แถลงข่าว
“ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และการประชุมวิชาการระดับชาติ
ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.) ประจาปี 2561”
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้ดาเนิน การสรรหาและคัด เลือ ก
อาจารย์ดีเ ด่น แห่ง ชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561 ทั้ง นี้เ พื่อ เป็น การยกย่อ งเชิด ชูเ กีย รติอ าจารย์ใ นระดับ อุด มศึก ษาที่มี
ผลงานโดดเด่น ด้า นการสอนและการถ่า ยทอดความรู้แ ก่ศิษ ย์ เป็น ผู้มีคุณ ธรรมจริย ธรรมและอุทิศ ตนเพื่อ สัง คม ให้
ปรากฏเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป บัดนี้ การดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยและมีมติเป็นเอกฉันท์ในคราวการประชุม
ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา และในปี
นี้เป็นปีแรกที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัล
ให้ที่ป ระชุม ประธานสภาอาจารย์ม หาวิท ยาลัย แห่ง ประเทศไทย เพื่อ มอบให้ อ าจารย์ดีเ ด่น แห่ง ชาติ ประจาปี พ.ศ.
2561 อันเป็นเกียรติยศแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และสภา
คณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งเป็นเจ้าภาพในการดาเนินการอย่างหาที่สุดมิได้ อาจารย์ดีเ ด่น
แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561 มีรายนามดังนี้

1) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร
จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีศักดิ์ แทนวันดี
จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

3) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่
ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บารุงสุข
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่
ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ
จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา
จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ ป ระชุ ม ปอมท. ได้ จั ด พิ ธี รั บ โล่ พ ระราชทาน รางวั ล อาจารย์ ดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ และการประชุม วิ ช าการ
ระดับชาติของ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การจัดประชุม
วิชาการประจาปีของ ปอมท. มีเป้าหมายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มของคณาจารย์และสมาชิกสภา
คณาจารย์ใ นประเด็น ที่สาคัญ และเร่ง ด่ว นทางการอุด มศึก ษาของประเทศไทย ปีนี้ไ ด้จัด ขึ้น ในหัว ข้อ “อุดมศึกษากับ
ความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก” โดยได้รับ เกีย รติจ าก ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี เปิด ปาฐกถาพิเศษ จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และยังมีการบรรยาย
พิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายพิเศษ เรื่อง “โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน อุดมศึกษา
เปลี่ยนหรือยัง ?” ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชัชวีร์ สุ วรรณสวัสดิ์ อธิ การบดี สถาบั นเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหาร
ลาดกระบัง ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันอุดมศึกษากับการเป็น
Smart University” รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศบรรยายพิเศษ เรื่อง
“มหาวิ ท ยาลั ย 4.0 กั บ การเรี ย นรู้ ข องคนยุ ค ดิ จิ ทั ล ” และนอกจากนี ้ย ัง มีก ารน าเสนอผลการวิจ ัย แบบสหสาขา
(interdisciplinary) และการประกวดผลงานวิจัย
ในนามของที่ป ระชุม ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.) ขอขอบพระคุณ คณะ
สื่อมวลชนทุก ๆ แขนง อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2561 ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่
เข้าร่วมการแถลงข่าวในวันนี้
ผศ.ดร.ธีระชน พลโยธา
ประธาน ปอมท.
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