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รายงานการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2558
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
------------------------------รายนามผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
ประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช
รองประธาน ปอมท. คนที่ 2 ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมชาย จันทร์ผ่องแสง ประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา เรืองชยจตุพร
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปอมท.,
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์
ผู้อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท., ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
9. อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.ประธานสภาคณาจารย์และ
พนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ และ
10. อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล
รองประธาน ปอมท. คนที่ 1 แทนประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 แทน ประธานสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคํา
ประธานสภาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
17. อ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
18. นายธวัชชัย สิมมา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
เลขาธิการ ปอมท., ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย
นครพนม
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย โกมลหิรัญ
รองเลขาธิการ ปอมท. สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
21. นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
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พระนครเหนือ
รายนามผู้ไม่มาประชุม
1. ศาสตราจารย์ นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย
2. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
3. รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
4. รองศาสตราจารย์จันทร์จารี เกตุมาโร
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
6. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนา สุริยธรรม
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรือง มานะสุรการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา

ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท., ประธานสภา
พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้อํานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท., ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท. มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขานุการ ปอมท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11.นายวิฑูรย์ ตะนัดชัย
12. น.ส.สุนันท์ พูลแพ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา สุริยันต์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์
7.
8.
9.
10.
11.
12.

อาจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย
นางสาวสุจิรา สอนสม
นางพัชญา วงษ์วันทนีย์
น.ส.พรศิริ บุญมาวงค์
นายสุรชัย ปิ่นวิเศษ

รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล
รองเลขาธิการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาชิกสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
กรรมการบริหาร สภาคณาจารย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร
สํานักงานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
สํานักงานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
สํานักงานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา 09.00 น. ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล นําชมวีดิทัศน์แนะนํามหาวิทยาลัยฯ (5 นาที) จากนั้นเป็นการ
ประชุม ปอมท. ตามระเบียบวาระที่ได้จัดเตรียมไว้ จนถึงเวลา 13.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
อุดม คชินทร ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับที่ประชุม และบรรยายพิเศษเรื่อง“ความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยและภาค
ธุรกิจของกลุ่มประเทศเอเซียและยุโรป เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาสําหรับศตวรรษที่ 21” (University-Business Partnerships
(UBP): Asia and Europe Seeking 21st Century Solutions)
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
- ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมาย ผศ. ดร.ประยูร วงศ์จันทรา รองประธานสภา
คณาจารย์ คนที่ 1 เข้าประชุมแทน
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มติที่ประชุม

ประธานสภาคณาจารย์แ ละข้าราชการมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุ รี ลาประชุม มอบหมาย
ผศ.เมธา ศิริกูล รองประธาน คนที่ 1 เข้าประชุมแทน

รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ
ประธานขอความร่วมมือประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ถ้ามีเรื่องของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ต้องการ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอให้สรุปเป็นเอกสารส่งให้ฝ่ายเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้การดําเนินการประชุมมีความรวดเร็ว
และกระชับ
สจล.
- ผลการสรรหาอธิการบดี สจล. ที่ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง( สจล.) มี
มติเสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นอธิการบดีคนใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ประชุมสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมติรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําปี
พ.ศ. 2558
- สืบเนื่องจากการออกนอกระบบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีบุคลากรบางส่วน
จะสิ้นสุดสถานภาพลง เนื่องจากไม่สามารถยื่นเสนอเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้ภายใน 7 ปีหลังจากยื่นเรื่องขอออก
นอกระบบ และได้ตั้งเป้าไว้ว่า ถ้าคนไหนประสงค์อยู่ต่อจะต้องส่งเอกสารเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการภายใน 6 เดือน
(ภายในเดือนกันยายน 2558) ถ้าส่งได้ภายในกําหนด มหาวิทยาลัยจะต่อสัญญาให้อีก 1 ปี ซึ่งเป็นระยะที่รอฟังผลการพิจารณา และถ้า
เรื่องเสนอ ฯ อนุมัติก็จะต่อสัญญาตามปกติ มตินี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะถูกนํามาใช้จริงหรือไม่
จากนั้ นที่ ป ระชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ การเสนอขอผลงานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการบริหาร ปอมท.
ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ /ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน/ ฝายการเงิน/ ฝ่ายพั ฒ นา
บุคลากรมหาวิทยาลัย / ฝ่ายกิจการพิเศษ / ฝ่ายกิจการสังคม / ฝ่ายสวัสดิการ
เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน เสนอในวาระ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 รายงานสถานะการเงินของ ปอมท.
อาจารย์ ดร. สมยศ เด่นจิตเจริญ ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม พร้อมกับแจ้งว่าใน
การประชุมครั้งนี้ ปอมท. ได้คืนเงินมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 5,000 บาท ที่โอนเกินจํานวน และมหาวิทยาลัยนครพนม นําเงินสดมา
จ่าย จํานวน 20,000 บาท และหากมหาวิทยาลัย/สถาบันใดที่ยังไม่ได้รับหนังสือขอรับเงินสนับสนุน ฯ ขอให้มาแจ้งได้เพราะได้นํามา
ด้วยแล้ว
รายงานเงินสดรับ - จ่าย (คณะกรรมการบริหาร ปอมท.ชุดที่ 37)
วัน/เดือน/ปี
10 มีค.58
24 มีค.58
25 มีค.58
27 มีค.58
27 มีค.58
30 มีค.58
30 มีค.58
01 เมย.58
01 เมย.58
16 เมย.58
20 เมย.58
21 เมย.58
21 เมย.58
22 เมย.58
24 เมย.58

รายการ
ยอดยกมาจากการรายงานในที่ประชุมเดือน มีนาคม 2558
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 มหาวิทยาลัยพะเยา
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 มหาวิทยาลัยมหิ ดล
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 มหาวิทยาลัยอุบล
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 มหาวิทยาลัยบูรพา
รับเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

รายจ่าย

รายรับ
20,000.00
25,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
19,965.00
19,980.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00

คงเหลือ
หมายเหตุ
1,081,757.63
1,101,757.63
1,126,757.63
1,146,757.63
1,166,757.63
1,186,757.63
1,206,757.63
1,226,757.63
1,246,757.63
1,266,757.63
1,286,722.63 หั กค่าธรรมเนียม
1,306,702.63 หั กค่าธรรมเนียม
1,326,702.63
1,346,702.63
1,366,702.63

รายละเอียดประกอบเงินสดย่อยสํารองจ่าย ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.ชุดที่ 37
เดือน

รายการ

27 มีค.58
ยอดยกมาจากการรายงานในที่ประชุมเดือน มีนาคม 2558
2 เมย.58 ค่ากระเช้าเยี่ ยม เลขาธิการ สภาอาจารย์ มมส.ประสบอุบัติเหตุในการปฏิ บัติงาน (เดินทางรับผู้เข้าร่วมประชุม ปอมท.)
24 เมย.58 คืนเงินค่าสมาชิกรายปี 1 ตค.57 - 30 กย.58 มหาวิทยาลัยพะเยา (โอนเงินเกิน)
24 เมย.58 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปอมท. ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 -26 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

รายรับ

รายจ่ายเงินสดย่ อย
สนับสนุนประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น
1,000.00
5,000.00
10,000.00

คงเหลือ

หมายเหตุ

70,000.00
69,000.00
64,000.00
54,000.00

สรุปรายชื่อมหาวิทยาลัยที่โอนค่าสมาชิกรายปี สําหรับรอบปีงบประมาณ 2558 (วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2558) สรุป ณ วันที่ 24 เมษายน 2558 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยพะเยา
4. มหาวิทยาลัยมหิดล
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. มหาวิทยาลัยนเรศวร
13. มหาวิทยาลัยอุบล
14. มหาวิทยาลัยบูรพา
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พร้อมกับแจ้งเพิ่มเติมว่า คุณสุนันท์ได้ฝากรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการครั้งที่ผ่านมาที่ มจธ. เป็นเจ้าภาพ
เพื่อเป็นใช้เป็นแนวทางให้กับเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการในปีนี้
สําหรับการส่งใบสําคัญ รับเงิน ขณะนี้ได้ดําเนิน การส่งใบเสร็จรับเงินให้กับมหาวิทยาลัยที่โอนเงินสนับสนุน ฯ บ้างแล้ว
ยกเว้นบางมหาวิทยาลัยที่พบว่า มีการหักค่าธรรมเนียมจากยอดเงินโอนทําให้จํานวนเงินที่จ่ายจริงไม่ครบถ้วนตามอัตราที่กําหนด จึงยัง
ไม่ได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับมหาวิทยาลัย/สถาบันนั้น ๆ ได้
ดังนั้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับฝ่ายการเงิน จึงขอนําเข้าหารือที่ประชุมเพื่อขอมติเรื่องผู้รับผิดชอบเงินค่าธรรมเนียมการโอน
ดังกล่าว
มติที่ประชุม 1. รับทราบรายงานเงินสด รับ- จ่าย คณะกรรมการบริหาร ปอมท.ชุดที่ 37 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 24
เมษายน 2558 ตามรายละเอียดข้างต้น
2. ในกรณีความรับผิดชอบเงินค่าธรรมเนียมการโอน ที่ประชุมเห็นชอบให้เป็นความรับผิดชอบของสภาคณาจารย์
หรือ มหาวิทยาลัย/สถาบันนั้น ๆ ทั้งนี้ในกรณีของค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นก่อนที่ประชุมมีมติ ประธาน ปอมท.ขอ
รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนให้กับมหาวิทยาลัย/สถาบันเอง
1.5 เรื่องที่ประธานได้ดําเนินการไปแล้ว
- จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง ผศ.ดร.วีรพล แสงปัญญา เป็นผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
- สิ่งที่ได้วางแผนไว้เพื่อดําเนินการคือ จากข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปของ ที่ประชุม ปอมท. ซึ่งวันนี้ได้สรุปเป็น
เอกสารนําเสนอและที่ประชุมเห็นชอบแล้ว จะประสานงานเพื่อขอเข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) รศ.ดร.พินิติ
รตะนานุกูล เพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตําแหน่ง และนําเสนอข้อเสนอของ ปอมท. เกี่ยวกับการปฏิรูปอุดมศึกษา และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา ต่อเลขาธิการ กกอ. รวมทั้งขอรับการสนับสนุนเงินประชุมวิชาการไปในคราวเดียวกัน จึงขอความร่วมมือสมาชิก
ปอมท. ร่วมเข้าพบโดยพร้อมเพรียงกัน รวมถึงหากเป็นไปได้จะขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) และ รมต.
ศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานการเข้าพบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ปอมท.
รับ รองรายงานการประชุ ม สมั ย สามั ญ ครั้งที่ 3/2558 ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 28-30 มี น าคม 2558 ณ มหาวิท ยาลั ย
มหาสารคาม รายละเอียดของรายงานตามเอกสารที่ฝ่ายเลขาธิการนําเสนอ
มติที่ประชุม รับรอง โดยมีการแก้ไขดังนี้
หน้าที่ 1 ผู้มาประชุม ลําดับที่ 8 แก้ไขตําแหน่ง เป็น รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 แทนประธานสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้าที่ 2 ผู้ไม่มาประชุม ลําดับที่ 9 แก้ไขชื่อ เป็น “รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์”
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 5 จากท้าย คําว่า “. . . คณะกรรมการดําเนินงาน” แก้ไขเป็น “คณะกรรมการดําเนินการ”
หน้าที่ 9 ระเบียบวาระที่ 5.1 การรับเป็นเจ้าภาพและกําหนดการประชุม ปอมท. แก้ไขจํานวนวันเป็น 3 วัน เพื่อให้เป็น
รูปแบบเดียวกันทั้งหมด ดังนี้
ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 23-24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ครั้งที่ 3/2558
ครั้งที่ 4/2558
ครั้งที่ 5/2558
ครั้งที่ 6/2558
ครั้งที่ 7/2558
ครั้งที่ 8/2558
ครั้งที่ 9/2558
ครั้งที่ 10/2558
ครั้งที่ 11/2558
ครั้งที่ 12/2558

วันที่ 28-30 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 24-26 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 26-28 มิถุนายน 2558 (อยู่ระหว่างการประสานงาน)
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 25-27 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (รอการยืนยันอีกครั้ง)
วันที่ 30-31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
(อยู่ระหว่างการทาบทามสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การแก้ไขระเบียบที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่อง อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.
2558 และหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ประธานแจ้งว่า ในวันนี้ขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา ร่าง ระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วย อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.
2558 (ตามร่างที่เสนอโดยผู้อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน) รวมถึงแผนการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (ตามเค้าโครง
ของเดิมตามที่สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลนํามาเสนอ) เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ทันกําหนด จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
3.1.1 การจําแนกกลุ่มสาขา เกณฑ์การคัดเลือก และการเสนอปรับแก้ไขในร่างระเบียบว่าด้วย อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ของที่ประชุม ปอมท. พ.ศ. 2558
ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในรายละเอียดของ ร่างระเบียบว่าด้วย อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2558 จากที่เคยมีมติ เมื่อ
คราวประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2558 ที่ ผศ.วิริยะ ศิริชานนท์ ผู้อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและ
แผนนําเสนอ และได้มีการเสนอปรับแก้ไขเป็นรายข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจําแนกกลุ่มสาขา ซึ่งที่ประชุมได้ใช้เวลาส่วน
ใหญ่สําหรับการพิจารณาร่างระเบียบ ฯ
ภายหลังจากการพิจารณาร่างระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ประธาน ปอมท. ได้ลง
นามในระเบียบ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ และอนุมัติร่างระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 25
เมษายน 2558 ตามที่ที่ประชุมพิจารณา
2. มอบผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยดําเนินการ
3.1.2 แผนการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2558
ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแผนการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ตามเค้าโครงแผนการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติที่
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลนํามาเสนอ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตว่า แผนการคัดเลือก ฯ จะต้องสอดรับกับการจัดประชุม ปอมท.
ในแต่ละครั้ง เนื่องจากบางรายการจะต้องนําเสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ
มติที่ประชุม มอบผู้อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน นําข้อเสนอของที่ประชุมไปปรับแผนการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
และนํามาเสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป
3.2 การรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําปี 2558
ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง นําเสนอที่ป ระชุมดังนี้ จากการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2558 ที่ ผ่านมา ที่ป ระชุม
เห็นชอบให้ทาบทามมหาวิทาลัย 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย มี
Theme และหัวข้อย่อยการจัดประชุม ดังนี้
Theme : ปฏิรูปการศึกษาไทย เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนสู่กระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย
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หัวข้อกลุ่มหลัก 5 กลุ่มประกอบด้วย :
- รูปแบบกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย
- การควบรวมแหล่งงานวิจัย/หน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องไว้กับกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย
- การบริหารอุดมศึกษา ตามสภาวะของโลกที่เปลี่ยนไป
- บทเรียนการควบรวมมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ให้เป็นมหาวิทยาลัยเดียว
- อุดมศึกษากับการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ สู่ความเป็น AEC
หัวข้อกลุ่มย่อย ประกอบด้วย
1. มาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ทุกสาขาวิชาชีพ)
2. การปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม ให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
3. เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ควรรวมเป็นหนึ่งเดียว
4. การควบรวมสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา
5. การคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาศึกษาในระบบอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
6. การกําหนดหลักสูตรการศึกษา ที่บัณฑิตสามารถไปทํางาน ในกลุ่มประเทศ AEC ได้
จากการประสานงานได้ข้อสรุปว่า เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ในปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ สภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประธานกล่าวขอบคุณสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแจ้งเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้หัวข้อต่าง ๆ ข้างต้น เจ้าภาพ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยพิจารณาจากหัวข้อที่มีผลจากการดําเนินการแล้วก็ให้ตัดออกไปได้ ส่วนเรื่องที่ยังต้องติดตาม หรือยังไม่เป็น
ผลสําเร็จ ให้คงไว้
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ
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3.3 การจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการประจําปี ปอมท.
ประธานเสนอที่ประชุมให้เลื่อนการพิจารณาเรื่องการจัดทําแผนงานของ ปอมท. ประจําปี พ.ศ. 2558 และมอบ ผศ.
วิริยะ ศิริชานนท์ ผู้อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ยกร่างแผนงานของ ปอมท. ประจําปี พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินงานของ ปอมท.
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณา
ก่อนการพิจารณาในวาระต่อไป เลขาธิการ เสนอให้รวบวาระ 3.3 และ 3.5 เข้าด้วยกัน
3.4 การปฏิรูปการศึกษาภายใต้การแนะนําของ สปช. และร่าง พ.ร.บ. บริหารงานบุคคล พ.ศ. ...
มติ ครั้ง ที่ 3/2558 ที่ ป ระชุ ม มอบ ผศ.ศุ ภ วุ ฒิ เนตรโพธิ์แ ก้ ว ผู้ อํ า นวยการฝ่ า ยวิช าการ ปอมท.ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ มทร. พระนคร เร่งสรุปประเด็นเพื่อเวียนแจ้งไปยังประธานสภา ฯ ทางอีเมล์ ถ้ามีข้อแก้ไขให้ รีบแจ้งกลับไปที่
ผู้อํานวยการฝ่ ายวิชาการ และมอบฝ่ายเลขานุ การประสานงานเพื่ อขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี และประธาน คสช. โดยเชิญ ไปยั ง
ประธานสภาอาจารย์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคลร่วมด้วย
ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ รายงานผลการดําเนินการ ดังนี้
- ได้มีการปรับแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ประชุมเสนอแนะแล้วตามรายละเอียดในเอกสาร “แนวทางต่อการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดย ที่ประชุม ปอมท.” ที่ได้สําเนาแจกในที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว
- ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท. พร้อมกับที่ประชุม ปอมท. บางส่วน ร่วมกับ
เครื อข่ ายของพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยในสถาบั น อุ ดมศึ กษา และ สกอ. ซึ่ งได้ มอบหมายให้ คุ ณ พั นธ์ เพิ่ มศั กดิ์ ซึ่ งดู แลเรื่ องอุ ดมศึ กษา
เดินทางไปเข้าพบประธานสภานิติบัญญั ติแห่งชาติ (ศ.พิเศษ พรเพชร พิ ชิตชลชัย) ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2558 ที่อาคาร
รัฐสภา 2
สรุปประเด็นที่ได้จากการเข้าพบประธาน สนช. ได้มีการหารือเรื่อง พ.ร.บ. การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาที่มี
การยกร่างฉบับใหม่ ว่ากฎหมายในหมวดของเงินเดือน ซึ่งในอดีตกฎหมาย ปี พ.ศ. 2547 ไปผูกไว้กับบัญชีข้าราชการพลเรือนในสังกัด
ก.พ. ทําให้ไม่สามารถปรับฐานเงินเดือนได้ ถ้าทาง ก.พ. ไม่ปรับฐานเงินเดือน โดยกฎหมายให้อ้างอิงจากบัญชีเงินเดือน ก.พ. เป็นหลัก
ซึ่งเรื่องนี้ทาง ผอ.พันเพิ่มศักดิ์ จากทาง สกอ. ได้แจ้งว่าในที่ประชุม ก.พ.อ. ได้มีมติให้นําร่าง พ.ร.บ. ระเบียบฯ ที่เสนอกลับไปทบทวน
แล้ว และได้ปลดล็อคเรื่องบัญชี ก.พ. ออก โดยให้เป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ออกจากบัญชีเงินเดือนของข้าราชการ ก.พ.สามัญ แล้ว รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ได้มี
การพูดถึงในที่ประชุม ปอมท. อาทิเรื่องการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) และเรื่องการปรับโครงสร้างเงินเดือน 8% เป็นต้น
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
จากนั้น ประธาน ได้นําร่างเอกสาร “แนวทางต่อการปฏิรูป อุดมศึกษาไทย โดย ที่ประชุม ปอมท.” ให้ที่ป ระชุมช่วย
พิจารณา เพื่อสรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการ กกอ. ต่อไป
สรุปการพิจารณาของที่ประชุมดังนี้
- เสนอให้มองที่ output และ outcome มากกว่ากระบวนการ
- เสนอให้จัดกลุ่ม 6 หัวข้อใหญ่ และนําข้อย่อย ไปจัดลงใน 6 กลุ่ม
- เสนอให้ใช้คําว่า ครู อาจารย์ แทนคําว่า ครู เพียงอย่างเดียว
ประธานกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมดําเนินการ
อนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมา ปอมท. ในการเดินทางไปประชุม ของที่ประชุม ปอมท. ตามมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ จะไม่มี
ของที่ระลึกจาก ปอมท. ประธานจึงเสนอขอจัดทําของที่ระลึก ในนามปอมท. เพื่อมอบให้กับมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นเจ้าภาพทุกครั้ง
ที่จัดประชุม รวมถึงขออนุมัติค่ากระเช้าของขวัญในโอกาสเดินทางไปเข้าพบบุคคลสําคัญ จากนั้นที่ประชุมได้มีมติในประเด็นต่าง ๆ
สรุปได้ดังนี้
มติที่ประชุม 1. ขอความอนุเคราะห์ ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการสรุปข้อเสนอเพื่อเข้าพบเลขาธิการ กกอ.
(รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล)
2. มอบหมายฝ่ายเลขานุการประสานงานวันเวลาการเข้าพบ
3. มอบหมายเลขาธิการ ปอมท. ทําหนังสือเชิญประธานสภาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมเข้าพบ
4. อนุมัติเงินค่ากระเช้าของขวัญ จํานวน 1,500 บาท ตามข้อเสนอของประธาน ปอมมท.
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5. อนุมัติการจัดทําของที่ระลึก ปอมท. ราคาไม่เกิน 1,500 บาท จากเงินงบประมาณ ปอมท. ปี พ.ศ. 2558 จํานวน
12 ชิ้น ตามข้อเสนอของประธาน ปอมท.
6. มอบหมายผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน ดําเนินการจัดหารูปแบบของที่ระลึกเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ และสายสนับสนุน
ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว เป็นผู้เสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระ พร้อมกับนําเสนอที่ประชุมสรุปดังนี้
เรื่องฐานเงินเดือนที่ทุกๆมหาวิทยาลัยจะได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณในอัตรา 1.7 เท่าของข้าราชการในส่วน
สายวิชาการ และอัตรา 1.5 เท่าของข้าราชการในส่วนสายสนับสนุน (แรกบรรจุ) ซึ่งได้มีการร้องเรียนจากประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ กับที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณไม่ตรงกัน ซึ่งได้รับ
ไม่เต็มอัตราที่ได้รับจัดสรร เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางกรรมาธิการการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาให้ความสนใจและเห็นควร
พิจารณาให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปพิจารณาทบทวน เพื่อเกิดความเป็นธรรมต่อไป ซึ่งทางคณะกรรมาธิการการศึกษา สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ก็จะได้เสนอความคิดเห็นของทาง สนช.ไปยัง สกอ.ได้พิจารณาดําเนินการต่อไปในข้อพิจารณาดังกล่าวนี้ จึงแจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การรับเป็นเจ้าภาพและกําหนดการประชุม ปอมท. ปี 2558 ตั้งแต่ ก.พ. – ธ.ค. 2558
มติครั้งที่ 4/2558 ที่ประชุมปรับเปลี่ยนกําหนดการจัดประชุม ปอมท. ประจําปี 2558 ดังนี้
ครั้งที่
วันที่จัด
มหาวิทยาลัย/สถาบันเจ้าภาพ
1/2558
วันที่ 23-24 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2/2558
วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3/2558
วันที่ 28-30 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4/2558
วันที่ 24-26 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล
5/2558
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6/2558
วันที่ 26-28 มิถุนายน 2558 ที่ประชุม ปอมท. ณ โรงแรมในกรุงเทพ
7/2558
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2558 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8/2558
วันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9/2558
วันที่ 25-27 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร (รอการยืนยันอีกครั้ง)
10/2558
วันที่ 30-31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยบูรพา
11/2558
วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (อาจเปลี่ยนแปลงตามกําหนดวัน
ประชุมวิชาการ)
12/2558
วันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.2 กําหนดประชุม ปอมท. ครั้งที่ 4/2558
ผศ.สุพจน์ เอี้ยงกุญชร แจ้งสรุปการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ในวัน ที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการเข้าร่วมทัศนศึกษา
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 การจัดทําเว็บไซต์ของ ปอมท.
เนื่องจากที่ประชุม เห็นชอบให้จัดทําเว็บไซต์ของ ปอมท. ดังนั้น ประธานจึงฝากผู้แทนสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (อาจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน) แจ้งต่อ ผศ.ดร. วีรพล แสงปัญญา ผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เสนอโครงการจัดทํา
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เว็บไซต์ ปอมท. พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่าย ให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป โดยขอให้ประสานงานข้อมูลเดิมกับคุณสุจิรา
สอนสม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง
เลขาธิการ ปอมท.
นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
ผู้สรุปบันทึกรายงานการประชุม

