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*รายงานการประชุม

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2558
วันที่ 26-28 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สํานักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายนามผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์

ประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา
รองประธาน ปอมท. คนที่ 1 ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช
รองประธาน ปอมท. คนที่ 2 ประธานสภาคณาจารย์และ
พนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
แทน ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมชาย จันทร์ผ่องแสง ประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา เรืองชยจตุพร
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปอมท.,
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แทน ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
8. นายสันชัย รัศมีเฟื่อง
เทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
ผู้อํานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท., ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี
10. อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. กรรมการสภาคณาจารย์และ
พนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
ผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท. สมาชิกสภาคณาจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี จงเสรีจิตต์
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
16. อ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
17. นายธวัชชัย สิมมา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
18. ผศ.บุญธรรม พรเจริญ
แทน ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
19. อาจารย์ ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ
แทน ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคําแหง
20. นายนภพงศ์ กู้แร่
แทน ประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย โกมลหิรัญ
23. นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
รายนามผู้ไม่มาประชุม
1. ศาสตราจารย์ นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย
2. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
3. รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
4. อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนา สุริยธรรม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรือง มานะสุรการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
10. นายวิฑูรย์ ตะนัดชัย
11. น.ส.สุนันท์ พูลแพ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.เจษฎา จันทวงษ์โส
2. รองศาสตราจารย์รตั นา จักกะพาก
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา จิรถาวร
5. อาจารย์ น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกลู
7. อาจารย์ปยิ ะ อุไรไพรวัน
8. อาจารย์โสภิดา สมปัตติกร
9. นายสุริยพัชรน์ ณ เรืองศรี
10. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชยั นาครักษา
11. อาจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์

เลขาธิการ ปอมท., ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
รองเลขาธิการ ปอมท. สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท.,
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.ประธานสภาคณาจารย์
และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ และ
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท. มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขานุการ ปอมท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมาชิกสภาคณาจารย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกสภาคณาจารย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกสภาคณาจารย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
กรรมการบริหาร สภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 1 สจล.
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 สจล.
เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน สจล.

เวลา 09.00-09.30 น. เป็นการชมวีดิทัศน์แนะนํามหาวิทยาลัยฯ จากนั้นประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สจล. กล่าวต้อนรับและเรียนแจ้งกําหนดการเพื่อที่ประชุมทราบ โดยเวลาประมาณ 11.30 น. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะเดินทางมาต้อนรับประชุมและบรรยายพิเศษ
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง เลขาธิ ก าร ปอมท. เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบเกี่ ย วกั บ การลาประชุ ม และ
มอบหมายผู้เข้าประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
- ศ.คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมาย ผศ.ยงยุทธ ขจร
ปรีดานนท์ สมาชิกสภาคณาจารย์ เข้าประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ
ประธานขอความร่วมมือประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ถ้ามีเรื่องของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่
ต้องการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอให้สรุปเป็นเอกสารส่งให้ฝ่ายเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้การดําเนินการ
ประชุมมีความรวดเร็วและกระชับ สรุปเรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/คณาจารย์ ดังนี้
ม.มหาสารคาม
- พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยกาฬสินธิ์ ได้ผ่านการพิจารณาในวาระ 2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนสถานะ
และชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยกาฬสินธิ์”
สจล.
- สภาสถาบัน สจล ในการประชุม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีมติให้เสนอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นอธิการบดี สจล.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พนักงานมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ปรับขึ้นเงินเดือนเพิ่ม 2 เปอร์เซ็นต์ ภายหลังจาก
ดําเนินการมา 1 ปี (รวมเป็น 5 เปอร์เซ็นต์)
ม.นครพนม
- ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเลือก
เป็นประธานสภาคณาจารย์ อีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการบริหาร ปอมท.
ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ /ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน/ ฝายการเงิน/ ฝ่าย
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย / ฝ่ายกิจการพิเศษ / ฝ่ายกิจการสังคม / ฝ่ายสวัสดิการ
ประธาน แจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบแทนประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัย ได้ตดิ ต่อไปยังสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคําแหง แต่ติดต่อไม่ได้ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ ให้
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มศว. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นนัดแรก ซึ่ง
ประธาน มศว. ยินดีรับเป็นเจ้าภาพ สําหรับวันที่จัดประชุมขอหารืออีกที
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 รายงานสถานะการเงินของ ปอมท.
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ สรุปยอดคงเหลือ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2558 เป็นเงินทั้งสิ้น
1,506,697.63 บาท
สําหรับเงินสดย่อย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เบิกเป็นค่าใช้จ่ายการจัดประชุมให้ สจล. 10,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.5 เรื่องที่ประธาน ปอมท. ได้ดําเนินการไปแล้ว
1.5.1. ลงนามคําสั่งแต่งตั้งสมาชิกที่ปรึกษา ปอมท. ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
2. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
3. รองศาสตราจารย์จริ ะพันธ์ ห้วยแสน
4. ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรี ะพล คดบัว
1.5.2 เชิญประชุมนัดพิเศษวาระสําคัญเร่งด่วน สมาชิกที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปอมท), กรรมการที่ประชุมประธานสภาอาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.), กรรมการที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์และข้าราชการมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ ง (ปคมทร.), กรรมการที่ ประชุมประธาน
สภาอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทป.สรภ.) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมอาภากร ชั้น 1
อาคารสํานักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร เพื่อแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วย “การกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2558”
รศ.ดร.จุฑ ารัตน์ ศริด ารา รองประธาน ปอมท. คนที่ 1 แจ้งเพิ่ มเติม ว่าเพื่ อที่ ประชุมทราบว่า ได้ ทํ า
หนังสือโดยที่ประชุมร่วมระหว่างที่ประชุม ปอมท. และที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย
(ทปสท.) ส่งถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เรื่องขอความเป็นธรรมในการปรับขึ้นเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นมติร่วมกันเพื่อขอปรับเพิ่มเงินเดือนให้กับผู้ที่
มี ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ผศ. รศ. และ ศ. ที่ ยั ง ไม่ เคยได้ รั บ การปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อ น และหนั งสื อ ถึ ง ประธาน
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมาธิการ
การศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีหนังสือตอบแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อนําเข้าสู่
กระบวนการพิ จารณาของคณะกรรมาธิก าร ไปยัง ผศ. รัฐกรณ์ คิด การ ประธานที่ ประชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
จากนั้นที่ประชุม ได้ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นข้อเสนอเพื่อขอปรับขึ้นเงินเดือน
ของข้าราชการพลเรือน และพนั ก งานในสถาบั น อุด มศึก ษา 4 เปอร์เซ็น ต์ รวมถึ งค่าตอบแทนต่ าง ๆ โดยท้ ายที่ สุด ได้ มี
ความเห็นร่วมกันว่า ควรให้ ปอมท. ทําหนังสือส่งถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อีกฉบับหนึ่ง โดยขอความอนุเคราะห์จาก รศ.
ดร. บุญศรี จงเสรีจิตต์ ช่วยดําเนินการร่าง และแจ้งเวียนไปยังประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อเสนอความ
คิดเห็น และหากไม่มีการเสนอความเห็นกลับขออนุญาตถือว่า ให้การรับรองข้อความในร่างหนังสือฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ ที่
ประชุมเสนอว่าในการประชุมร่วมต่าง ๆ ควรมีการแจ้งมติของ ปอมท. ไปเสนอให้ที่ประชุมร่วมก่อน เนื่องจากที่ประชุมนี้
ไม่ได้เดินทางไปร่วมประชุมกันทุกคน
1.5.3 เวียนแจ้ง ประชุมหารือระหว่างผู้ที่มีส่วนได้เสียประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ง
ประเทศไทย (ทปสท.) ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ศูนย์ประสานงานบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHES) ขึ้นในหัวข้อ “ทางออกเฉพาะกิจผู้มีส่วนได้เสีย กรณี พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญ ญั ติ
ระเบี ย บการบริ ห ารงานบุ ค คลในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. . . . ” ขึ้ น ในวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2558 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จึงขอเชิญที่ประชุมทุกท่านเข้าร่วมการ
สัมมนาในครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ปอมท.
รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
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มติที่ประชุม

รับรองโดยมีการแก้ไข
หน้า 1 แก้ไขรายนามผู้มาประชุม
2. ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร. จุ ฑ ารัต น์ ศริดารา รองประธาน ปอมท. คนที่ 1 ประธานสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ เอี้ยงกุญชร ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19. รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
หน้า 3
1.1 การลาประชุมและมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
- ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูล
เพียรกิจ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 เข้าประชุมแทน
- เพิ่มเหตุผลในการไม่ส่งกรรมการอาจารย์ดีเด่น คือ มข ระหว่างเปลี่ยนสถานะเป็น ม.ในกํากับ ฯ และ
จะต้องมีการเลือกสภาชุดใหม่ ซึ่งเป็นสภาเดียว
- หน้าที่ 8 วาระ 4.2 การเปิดและปิดเทอมตามอาเซียน ขอแก้ไขผลกระทบจากการเปิดและปิดเทอม
ตามอาเซียน ตามเอกสารที่ ผศ.สุพจน์ เอี้ยงกุญชร (ตามรายละเอียดแนบท้ายวาระ 3.3 ของการประชุม) สรุปข้อความที่
ขอให้บันทึกผลกระทบจากการเปิด-ปิดเทอมมหาวิทยาลัยไทยตามอาเซียน 5 ประเด็น ดังนี้
1. เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม และเมษายนเป็นช่วงที่มี
อากาศร้อนที่สุดในรอบปี
2. เป็นอุปสรรคต่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากในเดือนเมษายน เป็นเดือนที่มีวันสําคัญด้าน
ประเพณีและวัฒนธรรมมากที่สุดในรอบปี
3. เป็นอุปสรรคต่อการหางานของบัณฑิต เนื่องจากนักศึกษาจะจบไม่ทันช่วงฤดูรับสมัครงาน โดยเฉพาะงาน
ราชการที่มักเปิดรับสมัครในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม นอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่องการเข้ารับ
การคัดเลือกเกณฑ์ทหารของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
4. เป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจําเป็นต้องใช้
ไฟฟ้า และน้ําประปามากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
5. เป็นอุปสรรคต่อเอกสารทางการศึกษาของชาติ ทําให้เกิดปัญหาความไม่ต่อเนื่องระหว่างอุดมศึกษา กับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากไม่ได้เปลี่ยนการเรียนการสอนในระดับประถมและมัธยมตามอาเซียน
หน้า 8 ระเบียบวาระที่ 4.1 แก้ไข Theme : “ทิศทางการอุดมศึกษาไทย จะรุ่ง หรือ จะล่วง” เป็น
หัวข้อหลัก : “ทิศทางการอุดมศึกษาไทย จะรุ่ง หรือ จะร่วง”
หน้า 9 แก้ไขระเบียบวาระที่ 5.2 การจัดทําของที่ระลึก ปอมท. เพิ่มเติมข้อความ “... และจัดทําจํานวน
20 ชิ้น
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
1. เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ รอบแรก
ประธานแจ้งว่า ได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับเป็นเจ้าภาพดําเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ รอบแรก
ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ มศว. เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณากํ าหนดวั น ประชุ ม
ระหว่างวันที่ 8 หรือ 15 สิงหาคม 2558
มติ เห็นชอบให้กําหนดเป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2558
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2. ร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2558 จํานวน 5
สาขา รายละเอียดตามเอกสารแนบ ขอความร่วมมือประธานสภาคณาจารย์ต่าง ๆ ส่งรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
เพิ่มเติม ซึ่งจํานวนกรรมการคัดเลือก ฯ ที่เหมาะสมในแต่ละสาขาควรมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 15 คน
มติ ขอเลื่อนกําหนดจัดส่งชื่อกรรมการพิจารณาคัดเลือก ฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ไปที่
เลขาธิการ ปอมท. และหากมีจํานวนไม่เพียงพอ เลขาธิการ ปอมท. ขออนุญาตดําเนินการทาบทามคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกฯ ชุดเดิมร่วมเป็นกรรมการ สําหรับกรรมการที่แต่ละแห่งเสนอชื่อเข้ามา ขอให้ย้ําด้วยว่าต้องสามารถเดินทางไปร่วม
พิจารณาและสัมภาษณ์ได้ตลอดรายการ
3. วิธีการจัดส่งเอกสาร ประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
มติ ขอให้จัดส่งเป็นเอกสาร พร้อมซีดีไฟล์ผลงาน ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ส่งเอกสาร
ไปที่ มจธ. โดยขอให้ประธานแจ้งแก้ไขรายละเอียดการจัดส่งเอกสารอีกครั้ง
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ที่ประชุมพิจารณา
3.2 ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และร่าง พ.ร.บ.บริหารงานบุคคล พ.ศ....(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เลขาธิการ ปอมท. นําเสนอว่า ในเอกสารเป็นร่าง พ.ร.บ. บริหารงานบุคคล พ.ศ. ... ต้องการให้
พิจารณาเสร็จสิน้ ในวันนี้ เพือ่ เสนอต่อในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
สจล. แจ้งว่า ได้ติดต่อกับ ผศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว โดยสรุป ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ. ศธ ได้ตงั้
คณะอนุกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. ...ขึ้นมาชุดหนึง่ เพื่อแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ประเด็นคือ สัดส่วนของ
กรรมการชุดนี้ยงั ไม่เป็นธรรม และไม่มีผู้แทนจาก ปอมท. เข้าไปร่วม ซึ่งจะได้มีการเสนอในวันที่ 30 มิ .ย. ซึ่งจะมีความ
เคลื่อนไหวเกีย่ วกับ ร่าง พ.ร.บ. รวมถึงเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 30
มิ.ย. 58 อีกครัง้
ที่ประชุมตัง้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับ
มาตรา 7 เคยมีประเด็นทีเ่ คยพิจารณา ตัวแทนของกลุ่มมหาวิทยาลัย ซึง่ ปัจจุบัน เป็น 3 กลุ่ม เคย
เสนอให้เป็นกลุม่ ละคน
มาตรา 78 จะพบปัญหาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มาจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษา อาทิ ม. นครพนม เสนอให้ ทั้งนีใ้ ห้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนด/และการที่อาจารย์จะทําผลงาน
ได้ตามกําหนดนั้น ขึ้นอยูก่ ับตามความพร้อมของมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดสรรทุนเพื่อการวิจยั เป็นต้น
ประธานแจ้งว่า ได้เคยเสนอเลขาธิการ กกอ. (รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล) แล้วท่านไม่ขัดข้อง ซึ่ง
ประธานจะทําหนังสือเสนอขอให้มีตัวแทนในคณะอนุกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฯ เป็นลายลักษณ์อกั ษรไปอีกครัง้
ทั้งนีท้ ี่ประชุม ได้เสนอให้ผทู้ ี่มีรายชื่อเป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมการพิจารณาร่าง ฯ จะต้องเข้ามาร่วม
ประชุมและรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม เพื่อนําไปเสนอต่อคณะอนุกรรมการ ฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้หลักการให้เสนอชือ่ ประธานที่ประชุม ปอมท. เป็นตัวแทนในคณะอนุกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ... สําหรับรายละเอียดในร่าง พ.ร.บ. ฯ จะยังไม่พจิ ารณา
3.3 ข้อเสนอเรือ่ งการทบทวนการเปิดและปิดภาคเรียนตามอาเซียน
มติที่ประชุม ปอมท. ครั้งที่5/2558 ได้เห็นชอบผ่านมาได้เห็นชอบตามแนวทางที่ประธานสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เสนอ และเห็นชอบให้ปอมท. จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นไปยังกลุ่มอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยมอบหมาย ผศ.ดร.อาริยา คูหา ผู้อํานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท. จัดร่างแบบสํารวจเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา
ผศ.สุพจน์ เอี้ยงกุญชร ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า ทปอ. ได้มีเอกสารแจ้งข้อดีของ
การเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียนไว้ซึ่งก็เป็นข้อที่สามารถแย้งได้ทุกประเด็น ทั้งนี้ ผศ.สุพจน์ ได้แจ้งว่าได้เขียนบทความนําเสนอ
ในมติ ช นออนไลน์ เป็ น ฉบั บ ลงวั น ที่ 12 และวั น ที่ 21 พ.ค. 58 ที่ เป็ น ข้ อ เสี ย ของการเปิ ด -ปิ ด เทอมตามอาเซี ย น ตาม
รายละเอียดตามเอกสารแนบและเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนี้
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ผศ.ดร.วีรพล แสงปัญหา ผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เสนอให้มีระบบการนําเสนอข่าวของ ปอมท. ที่
จะต้องมีระบบและกลไกการกรองข้อมูลที่ชัดเจน มีคณะทํางานซึ่งอาจเป็นคณะกรรมการบริหาร และผู้เกี่ยวข้องพิจารณา
กรองข้อมูล และดําเนินการด้วยความรอบคอบ โดยมีประธาน ปอมท. เป็นผู้ให้ข่าว ทั้งนี้เพื่อความเป็นเอกภาพ
มติ เห็นชอบในหลักการเรื่องการนําเสนอข่าวของ ปอมท. ตามที่ผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์เสนอ
ผศ.ดร.อาริยา คูหา ผู้อํานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท. แจ้งว่า ขณะนี้ได้จัดทําร่างแบบสอบถามแล้วและ
ส่งไปให้ฝ่ายเลขานุการ แล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการแจ้งเวียน ในแต่ละประเด็นได้นําข้อมูลจากที่ ผศ.สุพจน์เขียน และงานวิจัย
ที่คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงบทความที่ได้จากการสัมภาษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาเป็น
วัตถุดิบมาสร้างเป็นแบบสอบถาม จํานวน 21 – 22 ข้อ แต่ขออภัยที่ไม่ได้ติดตามให้นําเข้าพิจารณาในที่ประชุม สําหรับ
ประเด็นต่าง ๆ ที่จะสอบถาม จะยังไม่นําเสนอในที่นี้แต่จะขอนําไปปรับแก้ไข และส่งให้กับเลขาธิการ ปอมท. ภายในวันที่
30 มิถุนายน 2558 เพื่อแจ้งเวียนขอความเห็นไปยังประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ พิจารณา
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในสายวิชาการ สนั บสนุ นวิชาการ และนักศึกษา 28 มหาวิทยาลัย เป็ น
แบบสอบถาม 3 หน้า แห่งละ 100 ชุด รวมทั้งสิ้น 6,000 ชุด จะขอหารือเรื่องการแจกแบบสอบถาม และการวิเคราะห์
ข้อมูลซึ่งจะขอรับมาวิเคราะห์เอง ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร และค่าวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงรูปแบบการนําเสนอ
ผลการสํารวจ
ข้อสรุปเพื่อดําเนินการ
- แต่ละมหาวิทยาลัยรับไฟล์ไปดําเนินการพิมพ์และแจก และส่งข้อมูลให้ ผศ.ดร.อาริยา คูหา
- กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เป็น สายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา โดยที่
ประชุมขอให้ ผศ.ดร.อาริยา คูหา กําหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
- ใช้วิธี Quota Sampling ในการจัดส่ง
- ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงเปิดเทอม
- ผศ.ดร. อาริยา คูหา ออกแบบแบบฟอร์มในการคีย์ข้อมูลผลการสํารวจ ส่งให้กับสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ช่วยดําเนินการ
- สภาอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ แจกและเก็ บ แบบสํ า รวจ และคี ย์ ข้ อ มู ล ผลการสํ า รวจตาม
แบบฟอร์มที่กําหนดโดย ผศ.ดร. อาริยา คูหา
- สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ส่งข้อมูลดิบให้กับ ผศ.ดร. อาริยา คูหา เพื่อวิเคราะห์ผลต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมขอความอนุเคราะห์ให้ประธาน ปอมท. จัดทําหนังสือนําเพื่อขอแจกแบบสอบถาม
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามข้อสรุปเพื่อดําเนินการ
3.4 การจัดทําเว็บไซต์ของ ปอมท.
มติที่ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 5/2558 เสนอให้ผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นําโครงร่างการจัดทําเว็บไซต์
ของ ปอมท. พร้อมค่าใช้จ่ายมาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจาณา
ผศ.ดร.วีรพล แสงปัญหา ผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นําเสนอตารางสรุปค่าใช้จ่ายการจัดทําเว็บไซต์ ของ
บริษัทสามหกห้า อินโฟเทค จํากัด (สํานักงานใหญ่) เพื่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายวาระ
รายการหัวข้องาน และอัตราค่าบริการ ดังนี้
1. การขอจดทะเบียน Domain Name /จัดหา Web Hosting ขนาด 3GB
และค่าติดต่อประสานงานการจดทะเบียน
จํานวน 8,850 บาท /1 ปี
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินการ
จํานวน 20,000 บาท
- ค่าออกแบบ Web Template
- ค่าจัดทํา Web Pages เกี่ยวกับ ปอมท.
- ค่าจัดทําระบบอัปเดตข่าวสาร/ส่วนแสดงผลหน้าเว็บไซต์
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- ค่าจัดทําระบบอัปเดต/ส่วนแสดงผลอัลบั้มรูปภาพกิจกรรม
- ค่าจัดทําระบบอัปโหลด/ส่วนแสดงรายการดาวน์โหลดไฟล์รายงานการประชุม
3. การปรับปรุงแก้ไขหลังส่งมอบ (1 ครั้ง) ไม่มีค่าใช้จ่าย
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
จํานวน 28,850 บาท
(สองหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เงื่อนไขงานบริการ :1. ชําระเป็นเงินสด โดยแบ่งชําระเป็น 2 งวด ดังนี้
- งวดที่ 1 ชําระ 50% ในทันที เมื่อตกลงว่าจ้าง
- งวดที่ 2 ชําระ 50% ภายใน 7 วัน หลังจากส่งมอบงานเรียบร้อย
2. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และสามารถใช้ได้ 30 วัน นักจากวันที่จัดทํา
3. Web Hosting สํ า หรั บ เก็ บ ข้ อ มู ล โดย NETDESIGNGOST ซึ่ ง มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ เป็ น อั น ดั บ 1 ใน
ประเทศไทย
4. สามารถแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ 1 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากนั้นจะคิดค่าบริการเพิ่ม
ดังนี้
- 1,000 บาท/1 ครั้ง สําหรับการแก้ไขเนื้อหาประเภทข้อความไม่เกิน 1 หน้า
- 2,000 บาท/1 ครั้ง สําหรับการปรับปรุงเนื้อหาข้อความและตกแต่งรูปภาพประกอบ
ค่าบริการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์แบบเหมาจ่าย :
1. เหมาจ่ายไม่จํากัดจํานวนครั้งในการปรับปรุงเนื้อหา ระยะเวลา 3 เดือน อัตรา 10,000 บาท
2. เหมาจ่ายไม่จํากัดจํานวนครั้งในการปรับปรุงเนื้อหา ระยะเวลา 6 เดือน อัตรา 18,000 บาท
3. เหมาจ่ายไม่จํากัดจํานวนครั้งในการปรับปรุงเนื้อหา ระยะเวลา 12 เดือน อัตรา 30,000 บาท
โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการในโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ ทั้งสิ้น 47 วัน
ที่ประชุมเสนอแนะเพิ่มเติมรายการหน้าเว็บไซต์ ดังนี้
- เพิ่ม Link สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของที่ประชุม ปอมท.
- เพิ่มประวัติ ความเป็นมาของที่ประชุม ปอมท.
- ไม่มีเมนูกระทู้ หรือกระดานข่าวที่ให้ผู้เข้าแสดงความคิดเห็นได้เนื่องจากจะดูแลได้ยาก การเสนอ
ข้อมูลให้ผ่านทางอีเมล์
- ส่วนแสดงผลงาน /รายงานประจําปีของที่ประชุม ปอมท.
- ส่วนที่ให้ดาวน์โหลดข้อมูล ระเบียบต่าง ๆ ได้
- เพิ่มส่วนที่เป็นการนับจํานวนผู้เข้าชม
มติที่ประชุม 1. อนุมัติจัดทําเว็บไซต์ และรายการค่าใช้จ่ายการจัดทําเว็บไซต์ ตามที่ผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์เสนอ
โดยขอต่อรองค่าปรับปรุงเนื้อหา ระยะ 12 เดือน อัตรา 15,000 บาท
2. มอบผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา (ถ้ามี)
4.1 การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําปี 2558
ศ.น.สพ.สมชาย จันทร์ผ่องแสง ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งว่า ในการประชุม
ครั้งที่ผ่านมา สภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอให้ตัดรายการประชุมวิชาการออก ในวันนี้ขอเรียนว่าที่ประชุม
สภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เรียนยืนยันว่า จะขอตัดรายการประชุมวิชาการออกซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้า
สัมมนาจํานวนมากมากกว่า สําหรับรายละเอียดโครงการ กําหนดการ และรายชื่อวิทยากร จะได้นํามาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ประธานขอให้คงมีการแสดงโปสเตอร์ผลงานอาจารย์ดีเด่น บริเวณหน้างาน
มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประธาน
ปอมท. ทําหนังสือถึง สกอ. เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การรับเป็นเจ้าภาพและกําหนดการประชุม ปอมท. ปี 2558 ตั้งแต่ ก.พ. – ธ.ค. 2558
เลขาธิการ ปอมท. แจ้งว่า ในการประชุม ครั้งที่ 9 /2558 เดือนกันยายน 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มี
หนังสือแจ้งว่าไม่สามารถรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมได้ ทั้งนี้ฝ่ายเลขาฯ จึงได้ประสานไปยังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เพื่อรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในเดือนดังกล่าวแทน
สรุปกําหนดการจัดประชุม ปอมท. ประจําปี 2558 ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2558 ดังนี้
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23-24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 28-30 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 24-26 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ครั้งที่ 6/2558
วันที่ 26-28 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ 7/2558
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 25-27 กันยายน 2558 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 30-31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 ที่ประชุมเสนอให้ ปอมท. ส่งหนังสือเรือ่ ง การเสนอปรับขึ้นเงินเดือน 4% ให้กบั บุคลากรที่เป็นข้าราชการ และ
พนักงาน ทัง้ ระบบ ส่งถึง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษา รวมถึงเพื่อขอเข้าพบเพื่อเสนอแนะและให้คําชี้แจง
มติที่ประชุม มอบเลขาธิการ ปอมท. ดําเนินการ
5.3 ที่ประชุมเสนอให้สํารวจกําหนดวันครบวาระของประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เพื่อเป็นข้อมูล
ให้กับที่ประชุม ปอมท. โดยที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการขอข้อมูลและสรุปแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม มอบเลขานุการ ปอมท. ดําเนินการ
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง
เลขาธิการ ปอมท.

นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
ผู้สรุปรายงานการประชุม

