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โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจ าปี 2560  

ศักยภาพเจ้าหน้าที่สภาอาจารย์ สู่ความเป็นมืออาชีพ” 

จัดข้ึนระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง 

 

 

 

บุคลากรคือทรัพยากรที่มคี่าที่สุด ไม่ใช่คา่ใช้จ่าย บุคลากรคือปัจจัยแหง่ความส าเร็จขององค์กร  

 

 

บุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด  ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย  บุคลากร คือ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

บุคลากรมีความสามารถในการเรียนรู้และรักองค์กร ส่งผลใหก้ารท างานอย่างมีความสุขและมีการจา้งงาน

ที่มั่นคง 

ลักษณะองค์กรที่มสีมรรถนะสูง  

1. องค์กรที่เก่งในการท างาน 

2. องค์กรที่มีการวิเคราะหส์ถานการณท์ี่มผีลกระทบต่อการท างาด้านต่าง ๆ 

3. องค์กรที่มุ่งเน้นปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา ผลงาน

ดี มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ 

บุคลากรส านักงานสภาอาจารย์ ต้องมีการปรับตัว เนื่องจากมีการประสานงานและความ

ร่วมมือในเครือขา่ยสมาชิก เชน่ ปอมท. ปขมท. ทปสท. 

สมาชิก ปอมท. คือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ         

ที่รวมกันจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 28 แห่ง ซึ่ง

ประกอบด้วยสภาอาจารย์ ที่มชืี่อเรยีกแตกต่างกัน 5 ชื่อ ดังนี้ 

1. สภาอาจารย์ ประกอบด้วย 

1) สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2) สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3) สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4) สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

5) สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

1. เรื่อง “การพัฒนาการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายฯ สู่องค์กรสมรรถนะ

สูงและเป็นศูนย์รวมข้อมูล ปอมท.” โดย รศ.ดร.ชัยวุฒิ  ฉัตรอุทัย ประธานที่ประชุม

ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประธานสภาคณาจารย์และ

พนักงาน สถาบันเทคโนโยลีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

 



2 
 

 

 

 2. สภาคณาจารย์ ประกอบด้วย 

     1) สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

    2) สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

     3) สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

     4) สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     5) สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

     6) สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์ 

 3. สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย 

    1) สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

    2) สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

    3) สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

    4) สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

    5) สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

    6) สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

4. สภาคณาจารย์และพนักงาน 

    1) สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโยลีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

    2) สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโยลีพระจอมพระนครเหนอื   

    3) สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโยลีพระจอมเกล้าธนบุรี   

    4) สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ   

    5) สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

5. สภาพนักงาน 

    1) สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

    2) สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาวทิยาลัยขอนแก่น 

        3) สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

         4) สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาวทิยาลัยบูรพา   

         5) สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาวทิยาลัยพะเยา 

     ๖) สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
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 มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐโดยการแปรสภาพด้วยผลของกฎหมาย ที่เป็น

สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็น

ส่วนราชการ ที่ได้แปรสภาพแล้วตามกฎหมาย และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วตามล าดับ คือ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (7 มีนาคม 2541)  

2. มหาวิทยาลัยมหดิล (17 ตุลาคม 2550)  

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (27 ธันวาคม 2550)  

4. มหาวิทยาลัยบูรพา (10 มกราคม 2551)  

5. มหาวิทยาลัยทักษิณ  (6 กุมภาพันธ์ 2551)  

6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (7 กุมภาพันธ์ 2551)  

7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่(7 มีนาคม 2551) 

8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (8 มีนาคม 2551)  

9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(18 กรกฎาคม 2558)  

10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (18 กรกฎาคม 2558)  

11. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (16 สิงหาคม 2558)  

12. มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ (21 พฤษภาคม 2559)  

13. มหาวิทยาลัยศิลปากร (3 กรกฎาคม 2559)  

14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (21 กรกฎาคม 2559) 

15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (5 เมษายน 2560) 

 

บทบาทและหน้าที่ ที่ ปอมท. ได้ด าเนินการ 

1. การ ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... เพื่อใช้แทน 

พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนในกระทรวงศกึษาธิการ ปี พ.ศ. 2547 เพื่อใช้บังคับกับบุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษา แต่จะบังคับใช้กับมหาวิทยาลัยในส่วนราชการ ส่วนของมหาวิทยาลั ยใน

ก ากับของรัฐ จะมี พ.ร.บ. ของแต่ละมหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นเอง  

2. แนวทางการสร้างธรรมาภบิาลในสถาบันอุดมศกึษา 

3. การเสนอความคิดเห็นเรื่อง  การกลับไปเปิด-ปิด ภาคเรียนตามเดิม ซึ่งงานวิจัยของ ปอมท. 

86%  ไม่เห็นด้วยกับการเปิด-ปิด ภาคเรียนตามอาเซียน 

4. การเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินการเพื่อการแยกส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ออกจากกระทรวงศกึษาธิการ  เพื่อจัดตัง้กระทรวงอุดมศกึษา 

5. ระบบการรับบุคคลเข้าศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา 
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ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดย ปอมท. ได้น าเสนอความคิดเห็น

เรื่องแนวทางระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของที่ประชุม ปอมท. ให้กับรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ  

และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้น าเสนอแนวทางการด าเนินงาน

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2561 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดย

ก าหนดให้ม ี5 รอบ ดังนี้ 

รอบที่ 1 การรับสมัครด้วยเอกสารประวัติและคุณสมบัติ (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 

ส าหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่น

สมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศกึษา 

รอบที่ 2 การรับสมัครแบบโควตา มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติส าหรับนักเรียนที่อยู่ใน

เขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ สถาบันอุดมศึกษา

ประกาศเกณฑ์การสอบ ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาและเข้ารับการคัดเลือกตาม

เกณฑก์ารสอบที่ก าหนด 

รอบที่ 3 การรับสมัครแบบรับตรงร่วมกัน ส าหรับนักเรียนโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป ทปอ. เป็นหนว่ยงานกลางในการรับสมัคร นักเรียน

สามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีล าดับ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลา

เดียวกัน แตล่ะสถาบันอุดมศกึษา ก าหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของสถาบัน 

รอบที่ 4 การรับสมัครแบบ Admissions ส าหรับนักเรียนทั่วไป ทปอ. เป็นหนว่ยงานกลางในการรับ

สมัครนักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีล าดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าน้ าหนักตามที่ประกาศไว้

ล่วงหน้า 3 ปี 

รอบที่ 5 การรับสมัครแบบรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศกึษารับสมัครโดยตรงดว้ยวิธีการของแตล่ะ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยมีหลักการด าเนินงาน 3 ข้อ ดังนี้ 

1. นักเรียนควรอยู่ในหอ้งเรียนจนจบชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 

2. นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สทิธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือกเพื่อความเสมอภาค 

3. มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิก ทปอ. ทุกแห่ง เข้าร่วมระบบ Clearing-house เพื่อการบริหาร

จัดการ 1 สิทธิ์ของนักเรียน 
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สรุป บุคลากรส านักงานสภาอาจารย์  ต้องมีสมรรถนะในการท างานสูง และท างานแบบ

มืออาชีพ มีความถูกต้องแม่นย าของข้อมูล และมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ต้องมีความรู้และเข้าใจ

ใน พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยและระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง เป็นหลักส าคัญ 
 

 

 

 

 

 

 
 

1. การท างานในทุกต าแหน่งหน้าที่ ควรมีการพัฒนาให้ก้าวหน้าทางวิทยฐานะ เช่น 

ความก้าวหน้าทางต าแหน่ง ด้วยความช านาญการ ความเช่ียวชาญ ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ควรจ ากัดจ านวน

ต าแหน่ง 

2. ความส าเร็จและความก้าวหน้าในการท างานควรขึ้นอยู่กับฝีมือและความสามารถของ

บุคลากร ของสายสนับสนุนที่สามารถได้รับการพัฒนา 

3. การท างานควรตรงตอ่เวลา และการใชเ้วลาอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อราชการ 

4. การท างานไม่ควรพูดวิจารณ์ผู้อื่น และไม่ควรบ่น คนที่ชอบบ่นมากกว่าการกระท ามักมี

ความคิดในแง่ลบ และมักจะได้รับแตส่ิ่งลบ 

5. การท างานให้คิดในด้านบวก อย่ายึดติด และให้มคีวามสุขกับการท างานด้วยรอยยิม้ 

6. การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องส าคัญในการท างาน การรักษาค าพูด และการใช้

เทคโนโลยีให้เป็นโดยเฉพาะการใช ้Social Media ในยุคปัจจุบัน 

7. การพัฒนาทางดา้นบุคคล  

  1) การพัฒนาพฤติกรรม ค่านิยม 

  2) การพัฒนาจติใจ การใชส้ติปัญญา 

  3) การพัฒนาชีวติ เชน่ การออม การใชจ้า่ย 
 

มนุษยสัมพันธ์ 10 ประการ สิ่งท่ีขาดไม่ได้ในการท างาน  

1. ยิ้มกับคนที่ต่ ากว่าและสูงกว่า 

2. ทักทายปราศรัยกับบุคคลทั่วไป 

3. แสดงความเป็นกันเองให้ความช่วยเหลือ 

2. การบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สภาอาจารย์ สู่ความเป็นมือ

อาชีพ...” โดย รศ.นท.ดร.สุมิตร  สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ 
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4. เรียกชื่อจดจ าได้อย่างแม่นย า 

5. พูดและกระท าการตา่ง ๆ ด้วยใจจริง 

6. รู้จักรับฟังให้ความสนใจในสิ่งที่คนอื่นพูดเสมอ 

7. มีเมตตาธรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

8. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

9. พร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้อื่นอยู่เสมอ 

            10. พยายามชอบและให้ความสนใจคนอื่นมาก ๆ  อย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งในทุกเรื่องราว 
 

ข้อคิดในการท างานคือ  อย่าเกรงใจ จะท าให้เสียงาน อย่าสงสาร จะท าให้เสียหาย และอย่าเชื่อ

คนงา่ย จะท าให้เป็นทุกข์ และการท างาน อย่ายกเอาความขาดแคลนเป็นข้ออา้ง  
  

ถ้าคดิได้  ให้ช่วยคิด 

ถ้าคดิไม่ได้  ให้ช่วยท า 

ถ้าท าไม่ได้  ให้รว่มมอื 

ถ้าร่วมมอืไม่ได้  ให้ก าลังใจ 

แมใ้ห้ก าลังใจไม่ได้ ให้สงบนิ่ง 

 

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

 

 

 

 



สภาพนกังานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ยนิดีตอ้นรบั

เครือข่ายบุคลากร

ส านกังานสภาอาจารยม์หาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย

วนัศุกรท์ี่ 17 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์







การท างานเพื่อประโยชนส์าธารณะ

 ผูก่้อตั้งเครอืข่ายพนกังานมหาวิทยาลยั (ปี 2554) 

 ที่ปรึกษาสมาคมพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

 คณะอนุกรรมการรา่ง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบนัอุดมศึกษา

 คณะท างานปฏิรูปการด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษา 

คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.)

 ท่ีปรกึษากิตตมิศกัดิ์ในคณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ

ดา้นการศึกษา สภาขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)









อ านาจหนา้ที่สภาคณาจารย ์จุฬาฯ



อ านาจหนา้ที่สภาพนกังาน มก.



การพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ที่สภาอาจารย์

สูค่วามเป็นมืออาชีพ...



การพฒันาความกา้วหนา้ในการท างาน



















การสื่อสารและมนุษยสมัพนัธ์



การสื่อสารและมนุษยสมัพนัธ์







การใชค้อมพิวเตอรแ์ละเครือข่ายสงัคมออนไลน์















การพฒันาพฤตกิรรม



การพฒันาจติใจ



การพฒันาปัญญา



การออมเงิน

รายได ้– ค่าใชจ้า่ย = เงินออม

รายได ้– เงินออม = ค่าใชจ้า่ย

ลดรายจา่ย = มีเงินออมเพ่ิมข้ึน



ขอ้คิดในการท างาน



ขอ้คิดในการท างาน



ขอ้คิดในการท างาน





มือถือ 08-9662-9849 

E-mail: sumit.s@ku.ac.th  

http://pirun.ku.ac.th/~fedusmsw/

http://www.facebook.com/sumit.suwan/

ตดิตอ่



ขอบคุณครบั..




