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ปอมท.

การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
ของทีป่ ระชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล
และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง ?
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ - วันศุกร์ท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ณ ห้องกรุงธน บอลล์รมู โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
หลักการและเหตุผล
อุดมศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในระดับสูงทีม่ สี ว่ นสำคัญอย่างยิง่ ในการผลิตบุคลากรและสร้างองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าคุณภาพอุดมศึกษาไทยยังมีปัญหา
จำเป็นต้องได้รับการปฏิรูปและพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาให้ดีขึ้น หน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ระดับรัฐบาล สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ และอยู่ในระดับมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของ
นานาอารยประเทศ สามารถแข่งขันในระดับภูมภิ าคและระดับสากลได้
จากการทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) โดยมีเป้าหมายเพือ่ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพือ่ ผลิต และพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวตั น์ รวมทัง้ สนับสนุนการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
ของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา
บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพ
อุดมศึกษาจำเป็นต้องได้รบั ความร่วมมือกับบุคลากร และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องจากทุกภาคส่วน และต้องพัฒนาในหลายมิติ
อาทิเช่น คุณภาพผูส้ อน คุณภาพนักศึกษา สิง่ อำนวยความสะดวกในการศึกษาวิจยั ตลอดจนระบบการบริหารจัดการ
อย่างมีคณ
ุ ภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนัน้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) จึงมีนโยบายให้ “ปี ๒๕๕๒
เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษาไทย” เพือ่ เป็นกลไกขับเคลือ่ นส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การอุดมศึกษาให้ยง่ั ยืน ภายใต้วตั ถุประสงค์สำคัญ ๒ ประการ คือ ๑) ส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการมีสว่ นร่วม
ยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทย โดยการผนึกกำลัง ระดมทรัพยากร และบูรณาการการทำงานร่วมกันของ
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ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องปี ๒๕๕๒ และ ๒) กระตุน้ และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่องให้เป็นที่ยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศอย่างยัง่ ยืน และเป็นการสอดคล้องทีใ่ นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) จะมีการรวมตัวกันของประเทศ
สมาชิกอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านกับทุกประเทศในอาเซียน
รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย มีการเปิดเสรีดา้ นการค้า การลงทุน การบริการ รวมทัง้ ด้านการศึกษาในประชาคมอาเซียน
โดยได้กำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างประชาชนในประชาคมอาเซียน ดังนั้น
อุดมศึกษาไทยจำเป็นต้องเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางการศึกษาและการวิจยั ในภูมภิ าค ดังนัน้ เพือ่ เตรียมความพร้อมในเรือ่ งดังกล่าว ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ทดั เทียมหรือดีกว่าประเทศอืน่ ๆ ในประชาคมอาเซียน ซึง่ จะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของประเทศให้สงู ขึน้ และเป็นการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมภิ าค เพือ่ ให้ไทยเป็นผูน้ ำด้านการศึกษา
และวิจยั ในประชาคมอาเซียน เพือ่ จูงใจให้นกั ศึกษาจากประเทศต่างๆ มาเรียนในประเทศไทยให้มากขึน้
อนึง่ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ของการพระราชทานนาม “มหิดล” เป็นนามมหาวิทยาลัย และครบรอบ
๑๒๑ ปี ของการก่อกำเนิดมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผูท้ รงมีสว่ นสำคัญยิง่ ในการวางรากฐานการอุดมศึกษาของไทย ทีป่ ระชุมประธาน
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในฐานะเป็นองค์กรทีเ่ ป็นตัวแทนของคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ต่างๆ ทัว่ ประเทศ จึงเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
เรือ่ ง “คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง ?” เพือ่ เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก และเพือ่ เป็นการระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยและผูเ้ กีย่ วข้องในแวดวงอุดมศึกษา
เพือ่ ให้ได้แนวทางและวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย อันจะนำไปสูก่ ารยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา
โดยรวม และเพิม่ ศักยภาพของประเทศให้เป็นผูน้ ำและเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและการวิจยั ในภูมภิ าคอาเซียน
วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ด้วยสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีม่ ตี อ่ อุดมศึกษาไทย
๒. เพือ่ เชิดชูเกียรติผไู้ ด้รบั รางวัล “อาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ของทีป่ ระชุมประธาน
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
๓. เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ในแวดวงอุดมศึกษาได้ทราบ และเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาของรัฐบาล
๔. เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในแวดวงอุดมศึกษา เพือ่ หาแนวทางและวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
๕. เพือ่ ระดมความคิดเห็นจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในแวดวงอุดมศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพือ่ ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและการวิจยั ในภูมภิ าคอาเซียน
๖. เพือ่ สร้างเครือข่ายอุดมศึกษา และส่งเสริมความเข้าใจของผูบ้ ริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาร่วมกัน
บนพืน้ ฐานความมีมติ รภาพ ภราดรภาพ เสมอภาค เพือ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิจยั ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
๗. เพือ่ ให้คณาจารย์และบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาได้นำเสนอผลงานวิชาการ และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
๘. เพื่อนำผลการประชุมมาวิเคราะห์เสนอเป็นนโยบายต่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีด้านการศึกษา และ
ผู้บริหารอุดมศึกษาของประเทศ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการพัฒนา
คุณภาพอุดมศึกษา

๓

๔

ข่าวสภาคณาจารย์

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ผูร้ บั ผิดชอบ
๑. ทีป่ ระชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
๒. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
๓. มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการและสถานที่
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ – วันศุกร์ท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ห้องกรุงธน บอลล์รมู โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย
๑. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
๒. ผูบ้ ริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๓. นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
๔. ประธานและสมาชิกสภาคณาจารย์ สภาอาจารย์ สภาพนักงานฯ และสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยต่างๆ
๕. คณาจารย์และบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
๖. เอกชน ผูส้ นใจทัว่ ไป และสือ่ มวลชน
วิธกี ารดำเนินการ
๑. การปาฐกถาพิเศษ
๒. การบรรยาย
๓. การสานเสวนา
๔. การสานเสวนากลุม่ ย่อย
๕. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ค่าลงทะเบียน
คนละ ๒,๐๐๐ บาท โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ จะได้รบั หนังสือ/เอกสารการประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่าง
และงานเลีย้ งรับรอง
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
๑. สร้างความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ทีม่ ตี อ่ อุดมศึกษาไทย
๒. เชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปอมท.)
๓. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้ทราบและเข้าใจถึงนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
๔. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้เสนอแนวทางและความคิดเห็นถึงปัญหาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
๕. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบแนวทางในการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อทำให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและการวิจยั ในภูมภิ าคอาเซียน
๖. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสวงหาความร่วมมือและแนวทางในการสร้างเครือข่ายระหว่างคณาจารย์
และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
๗. ได้ผลสรุปการประชุมมาวิเคราะห์ และเสนอแนะเป็นนโยบายต่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีดา้ นการศึกษา
ผูบ้ ริหารอุดมศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา

ข่าวสภาคณาจารย์

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

กำหนดการ

การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
ของทีป่ ระชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง ?
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ - วันศุกร์ท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ณ ห้องกรุงธน บอลล์รมู โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน ณ ห้องกรุงธน บอลล์รมู
เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. ชมวีดทิ ศั น์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และวีดทิ ศั น์แนะนำอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ ของ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. กล่าวต้อนรับโดย ศ.คลินกิ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวรายงานโดย ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธาน ปอมท.
พิธีเปิดการประชุมวิชาการ และปาฐกถาพิเศษ
เรือ่ ง “ นโยบายรัฐบาลกับการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ”
โดย นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. พิธมี อบโล่รางวัลอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ ของ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑
โดย นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดืม่
เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. สานเสวนา ๑ : คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง? โดย
¡ นายจุรน
ิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
¡ นายสันติ วิลาสศักดานนท์* ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.พอพันธ์ วัชจิตพันธ์
อดีตประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องนทีทอง / ชมนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “ปี ๒๐๑๕ ประเทศไทย ความฝันหรือความจริง กับการเป็น
Educational Hub ของ ASEAN”
โดย ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. สานเสวนา ๒ : สังคมไทยได้อะไร กับการเป็นมหาวิทยาลัยระดับ โลก
¡ ศ.คลินก
ิ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
¡ ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
¡ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดำเนินรายการโดย ดร.โสฬส สิรไิ สย์ สมาชิกสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดืม่

๕

๖

ข่าวสภาคณาจารย์

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. สานเสวนากลุม่ ย่อย
ห้องกรุงธน บอลล์รมู : “มหาวิทยาลัยในกำกับ : ความคาดหวัง-ความจริง”
ดำเนินการสานเสวนาโดย
¡ รศ.อดิศก
ั ดิ์ พงษ์พลู ผลศักดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
¡ รศ.อัฌชา ก.บัวเกษร ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ห้องภาณุรงั ษี เอ : “ตำแหน่งทางวิชาการ : วิกฤต โอกาส หรือ กีดกัน”
ดำเนินการสานเสวนาโดย
¡ รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศล
ิ า ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
¡ รศ.ดร.ธีระพร อุวรรณโณ* ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องบงกชรัตน์ เอ : “ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอย่างไร
จึงจะเหมาะสม” ดำเนินการสานเสวนาโดย
¡ รศ.ดร.พาชิตชนัต ศิรพ
ิ านิช ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
¡ พันโท พญ.กมลพรรณ ชีวพันธุศรี ประธานเครือข่าย พ่อ แม่ เยาวชน เพือ
่ การปฏิรปู การศึกษา
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. งานเลีย้ งรับรองผูเ้ ข้าร่วมประชุม
วันศุกร์ท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย
เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดืม่
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. สานเสวนา ๓ : การปฏิรปู การเมืองกับอุดมศึกษา
¡ ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการตุลาการศาลปกครองผูท
้ รงคุณวุฒิ
และอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
¡ ศ.ดร.ปุระชัย เปีย
่ มสมบูรณ์ อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.กิตติศกั ดิ์ ปรกติ
อดีตประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. สานเสวนา ๔ : แนวทางปฏิรปู อุดมศึกษาเพือ่ พัฒนาชาติ
¡ ดร.สุเมธ แย้มนุน
่ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
¡ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานทีป
่ ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ
¡ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทก
ั ษ์ ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
¡ รศ.ดร.จีรเดช อูส
่ วัสดิ์ นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ รองประธาน ปอมท. คนที่ ๒
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา ๑๔.๓๐ น.
พิธีปิดการประชุมวิชาการ
โดย ดร.สุเมธ แย้มนุน่ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
(กำหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม)
หมายเหตุ : * อยูร่ ะหว่างการทาบทาม

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

โครงการประชุมระดมสมอง ฯ

ข่าวสภาคณาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์
B r a i n s t o r m i n g

การประชุมระดมสมอง เรื่อง “ลักษณะสำคัญของการ
เป็นมหาวิทยาลัยในระดับโลก” เมือ่ วันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๒ ณ ห้ อ งประชุ ม ศ.เกี ย รติ ค ุ ณ นพ.นที
รั ก ษ์ พ ลเมื อ ง ชั ้ น ๕ อาคารสำนั ก งานอธิ ก ารบดี
ม.มหิดล ศาลายา ซึง่ จัดโดยสภาคณาจารย์ ม.มหิดล
โปรดติดตาม! ผลสรุปจากการประชุมระดมสมองฯ
ได้ในข่าวสภาคณาจารย์ฉบับถัดไป และทาง Website สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.senate.mahidol.ac.th นะครับ

นายกสภามหาวิทยาลัยพบสมาชิกสภาคณาจารย์ ครัง้ ที่ ๔

ศาาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
พบประธานและสมาชิกสภาคณาจารย์ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ๕๑๕ ชั้น ๕
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

The 23rd Ramathibodi Annual Pediatric Update 2009
ภาควิ ช ากุ ม ารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
ขอเชิ ญ เข้ า ร่ ว ม

การอบรมวิชาการระยะสัน้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ครัง้ ที่ ๒๓
The 23rd Ramathibodi Annual Pediatric Update 2009
เรือ่ ง “Pediatric Critical Care : You Can Do It.” วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สริ กิ ติ ์ิ ชัน้ ๕
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๑-๑๔๘๘, ๐-๒๒๐๑-๑๘๓๕ Website : http://www.ra.mahidol.ac.th/th/dpt/PD/home
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ข่ า ว สภาคณาจารย์

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร แ ถ ล ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พเิ ศษ เนตร หงษ์ไกรเลิศ บรรณาธิการ

สวัสดีครับ ประชาคมชาวมหิดลที่รักทุกท่าน
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ของการพระราชทานนาม "มหิดล" เป็นนามมหาวิทยาลัย และครบรอบ
๑๒๑ ปี ของการก่อกำเนิดมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการวางรากฐานการอุดมศึกษาของไทย ที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในฐานะเป็นองค์กรทีเ่ ป็นตัวแทนของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ ประเทศ จึงเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ เรือ่ ง "คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง?" เพือ่ เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเพือ่ เป็นการระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยและผูเ้ กีย่ วข้อง
ในแวดวงอุดมศึกษาไทย อันจะนำไปสูก่ ารยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาโดยรวม และเพิม่ ศักยภาพของประเทศ
ให้เป็นผูน้ ำและเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและการวิจยั ในภูมภิ าคอาเซียน
การประชุมวิชาการดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม
โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ในนามสภาคณาจารย์ ท ั ่ ว ประเทศ ขอเรี ย นเชิ ญ ผู ้ ส นใจเข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการฯ เพื ่ อ ร่ ว มระดมสมอง
และร่วมขับเคลือ่ นองค์กรสูก่ ารพัฒนาการศึกษาของประเทศ ตามรายละเอียดของข่าวสภานีค้ รับ
เจ้าของ

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ตัง้ อยูท่ ส่ี ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เลขที่ ๙๙๙ หมูท่ ่ี ๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๐-๒ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๑
บรรณาธิการ
ผศ.(พิเศษ) เนตร หงษ์ไกรเลิศ
กองบรรณาธิการ
ผศ.ดลินา ตันหยง ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ผศ.วรากร เจริญสุข
รศ.วิไล หนุนภักดี ผศ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
ผศ.ดลินา ตันหยง ผศ.(พิเศษ) เนตร หงษ์ไกรเลิศ ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
ผศ.วรากร เจริญสุข รศ.วิไล หนุนภักดี ผศ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง
ฝ่ายจัดทำต้นฉบับ นางสาวสุจริ า สอนสม นางพัชญา วงษ์วนั ทนีย์ นายอภิชาติ หลงสมบูรณ์
ข่าวสภาคณาจารย์ เป็นหนังสือภายในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อระหว่างคณาจารย์ในการรับฟังแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็นทั้งด้านการบริหาร
ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด จดหมาย เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๙๙ หมูท่ ่ี ๕ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

สถานทีพ่ มิ พ์

ชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตที่ ๓/๒๕๒๓
ไปรษณีย์ศิริราช

เจริญดีมน่ั คงการพิมพ์ ๒๓๑ หมู่ ๑๕ ซ.เพชรเกษม ๔๘ ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ - ๒๔๕๗ - ๒๕๙๓

