.2 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะทางาน/ผู้รับผิดชอบได้แก่ ผศ.มนตรี เข็มราช (มจพ.) และ
ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ (ม.บูรพา)
3.3 สาขาสังคมศาสตร์
คณะทางาน/ผู้รับผิดชอบได้แก่ อาจารย์จิดาภา สุวรรณฤกษ์ (ม.ทักษิณ)
3.4 สาขามนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ คณะทางาน/ผู้รับผิดชอบได้แก่ ผศ.วิริยะ ศิริชานนท์ (มทร.กรุงเทพ)
3.5 สาขารับใช้สังคม
คณะทางาน/ผู้รับผิดชอบได้แก่ ศ.นพ.คลินิก วิรุณ บุญนุช (ม.มหิดล)
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามที่ที่ประชุมพิจารณา
3.3 การรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2558
มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2558 ที่ประชุมได้เสนอประเด็นเพื่อพิจารณา ช่วงเวลาและงบประมาณในการจัดประชุมวิชาการ
โดยขอให้มหาวิทยาลัยที่จะรับเป็นเจ้าภาพเสนอร่างโครงการและกาหนดการเพื่อที่ประชุมพิ จารณา โดยเห็นชอบให้กาหนดจัดใน
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้การกาหนดแผนงานอื่น ๆ ของ ปอมท. ได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ได้มอบผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ พิจารณา
กรอบแนวคิดที่เป็นหัวข้อการประชุมวิชาการ และแผนการจัดประชุมวิชาการ/แผนการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.
เพื่อที่ประชุมพิจารณา
ในการนี้ ประธานได้กล่าวทาบทามมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอความอนุเคราะห์รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ โดย
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ขอรับไปหารือที่ประชุมสภาพนักงาน ก่อนให้คาตอบ
มติที่ประชุม ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยบูรพารับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องทีพ่ ิจารณา
4.1 การปฏิรูปการศึกษาภายใต้การแนะนาของ สปช.
ประธานแจ้งว่า สืบเนื่องจากสรุปผลการประชุมวิชาการ ของที่ประชุม ปอมท. ที่ผ่านมา ได้มีคาสัญญาว่า ปอมท. จะเสนอ
เอกสารจากการสานเสวนาทั้ง 3 กลุ่มในการประชุมวิชาการ ปอมท. เสนอต่อ สปช. โดยที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ปอมท.
ประธาน ปอมท. และ ผู้แทนจานวนหนึ่ง ได้เข้าพบ ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อนาเสนอมติจากการ
ประชุมวิชาการ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และ ปอมท. ได้รับมอบหมายให้นาเสนอทิศทางการปฏิรูปวงการอุดมศึกษา ทีเ่ ป็นเชิง
นโยบายว่า ประเทศของเราควรปฏิรูปอุดมศึกษาไทยไปในแนวทางใด
ประธาน ปอมท. จึงได้มอบหมาย ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ นาเสนอในแบบของโครงสร้าง
และรศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ นาเสนอในเชิงนโยบาย โดยในวันที่ 19 มีนาคม 2558 จะได้มีการนาเสนอ
เป็นทางการอีกครั้ง
จากนั้นเป็นการนาเสนอรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายวาระ เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างเป็น “กระทรวงอุดมศึกษา
และการวิจัย” ดังนี้
- ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว นาเสนอร่างโครงสร้าง “กระทรวงอุดมศึกษา และการวิจัย” ประกอบด้วย 1) โครงสร้าง
การบริหารราชการ “กระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย” และการแบ่งส่วนราชการ 2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องการกับการแยกเป็นกระทรวง
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อุดมศึกษา และการวิจัย 3) การแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย/สถาบัน ตามโครงสร้างกระทรวงใหม่ และ 4) คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เป็น
องค์ประกอบของโครงสร้าง “กระทรวงอุดมศึกษา และการวิจัย”
- รศ. ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย นาเสนอแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษา 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ปฏิรูปอาชีวศึกษา 2) ปฏิรูป
สภาวิชาชีพ 3) ปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย และเพิ่มเติม 4) ปฏิรูปการประกันคุณภาพ (โดยให้มีตัวชี้วัดให้ชัดเจนและมีหน่วยงานเดียวที่
รับผิดชอบ) รายละเอียดตามเอกสารข้อเสนอ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและเสนอแนะ
- เสนอให้ปรับปรุงจานวนผู้แทนอธิการบดีตามสัดส่วนจานวนมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่ม มทร. และ
กลุ่ม มรภ. ที่เหมาะสม
- เสนอให้กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นเชิงนโยบาย (ยังไม่ลงรายละเอียดในราย
มาตรา)
- ขอให้เสนอปฏิรูปมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง บริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมและเร่งจัดทา พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ เพื่อการพัฒนาไปข้างหน้า โดยเขียนเป็นเชิงนโยบาย ร่วมไปด้วย
- เสนอให้เพิ่ม “คณะกรรมการบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (กบอ.)” เป็นหน่วยงาน ในสังกัดคณะกรรมการสภาการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (กอช.)
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามร่างที่เสนอ โดยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ รับที่จะนาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับแก้ไข
และผนวกทั้งสองส่วน จัดทาเป็นเอกสารเสนอในเชิงนโยบาย ไม่เกิน 15 หน้า เสนอประธานปฏิรูปแห่งชาติ
4.2 การจัดทาแผนงานของ ปอมท. ประจาปี 2558
ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของ ปอมท. ประจาปี 2558 ที่ประชุมได้มอบหมายผู้อานวยการฝ่าย
วิเคราะห์นโยบายและแผนจัดทาแผนงานของ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบและดาเนินการ
มติที่ประชุม เลื่อนการพิจารณาไปในครั้งหน้า
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 สรุปรายรับ รายจ่ายของ ปอมท. ชุดที่ 36
ศ.คลินิก นพ. วิรุณ บุญนุช แจ้งว่า ได้มอบหมายให้ น.ส.สุจิรา สอนสม และ น.ส.สุนันท์ พูลแพ จัดทารายรับ
รายจ่ายของ ปอมท. ชุดที่ 36 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เพื่อส่งมอบให้ ปอมท. ชุดใหม่ (ชุดที่ 37)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
จากสรุปรายรับ รายจ่ายดังกล่าว มีเงินสดคงเหลือที่ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ชุดที่ 36 จานวน 1,994.00 บาท ซึ่งในฐานะ
ประธาน ปอมท. ชุดที่ 36 ขอรับผิดชอบเงินสดที่เหลือจานวนดังกล่าว และได้มอบเงินสดจานวน 1,994.00 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้า
สิบสี่บาทถ้วน) ให้กับ อ.ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ชุดที่ 37 ในการประชุมครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 เรื่องหนังสือร้องเรียน เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการดาเนินงานของ ปอมท.
ศ.อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ประธาน ปอมท. แจ้งว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้รับหนังสือจากกลุ่มประธานสภาอาจารย์
จานวน 7 แห่ง ได้แก่ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานสภา
คณาจารย์มหาวิท ยาลัยรามค าแหง ประธานสภาคณาจารย์ม หาวิ ทยาลัย ขอนแก่น ประธานสภาอาจารย์ม หาวิทยาลัย นเรศวร
ประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหนังสือไม่มีเลขที่ ลงวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง พิจารณาทบทวนการดาเนินงานของ ปอมท. รายละเอียดตามเอกสารที่ประธาน ปอมท. สาเนาแจกในที่
ประชุม
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ภายหลังจากได้รับทราบเอกสารรายงานการเงิ นของ ปอมท.ของฝ่ายการเงิน ชุดที่ 37) และการหารือร่วมกันในที่
ประชุมฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน รวมถึงประธานฯ บางแห่งในหนังสือดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่กล่าวอ้างในหนังสือจึงมี
ประธานสภาคณาจารย์ ฯ ขอถอนชื่ อ จากหนั งสื อ เวี ย นดั งกล่ า ว ได้ แ ก่ ประธานสภาคณาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง และ
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จากเรื่องข้อร้องเรียนดังกล่าว ศ.คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และประธาน
ปอมท. ชุดที่ 36 ได้กล่าวขอให้ที่ประชุมคงไว้ซึ่งความสามัคคี มิตรภาพ ความสัมพันธ์และวัฒ นธรรมที่ดีของชาว ปอมท. เนื่องจาก
ประธานสภาอาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นผู้แทนของบุคลากร ที่ได้เลือกให้เข้ามาทาหน้าที่และดารงตาแหน่งสาคัญ ๆ
เป็นผู้แทนในคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย เป็นความภาคภูมิใจ จึงขอให้ช่วยกันทาสิ่งดี ๆ ไม่ควรมาทาในเรื่องที่เล็กน้อย และขอ
ช่วยนาพาให้ ปอมท. ก้าวหน้าต่อไป และในฐานะที่เป็นอดีตประธานก็ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย และขอให้มิตรภาพที่ดีกลับคืนมา
เหมือนเช่นที่ผ่านมา
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 การรับเป็นเจ้าภาพและกาหนดประชุม ปอมท. ปี พ.ศ.2558
ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณากาหนดการจัดประชุม ปอมท. ประจาปี 2558 เพิ่มเติมจากกการประชุมครั้งที่ 1/2558
สรุปได้ดังนี้
ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 23-24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 6-7 มีนาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ
ครั้งที่ 3/2558
วันที่ 28-30 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ครั้งที่ 4/2558
วันที่ 24-25 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ครั้งที่ 5/2558
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 6/2558
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ครั้งที่ 7/2558
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ 8/2558
วันที่ 28-29 สิงหาคม 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2558
วันที่ 25-26 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (รอการยืนยันอีกครั้ง)
ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 30-31 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 มหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น ที่ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด ประชุ ม วิ ช าการ
(ทาบทามมหาวิทยาลัยบูรพารับเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ ประธานสภาพนักงาน ขอรับไปหารือกับคณะกรรมการ)
ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการ ปอมท. ดาเนินการทาบทามและทาหนังสือขอความอนุเคราะห์รับเป็นเจ้าภาพ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
เลขาธิการ ปอมท.
น.ส.สุนันท์ พูลแพ
เลขานุการ ปอมท.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
ผู้ช่วยจดบันทึกรายงานการประชุม

