รายงานการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 23-25 มกราคม 2558
ณ ห้องโซร่า ชั้น 9 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
------------------------------รายนามผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
ประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
ประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา เรืองชยจตุพร
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนา สุริยธรรม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. รองศาสตราจารย์บญ
ุ ศรี จงเสรีจิตต์
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรือง มานะสุรการ
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่ และ
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคา
ประธานสภาคณาจารย์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
16. นายพิเชษฐ ถูกจิตร
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
17. นายธวัชชัย สิมมา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
18. อาจารย์ ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ
เลขาธิการสภาคณาจารย์ แทนประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
19. นายสันชัย รัศมีเฟื่อง
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ 1 แทน
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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20. อาจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส
22. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ วรสิงห์
23. อาจารย์พีระ ทองมี
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย โกมลหิรญ
ั
26. น.ส.สุนันท์ พูลแพ
27. นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
รายนามผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา
2. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
3. ศาสตราจารย์ นพ.ไพทูรย์ ณรงค์ชัย
4. นายวิฑูรย์ ตะนัดชัย
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
2. รองศาสตราจารย์ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย

สมาชิกสภาคณาจารย์ แทนประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
รองประธานสภาคณาจารย์ แทนประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขาธิการสภาอาจารย์ แทนประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนประธานสภาคณาจารย์และ
พนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขาธิการ ปอมท., ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย
นครพนม
รองเลขาธิการ ปอมท. สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขานุการ ปอมท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท. มหาวิทยาลัยนครพนม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี
รองประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ คนที่ 2 มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
เวลา 09.30-10.00 น. พิธีเปิด เป็นการฉายวีดิทัศน์แนะนามหาวิทยาลัยฯ และกล่าวต้อนรับ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.
ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบหมายอาจารย์พีระ ทองมี กรรมการสภาคณาจารย์
และพนักงาน เข้าร่วมประชุมแทน
ที่ประชุม
รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ
ประธานขอความร่วมมือประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ถ้ามีเรื่องของมหาวิทยาลัย /สถาบัน ที่ต้องการ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอให้สรุปเป็นเอกสารส่งให้ฝ่ายเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้การดาเนินการประชุมมีความรวดเร็ว
และกระชับ
1.2.1 สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดาเนินการเลือกตั้งประธานฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ผู้ได้รับ
เลือกเป็นประธาน รองประธาน เลขาธิการ และรองเลขาธิการสภาคณาจารย์ชุดใหม่ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2
ธันวาคม 2557 – 9 กันยายน 2559 ดังรายชื่อต่อไปนี้
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์
ประธานสภาคณาจารย์
2. รองศาสตราจารย์ระเบียบ สุภวิรี
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนวัช บุญญภักดี
เลขาธิการสภาคณาจารย์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลนาถ อบสุวรรณ
รองเลขาธิการสภาคณาจารย์
1.2.2 ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ได้นาเอกสารประชุมวิชาการ ปอมท. ซึ่งเป็นฉบับที่ได้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังจากการประชุมวิ ชาการ
มามอบให้กับที่ประชุมแห่งละ 1 เล่ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง เลขาธิการ ปอมท. แจ้งว่าได้จัดพิมพ์คาสั่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่ 12/2557 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหาร ปอมท. (ชุดที่ 37) สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2557 เวียน
แจ้งมหาวิทยาลัย/สถาบันทราบ ดังนี้
1. ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ประธาน ปอมท.
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา
รองประธาน ปอมท. คนที่ 1
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช
รองประธาน ปอมท. คนที่ 2
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
เลขาธิการ ปอมท.
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย โกมลหิรัญ
รองเลขาธิการ ปอมท.
6. นางสาวสุนันท์ พูลแพ
เลขานุการ ปอมท.
7. นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
8. นายวิฑูรย์ ตะนัดชัย
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
ที่ประชุม
รับทราบ
1.3 รายงานสถานะการเงินของ ปอมท.
1.3.1 ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ได้ใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าเครื่องบินให้ ผศ.พีระพล คดบัว สมาชิกที่ปรึกษา
ปอมท. เป็น ค่าเดินทางมาทาหน้าที่ประธานการเลือกตั้งฯ ณ ม.นครพนม วั นที่ 20 ธันวาคม 2557 จ านวน 6,469 บาท สาหรั บ
ค่าตอบแทน ผศ.พีระพล คดพัว ไม่ขอรับค่าตอบแทน
ที่ประชุม
รับทราบ
1.3.2 มติที่ประชุมครั้งที่ 12/2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ ม.นครพนม เห็นชอบให้ ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน
จัดทารายงานการเงิน โดยสรุปรายรับรายจ่าย ทั้งหมด เพื่อแจกในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 24 มกราคม 2558
ไม่มีแจ้ง
1.4 เรื่องที่ประธานได้ดาเนินการไปแล้ว
- แต่งตั้งกรรมการบริหาร ปอมท.ชุดใหม่ ตามคาสั่ง ปอมท.ที่ 12/2557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวียนแจ้งสมาชิก
ปอมท. ทางอีเมล์เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ปอมท.
รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
มติที่ประชุม รับรอง ภายหลังจากที่ได้มีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 3 บรรทัดแรก แก้ไขจาก . . .กล่าวต้อนรับโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็น . . .กล่าวต้อนรับโดย
รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
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หน้า 4 แก้ไข สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย ปอมท. ณ เดือนสิงหาคม 2557 โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดที่เป็นรายการ
ค่าใช้จ่ายดังนี้
สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย ปอมท. ณ เดือนสิงหาคม 2557 (เอกสารประกอบการประชุม : รายงานสถานะทางการเงิน)
ปี 2557
รายการจ่าย
จานวนเงิน
มกราคม
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท. ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
กุมภาพันธ์
ค่าใช้จ่ายตรายางแท่นหมึก
475.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557
10,000.00
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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
10,000.00
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พฤษภาคม
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกรรมการบริหาร ปอมท. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4,250.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
10,000.00
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มิถุนายน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดสัมมนาเครือข่ายบุคลากรประจาสานักงานสภาอาจารย์
77,000.00
ประจาปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2557
ค่ากระเช้า (17 มิ.ย.57 สกอ.)
2,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกรรมการบริหาร ปอมท. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
11,900.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท. ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557
10,000.00
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรกฎาคม
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกรรมการบริหาร ปอมท. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท. ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557
10,000.00
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
สิงหาคม
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกรรมการบริหาร ปอมท. ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8,009.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557
10,000.00
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รวมจ่าย 191,484.00
หน้า 6 วาระ 1.5 เรื่องที่ประธานได้ดาเนินการไปแล้ว แก้ไขคาว่า “ทาหนังสือ” เป็น “ออกหนังสือ” ในทุกที่
หน้า 6 วาระ 3.1 การจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2557 ย่อหน้าที่ 2 ให้เพิ่มเติม URL ท้ายข้อความ
“. . .ที่เว็บไซต์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน มจธ. http://kmutt.ac.th/senate”
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปผลการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2557
สืบเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2557 ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ประธานสภา
คณาจารย์ และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และประธาน ปอมท. เสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบในการนา
ผลสรุ ป จากการสานเสวนาทั้ ง 3 กลุ่ ม เสนอ ต่ อ สปช. ทั้ งนี้ ก่ อ นการประชุ ม ตนได้ ข อความอนุ เ คราะห์ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารเวี ย นแจ้ ง
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อช่วยตรวจสอบ หรือ แก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ จากผลสรุปของกลุ่มตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร
ประชุมวิชาการ แต่ปรากฏว่าไม่มีการตอบกลับจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ดังนั้น ประธาน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบที่ จะนาผลสรุปจากการสานเสวนาทั้ง 3 กลุ่มในการประชุม
วิชาการ ปอมท. เสนอต่อ สปช. ซึ่งที่ประชุมไม่ได้มีการคัดค้านแต่อย่างใด
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

3.2 การแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยเรื่องอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ความเป็นมา
สืบเนื่องจากการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุม ปอมท. ที่ผ่านมา ที่ประชุม ปอมท. ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 มีมติเห็นสมควรเสนอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์ อนุเคราะห์รับไป
ดาเนินการวิเคราะห์ ทาตารางเปรียบเทียบระเบียบเก่าและระเบียบใหม่ และยกร่างนาเสนอ ปอมท. พิจารณาต่อไป โดยขอให้สมาชิก
ปอมท. เสนอแนะข้อคิดเห็นไปยังผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์โดยตรง จากนั้นที่ประชุม ปอมท. ในคราวประชุมครั้งต่อ ๆ มา ได้มี
มติให้เลื่อนการนาเสนอร่างการแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ตามข้อเสนอของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง เลขาธิการ ปอมท. นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ร่าง ระเบียบที่ประชุม ปอมท.
ว่าด้วย อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ
มติที่ประชุม มอบและขอความอนุเคราะห์
1. มอบฝ่ายเลขานุการ ปอมท. จัดทาตารางข้อมูลการแก้ไขระเบียบว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุม ปอมท. ใน
ลักษณะเป็นตารางเปรียบเทียบ พร้อมเหตุผลประกอบการเสนอแก้ไข ส่ งให้ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ภายในสิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2558
2. มอบประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย /สถาบันทุกท่านศึกษาร่างระเบียบโดยละเอียด และส่งข้อเสนอแก้ไขให้ฝ่าย
เลขานุการ ปอมท. รวบรวม
3. ขอความอนุเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว นาเสนอคุณสมบัติ และการได้มาซึ่งคณะกรรมการ
ดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติในแต่ละสาขา พร้อมกับร่างปฏิทิน แผนการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
4. ขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเชษฐ ถูกจิตร จัดทาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุ ม
ปอมท.
5. มอบเลขาธิการ ปอมท. บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาการแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยเรื่องอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ หลักเกณฑ์
และวิธีการการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ในการประชุมเดือนมีนาคม 2558
3.3 การจัดทาเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.
ที่ประชุม ปอมท. ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 มอบให้อาจารย์พิเชษฐ ถูกจิตร (ประธานสภา
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา) ดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. เพื่อรองรับระเบียบฯ ว่าด้วยเรื่อง
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และประสานข้อมูลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์ (ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.กรุงเทพ)
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มติที่ประชุม ขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเชษฐ ถูกจิตร (ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา) ดาเนินการจัดร่างหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
3.4 การขอรับเงินสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 18 ตุลาคม 2557 ของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตามที่สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้มีบันทึกข้อคาม ที่ สภค 297/2557 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เพื่อขอรับเงิน
สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ตามมติ ปอมท. อนุมัติในหลักการให้
สนับสนุนงบประมาณในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม จานวน 10,000 บาท ซึ่งบัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควร จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
จ่ายเงินสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ให้กับสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 10,000 บาท
มติที่ประชุม อนุมัติและมอบประธาน ปอมท. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้กับสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จานวน 10,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
เลขาธิการ ปอมท. เสนอปรับลาดับวาระการประชุม ดังนี้
4.1 การเสนอแต่งตั้ง/เลือกตั้งกรรมการบริหาร ปอมท.
สาระสาคัญประกอบการพิจารณา อ้างถึงระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วยการบริหารงานของที่ประชุม ปอมท. พ.ศ. 2557
ข้อ 11 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ประธาน ปอมท. รองประธาน ปอมท. เลขาธิการ ปอมท. รองเลขาธิการ
ปอมท. ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ
และมีคณะที่ปรึกษาจานวนไม่เกิน 7 คน
ประธาน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง/เลือกตั้งกรรมการบริหาร ปอมท. ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
2. ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ได้แก่ นายพิเชษฐ ถูกจิตร
3. ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์
4 .ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน
ได้แก่ อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
5. ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ นพ. ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย
6. ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
ได้แก่ รองศาสตราจารย์.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
7. ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม
ได้แก่ อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
8. ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการทั กท้วงและคัดค้านกรณีการเสนอแต่งตั้งผู้อานวยการฝ่ายการเงินที่เป็นบุคคลที่อยู่ในสังกัด
เดียวกันกับประธาน ปอมท. ตามที่ประธานเสนอ โดยได้ให้เหตุผลประกอบการทักท้วงว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลระหว่างกัน และได้เสนอให้แต่งตั้งบุคคลที่อยู่ต่างมหาวิทยาลัย
จากนั้นที่ป ระชุม ได้ มีการอภิ ปรายกัน อย่างกว้ างขวาง และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัย วุฒิ ฉัตรอุทัย ประธานสภา
คณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึง ได้อ่านระเบียบว่าด้วย การบริหารงานของที่ประชุม
ปอมท. พ.ศ. 2557 ข้อ 12 ดังนี้ “ให้ประธาน ปอมท. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ยกเว้น รองประธาน ปอมท. โดยความเห็นชอบ
จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ สาหรับผู้ดารงตาแหน่ง เลขาธิการ ปอมท. รองเลขาธิการ ปอมท. และผู้อานวยการฝ่ายต่าง ๆ ของ
ปอมท. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธาน ปอมท. อาจจะเป็นสมาชิก ปอมท. หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องเคยเป็นสมาชิก ปอมท. หรือกรรมการสภา
อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเต็มใจที่จะทางานให้แก่ส่วนรวมเพื่อรับผิดชอบในการบริหารงานประจาของที่ประชุม
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ประธานสภาอาจารย์ และมี ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ที่ ป ระชุ ม ประธานสภาอาจารย์ ม อบหมาย ทั้ งนี้ จ ะต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองจากที่ ป ระชุ ม
ประธานสภาอาจารย์”
ต่อมา ประธาน ปอมท. ได้สอบถามที่ประชุมเพื่อเสนอตัวหรือบุคคล เป็นผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. แทนบุคคลที่
ประธานเสนอ และเนื่องจากที่ประชุมไม่มีการเสนอตัวหรือบุคคลแต่งอย่างใด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์ ประธานสภา
คณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แสดงความเห็นในประเด็นถึงความไม่เหมาะสมซึ่งเป็นประเด็น เดิม ประธาน ปอมท. จึงขอมติจากที่
ประชุมเพื่อลงคะแนนเสียงรับรองให้อาจารย์ ดร. สมยศ เด่นจิตเจริญ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ตามที่ประธานเสนอ
ผลการลงคะแนนจากจานวนมหาวิทยาลัยที่มาประชุม 24 แห่ง ซึ่งอยู่ในห้องประชุมขณะลงคะแนน 19 แห่ง ดังนี้
- เห็นชอบตามข้อเสนอของประธาน ปอมท. ให้อาจารย์ ดร. สมยศ เด่นจิตเจริญ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ายการเงิน
14 แห่ง
- ไม่เห็นชอบและคัดค้านข้อเสนอของประธาน ปอมท. ให้อาจารย์ ดร. สมยศ เด่นจิตเจริญ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
ฝ่ายการเงิน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
มติที่ประชุม เนื่องจากผลการลงคะแนนเสียงและมีคะแนนรับรอง 14 แห่ง ซึ่งมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง จึงเห็นชอบการเสนอแต่งตั้ง
อาจารย์ ดร. สมยศ เด่นจิตเจริญ เป็น ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. และเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร ตามรายชื่อข้างต้น
4.2 การขอรับการสนับสนุนค่าสมาชิกรายปี
เลขาธิการ ปอมท. นาเสนอที่ประชุมเพื่อขอรับ การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินงานของที่
ประชุม ปอมท. จากมหาวิทยาลัยและสถาบัน
สืบเนื่องมติที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
เห็นชอบให้พิจารณาปรับเพิ่มค่าสมาชิก ปอมท.รายปี เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของ ปอมท. จากเดิม 20,000 บาท
เป็น 25,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป
ที่ประชุมได้เสนอความเห็นว่า เนื่องจากยังไม่ได้มีการแจ้งเพื่อขอเปลี่ยนแปลงจานวนเงินสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย /
สถาบันต่าง ๆ ทราบ ทาให้ไม่ได้มีการขออนุมัติเพื่อปรับเพิ่มวงเงิน ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงให้คงจานวนเงินสนับสนุ น
จานวน 20,000 บาท โดยให้ยกเลิกมติ ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557 และให้ปรับเพิ่มจานวนเงิน
สนับสนุนรายปี เป็น 25,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบให้
1. ยกเลิกมติ ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยให้คงขอรับจานวนเงินสนับสนุน
การดาเนินงานของ ปอมท. จานวน 20,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. อนุมัติการปรับเพิ่มจานวนเงินสนับสนุนการดาเนินงาน จานวน 25,000 บาท โดยให้เริ่ม ขอรับการสนับสนุนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. มอบฝ่ายเลขานุการ ทาหนังสือแจ้งขอรับเงินสนับสนุนไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิก ปอมท.
จานวน 20,000 บาท พร้อมกับแจ้งมติ ปอมท. เพื่อขออนุมัติปรับเพิ่มจานวนเงินสนับสนุน ฯ จานวน 25,000 บาท ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.3 การรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2558
ที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องกินรี 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง
กรุงเทพฯ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมาพบปัญหาอุปสรรคทาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ทาให้การดาเนินงาน
จัดประชุมไม่เป็นไปตามแผนทีก่ าหนด ที่ประชุมจึงเสนอให้ตั้งเกณฑ์หรือข้อตกลงร่วมกันของที่ประชุม ปอมท. ในการรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
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วิชาการประจาปีของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก โดยให้ประธานสภา ฯ ของมหาวิทยาลัยที่จะรับเป็นเจ้าภาพ จะต้องมีวาระการดารงตาแหน่งอยู่
ในวันที่จัดประชุมวิชาการ
ที่ประชุมได้เสนอประเด็นเพื่อพิจารณา
ช่วงเวลาที่จัด/งบประมาณในการจัด ขอให้มหาวิทยาลัยที่รับเป็นเจ้าภาพเสนอร่างมาเพื่อพิจารณา/ เสนอให้กาหนดเป็นช่วง
เดือนพฤศจิกายน เป็นประจาทุกปี เพื่อการดาเนินการของ ปอมท. ได้ง่ายขึ้นในการกาหนดแผนอื่น ๆ ติดตามมา
กรอบแนวคิดที่เป็นหัวข้อการประชุมวิชาการ
แผนการจัดประชุมวิชาการ/แผนการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.
มติที่ประชุม มอบผู้อานวยการฝ่ายวิชาการไปพิจารณา
4.4 การขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรประจาสานักงานสภาอาจารย์
คณะกรรมการเครือข่ายบุคลากรสานักงานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มีกาหนดจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเครือข่ายบุคลากรสานักงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2558 เรื่อง R2R การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานประจา
สู่งานวิจัย ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2558 โดยมีสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย แม่โจ้ เป็นเจ้าภาพดาเนินการ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการเครือข่ายบุคลากรฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสวนนงนุช จังหวัด
ชลบุรี
ประเด็นที่เสนอ
1. ขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบุคลากรสานักงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2558
เรื่อง R2R การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหมอกฟ้าม่อน
เงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
2. ขออนุมตั ิใช้เงินซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ปอมท. ในคราวประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6 /2557 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน
2557 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ จานวน 50,000 บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดของโครงการและกิจกรรมตามเอกสารแนบท้ายวาระ
มติที่ประชุม
อนุมัติตามเสนอ
4.5 การเสนอแต่งตั้ง/เลือกตั้งคณะที่ปรึกษา ปอมท. (จานวนไม่เกิน 7 คน)
รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ประธาน ปอมท. นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อคณะที่ปรึกษา ปอมท.
เพื่อดาเนินการทาบทาม และแต่งตั้งต่อไป สรุปรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอ จานวน 7 ท่าน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
2. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
3. รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล คดบัว
5. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
6. รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ ชอุ่มพฤกษ์
7. ดร.สู่บุญ วุฒิวงศ์
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อตามที่ที่ประชุมเสนอ
ก่อนที่จะเริ่มการประชุมในช่วงบ่าย เป็ นการบรรยาย เรื่อง ข้อดีข้อเสียต่อการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรั ฐ
กรณีศึกษา วิถีแห่ง มจธ. โดยอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี และเมื่อจบการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันแล้ว เป็นการประชุม ปอมท. ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ต่อ)
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การส่งมอบทรัพย์สินของ ปอมท.
ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตประธาน ปอมท. ได้ส่งมอบ
ทรัพย์สิน ปอมท. จานวน 3 รายการ ให้รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ประธานปอมท. คือ
1. เครื่อง LCD 1 เครื่อง
2. คอมพิวเตอร์ Notebook Lenovo Z460/1 จานวน 1 เครื่อง
3. เข็มกลัดตราสัญลักษณ์ ปอมท. จานวน 94 อัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พินิ จ เทพสาธร ประธานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ มหาวิ ทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ อดี ต
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ได้ส่งมอบบัญชีที่ประชุม ปอมท. 3 จานวน 1 เล่ม มียอดเงินคงเหลือในบัญชี จานวน 1,137,578.83 บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบสามสตางค์)
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การรับเป็นเจ้าภาพและกาหนดการประชุม ปอมท. ปี 2558 ตั้งแต่ ก.พ. – ธ.ค. 2558
ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณากาหนดการจัดประชุม ปอมท. ประจาปี 2558 สรุปได้ดังนี้
ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 23-24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 6-7 มีนาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ครั้งที่ 3/2558
วันที่ 27-28 มีนาคม 2558 รอการพิจารณา
ครั้งที่ 4/2558
วันที่ 24-25 เมษายน 2558 รอการพิจารณา
ครั้งที่ 5/2558
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ 6/2558
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2558 รอการพิจารณา
ครั้งที่ 7/2558
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558 รอการพิจารณา
ครั้งที่ 8/2558
วันที่ 28-29 สิงหาคม 2558 รอการพิจารณา
ครั้งที่ 9/2558
วันที่ 25-26 กันยายน 2558 รอการพิจารณา
ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 30-31 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2558 รอการพิจารณา
มติที่ประชุม มอบเลขาธิการ ปอมท. จัดเป็นวาระพิจารณาสืบเนื่อง
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง)
เลขาธิการ ปอมท.

(นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์)
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

