
 

       

โครงการการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เร่ือง “การเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย  

กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” 

ของท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วันที่ ๑๘ –๑๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๙ ท่ีเกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เม่ือวันท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๔๖ ได้ให้การรับรองและลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน (Declaration of ASEAN 
Concord II หรือ Bali Concord II) เห็นชอบให้มีการรวมตัวของอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อมาได้เล่ือนเวลาเป็นปี พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยการประกาศใช้กฎ
บัตรอาเซียนเพ่ือสร้างอาเซียนให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับประชาคมยุโรป ท้ัง ๓ เสาหลัก
ของประชาคมอาเซียน ได้แก่   

 

1. เสาหลักด้านการเมืองและความม่ันคงของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Security Community) 
2. เสาหลักทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน  

(ASEAN Socio-Cultural Community) 
3. เสาหลักทางด้านเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community) 

 

โดย “เสาหลักทางด้านการเมืองและความม่ันคงของภูมิภาคอาเซียน” น้ัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมสันติภาพ ความม่ันคงในการปกครองท่ีมุ่งเน้นธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้บรรลุความเจริญร่วมกันในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือให้ประชาคมอาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีเปิดกว้าง มีพลวัตร และมีหลักประกันท่ีจะทําให้
เกิดสันติสุขในอาเซียน ส่วน “เสาหลักทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” จะพุ่งเป้าไปท่ีการทําให้
เห็นความสําคัญของประชากรในอาเซียน และเป็นสัมพันธภาพระหว่างประชากรของชาติหน่ึงไปสู่ประชากรของ
อีกชาติหน่ึง รวมถึงการแลกเปล่ียนใกล้ชิดระหว่างบุคลากรด้านการศึกษา สถาบันต่างๆ และภาคธุรกิจ
ภาคเอกชนในประเทศสมาชิกท้ัง ๑๐ ประเทศ และ “เสาหลักทางด้านเศรษฐกิจ” จะมุ่งพัฒนาอาเซียนให้เป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single market and production base) ท่ีจะมีการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ การ
ลงทุน และแรงงานมีฝีมือโดยเสรี โดยมีเป้าประสงค์ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ช่วยสร้างเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค และเพ่ือบูรณาการเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้เข้ากับเศรษฐกิจโลก จะเห็น 

 

การศึกษาจึงเป็นส่ิงจําเป็นท่ีจะช่วยสร้างพ้ืนฐานในการปรับปรุง ยกระดับ และพัฒนาประเทศให้
สามารถบรรลุเป้าหมายคือการพัฒนาประเทศ ซ่ึงประเทศไทยเองก็ได้มีพัฒนาการศึกษา โดยมีแผนพัฒนา 

           

ได้ว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนจึงมีความสําคัญกับประเทศไทย และต้องอาศัยการพัฒนาและ
ปรับตัวเพ่ือรับกับสถานการณ์ครั้งน้ีเป็นอย่างมาก 



๒ 

 

 
 

การศึกษาจึงเป็นส่ิงจําเป็นท่ีจะช่วยสร้างพ้ืนฐานในการปรับปรุง ยกระดับ และพัฒนาประเทศให้
สามารถบรรลุเป้าหมายคือการพัฒนาประเทศ ซ่ึงประเทศไทยเองก็ได้มีการพัฒนาการศึกษา โดยมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรองรับ มีการปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษา และเน้น
คุณภาพการศึกษาสู่สากล ซ่ึงก็เป็นท่ีน่าสนใจว่า การพัฒนาของประเทศไทยครั้งน้ี จะสามารถสร้างพ้ืนฐานท่ี
แข็งแรงเพียงพอต่อการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ท่ีจะมาถึงหรือไม่ 

 

ท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในฐานะท่ีเป็นเครือข่ายหน่ึงของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเปล่ียนแปลงน้ี และเล็งเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมี
บทบาทในการสร้างองค์ความรู้และผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน จําเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล การวิจัยและการพัฒนา 
(Research and Development) และการเรียนการสอน ดังน้ัน ท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปอมท.) จึงหวังว่า การประชุมวิชาการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คร้ังน้ี จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วย
ขับเคล่ือนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยและประชาคมอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างม่ันคงและย่ังยืนได้  
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเป็นเวทีในการสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นร่วมกันในหมู่ผู้บริหารสถาบัน อุดมศึกษา 

คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานด้าน
การศึกษาของภาครัฐ และการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย 

๒. เพ่ือสร้างเครือข่ายอุดมศึกษา และส่งเสริมความเข้าใจของผู้บริหารและบุคลากรในสถาบัน 
อุดมศึกษาร่วมกัน บนพ้ืนฐานความมีมิตรภาพ ภราดรภาพ เสมอภาค สอดคล้องกับหลักการเสรีภาพทางวิชาการ
ท่ีมีความหลากหลาย แต่มีเป้าหมายเดียวกัน 

๓. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาได้นําเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

๔. เพื่อนําเสนอผลการประชุมต่อผู้บริหารประเทศรวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือผลักดันให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงด้านการศึกษาไปในทิศทางดีข้ึน 

๕. เพ่ือเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของท่ีประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑. ท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  
๒. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
๓. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 



๓ 

 

 
 

 
 
 

กําหนดการประชุมวิชาการ 
วันท่ี ๑๘ – ๑๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดกําหนดการ ดังน้ี 

วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ : ห้องประชุมเจ้าพระยา 

เวลา  ๘.๐๐ – ๙.๐๐ น.    ลงทะเบียน  

เวลา ๙.๐๐ – ๙.๓๐ น.   กล่าวต้อนรับ   

 โดย ๑. ดร. สุเมธ  แย้มนุ่น  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  ๒. ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์ 

  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

     กล่าวรายงาน 

โดย รองศาสตราจารย์ ทวีศักด์ิ  สูทกวาทิน  

  ประธาน ปอมท. และ ประธานสภาคณาจารย์ 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เวลา ๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.  พิธีเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ  

  เรื่อง “บทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน”  

 โดย นายกรัฐมนตรี 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  พิธีมอบโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของ ปอมท.  

 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 โดย นายกรัฐมนตรี 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจโลก อาเซียน            

และประเทศไทย” 

  โดย  ดร. ศุภชัย  พานิชภักด์ิ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย 

    การค้าและการพัฒนา (UNCTAD) 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ห้องอรุณอมรินทร์) 

           



๔ 

 

 
 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ๑. อภิปราย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย เพ่ือเข้าสู่            

ประชาคมอาเซียน” (ห้องประชุมเจ้าพระยา) 

 วิทยากร โดย ๑. รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์  สามโกเศศ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ รองประธานคนท่ี ๒ ของ

คณะกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒  

   ๒. คุณหญิงลักษณาจันทร  เลาหพันธ์ุ นายกสมาคมอาเซียน-

ประเทศไทย 

๓. ศาตราจารย์คลินิก นพ. ปิยสกล  สกลสัตยาทร อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ดําเนินการอภิปราย  รองศาสตราจารย์ ทวีศักด์ิ  สูทกวาทิน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ๒. เสวนาผู้บริหารระดับสูง (ห้องประชุมโพธ์ิสามต้น) 

  โดย ดร. ศุภชัย  พานิชภักด์ิ  เลขาธิการการประชุม

สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)  

   พบผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและภาคเอกชน 

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง  

เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๓๐ น. เสวนาโต๊ะกลม  

  กลุ่มท่ี ๑ เรื่อง มหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียนต่อประเด็น

เก่ียวกับภาษา และการส่ือสาร 

 ผู้นําการเสวนา รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา  สน่ันเมือง  

  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  กลุ่มท่ี ๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียนต่อประเด็นเก่ียวกับ

มาตรฐานทางการศึกษา  (การปรับโครงสร้างหลักสูตรและการศึกษา) 

 ผู้นําการเสวนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร  ลีปรีชานนท์  

   ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  กลุ่มท่ี ๓ เรื่อง มหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียนต่อประเด็นเก่ียวกับ

ศิลปะและวัฒนธรรม (บทบาทในมหาวิทยาลัยท้องถ่ินในการก้าวไปสู่

ประชาคมอาเซียน) 



๕ 

 

 
 

 ผู้นําการเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณวดี  ตันติศิรินทร์  

  ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  กลุ่มท่ี ๔ เรื่อง มหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียนต่อประเด็นเก่ียวกับ 

การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 ผู้นําการเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลณสรรค์  สายขุน  

  ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. งานเล้ียงรับรองและสังสรรค์ 

  รับประทานอาหารเย็น (ห้องประชุมชมวัง) 

 

วันท่ี ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๔ : ห้องประชมุชมวัง  

เวลา ๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. สรุปผลการเสวนาโต๊ะกลม 

     โดย รองศาสตราจารย์ สุรพล  ศรีบุญทรง  เลขาธิการ ปอมท. 

เวลา ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เร่ือง “ทิศทางการศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน”  

     โดย  ดร. สุรินทร์  พิศสุวรรณ  เลขาธิการอาเซียน  

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. ๑. อภิปรายเร่ือง “มาตรฐานทางการศึกษาของประเทศสมาชิก

สมาคมอาเซียน” (ห้องประชุมชมวัง) 

  โดย ผู้ช่วยฑูตทางการศึกษากลุ่มประเทศอาเซียนประจําประเทศไทย 

จํานวน ๔ ประเทศ 

ผู้ดําเนินการอภิปราย อาจารย์ ดร. เสาวภา  งามประมวญ 

เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. ๒. เสวนาผู้บริหารระดับสูง (ห้องประชุมโพธ์ิสามต้น) 

โดย ดร. สุรินทร์  พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน  พบผู้บริหาร

ระดับสูงในวงการศึกษาไทย 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 



๖ 

 

 
 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  อภิปราย เรื่อง “วิสัยทัศน์ของผู้นําอุดมศึกษาไทย ต่อการปรับตัวสู่

ประชาคมอาเซียน”  

 วิทยากร โดย ๑. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า  

   ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

  ๒. รองศาสตราจารย์ ดร. นํายุทธ์  สงค์ธนาพิทักษ์ 

  ประธานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

  (ทปอ. มทร.) 

   ๓. รองศาสตราจารย์ ดร. เปร่ือง  กิจรัตน์ภร 

   ประธานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) 

ผู้ดําเนินการอภิปราย          รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา  สน่ันเมือง 

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กล่าวรายงานสรุปการประชุม 

  โดย  รองศาสตราจารย์ ทวีศักด์ิ  สูทกวาทิน ประธาน ปอมท.  

  และประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  พิธีปิดการประชุมวิชาการ 

  โดย ดร. สุเมธ  แย้มนุ่น  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สถานท่ีจัดประชุมวิชาการ 
หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  

 

 

วิธีดําเนินการประชุมวิชาการ 
๑. การปาฐกถาพิเศษ 
๒. การบรรยายพิเศษ 
๓. การอภิปรายกลุ่ม 
๔. การเสวนาโต๊ะกลม 

๕. นิทรรศการแสดงผลงาน 
 

 

ค่าลงทะเบียน 
คนละ ๒,๓๐๐ บาท โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหนังสือ/เอกสารการประชุมพร้อมกระเป๋าใส่เอกสาร 

และของท่ีระลึก อาหารกลางวัน อาหารว่าง-เคร่ืองด่ืม และงานเล้ียงรับรอง 
 



๗ 

 

 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จํานวนประมาณ ๔๐๐ คนประกอบด้วย 
๑. นายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี 
๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 
๓. ผู้บริหารสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๔. นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 
๕. ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์ และสภาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 
๖. ประธานและกรรมการสภาข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 
๗. คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 
๘. ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง 
๙. ผู้บริหารภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ผู้สนใจท่ัวไป และส่ือมวลชน 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมทราบและเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานด้านการศึกษาของภาครัฐ 

และได้ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยร่วมกัน   
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสวงหาแนวทางจัดสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มบุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษาท้ังท่ีอยู่ในสายงานลักษณะเดียวกันและต่างสายงาน 
๓. ผู้เข้าร่วมประชุมได้นําเสนอและแลกเปล่ียนองค์ความรู้และความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
๔. นําผลสรุปการประชุมมาวิเคราะห์ และเสนอแนะเป็นนโยบายต่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีด้าน

การศึกษา รวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
๕. สร้างจิตสํานึกความเป็นครูผ่านการเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ของท่ีประชุม

ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี http:// CUFSTconference2011.nida.ac.th หรือติดต่อ

ฝ่ายเลขานุการงานประชุมวิชาการฯ คุณสุชาติ  ฤกษ์โอรส  คุณสุภารัตน์ เฮงโม้ หรือ คุณพิริยา  แก้วมงคล  
สํานักงานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๗๕ ๙๑๗๕  หรือ ๐ ๒๗๒๗ ๓๕๐๖ 
– ๗  โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๙๑๗๕   E-mail: facsenate@nida.ac.th 

 

 


