รายงานการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
รายนามผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

ประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
รองประธาน ปอมท.คนที่ 1
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรรณา ศรีโรจนกุล รองประธาน ปอมท.คนที่ 2
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
เลขาธิการ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5. อาจารย์ธวัชชัย สิมมา
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุส์ วรรค์
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปอมท.
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท.
สมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปยิ ะ อุไรไพรวัน
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท.
สมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลืม้ ปรีชา
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรริ ัตน์ แอดสกุล
13. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานาจ เอี่ยมสาอางค์
15. อาจารย์เรืองศักดิ์ ภูธรธราช
16. อาจารย์อมร มะลาศรี
17. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
18. อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์
20. อาจารย์ จ่าสิบเอกสุพจน์ เทียมเมฆา
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอรีส มณีสาย
22. นางสาวสุนันทา พูลแพ

ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แทนประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แทนประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แทนประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายนามผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์

รองเลขาธิการ ปอมท.
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงานคนที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์ ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท.
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.
สมาชิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปอมท.
สมาชิกสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศลิ า
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
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9. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพทูรย์ ณรงค์ชัย
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. อาจารย์ ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ธรรมานนท์
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14. นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15. นางสาววรรณภา ทองเจริญ
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกื้อกูล สุนันทเกษม
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
2. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลืม้ ปิติวริ ยิ ะเวช รองเลขาธิการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
สมาชิกสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนั ชัย โกมลหิรัญ
ที่ปรึกษาสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6. อาจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์
เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7. อาจารย์ ดร.กฤษณา ศิรพิ ล
รองประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8. อาจารย์จิรศักดิ์ บางท่าไม้
รองประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ
เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12. นางสุภารัตน์ เฮงโม้
เจ้าหน้าทีส่ ภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13. นายสวัสดิ์ สัตพรพันธ์
เจ้าหน้าทีส่ ภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14. นางสาวอารีย์ พลอยเจริญ
เจ้าหน้าทีส่ ภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ช่ ว งแรกของการประชุ ม เป็ น การบรรยายพิ เศษ เรื่ อ ง แนวทางการจั ด ตั้ ง กระทรวงอุ ด มศึ ก ษา โดย
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะทางานเตรียมความพร้อมการ
จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
- การด าเนิ น การจั ด ท าร่า ง พ.ร.บ. คาดว่าจะให้ แล้ว เสร็จภายในเดือ นสิงหาคม 2560 องค์ป ระกอบ
แนวความคิด ของ พ.ร.บ. การจั ด ตั้งกระทรวงอุ ดมศึ กษา แบ่งเป็ น 3 ประเด็ น หลัก คือ ประเด็ น การส่งเสริม และ
สนับสนุน เน้นให้มีมากที่สุด รองลงมาคือ ประเด็นการกากับดูแล มีบา้ งพอสมควร และ การควบคุม ควรมีให้น้อยที่สดุ
การจัดตั้งกระทรวงขึ้นมานั้นจะต้องอาศัย พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการอุดมศึกษา และ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา
- หน้าที่และบทบาทคณะทางาน
1. ปลัดกระทรวง ทาหน้าที่คล้ายปลัดกระทรวงกลาโหม และเป็นเลขาธิการ กกอ. โดยตาแหน่ง
2. จานวนกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิมมี 30 กว่าท่าน จะลดลงเหลือ 15 ท่าน ดังนี้
ประธาน กกอ. แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง โดยการเสนอแนะจากที่ประชุม ทปอ. 4 ฝ่าย และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบได้กล่าวรายละเอียดไว้ในร่าง พ.ร.บ.
- แนวคิดการตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
1. เน้นรองรับความหลากหลายของอุดมศึกษา
2. มหาวิทยาลัยเป็นผู้กาหนดกลไกการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาด้วยตนเอง
3. สภาวิชาชีพไม่ควรก้าวก่ายการจัดการ การบริหารในสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งนีพ้ ันธกิจของกระทรวงอุดมศึกษา “ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และการทาวิจยั มุง่ สู่การเป็นหุ้นส่วน
(Partnership)
โดยที่มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยของรัฐ ยังคงใช้ พ.ร.บ.คนละฉบับ ต่อไปในอนาคตอาจ
ใช้ พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่กาหนด
ว่าก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ “รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย ผลการรับฟังและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และ
นามาประกอบการพิจารณา ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน” คณะทางานฯ ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วทั้ง
4 ภาค โดยในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 จะเป็นการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวง
อุดมศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะเดียวกันก็ได้นาผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์จาก 4 ภาคที่ได้ดาเนินการแล้ว ไว้ที่เว็บไซต์ของ สกอ.เพื่อให้สามารถร่วมให้ความเห็น
ได้ก่อนนาเข้า ค.ร.ม ทั้ง 3 ฉบับประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2560
เมื่อ เสร็จ สิ้น การบรรยาย ประธาน ปอมท. ได้กล่าวขอบคุณ หลั งจากนั้น กล่าวเปิด ประชุม โดยได้ แ จ้ง
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อที่ประชุมรับทราบพอสังเขป และประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านเข้าดูและทาความเข้าใจข้อมูล
การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของ สกอ. ซึ่งในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ประชุม
ปอมท.ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
อาจารย์ ดร. สมยศ เด่นจิตเจริญ เลขาธิการ ปอมท. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องการลาประชุม และ
การมอบหมายผู้เข้าประชุมดังนี้
- อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ประธานสภาคณาจารย์ม หาวิทยาลัยรามคาแหง มอบหมาย
อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 เข้าประชุมแทน
- ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ทิ น เวี ย นวิ วั ฒ น์ ประธานสภาพนั ก งาน มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น
มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์ กรรมการสภาพนักงาน เข้าประชุมแทน
- ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิ รั ติ ปานศิ ล า ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
มอบหมาย อาจารย์ จ่าสิบเอกสุพจน์ เทียมเมฆา ที่ปรึกษากรรมการบริหารสภาคณาจารย์ เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ สุ จิต ต์ ศรีชัย ประธานสภาคณาจารย์ และข้า ราชการ มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอรีส มณี สาย รองประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ คนที่ 2 เข้าประชุมแทน
สาหรับหนังสือมอบหมายขอให้นาไปมอบไว้กับฝ่ายเลขานุการเพื่อประกอบการจัดทารายงานการ
ประชุมต่อไป
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
1.2

เรื่องแจ้งจากประธาน ปอมท. และเรื่องที่ประธาน ปอมท. ได้ดาเนินการไปแล้ว
1.2.1 ประธานส่งหนังสือที่ ปอมท. 5960(1) / ว 21 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี 2560 เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. (รอบแรก) ในวันเสาร์ที่ 3
มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 10 - 1001 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1 ในการนี้ประธานขอความอนุเคราะห์
จากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ/สภาคณาจารย์และพนักงาน ประสานงานให้
คณะกรรมการฯ ตามรายชื่อในคาสั่ง ปอมท. เข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ได้ตาม
ระเบียบราชการ และได้กล่าวขอบคุณประธานสภาอาจารย์ทุกแห่งที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนค่าใช้จา่ ย
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
1.2.2 คาสั่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี 2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
หมายเลข 2
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
1.2.3 การร่วมประชุ มที่ ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) ในวาระพิ เศษเมื่ อวันพุ ธที่ 24
พฤษภาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมหลักๆ ได้แก่ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รศ.นพ.โศภณ นภาธร) ประธานที่
ประชุ ม เลขาธิ การ กกอ. (ดร.สุ ภั ท ร จ าปาทอง) รองเลขาธิ การ กกอ. (นายขจร จิ ต สุ ขุ ม มงคล) ประธาน ทปสท.
(ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ) ศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุ ดมศึกษาของรัฐ หรือ CHES (รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ )
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 26 -28 พฤษภาคม 2560

6

เลขาธิการ ปอมท (อ.ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ) และ สมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย รวมถึงอาจารย์
จากหลายสถาบันการศึกษา เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงกัน
ประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับ
1. ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบการบริหางานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …….
ในที่ประชุมประกอบด้วยหลายฝ่าย เห็นว่าร่างฉบับนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับในหลายๆ มาตรา ได้แก่ มาตรา 3 ที่ให้มี
การยกเลิก พ.ร.บ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ 2547 และ ฉบับแก้ไข พ.ศ 2551 มาตรา 76 และ
มาตรา 78 ซึ่งไม่ได้เป็ นการส่ งเสริมการท างานของบุ คลากรในมหาวิทยาลั ย และนาไปสู่การพูดถึงเรื่องปั ญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษามากมาย เช่น ความเป็นอยู่ของพนักงานไม่มีความมั่นคง การต่อสัญญาพนักงานก็มีความ
แตกต่างกันแต่โดยรวมจะไม่เน้ นต่อสั ญ ญาจนเกษี ยณอายุ สวั สดิการไม่ เท่าเทียมกัน ได้แก่ เงินทดแทน เงินชดเชย
ค่ารักษาพยาบาล และ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ นอกจากนั้น ยังกล่าวถึงเงินเดือนที่รัฐกาหนดเพิ่มให้ 1.5 หรือ 1.7 ที่ยังคง
เรียกร้องให้ดาเนินการให้ถูกต้อง เช่น ควรจ่ายให้เต็มตามที่ได้รับงบประมาณมา หรือไม่ แต่ถา้ จ่ายให้พนักงานไม่ครบหัก
ไว้เพื่อสวัสดิการก็ต้องดาเนินการให้ถูกต้อง เหมาะสม ในเรื่องสวัสดิการ การรักษาพยาบาล ทางรองเลขาธิการ กกอ.
ได้แจ้งให้ทาง รศ.ดร. วีรชัย ได้ดาเนินการพูดคุยกับ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ว่าจะมีทางช่วยเหลื อ
ในเรื่องนีไ้ ด้อย่างไรบ้าง
อีกประเด็นที่กล่าวถึงก็คือกลุ่มพนักงานที่ถูกจ้าง ด้วยเงินรายได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีอิสระมากขึ้นในการ
ด าเนิ นการเรื่องการรับบุ คคลเข้าท างาน สวั สดิ การ ความมั่ นคง และโอกาสต่ างๆ ที่ อาจจะน้ อยกว่า พนั กงานเงิ น
งบประมาณ และอาจถูกเลิกจ้างได้ง่าย
โดยสรุปเรื่องนี้ ทางท่าน ขจร จิตสุขุมมงคล ก็เข้าใจเรื่องดี และยังได้ให้ข้อคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็น
เพราะสถาบันการศึกษาไม่ได้วางรากฐานการดาเนินการตามที่ควรจะเป็นในระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผา่ นมาซึ่งต่างจาก ม.ใน
กากับ ทาให้เกิดการสะสมปัญหา ดังนั้ นการที่จะนา ร่าง พ.ร.บ นี้มาพิจารณาต่อจะเป็นการเพิ่มปัญหาใหม่เนื่องจาก
สถาบันการศึกษา ก็มี พ.ร.บ ของตนเองอยู่แล้วจึงให้ยุติ ไว้ก่อน
2. เรื่องการขึน้ เงินเดือน 8 % ของข้าราชการสายวิชาการ
ทปสท ได้เรียนสอบถามความคืบหน้ากับ เลขาธิการ กกอ. ซึ่งก็ได้รับคาตอบว่าได้ นาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมไปแล้ว
และได้ผลการประชุมว่ามีประเด็นที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากการขึ้นเงินเดือน 8 % นี้เฉพาะกลุ่มจะเป็นการ
ส่งผลให้ข้าราชการกลุ่มอื่นเรียกร้องอีกไหม จึงส่งเรื่องกลับให้ทาง ก.พ.อ ไปพิจารณาให้รอบคอบอีกที ซึ่งในที่ประชุมก็
พูดถึงประเด็นนี้ว่า ข้าราชการสายสนับสนุนก็ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับการขึ้นเงินเดือน 8% เช่นกัน จึงได้ท้วงติงไว้
ดังนั้นประเด็นของเรื่องนีก้ ็ยังคงอยู่ในขั้นที่จะต้องนามาพิจารณาให้รอบคอบต่อไป
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
1.3 รายงานสถานะการเงินของ ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. รายงานสถานะการเงินของ ปอมท. ดังนี้ (เอกสารประกอบหมายเลข 3)
รายงานเงินสดรับ – จ่าย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 39)
วัน/เดือน/ปี
7 เม.ย. 60

รายการ
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รายรับ
25,000.00

รายจ่าย

คงเหลือ
1,738,021.94
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10 เม.ย. 60 หักค่าบริการโอนเงินค่าสมาชิก
21 เม.ย. 60 รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ครัง้ ที่ 1)
21 เม.ย. 60 รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ครัง้ ที่ 2)
26 เม.ย. 60 ยอดยกมาจากการรายงานในทีป่ ระชุมเดือนเมษายน
2560
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
26 เม.ย. 60
จาก มหาวิทยาลัยพะเยา
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
22 พ.ค. 60
*รอการตรวจสอบข้อมูล

25.00

1,737,996.94

4,990.00

1,742,986.94

19,990.00

1,762,976.94
1,762,976.94
1,787,976.94

25,000.00

1,812,976.94

25,000.00

รายละเอียดประกอบเงินสดย่อยสารองจ่าย (ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ชุดที่ 39)
วัน/เดือน/ปี
24 เม.ย. 60
22 พ.ค. 60

22 พ.ค. 60

รายการ
ยอดยกมาจากการรายงานในทีป่ ระชุมเดือน เมษายน
2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่
5/2560 ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560
มหาวิทยาลัยมหิดล
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมการคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่น
แห่งชาติ ปอมท. รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ใน วันที่ 3 มิถุนายน 2560
(เป็นค่าอาหารว่าง 2 มือ้ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ)

รายรับ

รายจ่าย

27,662.93

คงเหลือ
127,662.93

20,000.00

107,662.93

30,000.00

77,662.93

รายชื่อสมาชิก ปอมท. ที่ชาระเงินสนับสนุนการดาเนินงานของ ปอมท. พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 25 เมษายน 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
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ลาดับที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

มหาวิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (รอตรวจสอบข้อมูล)

วันที่ชาระ
11 มีนาคม 2560
14 มีนาคม 2560
14 มีนาคม 2560
15 มีนาคม 2560
17 มีนาคม 2560
17 มีนาคม 2560
21 มีนาคม 2560
21 มีนาคม 2560
23 มีนาคม 2560
24 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2560
4 เมษายน 2560
7 เมษายน 2560
21 เมษายน 2560
26 เมษายน 2560
22 พฤษภาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน แจ้งเพิ่มเติมว่า ได้รับเงินค่าสมาชิกจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผา่ นมา ทั้งนีย้ งั คงค้างค่าสมาชิกจากมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกือ้ กูล สุนันทเกษม แจ้งว่าเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับแต่งตั้งแล้วจะเร่ง
ดาเนินการเบิกจ่ายให้โดยเร็ว
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
1.4 เรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ
ประธานขอความร่วมมือประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ถ้ามีเรื่องของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ที่ต้องการแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ ขอให้สรุปเป็นเอกสารจัดส่งให้ฝา่ ยเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับโดยสมบูรณ์และได้รับประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2560 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อสภา
คณาจารย์ เป็น “สภาพนักงาน” ขณะนีอ้ ยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.ประพั น ธ์ ศิ ริ สุ เสารัจ คณบดี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะ
ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท.) แจ้งว่า ที่ประชุม ส.ค.ศ.ท. มีมติเป็น
เอกฉันท์ เสนอให้ปรับการเปิด -ปิดภาคเรียนของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยให้ เหมาะสม เนื่องจากเห็นว่าการ
เปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครูอย่างมาก เพราะไม่สอดคล้อง
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กับการเปิด -ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ที่เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต นักศึกษาครู โดยเฉพาะ
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.) เนื่องจากเปิด -ปิดภาคเรียนไม่ตรงกัน ทาให้ไม่มี
สถานศึกษาให้ ผู้เรียนครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และไม่มีครูพ่เี ลีย้ งช่วยฝึกประสบการณ์การสอนให้ ประกอบกับ
อาจารย์จะไม่มีเวลาหยุดพักต้องทางานตลอดเพื่อดูแลผู้เรียนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ที่ส าคัญ เดือ นเมษายนเป็ น เดือ นแห่ง วัฒ นธรรมประเพณี จ ะเป็ น การดึงเด็ กออกมาจากความสั ม พั น ธ์เชิง
วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ ทีเ่ ป็นฤดูรอ้ นและเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เมื่อเปิด ปิด ภาคเรียนตามอาเซีย น จึงส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเดิน ทางกลั บภู มิลาเนาไปช่วยครอบครัวท างานเก็บ เกี่ย ว
ผลผลิตทางการเกษตรได้ อีกทั้งอากาศยังร้อนจัด ทาให้สิ้นเปลืองค่าสาธารณูปโภค มีการใช้น้าและไฟฟ้าในปริมาณที่
เพิ่มขึ้น เป็นภาระทั้งตัวผู้เรียน สถาบันการศึกษาและงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ ส.ค.ศ.ท.จะนามตินี้เสนอที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาต่อไป
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับหนังสือจากสานัก งบประมาณในปีที่ผ่านมาแจ้งว่าจะจัดสรรเงินเพิ่มให้ (top up)
สาหรับข้าราชการทีเ่ ปลี่ยนสถานภาพ 25 เปอร์เซ็นต์ของจานวนบุคลากรที่มีสิทธิเปลี่ยนสถานภาพในปี พ.ศ. 2561 ซึ่ง
ค่อนข้างล่าช้าไปเนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ ออกนอกระบบ ฯ มาตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2559 จึงเป็นปัญหา
ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องพิจารณาว่า จากจานวนเงิน งบประมาณที่ได้รับมหาวิทยาลัย จะต้องนามาบริหารจัดการ
สาหรับบุคลากรที่เปลี่ยนสถานภาพในรอบแรกที่มีจานวนมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อมหาวิท ยาลัยเปลี่ย น
สถานภาพเป็นหน่วยงานในกากับ ของรัฐ เงินในส่วนของการจ้างพนักงานราชการจึงไม่มี และไม่สามารถเสนอขอ
งบประมาณแผ่นดินได้
- เรื่อ งสถานภาพของสภาคณาจารย์ กับ สภามหาวิทยาลั ย ขณะนี้ สภามหาวิท ยาลั ยได้ด าเนิน การสรรหา
กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิเรียบร้อยแล้ ว อยู่ระหว่างรอโปรดเกล้า ฯ รวมถึงมหาวิท ยาลัยได้ดาเนินการรับสมัครและ
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานเรียบร้อยแล้ว ซี่งจะมีการจัดเลือกตั้ง ฯ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม
2560
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการร่างข้อบังคับหลายฉบับ อาทิ ข้อบังคับว่าด้วยบัญ ชีเงินเดือนของผู้บริหาร และ
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย และกาหนดระยะเวลาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของ
สายวิชาการ รวมถึงข้อบังคับในหลาย ๆ เรื่องที่ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานในบริบทใหม่ก็จะมีบทบาทมากขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสรรหาผู้บริหารเพิ่มเติมเข้ามาจากเดิม
- ที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้มีการพิจารณาเรื่องการเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียน และมีความเห็น
ว่าที่ประชุมเห็นควรให้ทุกมหาวิทยาลัยทาหนังสือถึงอธิการบดีร่วมด้วย สาหรับมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รวบรวม
เอกสารทั้งหมด ส่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อขอกลับมาเปิดเทอมตามเดิม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน
- ตามที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ยื่นฟ้องศาลเรื่องการแต่งตั้ง รองอธิการบดีที่เกษียณอายุ
ราชการแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ปรากฎว่าศาลไม่รับฟ้องเนื่องจากเหตุของการรับรู้เกิน 90 วัน นับจาก
วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเมื่อวันที่ 27 มกราคม โดยให้จาหน่ายคดีออกจากสารบบเรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ขณะนี้ตนได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการ และจะมี
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การประชุมเพื่อเลือกประธานในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ซึ่งจะมีประธานท่านใหม่เข้ามาทาหน้าที่ในการประชุมครั้ง
ถัดไป
- เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมและอนุมัติประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ า ยเงิน และการจั ด ท าผลงานทางวิ ช าการ และเงิ น รางวั ล ทางวิ ช าการในต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาส ตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ เพื่อเป็นการจูงใจให้อาจารย์เร่งทาผลงาน โดยสรุปมี 2 ส่วน คือ การรวบรวม
ข้อ มู ล เอกสารผลงานครบส่ ง ให้ ค ณะกรรมการฯ พิ จ ารณา รับ ไปก่ อ น ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ 10,000 บาท รอง
ศาสตราจารย์ 20,000 บาท และ ศาสตราจารย์ 30,000 บาท และถ้าได้ประกาศผ่านตามเกณฑ์จะรับเงินเพิ่มอีกดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30,000 บาท รองศาสตราจารย์ 50,000 บาท และศาสตราจารย์ 100,000 บาท
มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอประชาสัมพันธ์การแข่งกีฬา สกอ. “พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 9 -16 มิถุนายน 2560 สถานที่จัดการ
แข่งขันมีทงั้ ที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ประเภทกีฬาที่แข่งขันมี 16 ประเภท ยินดีต้อนรับทุกท่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้ง
ต่อไป ในระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ขณะนี้กาลังเตรียมความพร้อม และจะได้ประสานไปยังเลขาธิการเพื่อ
ออกหนังสือ เชิญ และขอความอนุเคราะห์แจ้ง จ านวนผู้เข้าประชุม ที่แน่นอนแต่เนิ่น ๆ ทั้งนี้ ได้เชิญ ผู้ท รงคุณ วุฒิม า
บรรยายร่วมด้วย การประสานงานจะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป ด้านการจัดรถ
ตู้รับและส่งผู้เข้าประชุม ได้จัดรถรับที่ดอนเมือง 2 เที่ยว คือ เวลากลางวัน และ เวลาเย็นของวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน
2560 และที่พักที่โรงแรมตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เนื่องจาก ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล ได้ลาออกจากนายกสภามหาวิทยาลัย และได้มีการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยท่านใหม่แทน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
1.5 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหาร ปอมท.
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน / ฝ่ายการเงิน
/ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย / ฝ่ายกิจการพิเศษ / ฝ่ายกิจการสังคม / ฝ่ายสวัสดิการ
ไม่มีแจ้ง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ปอมท.
รับรองรายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 28 – 30 เมษายน 2560 ณ ห้อง
ประชุมวารินชาราบ ชั้น 3 สานักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.
อุบลราชธานี (เอกสารประกอบหมายเลข 4)
มติท่ปี ระชุม รับรองโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 2 ผู้เข้าประชุม ลาดับที่ 18 แก้ไขนามสกุล จาก สุธรธราช เป็น “ภูธรธราช”
หน้าที่ 2 ผู้เข้าประชุม ลาดับที่ 25 แก้ไขชื่อจาก อาจารย์พริ ุฬพัฒน์ เป็น “อาจารย์พริ ุฬห์พัฒน์”
หน้าที่ 3 แก้ไขการพิมพ์ โดยระบุตาแหน่ง และหน่วยงาน เช่น “กรรมการ หรือสมาชิกสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ...” ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนให้ครบถ้วน
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 26 -28 พฤษภาคม 2560
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หน้าที่ 4 วาระที่ 1.1 การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร แก้ไขชื่อและตาแหน่ง
ที่พมิ พ์ผดิ หรือตกหล่น ดังนี้
“- ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ทิ น เวี ย นวิ วั ฒ น์ ประธานสภาพนั ก งาน มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์ กรรมการสภาพนักงาน เข้าประชุมแทน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุ พ จน์ เอี้ยงกุญ ชร ประธานสภาพนั กงาน มหาวิทยาลัย แม่โจ้ มอบหมาย
อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย รองประธานสภาพนักงาน เข้าประชุมแทน”
หน้าที่ 7 ปรับข้อความในตาราง ลาดับที่ 23 ข้อความ **ไม่ทราบชื่อมหาวิทยาลัย เป็น “กาลังดาเนินการ
ตรวจสอบ”
หน้าที่ 9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรทัดที่ 5 จากด้านบน ให้เพิ่มเติมข้อความ “เมื่อ
วันที่ 24 มีนาคม 2560” ท้ายข้อความ “ในการประชุมที่ผา่ นมา”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การกาหนดขั้นตอนและวิธกี ารคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560
สืบเนื่องจากที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 มอบหมายให้ ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
มหาวิ ท ยาลั ย ปอมท. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท สกุ ล หิ รั ญ วงศ์ และรองเลขาธิ การ ปอมท. ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์ ดาเนินการจัดทาขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่
ประชุม ปอมท. พ.ศ. 2560 เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สามารถพิจารณาผลงาน
ของผู้ท่ไี ด้รับการเสนอชื่อล่วงหน้า บน Cloud ซึ่งได้ดาเนินการเสร็จแล้ว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบหมายเลข
5 ประธานแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินการ ขณะนี้ทุกสาขาได้รับการแชร์ลิ้งค์ครบถ้วน สามารถเข้าดูข้อมูล และ
ศึกษา คูม่ ือ และแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการฯ ได้ศึกษาล่วงหน้าด้วยแล้ว โดยได้หมายเหตุไว้ด้วยว่า ข้อมูล
ต่าง ๆ เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลห้ามเปิดเผย
อย่ า งไรก็ ดี เป็ น เพี ย งการเข้ า ดู และให้ ค ะแนนมาเบื้ อ งต้ น เท่ า นั้ น ส าหรับ ในวั น ที่ 3 มิ ถุ น ายน 2560
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น แห่งชาติ ยังต้องเดินทางมาประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกด้วยตนเอง
ตามข้อตกลงเดิม สาหรับรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ส่งเข้ามาทั้ง 5 สาขา ประธานได้สรุป
แจ้งที่ประชุมเพื่อเป็นการยืนยันและตรวจสอบความถูกต้องในการประชุม ดังนี้
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีมหาวิทยาลัยที่เสนอชื่อ ฯ จานวน 9 แห่ง ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยพะเยา
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. มหาวิทยาลัยมหิดล
8. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 26 -28 พฤษภาคม 2560
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สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีมหาวิทยาลัยที่เสนอชื่อ ฯ จานวน 8 แห่ง ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาสังคมศาสตร์ มีมหาวิทยาลัยที่เสนอชื่อ ฯ จานวน 4 แห่ง ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มีมหาวิทยาลัยที่เสนอชื่อ ฯ จานวน 8 แห่ง ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. มหาวิทยาลัยมหิดล
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขารับใช้สังคม มีมหาวิทยาลัยที่เสนอชื่อ ฯ จานวน 11 แห่ง ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. มหาวิทยาลัย.มหาสารคาม
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. มหาวิทยาลัยมหิดล
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 26 -28 พฤษภาคม 2560
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การนี้ประธานได้เรียนย้าต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบหลักการดาเนินงานของที่ประชุมเพื่อขอการยืนยันดังนี้
- ตามข้อ ก าหนดเรื่อ งหลั กเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ในรอบแรก ให้คั ด เลื อ กไว้ ไม่ เกิน 3 ชื่อ หมายถึ ง
จานวนผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ตั้งแต่ 0 - 3 คนก็ได้
- การพิจารณาในรอบแรก คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ฯ ทุกท่านสามารถให้คะแนนผู้ได้รับ
การเสนอชื่อได้ทุกคน ไม่เว้น แม้แต่หน่วยงานตัวเอง สาหรับในรอบการสัมภาษณ์ สถาบันใดที่มีผลงานผ่านเข้ารอบ
สัมภาษณ์ สถาบันนั้นไม่มีสิทธิ์ในการพิจารณาต่อไป และกรรมการที่จะลงคะแนนในรอบสุดท้ายได้ต้องเข้าร่วมการ
สัมภาษณ์ผผู้ ่านการคัดเลือกในรอบแรกครบทุกคน
- ที่ประชุม ปอมท. ได้กาหนดเป็นข้อตกลงด้วยว่า ในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยใดที่ส่งกรรมการและ
เข้าร่ว มกิจ กรรมครบถ้ ว น ปอมท. จะสนั บ สนุ น ค่า ลงทะเบี ย นให้ ในการประชุ ม วิชาการ เป็ น การตอบแทนให้ กั บ
กรรมการคัดเลือกฯ
มติท่ปี ระชุม รับทราบความคืบหน้าในการดาเนินการ และเห็นชอบในหลักการตามที่ประธานแจ้งขอการยืนยันตาม
ข้อตกลงในการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผา่ นมา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1

การเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2560

อาจารย์ธวัชชัย สิมมา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(ตัวแทนเครือข่าย 6 มหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคอีสาน) เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2560 เสนอ
รายละเอียดโครงการ รูปแบบ กาหนดการ และกิจกรรมการนาเสนอวิชาการ เพื่อที่ประชุมพิจารณา สรุปที่สาคัญดังนี้
- เนื่องจากในช่วงวันที่ 22-23-24 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีกาหนด
จั ด งานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ให้ กั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา โดยในวั น ที่ 23 พฤศจิ ก ายน จะมี บั ณ ฑิ ต จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน เข้า รับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนั้น จึงขอเลื่อนกาหนดจัดประชุม
วิชาการ จากเดิมเป็นระหว่างวันที่ 23 – 24 -25 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนีใ้ นการเปิดงานวันที่ 24 พฤศจิกายน ได้เรียน
เชิญ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย มาบรรยายและท่านได้
ตอบรับเรียบร้อยแล้ว
- สาหรับหัวข้อที่กาหนดไว้คือ “กระทรวงอุดมศึกษา แก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ”
- เนื่ อ งจากช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมาได้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง กรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการของ
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล อีส าน ดั งนั้นการพิจ ารณาดาเนินการเรื่องต่าง ๆ จึงค่อนข้างเป็นไปได้ล าบาก
โดยเฉพาะในประเด็นการนาเสนอภาคบรรยาย (oral presentation) ยังไม่ยุติเนื่องจากไม่ ครบองค์ประชุม ส่วนความ
พร้อมด้านสถานที่ ได้ประสานงานเรียบร้อยแล้ว
- ทางกลุ่มตัวแทนจัดงาน เห็นควรให้เสนอ Call for paper โดยเน้นการนาเสนอด้วยโปสเตอร์ให้ผู้เข้า
ประชุมมีส่วนร่วมได้จานวนมาก เน้นนวัตกรรมทางการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง active
learning และ smart classroom เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ นานวัตกรรมมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ให้เป็นเวทีของการ
ส่งเสริมความเป็นผู้สอน
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- ส่วนประเด็นหัวข้อปลีกย่อย อาทิ การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
และสังคม อยู่ระหว่างการพิจารณากันต่อไป โดยมีประเด็นหลักคือการปรับการเรียนการสอน เพื่อการยกระดับ
การศึกษาของไทย
จากนั้น ประธานได้เปิด โอกาสให้ ที่ป ระชุม ได้อภิป รายเพื่อร่วมกาหนดกิจ กรรมการประชุมวิชาการและ
ประเด็นหัวข้อในการเสวนา เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับเจ้าภาพรับไปพิจารณาดาเนินการโดยเฉพาะในประเด็นหัวข้ อเสวนา
ย่อย และรายชื่อวิทยากร
สรุปประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ประชุมอภิปราย/เสนอแนะมีดงั นี้
1. เรื่องเกี่ยวกับจานวนผู้เข้าร่วมงาน
- การกาหนดกลุ่มเสวนาย่อยขอให้คานึงถึงปริมาณผู้เข้าฟังในแต่ละห้องย่อย ให้พอเหมาะกับขนาดห้อง
2. เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาและการดาเนินการของสถาบันการศึกษา
- เรื่องการจัดการอาชีวศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคล กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งที่ผา่ นมา
การเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับส่วนแบ่ง
ทางด้านอุตสาหกรรม และการเกษตร
- เสนอให้นานโยบายเรื่อง Start up เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยที่จะต้องมีการบูรณาการความรู้
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการของบประมาณ มีการโอนเงินจานวนมากผ่านไปสู่จังหวัดหลาย ๆ จังหวัด ดังนั้น การ
เชื่อมโยง (connection) ระหว่างจังหวัดกับมหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องสาคัญ การปรับเปลี่ยนรูปแบบของงบประมาณและ
นโยบาย Start up จะมีผลอย่างไรต่ออาจารย์ และอาจารย์ต้องปรับตัวอย่างไร
- เรื่องการต่อยอดผลิตภัณฑ์ (products) ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และการมีส่วนร่วมของ
ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีการตีพิมพ์ผลงานจานวนมาก แต่ยังขาดการนาไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างแท้จริง
- การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา /พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน /ความยัง่ ยืนของ
มหาวิทยาลัย /ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
- การจัดพันธกิจการเรียนการสอนที่มีการควบคุมให้มมี าตรฐาน เพื่อให้สอดรับกับจานวนนักศึกษาที่ลดลง
รวมถึ งการเปิด เสรีท างด้ านการศึ ก ษาให้ ต่า งประเทศเข้า มาจั ด การเรีย นการสอน/การเตรีย มพร้อ มที่ จ ะรับ การ
เปลี่ ย นแปลงที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี แ นวทางพั ฒ นาที่ ชั ด เจน /การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยการจัดกลุ่มประเภทของมหาวิทยาลัยตามลักษณะการเรียนการสอนที่ก่ อให้เกิด
ประสิทธิผล เพื่อการแก้ปัญหาโดยรวม การแลกเปลี่ยนนวัตกรรม ที่เป็น practice base นวัตกรรมการเรียนการสอนที่
เป็น lecture base และการศึกษาสหกิจศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
3. เรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
- เสนอให้มีการเสวนาโดยผู้แทน ทปอ. ทั้ง 4 กลุม่ เกี่ยวกับมุมมองเรื่องการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
- เสนอให้มีมุมกฎหมายที่อยู่ในความสนใจ และมุมวิชาการที่เกี่ยวข้อง /องค์ประกอบย่อย ๆ ของกระทรวง
อุ ด มศึ กษา อาทิ โครงสร้างการบริห าร พ.ร.บ. ต่า งๆ ที่ เกี่ย วข้อ ง โดยเฉพาะพ.ร.บ.ว่าด้ วยการบริห ารบุ คลา กร
อุดมศึกษา เป็นต้น
- นโยบายและวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการพัฒนาอุดมศึกษา ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา ที่สามารถทาในสิ่ง
ที่คิดให้เป็นไปได้
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- การปรับเปลี่ยนวิธีคิด (mindset) ของอาจารย์ และผู้บริหารที่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์การจัดตั้ง
กระทรวงอุดมศึกษา และตอบสนองต่อผู้ประกอบการ ต้องทาอย่างไร
มติท่ปี ระชุม 1. รับทราบความคืบหน้า
2. เห็นชอบให้เลื่อนการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2560 จากเดิมระหว่างวันที่ 22-2324 พฤศจิกายน เป็น ระหว่างวันที่ 23 – 24 -25 พฤศจิกายน 2560
3. มอบเจ้าภาพข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การรับเป็นเจ้าภาพและกาหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560 - 2561
ครั้งที่
กาหนดการประชุม
เจ้าภาพจัดการประชุม
5/2560 26 - 28 พฤษภาคม 2560
มหาวิทยาลัยมหิดล
6/2560 23 - 25 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7/2560 21 - 23 กรกฎาคม 2560
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8/2560 18 - 20 สิงหาคม 2560
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9/2560 15 - 17 กันยายน 2560
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10/2560 20 - 22 ตุลาคม 2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11/2560 23 - 24 พฤศจิกายน 2560
การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2560
12/2560 15 - 17 ธันวาคม 2560
มหาวิทยาลัยพะเยา
1/2561
26 - 28 มกราคม 2561
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประธาน ปอมท. ชุดที่ 40
ที่ประชุมได้เสนอรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพิ่มเติม จานวน 3 แห่ง ดังนี้
2/2561
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
3/2561
23 – 25 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน
4/2561
... – ... เมษายน 2561
5/2561
25 – 27 พฤษภาคม 2561
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มติท่ปี ระชุม รับทราบ และขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย/สถาบัน รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพิ่มเติม
5.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้
นาเสนอข้อมูลผลสรุปการสารวจความคิดเห็นของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรและการกาหนดมาตรฐานภาระงาน
ของผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร 10 ข้อ โดยที่ไม่ผลักภาระไปให้กับอาจารย์ในการจัดทารายละเอียดต่าง ๆ แทนผู้บริหาร
จึงเป็นความจาเป็นที่จะต้องจัดทาตัวชี้วัดของผู้บริหาร ที่นอกเหนือจากการประเมินตามเกณฑ์ปกติ เพื่อให้สามารถ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเป็นฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โดยการสารวจนี้ เป็นข้อคิดเห็นว่า ผู้บริหารจะต้องทาสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดเวลาให้กับอาจารย์ได้มีเวลาทาวิจัยและบริการวิชาการได้ม ากขึน้ เพื่อพัฒนาตัวเอง
ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและสกอ. กาหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายละเอียดประกอบวาระตามเอกสารประกอบหมายเลข 6
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มติท่ปี ระชุม รับ ทราบ และขอขอบคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.บุ ญ ศรี จงเสรีจิต ต์ ประธานสภาคณาจารย์แ ละ
พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูลผลการสารวจ
5.3 รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบุคลากรสานักงานสภาอาจารย์ฯ ประจาปี 2560
ตามที่ที่ประชุม ปอมท. ได้อนุมัติเงินสนับสนุนสาหรับจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายบุคลากร
สานักงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2560 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สภา
อาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ”เมื่อวันที่ 16 –18 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม กาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ
50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบรุคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง ที่ผา่ นไปนั้น ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวได้มี
ผลสรุปอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สภาอาจารย์
คณะกรรมการบริ ห ารเครื อ ข่ า ยฯ จึ ง ขอน าเสนอรายงานผลการด าเนิ น การการประชุ ม สั ม มนา
เชิงปฏิบัติการฯ ประจาปี พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุม ปอมท.เพื่อโปรดทราบ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบหมายเลข 7
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
เลขาธิการ ปอมท.

นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้ช่วยจัดทารายงานการประชุม
นางสาวสุนันทา พูลแพ
ผู้จัดทารายงานการประชุม
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