รายงานการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560
ในระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
------------------------รายนามผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

ประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2.อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
เลขาธิการ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์ รองเลขาธิการ ปอมท.
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงานคนที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. อาจารย์ธวัชชัย สิมมา
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท.
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุส์ วรรค์
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปอมท.
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์ ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรริ ัตน์ แอดสกุล
ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชพล ชังชู
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1

14. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิ งษ์ เปรมจิต
15. อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
17. อาจารย์ บุญเลิศ โพธิ์ขา
18. อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร

ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยิ ะ ศิรชิ านนท์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
20. อาจารย์อมร มะลาศรี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค
รักษาการประธานสภาคณาจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
22. อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์ ภูน่ อ้ ย
รักษาการประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรพล นธการกิจกุล แทนประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24. อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ
แทนประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
25. อาจารย์ ดร.พนัส โพธิบตั ิ
แทนประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจานงค์
แทนประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ แทนประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28. อาจารย์จริ ศักดิ์ บางท่าไม้
แทนประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
29. อาจารย์ธวัชชัย ชาติตานาญ
แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
30. นางกาญจนา สนสุนัน
แทนประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
31. อาจารย์นิกร แสงงาม
แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
32. นางสาวสุนนั ทา พูลแพ
เลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
33. นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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รายนามผู้ไม่มาประชุม
1. ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวรรณา ศรีโรจนกุล รองประธาน ปอมท.คนที่ 2
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปอมท.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. นางสาววรรณภา ทองเจริญ
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุตรสาคร
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. อาจารย์ดิษฐชัย ทัศนุรักษ์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. อาจารย์สยาม ประจุดทะศรี
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4. อาจารย์วริ ัช ชินพลอย
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี สุรกาญจน์กลุ
กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
6. นางประนอม จันทรังษี
หัวหน้าสานักงานสภาพนักงานแม่โจ้
7. นางสาวพรพรรณ นามชม
เจ้าหน้าทีง่ านสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
8.นางสาวนลัทสิรนิ ทร์ ทรัพย์โยธา
เจ้าหน้าทีง่ านสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์
กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินา ภัทรมานนท์
เลขานุการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. อาจารย์สมรภพ บรรหารักษ์
กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. นายแดน แสนมี
กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13. รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา สายแก้ว
รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 2
14. นายเสกสิทธิ์ สังคีรี
รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 1
15. นายสันติ บัวหอม
ผู้ช่วยเลขานุการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ
กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ
กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุรยิ ะไกร
19. นายประสิทธิ์ โททุโย
20. นายอนัน เค้าสิม
21. ว่าที่ร้อยตรีสุวติ ผิวพันคา
22. นางพิสมัย พวงคา
23. นางแสงแข ธนสิทธ์
24. นางสาวรจนา หมวดศรี

กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เจ้าหน้าทีส่ ภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เจ้าหน้าทีส่ ภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เจ้าหน้าทีส่ ภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 9.30 น. เป็นพิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิรชิ ัย
กล่าวต้อนรับ และการกล่าวขอบคุณเจ้าภาพจัดการประชุม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทยั ประธาน
ที่ประชุม ปอมท. จากนัน้ เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง ปัจจัยที่สาคัญต่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทย
1) รัฐธรรมนูญกับการศึกษาไทย
2) แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560 – 2574
3) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
4) นโยบายประเทศไทย 4.0
5) ร่าง พ.ร.บ.กระทรวงอุดมศึกษา
6) คาสัง่ ค.ส.ช. ที่ 29 /2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง
จากต่างประเทศ
7) ความคาดหวังของสังคมต่ออุดมศึกษา
ก่อนที่ประธาน ปอมท. จะดาเนินการประชุมตามที่กาหนดไว้ ได้กล่าวแนะนาและต้อนรับประธานสภา
พนั ก งาน/คณาจารย์ที่ ไ ด้รั บ การแต่ง ตั้ง ใหม่ จ านวน 2 แห่ ง ได้ แ ก่ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วิ ท วั ส แจ้ ง เอี่ ยม
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา และอาจารย์บุญเลิศ โพธิ์ขา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม และดาเนินการประชุมตามวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
- นายบุญเลิศ แก้วใส ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหมาย เภสัชกร รอง
ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นธการกิจกุล รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 เข้าประชุมแทน
- อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง มอบหมาย
อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 เข้าประชุมแทน
- ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วิ รั ติ ปานศิ ล า ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
มอบหมาย อาจารย์ ดร.พนัส โพธิบัติ กรรมการสภาคณาจารย์ เข้าประชุมแทน
- อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิวัช แก้วจานงค์ กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าประชุมแทน
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- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน เลขาธิการสภาอาจารย์ เข้าประชุมแทน
- อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบหมาย
อาจารย์จริ ศักดิ์ บางท่าไม้ รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 1 เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานาจ เอี่ยมสาอางค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมาย อาจารย์ธวัชชัย ชาติตานาญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คนที่ 1 เข้าประชุมแทน
- นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี มอบหมาย อาจารย์นิกร แสงงาม รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหวัฒน์ ปลืม้ ปรีชา ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ มอบหมาย นางกาญจนา สนสุนัน กรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร เข้าประชุมแทน
1.2 เรื่องแจ้งจากประธาน ปอมท. และเรื่องที่ประธาน ปอมท. ได้ดาเนินการไปแล้ว
1.2.1 ประธานได้รับ เชิญ เป็ น วิท ยากรในการประชุ ม แลกเปลี่ย นความคิด เห็ น เรื่อ ง “บทบาทของ
หน่วยงานด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ” ร่วมกับผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน
กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ และผู้แทนกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน จัดโดยสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม เอ โรงแรมเดอะเบอร์เคลียร์ ประตูน้า
กรุงเทพมหานคร
มติท่ปี ระชุม
รับทราบ
1.2.2 ประธานได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการจัดประชุมประชาพิจารณ์ในเรื่องที่เป็นปัญหาในหัวข้อ
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ร่วมกับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดยสภา
คณาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม เมื่ อ วั น ที่ 18 กั น ยายน 2560 ณ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
มหาสารคาม
มติท่ปี ระชุม
รับทราบ
1.2.3 ประธานได้รับ เชิญ เป็ น วิท ยากรใน TAGB FORUM/เสวนา สสมท ครั้ง ที่ 2 เรื่อ ง “กระทรวง
อุดมศึกษาจะแก้ปัญหาได้จริงหรือ ” ร่วมกับเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อุปนายกสมาคมสภา
มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) จัดโดยสมาคมสภามหาวิทยาลัย
(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องแมนดาริน C โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร
มติท่ปี ระชุม
รับทราบ
1.2.4 ประธานได้รับหนังสือจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(4)/10778 ลงวันที่
22 กันยายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการของ ปอมท. ประจาปี 2560 โดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้ ปอมท. ทราบว่า เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถูกปรับลด
งบประมาณลงเป็นจานวนมาก ซึ่งจะต้องใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตามแผนงานที่กาหนดจึง
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2560
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ยังไม่สามารถเจียดจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อสนับสนุนการประชุมดังกล่าวได้ ประกอบกับ ปอมท . มีการ
จั ด เก็ บ เงิ น ค่ า ลงทะเบี ย นการประชุ ม ทางวิ ช าการดั ง กล่ า ว จึ ง ไม่ อ าจสนั บ สนุ น งบประมาณตามที่ เ สนอขอได้
รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1 สาหรับเงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการของ ทปอ. ขณะนีป้ ระธาน
แจ้งว่าได้รับเงินจานวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากที่ประชุม ทปอ. เรียบร้อยแล้ว
การนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้คงเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการ
ประชุมจัดประชุมวิชาการ
มติท่ปี ระชุม
รับทราบ
1.3 รายงานสถานะการเงินของ ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. รายงานสถานะการเงินของ ปอมท. (เอกสารประกอบแจกในที่ประชุม)
รายชื่อสมาชิก ปอมท. ที่ชาระเงินสนับสนุนการดาเนินงานของ ปอมท. พ.ศ. 2560
ลาดับที่
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
วันที่ชาระ
1
มหาวิทยาลัยทักษิณ
14 กุมภาพันธ์ 2560
2
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
17 กุมภาพันธ์ 2560
3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20 กุมภาพันธ์ 2560
4
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
23 กุมภาพันธ์ 2560
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
27 กุมภาพันธ์ 2560
6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 มีนาคม 2560
7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 มีนาคม 2560
8
มหาวิทยาลัยมหิดล
2 มีนาคม 2560
9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3 มีนาคม 2560
10
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7 มีนาคม 2560
11
มหาวิทยาลัยบูรพา
11 มีนาคม 2560
12
มหาวิทยาลัยนครพนม
14 มีนาคม 2560
13
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14 มีนาคม 2560
14
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 มีนาคม 2560
15
มหาวิทยาลัยนเรศวร
17 มีนาคม 2560
16
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
17 มีนาคม 2560
17
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
21 มีนาคม 2560
18
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 มีนาคม 2560
19
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 มีนาคม 2560
20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
24 มีนาคม 2560
21
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
31 มีนาคม 2560
22
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 เมษายน 2560
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2560
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ลาดับที่
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
วันที่ชาระ
23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7 เมษายน 2560
24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
21 เมษายน 2560
25
มหาวิทยาลัยพะเยา
26 เมษายน 2560
26
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22 พฤษภาคม 2560
27
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8 มิถุนายน 2560
ผู้อานวยการฝ่ายการเงินรายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ดังนี้
- ในช่วงเดือนที่ผา่ นมายังไม่มีรายรับ – รายจ่ายเพิ่มเติม สาหรับค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมสมัย
สามัญ ครั้งที่ 10/2560 จะไปปรากฏในการประชุมครั้งต่อไป
- ขอความอนุเคราะห์เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. แจ้งรายละเอียดชื่อบัญชีเพื่อการโอน
เงินทดรองจ่ายค่าจัดประชุมวิชาการ
มติท่ปี ระชุม
รับทราบ
1.4

เรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ
ประธานขอความร่วมมือประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ถ้ามีเรื่องของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ที่ต้องการแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ ขอให้สรุปเป็นเอกสารจัดส่งให้ฝา่ ยเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุม สรุปเรื่องที่
แจ้งมีดังนี้
- เรื่องการเลือกตั้ง และแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์/สภาพนักงาน คนใหม่แทนคนเดิมที่พ้นจาก
วาระ ดังนี้
1) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่ อาจารย์บุญเลิศ โพธิ์ขา ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2562
2) ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ทั้งนีต้ งั้ แต่
วันที่ 29 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 28 กันยายน 2563
3) สถาบั น บั ณ ฑิต พั ฒ นบริห ารศาสตร์ แต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณั ฐ ฐา วิ นิ จ นั ย ภาค รอง
ประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 ดารงตาแหน่ง รักษาการประธานสภาคณาจารย์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
4) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อยู่ระหว่างการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร คนใหม่
5) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ระหว่างการสรรหาประธานสภาพนักงานคนใหม่แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุพจน์ เอี้ยงกุญชร และได้แต่งตั้ง อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย รักษาการประธานสภาพนักงาน ในช่วงที่การ
เลือกตั้งยังไม่เสร็จสิ้น
มติท่ปี ระชุม
รับทราบ
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1.5 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหาร ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน / ฝ่ายการเงิน
/ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย / ฝ่ายกิจการพิเศษ / ฝ่ายกิจการสังคม / ฝ่ายสวัสดิการ
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน แจ้งขอให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ จัดทาบันทึกถึงผู้อานวยการ
ฝ่ายการเงินเพื่อขอยืมเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. จานวน 200,000.00 บาท (สองแสน
บาทถ้วน)
มติท่ปี ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ปอมท.
รับรองรายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 15 – 17 กันยายน 2560 ณ ห้อง
ประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (เอกสารประกอบหมายเลข 2)
มติท่ปี ระชุม
รับรองโดยมีการแก้ไขดังนี้
หน้าที่ 2 แก้ไขตาแหน่งทางวิชาการของผู้เข้าประชุมลาดับที่ 24 จาก “รองศาสตราจารย์สุจิตต์ ศรีชัย ”
แก้ไขเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตต์ ศรีชัย”
หน้าที่ 19 ย่อหน้าแรกจากด้านบน ให้ตัดข้อความเดิมและเปลี่ยนแปลงข้อความใหม่ ดังนี้
“. . . ปรากฏว่า การดาเนินการจัดทาโครงสร้างยังไม่แล้วเสร็จ จึงให้ชะลอการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งผู้บริหารออกไปก่อน . . .”
หน้าที่ 22 บรรทัดที่ 7 จากด้านบน แก้ไขคาว่า ศิลปกรรม เป็น ศิลปกรรมศาสตร์
หน้าที่ 22 บรรทัดที่ 13 จากด้านบน เพิ่มข้อความที่วา่ “เสนอให้ประธานสภา ฯ พิจารณาส่งกรรมการทีม่ า
คัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ควรมีคุณสมบัติและทางานตรงกับสาขาที่มาคัดเลือก. . .”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2560
ประธานเสนอที่ประชุมให้พิจารณาการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี
2560 พร้อมกับรายงานสรุปจานวนคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้เดินทางไป
สัมภาษณ์ในรอบสุดท้ายที่ได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบีย นการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2560 ตามมติที่
ประชุม ปอมท. ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2560 จานวนทั้งสิน้ 48 ราย
จากนั้นเป็นการรายงานความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี
2560 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ โดย อาจารย์ธวัชชัย สิมมา สรุปดังนี้
- การประสานงานกาหนดการ และพิธีการ รวมถึงวิทยากรต่าง ๆ ได้ประสานงานและตอบรับเป็น
ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ว รวมถึ ง ได้ มีก ารลงพื้ น ที่เ พื่อ ตรวจดู ส ถานที่จั ด งานต่ า ง ๆ เรี ย บร้ อ ยแล้ว และจะเข้า พื้น ที่เ พื่อ
ดาเนินการในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
- การลงทะเบียน จะมี 2 ช่วงด้วยกัน คือช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 23 และช่วงเช้าของวันศุกร์ที่
24 พฤศจิกายน 2560
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2560
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ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า ในช่วงบ่ายของวันพฤหัสดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นการประชุมของ
ที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2560 โดยในการจัดประชุมครั้งนี้ ที่ประชุม ปอมท. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุม ประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าอาหารเย็นเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุม ตามรายจ่ายที่
เกิดขึ้นจริงวงเงินไม่เกิน 25,000 บาท
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท. แจ้งเพิ่มเติมว่า อยู่ระหว่างการจัดทา VTR
ประวัติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พร้อมที่จะส่งมอบให้กับเจ้าภาพได้ทันตามกาหนด
มติท่ปี ระชุม
รับทราบ และเห็นชอบ
3.2

ความคืบหน้าการดาเนินการร่าง พ.ร.บ. กระทรวงการอุดมศึกษา
ประธานแจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ. กระทรวงการอุดมศึกษา ตามรายละเอียดใน
เอกสารร่าง พ.ร.บ. กระทรวงอุดมศึกษา ซึ่งได้ส่งให้กับที่ประชุมทางอีเมล์เพื่อศึกษาล่วงหน้าแล้วนั้น ประกอบกับ
มติท่ปี ระชุม
รั บ ทราบ ในวาระนี้ ไ ด้ เ ป็ น ประเด็ น หนึ่ ง ในการอภิ ป รายโดยประธานกล่ า วเปิ ด งาน ( รอง
ศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิรชิ ัย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งท่านได้บรรยายถึงร่าง พ.ร.บ.ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนนาเสนอสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1
ร้อยละ 4

สานักงบประมาณกาหนดวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่เกิน

ประธานเสนอที่ประชุมให้พิจารณาหนังสือตอบจากสานักงบประมาณที่ นร 0722/20320 ลงวันที่ 20
กันยายน 2560 ถึงที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ชี้แจงเรื่องการขอให้
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการเลื่อนเงินเดือนพนั กงานในสถาบันอุดมศึ กษา ร้อยละ 6 รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบหมายเลข 3 ซึ่งประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า จะยังไม่มีการลงมติ เนื่องจากต้องการให้ที่ประชุมได้
กลั บ ไปศึ ก ษาข้ อ เท็ จ จริ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ตนเอง เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การเรื่ อ งงบบุ ค ลากร และการจั ด สรร
งบประมาณเพื่อการเลื่อนเงินเดือน เพื่อนามาแจ้งเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มติท่ปี ระชุม มอบรองเลขาธิการ ปอมท. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์) รวบรวมข้อมูลและ
น าเสนอรูป แบบที่มีการดาเนิน การในมหาวิท ยาลั ยต่าง ๆ เพื่อ น าเสนอเป็ นวาระสืบ เนื่องเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูต้ ่อไป
4.2 การแยกรางวัลอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติสาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ออกเป็น 2 สาขา
ประธานเสนอที่ประชุ มให้ พิจ ารณาการแยกรางวั ลอาจารย์ดีเด่น แห่ง ชาติสาขามนุษ ยศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ออกเป็น 2 สาขา นาเสนอโดยผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท. สรุปดังนี้
ข้อความตามระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยว่าด้วยอาจารย์
ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ระบุไว้ดังนี้
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หมายถึง มีงานวิจัยและมีการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ได้แก่ ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม และสถาปัตยกรรม หรืองานที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2560
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สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หมายถึง มีงานวิจัยและมีการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่
ศาสตร์ ท างด้า นแพทย์ศ าสตร์ ทั น ตแพทย์ สั ต วแพทย์ เทคนิ ค การแพทย์ เภสั ช ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา หรืองานที่เกี่ยวข้อง
สาขาสังคมศาสตร์ หมายถึง มีงานวิจัยและมีการสอนในสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ศาสตร์ทางด้าน
พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์
สั ง คมวิท ยา รัฐ ศาสตร์ รัฐ ประศานศาสตร์ สั ง คมสงเคราะห์ศาสตร์ ครุศ าสตร์และศึกษา ศาสตร์ หรือ งานที่
เกี่ยวข้อง
สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หมายถึง มีงานวิจัยและมีการสอนในสาขามนุษยศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ ศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม วิจิตรศิลป์ นาฏดุริยางคศิลป์ ประยุกต์
ศิ ล ป์ ประติ ม ากรรม มั ณ ฑนศิ ล ป์ การพิ ม พ์ ศิ ล ปศาสตร์ นิ เ ทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อั ก ษรศาสตร์
มนุษยศาสตร์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง
สาขารับใช้สังคม หมายถึง มีการนาศาสตร์ที่ตนเองมีความรู้ความสามารถหรือเชี่ยวชาญ ไปรับใช้
สังคมหรือบริการวิชาการ แล้วเกิดประโยชน์เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยไม่หวังผลตอบแทนส่ว นบุคคลในเชิงธุรกิจ
ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ยในการทากิจกรรมของโครงการนั้น ๆ และมีผลทางสังคมเป็นที่ยอมรับอย่างมีนัยสาคัญ หรือ
เป็นผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ส่งผลทาให้ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ประกอบกับความคิดเห็นจากคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2560 ได้เสนอ
ให้แยกสาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ออกจากกันด้วยเหตุผลที่สาขาดังกล่าวเป็นการรวม 2 ศาสตร์
ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์ และ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ เข้าไว้ด้วยกันทาให้ ยากต่อ การพิจารณาตัดสิน ผลงาน
เนื่องจากมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
มติท่ปี ระชุม
เห็ น ชอบการขอแยกสาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์ ส าหรั บ
รายละเอียดมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์ รวบรวมและนาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาต่อไป
4.3 การจัดสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยในกากับ ของรัฐ
4.3.1 การมี ส่ ว นร่ ว ม ของ ปอมท.ในการผลั ก ดั น การจั ด สรรสวั ส ดิ ก ารด้ า นสุ ข ภาพแก่ พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอประเด็น
ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการมีส่วนร่วม ของ ปอมท.ในการผลักดันการจัดสรรสวัสดิการด้านสุขภาพแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งว่า ที่ผา่ นมา ปอมท. ได้ดาเนินการสารวจเรื่องการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ในรูปแบบของ
กองทุนสวัสดิการและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท. รวมถึงการติดตามการ
ดาเนินการของศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHES) และการเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดง
ความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ
มติท่ปี ระชุม เห็นชอบให้ ปอมท. เข้าร่วมประชุมและติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2560

10

4.3.2 ขอทราบข้อมูลเรื่องสวัสดิการของบุคลากร และประเด็นปัญหาต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่
เปลี่ยนไป เป็นมหาวิทยาลัยในกากับ ของรัฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เปรมจิต ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เสนอประเด็น
ขอทราบข้อมูลเรื่องสวัสดิการของบุคลากร และประเด็นปัญหาต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ง มหาวิท ยาลัยในกากับ ของรัฐ การนี้ป ระธานขอความร่ว มมือจากทุกมหาวิท ยาลัย /สถาบั น สรุป ข้อมูล
สวัสดิการเพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลสาหรับ ปอมท.ต่อไป
มติท่ปี ระชุม ขอความร่วมมือจากทุกมหาวิทยาลัย/สถาบัน สรุปข้อมูลสวัสดิการของบุคลากร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การรับเป็นเจ้าภาพและกาหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560 – 2561
ที่ประชุมได้มีการแจ้งเพิม่ เติม และเปลี่ยนแปลงเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. สรุปดังนี้
ครั้งที่ กาหนดการประชุม
เจ้าภาพจัดการประชุม
12/2560 15 – 17 ธันวาคม 2560
มหาวิทยาลัยพะเยา
1/2561 26 – 28 มกราคม 2561
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประธาน ปอมท. ชุดที่ 40
2/2561 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
(รอผลการทาบทามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)*
3/2561 23 – 25 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4/2561 27 – 29 เมษายน 2561
5/2561 25 – 27 พฤษภาคม 2561
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6/2561 22 – 24 มิถุนายน 2561
7/2561 27 – 29 กรกฎาคม 2561
8/2561 24 – 26 สิงหาคม 2561
9/2561 28 – 30 กันยายน 2561
10/2561 26 – 28 ตุลาคม 2561
11/2561 23 – 25 พฤศจิกายน 2561

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2561

12/2561 28 – 30 ธันวาคม 2561
1/2562 26 – 28 มกราคม 2562
2/2562 ......... กุมภาพันธ์ 2562
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มติท่ปี ระชุม
รับทราบ และขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย/สถาบัน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
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5.2

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้อานวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปอมท. บรรยายเรื่อง “ร่าง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....” รายละเอียดตาม
Presentation ที่นาเสนอในที่ประชุมซึ่งเป็นการสรุปประเด็นต่าง ๆ ในร่าง พ.ร.บ. ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิม
เพื่อที่ประชุมรับทราบ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
เลขาธิการ ปอมท.
นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้จัดทารายงานการประชุม
นางสาวสุนนั ทา พูลแพ
ผู้ช่วยจัดทารายงานการประชุม
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