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เทคโนโลยี
สุ ร นารี

ดร.กันทิมา ศิริจีระชัย

เลขาธิการ Engagement Thailand
ในฐานะที่ รั บ ผิ ด ชอบส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารของ
คณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพือ่ สังคม ( Engagement Thailand
– EnT) ช่วงสิงหาคม 2558 – 5 กรกฎาคม 2559 และเจ้าภาพการ
จัดประชุมวิชาการ The 3rd Engagement Thailand Annual
Conference ขอขอบคุณคณะกรรมการอ�ำนวยการ Engagement
Thailand ที่ได้ให้เกียรติและไว้วางใจ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีในการด�ำเนินกิจกรรมทั้งสองงานการจัดประชุมวิชาการ
ในครัง้ นีจ้ ะเน้นการสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการด�ำเนินพันธกิจ
สัมพันธ์กบั องค์กรชุมชนแก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ให้มากขึ้นผ่าน
การบรรยายพิเศษ การน�ำเสนอกรณีศึกษาและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูม้ ากขึน้ ในการด�ำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์นนั้ มหาวิทยาลัย
สามารถน�ำพันธกิจของมหาวิทยาลัยไปด�ำเนินร่วมกับชุมชนได้
เช่น
- ด้านการเรียนการสอน เช่น การจัดการเรียน
การสอนที่มหาวิทยาลัยต่างๆ
เปิดโอกาสให้องค์กรชุมชน
(สถานประกอบการ)
มีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพให้แก่
นักศึกษาในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา การจัด
การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และแพทยศาสตร์ทดี่ ำ� เนินร่วมกับสถานพยาบาลของชุมชนและ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคณะวิชาต่างๆ จัดให้นักศึกษา
ท�ำโครงงานหรือปริญญานิพนธ์ โดยให้นักศึกษาท�ำงานร่วมกับ
ชุมชนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน เป็นต้น
- ด้านการวิจัย การปรับแปลง พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี เช่น การท�ำวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรชุมชน
ตัง้ แต่การคิดโจทย์ปญ
ั หาวิจยั ทีช่ ว่ ยแก้ไขปัญหาสังคมและสิง่ แวดล้อม
การที่องค์กรชุมชนต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ร่วมกันด�ำเนินงานวิจัยและน�ำไปถ่ายทอดสู่ชุมชน เช่น โครงการ
ออกแบบอาคารสีเขียวและเข้าถึงได้เพื่อเป็นที่พักของคนชรา
และโครงการไก่เนื้อโคราชของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นต้น
- ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม อาจเป็นการน�ำ

องค์ความรูจ้ ากทัง้ ฝัง่ มหาวิทยาลัยและชุมชนไปด�ำเนินการฟืน้ ฟู
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งมีผลงานเด่นหลายโครงการ เช่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับชุมชนทั้งภายนอกและภายใน
ปงสนุก และนักวิจัยจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น
กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากรและปราชญ์ชาวบ้าน
ด�ำเนินโครงการ    อนุรักษ์วิหารพระเจ้าพันองค์     วัดปงสนุก   
ล�ำปาง เป็นต้น
การจะน�ำพันธกิจด้านใดก็ตาม ไปด�ำเนินการร่วมกับ
องค์กรชุมชนได้นั้น ต้องขึ้นกับอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องจัดระบบและกลไก
ให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยที่ด�ำเนินพันธกิจสัมพันธ์
ร่วมกับชุมชน เช่น จัดให้มีผู้รับผิดชอบด�ำเนินการขับเคลื่อน
และอ�ำนวยความสะดวก เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก�ำหนดให้มีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับ
องค์ชุมชน หรือบางมหาวิทยาลัยอาจเรียกชื่อในลักษณะอื่นๆ
ก็ได้ การจัดระบบให้บุคลากรที่ด�ำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์
ได้มกี ารพัฒนาอาชีพเข้าสูต่ ำ� แหน่งวิชาการรับใช้สงั คมการสร้าง
การมีสว่ นร่วมของนักศึกษาและบุคลากรให้รบั ใช้สงั คมการจัดให้มี
การสร้าง Internal Engagement ภายในมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง
และน�ำไปสู่การสร้าง External Engagement หรือ International
Engagement เป็นต้น ในอนาคต เครือข่ายส�ำคัญทีม่ หาวิทยาลัย
ควรด�ำเนินการสร้างพันธกิจสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน คือ
Alumni Engagement หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมวิชาการ
ครั้งต่อๆ ไป จะมีการน�ำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ
ที่ดีด้าน Alumni Engagement  
บทความในฉบับนี้ ได้น�ำเสนอแนวทางในการด�ำเนิน
งานพั น ธกิ จสั ม พั น ธ์ ในศตวรรที่ 21 กลไกการขับเคลื่อ น
พันธกิจสัมพันธ์ ตัวอย่างกรณีศกึ ษา และเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์
นานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนให้ข้อมูลแก่
มหาวิทยาลัยอื่นในการด�ำเนินพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมต่อไป
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ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับสังคม

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการ Engement Thailand

บทความทางวิชาการเรื่อง แนวคิดการจัดท�ำตัวชี้วัด
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม ครอบคลุม
เนื้อหาสาระ 3 ประเด็นส�ำคัญ ประกอบด้วย
1. การประมวลความหมายของ “พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม” ตามที่ได้มีการนิยามไว้ทั้งองค์กรและ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทและในประเทศไทย พบว่านิยามความ
หมายและขอบข่ายใกล้เคียงกัน อาทิ National Co-ordinating
Centre for Public Engagement (NCCPE) ประเทศอังกฤษ
University of Western Sydney ประเทศออสเตรเลีย และ
Engagement Thailand ซึง่ ได้ให้คำ� นิยามไว้โดยสังเขป ดังต่อไปนี้
(1) National Co-ordinating Centre for Public
Engagement (NCCPE) ประเทศอังกฤษ “Public engagement
describes the myriad of ways in which the activity and
benefits of higher education and research can be shared
with the public.  Engagement is by definition a two-way
process, involving interaction and listening, with the goal of
generating mutual benefit.”
(2) University of Western Sydney ประเทศ
ออสเตรเลีย “Engagement is viewed as a partnership for
mutual benefit between the University and its communities,
be they regional, national or global.  Engagement is also
seen as a distinctive way of carrying our research, teaching,
learning and service, the core business of the university.”
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(3) Engagement Thailand การท�ำงานเชิงวิชาการร่วม
กันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของ
มหาวิทยาลัย บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่   ร่วมคิด
ร่วมท�ำแบบหุ้นส่วน (Partnership)   เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefit)   มีการใช้ความรู้และเกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และเกิดผลกระทบต่อสังคมที่
ประเมินได้ (Social Impact)
2. การจัดท�ำตัวชีว้ ดั ด้านความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับสังคม ควรค�ำนึงถึง
(1) หลักการพื้นฐานของ University Engagement และ
(2) ผลลัพธ์ที่เกิดจากพันธกิจสัมพันธ์
3. กรณีศึกษา แนวคิดในการจัดท�ำตัวชี้วัด
(1) Australian Catholic University ประเทศออสเตรเลีย
เน้นการจัดพันธกิจสัมพันธ์กบั ชุมชน (Community Engagement)
โดยมุง่ จ�ำแนกระดับของพันธกิจสัมพันธ์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับปัจจัยองค์การและภารกิจของสถาบัน 7 ด้าน และ 4 ระดับ
(2) สหกิจศึกษา (Cooperative Education) ประเทศไทย
ถือเป็นพันธกิจสัมพันธ์ด้านการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
สถานประกอบการ (University-Workplace Engagement) จัด
ท�ำตัวชี้วัดตามหลักการพื้นฐาน 4 ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ 4 ตัวชี้วัด
โดยแสดงผลประเมิ น ตามตั ว ชี้ วั ด เป็ น แผนภู มิ ใ ยแมงมุ ม
(Spider Chart) ดังต่อไปนี้
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ไก่โคราช
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ภายใต้การท�ำงานในรูปแบบของ
Engagement
ผศ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี

หัวหน้าโครงหารวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ไก่เนื้อโคราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การใช้งานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน
ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคการเกษตรในระดับ
ของเกษตรกรรายย่อย และวิสาหกิจชุมชน เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่
ส�ำหรับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพราะจะก่อให้เกิด
การสร้าง และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ทแี่ ตกต่างแต่มคี วามเหมาะสม
กับเกษตรกรรายย่อย หรือวิสาหกิจชุมชน ซึง่ เป็นกลุม่ คนทีม่ ี
ข้อจ�ำกัดค่อนข้างมาก เป็นข้อจ�ำกัดอันเกิดจากความไม่พร้อม
และการขาดโอกาสทีจ่ ะเข้าถึงเทคโนโลยีราคาแพง การออกแบบ
งานวิจยั จึงต้องค�ำนึงถึงประเด็นดังกล่าว และเพือ่ ให้ได้ผลงาน
วิจยั ทีส่ ามารถน�ำไปสูก่ ารพัฒนาอาชีพ ตัวของเกษตรกร และ
กลุม่ ของวิสาหกิจชุมชน การท�ำงานวิจยั จึงต้องมี engage กัน
ในหลากหลายมิติ งานวิจยั เพือ่ พัฒนาสายพันธุไ์ ก่เนือ้ โคราช เป็น
กรณีตวั อย่างหนึง่ ทีม่ กี าร engage ในมิตติ า่ งๆ เพือ่ ให้บรรลุซงึ่
เป้าหมายส�ำคัญ คือ การใช้ไก่เป็นเครือ่ งมือในการประกอบอาชีพ
ให้กับเกษตรกรเพื่อ เพิ่มการกรจายรายได้ในภาคการเกษตร
เพิม่ ความมัน่ คงทางอาหาร (โปรตีนคุณภาพสูงราคาถูก) ให้กบั ประเทศ
และเพือ่ การอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมไก่พนื้ เมืองอย่างยัง่ ยืน        
การขาดแคลนเครือ่ งมือในการประกอบอาชีพได้อย่าง
อิสระของเกษตรกร การกระจุกตัวของรายได้ภาคการเกษตรอยูท่ ี่
ธุรกิจรายใหญ่ การขาดความมัน่ คงทางด้านอาหาร (โปรตีนคุณภาพ
สูงราคาถูก) และการขาดเสถียรภาพด้านความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของไก่พนื้ เมืองไทย คือ 4 ปัญหาทีป่ ระเทศประสบอยู่
เมือ่ รวมปัญหาเข้าด้วยกัน จะเห็นว่าแนวทางหนึง่ ในการแก้ปญ
ั หา
ทัง้ หมด คือการน�ำพันธุกรรมไก่พนื้ เมืองมาใช้ประโยชน์เพือ่ สร้าง
สายพันธุไ์ ก่ สายพันธุใ์ หม่ ให้กบั ประเทศเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการประกอบอาชีพให้กบั เกษตรกร
นีค่ อื จุดเริม่ ต้นของ
โครงการวิจยั
การพัฒนาสายพันธุไ์ ก่เนือ้ โคราชเพือ่ การผลิต
เป็นอาชีพในระดับวิสาหกิจชุมชน ในปี พ.ศ.2551 ทีม่ ี ผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชร ลิขติ เดชาโรจน์ เป็น
หัวหน้าโครงการ คนแรก  
การเริม่ ต้นของโครงการวิจยั นี้ เกิดขึน้ ภายใต้ความร่วมมือ
ของ 4 องค์กร คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) กรมปศุสตั ว์ และกลุม่ เกษตรกร
กลุ่มท�ำนาลาดบัวขาว อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ความร่วมมือขององค์กรเหล่านีเ้ ป็นการ engage ในมิตทิ ี่ 1
องค์กรดังกล่าวมีบทบาทในการร่วมมือทีแ่ ตกต่างกันตามภารกิจ
ขององค์กรแต่ตอ้ งร่วมกันวิเคราะห์ และก�ำหนดทิศทางการพัฒนาไก่
เพือ่ การพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ ซึง่ เป็นลักษณะการท�ำงาน
แบบ Partnership และจากความร่วมมือกันก่อให้เกิดผลงานวิจยั
คือไก่โคราช ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสมทีก่ ลุม่ เกษตรกรต้นแบบจะ
สามารถน� ำ ไปใช้ ใ นการประกอบอาชี พ ได้ อย่ า งไรก็ ต าม
การประกอบอาชีพคือความสามารถในการเข้าสูต่ ลาดทีเ่ หมาะสม
กับผลิตภัณฑ์ดว้ ยซึง่ เป็นจุดอ่อนของโครงการวิจยั ส่วนใหญ่ และ
เพือ่ แก้จดุ อ่อนนีก้ ารขยับเพือ่ หา partner ทางการค้าจึงเป็นภารกิจ
ที่ต่อเนื่องจาก การสร้างและการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ หอการค้า
จังหวัดนครราชสีมา จึงเป็นองค์กรที่ 5 ที่เข้ามาให้ความร่วมมือ
ในการเชือ่ มโยงตลาดกับกลุม่ เกษตรกร และจากความร่วมมือนี้
ไก่โคราชก็สามารถเข้าสูต่ ลาดทีเ่ หมาะสมได้ แต่การคงอยูใ่ นตลาด
ทีม่ กี ารแข่งขันสูง ไก่จำ� เป็นต้องมีคณ
ุ สมบัตทิ โี่ ดดเด่น และแตกต่าง
และความแตกต่างนั้นต้องเป็นความแตกต่างที่นอกจากจะ
ตอบความต้องการของผูบ้ ริโภคแล้ว ยังต้องลอกเลียนได้ยากนัก
วิจยั จึงจ�ำเป็นต้องขยับอีกครั้งเพื่อหา partner ที่มีเทคโนโลยี
ที่สามารถดึง หรือสร้างความต่างให้กับไก่ได้ สถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน จึงเป็นองค์กรที่ 6 ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนั บ สนุ น นั ก วิ จั ย และเครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาและพั ฒ นา
ความต่างของเนือ้ ไก่ และจากความร่วมมือนีเ้ อง จึงท�ำให้ได้
ข้ อมู ลเชิ งลึ ก ของคุ ณ ภาพเนื้ อที่ เ ป็ น ที่ ต ้ องการของผู้บริโภค
จากการร่วมกันท�ำงานแบบ partnership ท�ำให้ไก่โคราชกลายเป็น
เครื่องมือที่เข้มแข็งส�ำหรับเกษตรกร แต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ไม่ควรจ�ำกัดอยูเ่ พียงกลุม่ เกษตรกรต้นแบบ หรือกลุม่ เกษตรกร
บริเวณใกล้เคียงเท่านัน้
การขยายผลเพือ่ ให้กลุม่ เกษตรกรใน
พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ได้มโี อกาสเข้าถึงไก่โคราช และขยายขอบเขตของ
การแก้ไข ปัญหาหลักทีไ่ ด้กล่าวมาตัง้ แต่ตน้ จึงเป็นประเด็นส�ำคัญ
ที่ต้องด�ำเนินการต่อ แต่เป็นข้อจ�ำกัดของ partner ที่มีอยู่
การขยับอีกครัง้ เพือ่ หา partner ทีม่ บี ทบาทในการท�ำงาน
กับกลุม่ เกษตรกร และรูจ้ กั ความต้องการและข้อจ�ำกัดของเกษตรกร
ทัง้ ประเทศธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
จึงเป็นองค์กรที่ 7 ทีเ่ ข้ามาร่วมเป็นอีก partner หนึง่ ของการด�ำเนินงาน

โดยการช่วยชี้เป้าไปที่กลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการที่จะใช้ไก่
เป็นเครือ่ งมือในการประกอบอาชีพ จากนัน้ นักวิจยั และ ธกส.
ช่วยกันขยายผลของงานวิจัย จึงท�ำให้การขยายผลเป็นไป
อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ
ณ ปัจจุบนั (มิถนุ ายน พ.ศ.2559) มีเกษตรกรจ�ำนวน
มากกว่า 100 ราย กระจายอยูใ่ นจังหวัดนครราชสีมา ศรีสะเกษ
ยโสธร และ บุรรี มั ย์ ทีไ่ ด้ใช้ไก่โคราชเป็นเครือ่ งมือในการประกอบ
อาชีพ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสเงิน มากกว่า 8 ล้านบาท
ต่อเดือน และประมาณ 50% ของการหมุนเวียนดังกล่าวคือ
รายได้ของเกษตรกรรายย่อย จึงถือได้ว่าการด�ำเนินงานของ
โครงการนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ (Measurable
social impact) โดยเฉพาะกับสังคมของเกษตรกรรายย่อย
ของประเทศ     
นอกจากนี้ ความร่วมมือของทุก partner ก่อให้เกิด
ประโยชน์รว่ มกัน (Mutual benefits) กล่าวคือการบรรลุซงึ่ ภารกิจหลัก
ขององค์กรทุกองค์กรทีม่ าร่วมกันท�ำงาน กล่าวคือ สกว. สามารถ
สนับสนุนงานวิจยั ทีไ่ ด้ผลงานวิจยั ทีส่ ามารถน�ำไปสูก่ ารใช้ประโยชน์
และสามารถสร้างนักวิจยั รุน่ ใหม่ทมี่ ี paradigm การท�ำงานวิจยั
ทีต่ อบโจทย์การพัฒนาประเทศมากขึน้ กรมปศุสตั ว์สามารถใช้พนั ธุกรรม
ของสัตว์พนื้ เมืองเป็นประโยชน์ตอ่ เกษตรกรของประเทศ หอการค้า
สามารถสร้างสินค้าและผู้ประกอบการใหม่ในเกิดขึ้นในจังหวัด
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอนได้ใช้เครือ่ งมือและเทคโนโลยีขนั้ สูง
ในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกร ธกส. สามารถใช้ไก่โคราช
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก
ของธนาคาร และ มทส. ได้ใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการสร้ า งงานวิ จั ย ที่ ส ามารถน� ำ ไปพั ฒ นาเกษตรกรได้
และในระหว่างการท�ำงานร่วมกันของ partner ต่างๆ เพือ่ มุง่ สู่
เป้าหมายหลัก ได้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน โดยเฉพาะอย่าง ระหว่าง
นักวิจยั และ ระหว่างเกษตรกร และนักวิจยั และความต้องการ
ของตลาด การเรียนรูท้ ำ� ให้เกิดความเข้าใจ และความเข้าใจจะท�ำให้พบว่า
ยังมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาไก่ให้มคี วามสามารถทีแ่ ตกต่าง
และโดดเด่น มากยิง่ ขึน้ อีก ก่อให้เกิดโจทย์วจิ ยั เชิงลึก เพือ่ น�ำมาสู่
การพัฒนาไก่อย่างต่อเนือ่ งซึง่ เป็นเส้นทางทีน่ ำ� ไปสูก่ ารสร้างผลงาน
ทางวิชาการทีม่ คี วามหมาย (Knowledge sharing and scholarship)  
อีกมิตหิ นึง่ ของการท�ำงานในรูปแบบของ engagement
ของโครงการวิจยั นี้ คือ การ engage ของนักวิจยั ทีห่ ลากหลายสาขา
ร่วมกันใช้ความรูเ้ ฉพาะด้านทีแ่ ตกต่างกัน มาใช้ในการพัฒนาไก่
และระบบทัง้ หมด เพือ่ ให้บรรลุซงึ่ เป้าหมายของโครงการ

การทีไ่ ก่โคราช จะเป็นเครือ่ งมือทีเ่ ข้มแข็งในการประกอบ
อาชีพให้กบั เกษตรกรได้ ไก่ตอ้ งมีประสิทธิภาพการผลิตทีด่ ี ต้นทุน
การผลิตสามารถแข่งขันได้ เนือ้ ต้องตอบความต้องการของผูบ้ ริโภค
และต้องมีจดุ ต่างทีใ่ ช้ในการแข่งขัน มีกระบวนการผลิตทีป่ ลอดภัย
และข้อดีเด่นทัง้ หมดต้องสามารถสือ่ สารถึงตลาดเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การร่วมด้วยช่วยกันของนักวิจยั ด้านการ
ปรับปรุงพันธุ์ เพือ่ พัฒนาพันธุกรรมของไก่ นักวิจยั ด้านอาหาร
สัตว์ เพือ่ พัฒนาอาหารและการให้อาหารทีท่ ำ� ให้ไก่มคี ณ
ุ ภาพเนือ้
ทีโ่ ดดเด่น นักวิจยั ด้านโรคและการป้องกันโรค เพือ่ ออกแบบการ
เลีย้ งการจัดการและโปรแกรมวัคซีนเพือ่ การป้องกันโรค นักวิจยั
ด้านวิทยาศาสตร์เนือ้ สัตว์ เพือ่ ศึกษาคุณสมบัตขิ องเนือ้ ไก่เพือ่
ให้แนวทางในการเพิม่ หรือสร้างความต่างของเนือ้ ให้มากยิง่ ขึน้
นักวิจยั ด้านวิศวโทรคมนาคมเพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการติดตาม
สภาพการเลีย้ งและการจัดการไก่ในทุกพืน้ ทีข่ องประเทศ  นกั วิจยั
ด้านคณิตศาสตร์เพือ่ พัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์นำ� มาช่วยใน
การคัดเลือกไก่ทมี่ คี วามรวดเร็วและแม่นย�ำสูง นักวิจยั ด้านการ
ตลาดเพือ่ พัฒนารูปแบบ วิธกี าร ในการสร้าง brand ของไก่โคราช นัก
วิจัยด้านการออกแบบภาชนะบรรจุ เพื่อการพัฒนาภาชนะและ
วัสดุเพื่อการบรรจุที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสะดุดตาผู้บริโภค
เป็นต้น การร่วมมือกันของนักวิจยั ทัง้ หมด น�ำไปสูก่ ารใช้ความ
รูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างงานวิจยั เกิดความรู้
ต่อยอด ได้เป็นผลงานหรือความรูใ้ หม่ ทีส่ ามารถน�ำไปสูก่ าร
ใช้ประโยชน์ได้จริงและผูท้ ไี่ ด้รบั ผลประโยชน์สดุ ท้ายคือเกษตรกร
รายย่อยของประเทศ
จากทีก่ ล่าวมา เป็นกรณีตวั อย่างของงานวิจยั ทีม่ กี าร
engage ทัง้ ระดับองค์กรซึง่ เป็นมิตทิ ใี่ หญ่ และ engage ในระดับ
ทีมวิจยั ซึง่ เป็นมิตทิ เี่ ล็กกว่า ในมิตแิ รก เป็นภาพของ 4 องค์กร
แรก ร่วมกันออกแบบเทคโนโลยี (พันธุไ์ ก่) สร้าง และ ทดสอบ
จากนัน้ หอการค้าเข้ามาช่วยในการเชือ่ มโยงตลาด สถาบันวิจยั
แสงซิ น โครตรอนช่ ว ยใช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง ท� ำ ให้ ไ ก่ มี จุ ด เด่ น
ทีแ่ ตกต่างมากขึน้ เพือ่ การคงอยูใ่ นตลาด และ ธกส. ช่วยในการ
ขยายผล   ส่วนมิตทิ ี่ 2 การ engageในระดับนักวิจยั แม้จะเป็น
ภาพเล็กกว่าแต่มคี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ เพราะเทคโนโลยีทสี่ ร้าง
ขึน้ จ�ำเป็นต้องมีการปรับ และเติมแต่ง เพือ่ ตอบความต้องการ
ของผู ้ ใช้ ซึ่ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ อ งค์ ค วามรู ้ ที่ ห ลากหลาย
มาบูรณาการร่วมกัน
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พันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคม

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์
รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“ทีพ
่ งึ่ ของท้องถิน่ ” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปฏิบัติภารกิจที่สนองต่อพันธกิจและปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ในการเป็นทีพ่ ง่ึ ของท้องถิน่ มีการก�ำหนดบทบาทหน้าทีบ่ รู ณาการ
การเรียนการสอน ร่วมกับงานวิจัย งานบริการวิชาการ และ
งานท�ำนุบ�ำรุงศิลปะวัฒนธรรม
ซึ่งส่งเสริมการสร้างกลไก
ความร่วมมือทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพือ่ ด�ำเนินงาน
ตัง้ แต่ระดับต้นน�ำ  
้ กลางน�ำ 
้ และปลายน�ำ้ มีระบบสนับสนุนทีเ่ กิด
ความจูงใจ โดยใช้วธิ ดี ำ� เนินงานวิจยั และพัฒนาพืน้ ที่ เป็นส่วนหนึง่
ในการขับเคลือ่ นตามพันธกิจสัมพันธ์ เน้นกระบวนการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคราชการทัง้ ส่วน
กลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาควิชาการ ภาคเอกชน
ในระยะที่ ผ ่ า นมาได้ ร ่ ว มกั น ด� ำ เนิ น โครงการความร่ ว มมื อ
เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาความยากจนตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ซึง่ โครงการความร่วมมือฯนัน้ ได้รบั การสนับสนุนจาก ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี2550-2556
ส�ำหรับพัฒนาศักยภาพของพื้นที่เป้าหมายจากระดับฐานราก
หมูบ่ า้ น ต�ำบล ให้เป็นพืน้ ทีต่ น้ แบบในการแก้ไขปัญหาความยากจน
โดยใช้กระบวนการบัญชีครัวเรือน และแผนชุมชน ส่งเสริม
การผลิตข้าวปลอดภัย เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเพิม่
รายได้ของครอบครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการ
ที่ยกระดับความรู้ ความคิด พฤติกรรม และความเป็นอยู่
ของเกษตรกร ต่อมาในปี 2558 ได้รับการสนับสนุนจาก
คอบช. และ สกว.ภายใต้ทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
ซึ่งเป็นทุนเชิงสถาบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จั ด การงานวิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ แ บบบู ร ณาการ ส่ ง เสริ ม
และพัฒนาศักยภาพการผลิตและอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว
ตามห่ ว งโซ่ อุ ป ทานสร้ า งความมั่ น คงทางอาหารในพื้ น ที่
จั ง หวั ด นครราชสี ม าตามยุ ท ธศาสตร์ ค รั ว โคราชสู่ครัวโลก

ด้ ว ยการวิ จัยและพั ฒนาพื้ น ที่ แบบบู ร ณาการ   ผู้เขียนเอง
และคณะกรรมการบริหารจัดการ งานวิจัยเชิงพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ระดมสมองและพัฒนา
กระบวนการท�ำงานเพื่อให้เกิดระบบบริการจัดการคุณภาพ
งานวิจัยแบบบูณาการ เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยใช้วงจรในการ
พัฒนาคุณภาพ PDCA ในการพัฒนาระบบพัฒนาโจทย์วิจัย
ระบบพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ระบบติดตามและสนับสนุน
ระบบเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ โดยมีองค์กรภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาชน การขับ
เคลื่อนระบบบริหารจัดการช่วงต้นน�้ำ 
1). การบริ ห ารงานวิ จั ย ได้ ส นั บ สนุ น ทุ น คณะ
ไปพั ฒ นาโจทย์ มี ก ารพิ จ ารณาให้ ทุ น วิ จั ย โดยใช้ พื้ น ที่
ต�ำบลหินดาด อ�ำเภอห้วยแถลง และพื้นที่ต�ำบลกระเบื้องใหญ่
อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่น�ำร่องในปีที่ 1
และในปีที่ 2 ได้ขยายพื้นที่ในระดับพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยเชื่อม
โยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ขอจังหวัด “ข้าวโคราชสู่ครัวโลก”
เพื่อน�ำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหา และการพัฒนาพื้นที่
เชิงบูรณาการให้ตอบโจทย์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคีการพัฒนาพื้นที่ทุกภาคส่วน
2). การส่งเสริมให้คณะวิชาต่างๆพัฒนาโจทย์วิจัยเชิง
พื้นที่และน�ำไปบูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการ  ด้วยการพานักศึกษาลงพื้นที่ และมอบหมายหน้าที่
ในแต่ละกิจกรรมของโครงการเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้งานวิจัย และพัฒนาพื้นที่เป็นฐาน
3). การจัดเวทีน�ำเสนอเอกสารเชิงหลักการของคณะผู้
วิจัย ต่อผู้ทรงคุณวุฒจาก สกว. ซึ่งผลที่ได้รับคือ อาจารย์ นักวิจัย
ได้รับฟังและเข้าใจ ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แนวทางใน

การแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอโครงการ เพื่อความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
4.) การจัดคลินกิ นักวิจยั เพือ่ พัฒนาเอกสารเชิงหลักการ
เป็นข้อเสนอการวิจัย (Full Proposal) โดยนักวิจัย ผู้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัย ต้องจัดกลุ่ม เพื่อเข้าคลินิก โดยมี ผู้เขียนเอง
ท�ำหน้าที่พี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือแนะน�ำซึ่งนักวิจัยต้องปรับแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะเพื่อข้อเสนอโครงการวิจัยจะได้มี
ความสมบูรณ์ ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ในการขับเคลื่อนสามารถ
พัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ 63 คน 14 โครงการในปี 2558 และ
เพิ่มขึ้นในปี 2559 อีกจ�ำนวน 43 คน การขับเคลื่อนระบบ
บริหารจัดการช่วงกลางน�้ำ 
1).การจัดเวทีรายงานความก้าวหน้า โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
จาก สกว. และภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องจากหอการค้าส�ำนักงาน
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พี่เลี้ยงนักวิจัย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในพื้นที่วิจัย ท�ำให้ได้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิพเี่ ลีย้ งและ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในโครงการวิจยั เพือ่ น�ำไปปรับปรุงการด�ำเนินการ
วิจัยให้ตอบโจทย์วิจัยและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้ตรง
เป้าหมายอย่างแท้จริง
2). จัดเวทีการจัดการความรู้ 3 ครั้ง ดังนี้
2.1) การจัดอบรมปฏิบตั ิการแนวคิดและเครื่องมือการ
ท�ำงานวิชาการเพือ่ สังคม โดยทีมวิทยากรจากสถาบันคลังสมอง
ของชาติ (KNIT) ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือใน
การท�ำงานกับชุมชนแบบมีส่วนร่วมผ่านการปฏิบัติจริงในพื้นที่
ชุมชน กิจกรรมหลักคือ
1) การเรียนรู้คุณค่า ความหมายการท�ำงานวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
2) การเรียนรูเ้ ครือ่ งมือการศึกษาชุมชนอย่างมีสว่ นร่วม
และวางแผนการศึกษาชุมชน
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3) การสรุปบทเรียนการฝึกเครื่องมือการศึกษาชุมชน   
2.2) เวทีการจัดการความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม
รายงานความก้าวหน้า การสังเคราะห์งาน
2.3) การติดตามเยี่ยมพื้นที่/ชุมชน ร่วมกับโครงการ
ที่ได้รับทุน เป็นการติดตามและประเมินผลงานวิจัยเชิงพื้นที่
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นการติดตามโครงการ
โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพืน้ ที่ เพือ่ เป็นการติดตามการด�ำเนิน
งานให้เป็นไปตามแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการวิจัย
พร้ อ มทั้ ง ปั ญ หา และอุ ป สรรค ของการด� ำ เนิ น งานวิ จั ย
โดยแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิจัย ชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การให้ ก� ำ ลั ง ใจในการด� ำ เนิ น โครงการวิ จั ย  
การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการช่วงปลายน�้ำ
1) จัดกิจกรรมเพื่อสังเคราะห์งานวิจัย
2) การเขียนบทความวิจัยและพัฒนาพื้นที่
3) จัดเวทีน�ำเสนอผลงานในระดับจังหวัดเพื่อให้ภาคี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลือกงานที่จะน�ำไปใช้ประโยชน์
จากการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินทีผ่ า่ นมาโดยใช้แนวทางการวิจยั
และพัฒนาพื้นที่  (Area-Based Collaboration Research : ABC)
เพื่อตอบสนองพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมของมหา
วิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถตอบอัตลักษณ์การเป็น
ที่พงึ่ ของท้องถิน่ และน�ำสูก่ ารพัฒนาบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะ ส�ำนึกดี
มีความรู้  พร้อมสู้งาน ออกสู่การรับใช้สังคม ต่อไป

เอกสารอ้างอิง
     วาสนา  ภานุรักษ์ และคณะ.(2556).โครงการความร่วมมือส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อความมั่นคง ทางอาหาร และเพิ่มรายได้ของครอบครัว
		
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา (ระยะที่ 3). ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
     วิเชียร ฝอยพิกุล และคณะ.(2558).การวิจัยและพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตข้าวที่มี คุณลักษณะเฉพาะและสร้างความมั่นคงทางอาหาร
		
ในจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์ครัวโคราชสูค่ รัวโลก. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.),มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

8
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ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2559

จุดเริ่มต้น...

... ที่ท�ำให้เรารู้จักกัน

SUT Run 2Gether
อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์
หัวหน้าโครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จากการทีโ่ ครงการส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคมและความ
เป็นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (Suranaree
University of Technology-Social Enterprise and Entrepreneurship:
SUT-SEE) ด�ำเนินการภายใต้โครงการจัดตัง้ ส่วนพันธกิจสัมพันธ์
กับองค์กรชุมชน เทคโนธานี ได้จดั ท�ำแผนงานประจ�ำปี 2559
โดยในปีนจี้ ะเน้นการด�ำเนินกิจกรรมเกีย่ วกับคนพิการ การด�ำเนินการ
ในช่วงที่ผ่านมาจึงเป็นการตามหาพันธมิตรและเครือข่ายที่มี
การด�ำเนินการเกีย่ วกับการส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมของ
คนพิการ พันธมิตรแรกทีท่ มี งานได้ไปพบและแลกเปลีย่ นเรียนรู้
คือคุณฉัตรชัย อภิบาลพูนผล หรือคุณต่อ ผูก้ อ่ ตัง้ และซีอโี อ
บริษทั กล่องดินสอจ�ำกัด คุณต่อมีผลิตภัณฑ์หลักคือ ชุดเล่นเส้น

เป็นชุดด้ายไหมพรมส�ำหรับวาดเขียนของคนตาบอด ซึง่ พอวาด
แล้วด้ายจะติดอยูก่ บั แผ่นวาด ท�ำให้สมั ผัสลายนูนของเส้นจากด้าย
ได้วา่ วาดรูปอะไร นอกจานีค้ ณ
ุ ต่อยังได้จดั กิจกรรมวิง่ ด้วยกัน
(Run 2Gether) เพือ่ ให้คนพิการกับคนไม่พกิ ารมาออกก�ำลังกาย
ด้วยกัน เรียนรูก้ นั และกัน และส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม
โดยคุณต่อได้เล่าให้ทมี งานฟังว่า นวัตกรรมเพือ่ การออกก�ำลังกาย
ทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับคนพิการ ก็คอื คนทุกคน จากการได้แลกเปลีย่ น
เรียนรู้กับคุณต่อ ทีมงานได้แรงบันดาลใจและเห็นตรงกันว่า
กิจกรรมนี้น่าจะมีการจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(มทส.) จากนัน้ ทีมงานจึงได้ตามหาพันธมิตร โดยได้เดินทางยัง
โรงเรียนคนตาบอดนครราชสีมา และโรงเรียนสอนคนตาบอด

มกุฏคีรวี นั
เพือ่ หารือการจัดกิจกรรมวิง่ ด้วยกัน ซึง่ ทัง้ สอง
โรงเรียนมีความเห็นด้วยกับกิจกรรม แต่เนือ่ งจากน้องๆทีอ่ ยู่
โรงเรียนมกุฏคีรวี นั ยังเป็นเด็กเล็ก
อาจจะยังไม่สะดวกกับ
กิจกรรมนี้
ซึง่ อาจจะได้รว่ มมือกันจัดกิจกรรมอืน่ ในอนาคต
นีจ่ งึ เป็นจุดเริม่ ต้นที่ ทีม SUT-SEE ได้พบกับน้องๆคนตาบอด
หลังจากนั้นทีมงานจึงวางแผนกาด�ำเนินกิจกรรมและหารือกับ
อีกหนึ่งพันธมิตรหลักคือ ผศ. ดร. พรเทพ ราชนาวี และ
อ. ดร. ถวิชยั ย์ ขาวถิน่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี ซึง่ ได้รบั ความร่วมมืออย่างดีมาก ในการ
ด�ำเนินกิจกรรม นอกจากนีท้ มี งาน SUT-SEE ยังได้หารือกับ
หน่วยงานอืน่ ในมหาวิทยาลัย คือส่วนประชาสัมพันธ์ ส่วนกิจการ
นักศึกษา และสถานกีฬาและสุขภาพ จากการร่วมคิดร่วมท�ำ
ของทุกๆ ฝ่าย จึงท�ำให้กจิ กรรม SUT Run 2Gether เกิด
ขึน้ ในช่วง วันที่ 19-28 พ.ค. 2559 โดยมีกจิ กรรมย่อยดังนี้
1) ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของน้องๆ คนตาบอด เมือ่
วันที่ 19 พ.ค. 2559 2) อบรมไกด์รนั เนอร์ โดยอาจารย์แอน
มหาคีตะ และอาจารย์ชาญกิจ ค�ำพวง คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และอ. ดร. ถวิชยั ย์ ขาวถิน่ และซ้อมวิง่ ครัง้ ที่ 1
เมือ่ วันที่ 21 พ.ค. 2559  3) ซ้อมวิง่ ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 24 พ.ค. 2559
4) งาน SUT Run2Gether เมือ่ วันที่ 28 พ.ค. 2559
จากกิจกรรม  SUT Run 2Gether นีท้ ำ� ให้เราทุกคน
ได้มารูจ้ กั กัน ทีมงาน SUT-SEE ได้พบกับพันธมิตรและเครือข่าย
ทีห่ ลากหลาย ซึง่ จะได้รว่ มงานกันในอนาคตต่อไป และทีส่ ำ� คัญ
มากคือ การทีไ่ กด์รนั เนอร์ได้รจู้ กั กับน้องตาบอด ได้พดู คุย
แลกเปลีย่ นกัน ถึงแม้ชว่ งเวลาสัน้ ๆ แต่กเ็ ป็นช่วงเวลาหนึง่

ทีท่ ง้ั สองคนได้รจู้ กั กัน ใช้เวลาร่วมกัน อย่างน้อย น้องตาบอด
ได้รวู้ า่ ในโลกนีย้ งั มีคนอีกหลายคนทีอ่ ยูร่ ว่ มกันในสังคมกับน้อง
มีความปรารถนาดีตอ่ กัน แรงใจทีส่ ง่ ถึงกันคงเป็นก�ำลังใจให้นอ้ ง
มีรอยยิม้ ได้ คงเป็นพลังเล็กๆ ช่วยหนุนการก้าวเดินไปข้างหน้า
ของชีวติ น้อง ในมุมของไกด์รนั เนอร์คงจะได้เห็นแล้วว่า คนตาบอด
คือคน คนหนึง่ ทีต่ ามองไม่เห็นเท่านัน้ เอง เดินได้ถา้ เราเดินด้วยกัน
วิง่ ได้ถา้ เราวิง่ ด้วยกัน แล้วถ้าวันทีเ่ ราไม่สะดวกไปด้วยกัน จะเกิด
อะไรขึน้ ถ้าอย่างนัน้ เราจะลองหาวิธี หรือประดิษฐ์เครือ่ งมือ
อะไรไหมทีจ่ ะช่วยอ�ำนวยให้คนตาบอดไปไหนมาไหนได้โดยสะดวก
มันคงมีทางออกอีกหลายวิธีถ้าเราลองนัง่ ลงใช้เวลาทีเ่ รามีคิดค้น
ลอง สร้าง นวัตกรรมเพือ่ คนอืน่ ทีม่ คี วามไม่สะดวกในการใช้ชวี ติ
ให้มคี วามสะดวกมากยิง่ ขึน้ ซึง่ จากกิจกรรมนี้ SUT-SEE เชือ่ ว่า
จะตาดีหรือตาบอด เราทุกคนเสมอกัน แล้วเราจะวิง่ ไปด้วยกัน
SUT Run2Gether
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EngageU
ศูนย์รวมบริการประสานพันธกิจสัมพันธ์ มทส.
อาจารย์ ดร. สารัมภ์ บุญมี
รองผู้อ�ำนวยการเทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ถ่ายภาพโดย คุณณราศักดิ์ พันเดช (ลีซอ) และคุณเอกชัย บุญรสศักดิ์

ด้วยบริบทการเป็นมหาวิทยาลัยคูเ่ คียงสังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารีได้มกี ารปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยก�ำหนด
ให้มตี ำ� แหน่งรองอธิการบดีฝา่ ยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
องค์กรชุมชน และในเวลาเดียวกันในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย
ได้จดั ท�ำแผนยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ฯ
และได้รเิ ริม่ โครงการจัดตัง้ ส่วนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
องค์กรชุมชน (EngageU) โดยให้เทคโนธานี หน่วยวิสาหกิจของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลโครงการ มีหลักการการด�ำเนินงาน
ด้านพันธกิจสัมพันธ์ 4 ประการคือ
1. การร่วมคิดร่วมท�ำแบบหุ้นส่วน (Partnerships)
2. การเกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Mutual Benefits)
3. การเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarships)
4. การเกิดผลกระทบทางสังคมทีป่ ระเมินได้ (Measurable
Social Impact)
อนึง่ ด้วยบริบทของการเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และทางการ
แพทย์ จึงมีธรรมชาติของโครงการพันธกิจสัมพันธ์ทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ เป็นโอกาสทีด่ ขี องมหาวิทยาลัย
ทีจ่ ะน�ำนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสร้างประโยชน์ให้แก่สงั คม
และในเวลาเดียวกันก็อาศัยความเชื่อมโยงกับภาคสังคมใน
การพัฒนาโจทย์ให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย อันเป็น
แนวทางที่ดีในการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศฐาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science, Technology and Innovation
based: ST&I) ซึ่งเป็นเฟืองจักรส�ำคัญในการขับเคลื่อนก้าวพ้น
กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Medium Income Countries)
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ อย่างไรก็ดีก็มีความท้าทายใน
การด�ำเนินงานจากการเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางซึง่ ไม่มคี วาม
ช�ำนาญรอบด้านโดยเฉพาะทางด้านศิลปะ สังคม และวัฒนธรรม

จึงเป็นที่มาของการเข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยกับสังคม
(Engagement Thailand) ซึง่ ช่วยให้สามารถเชือ่ มโยงประสานองค์
ความรูก้ บั สถาบันการศึกษาอืน่ ได้อย่างรอบด้านยิง่ ขึน้ EngageU
เปรียบเสมือนหน้าต่างเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับองค์กรชุมชน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีภารกิจโดยสังเขปคือ
1) ส่งเสริมการด�ำเนินการด้านพันธกิจสัมพันธ์ เช่น
จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ให้ความรู้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัย
สนับสนุนเชิงกลไกและนโยบายให้กับคณาจารย์และนักศึกษา
ก�ำหนดนโยบายเชิงพื้นที่
ตลอดจนจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินการด้านพันธกิจสัมพันธ์ เป็นต้น
2) อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินการด้านพันธกิจ
สัมพันธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เข้ากับเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การบริการวิชาการ และการท�ำนุบ�ำรุงศิลวัฒนธรรม
3) ประมวลผลการด�ำเนินการด้านพันธกิจสัมพันธ์
เช่น ติดตามความคืบหน้า สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน เป็นต้น
ความท้าทาย ในการท�ำงานของ EngageU คือ มีธรรมชาติ
ของภารกิจแบบทีต่ อ้ งก้าวข้าม เช่น การส่งเสริมให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงการเรียนการสอนทีก่ า้ วข้ามเกินกว่าการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน การวิจัยที่ก้าวข้ามเกินกว่าห้องปฏิบัติการวิจัย
การบริการวิชาการที่ก้าวข้ามรูปแบบเดิมๆ ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งสองฝ่าย การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ก้าวข้ามความเป็น
กิจกรรมจิตอาสา ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน เป็นต้น
เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ ในช่วงหนึ่งปีของ
การด�ำเนินการ EngageU ได้จัดรูปแบบการให้การสนับสนุน
กับหน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา แบ่งออกเป็น
3 รูปแบบดังต่อไปนี้
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1. EngageU Projects คือการสนับสนุนการท�ำโครงงานของนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
โครงงานของนักศึกษา (Senior projects) โดยโครงงานต้องเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง มีการ
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการของพันธกิจสัมพันธ์ ฝึกฝนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
ทดลองสืบเสาะหาความต้องการขององค์กรชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา และการคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน
2. EngageU Classes คือการสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีรูปแบบสอดคล้องกับหลักการของพันธกิจสัมพันธ์
ด้วยความตระหนักว่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนีม้ คี า่ ใช้จา่ ยและภาระในการจัดการมากกว่าการเรียนการสอนแบบในชัน้ เรียนอย่างเดียว
EngageU จึงให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและอ�ำนวยความสะดวกในการประสานงาน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ให้เวลากับงานด้าน
วิชาการ จัดกิจกรรมถอดบทเรียน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในประชาคมของมหาวิทยาลัย
3. EngageU Initiatives คือการสนับสนุนกิจกรรมชมรมของนักศึกษาที่สอดคล้องกับหลักการของพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้นักศึกษาปรับเปลี่ยนแนวคิดในการจัดกิจกรรมที่เน้นการร่วมคิดร่วมท�ำ  ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และมีความยั่งยืน
มากขึ้น
ในเวลาเดียวกันโครงการนี้มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในการประยุกต์ความสนใจและความช�ำนาญของกลุ่ม
มาสร้างประโยชน์แก่สังคม หรือก่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสังคมหรือเชิงกระบวนการ ซึ่งอาจพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ต่อไป ชมรมกิจกรรมนักศึกษาสามารถเขียนข้อเสนอโครงการและต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมให้การรับรอง โดย EngageU ให้การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายและความรู้ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเช่นเดียวกันกับ EngageU projects  
ในระยะเวลาด�ำเนินการหนึ่งปี EngageU ได้ให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อด�ำเนินโครงการด้านพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
ประเภท 1. โครงงานนักศึกษาด้านพันธกิจสัมพันธ์ (EngageU Projects)
ที่

ชื่อโครงการ

สาขาวิชา
วิศกรรมการเกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

1

การออกแบบเครื่องตัดเส้นหมี่กุดจิก

อาจารย์วันวิสาข์ ทวีชื่นสกุล

2

โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า เครื่องปั้นดินเผาด่าน วิศวกรรมเซรามิก
เกวียนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบริเวณลุ่มน�้ำมูล

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์

3

โครงการจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคม “ของรัก แบ่งปันเพื่อ
การศึกษา”

เทคโนโลยีการจัดการ

อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร

4

แผนที่อินโฟกราฟฟิกรถสองแถวในจังหวัด
นครราชสีมา "สองแถว โคราช"

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล

5

"น�้ำพริกส�ำเร็จรูป" ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มชุมชน
บ้านดอนเปล้า ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม
จ.นครราชสีมา

เทคโนโลยีการจัดการ

อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อด�ำเนินโครงการด้านพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
ประเภท 3. กิจกรรมชมรมนักศึกษาด้านพันธกิจสัมพันธ์ (EngageU Initiatives)
ที่
1

ชื่อโครงการ
โครงการละครเวที 25 ปี มทส. (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี)

สาขาวิชา
ชมรมศิลปะการแสดงมทส.

ประเภท 4. กิจกรรมบรรยายพิเศษ (EngageU Talk)
ที่

ชื่อโครงการ

สาขาวิชา

ชื่อกิจกรรม

1

ฟาร์มสร้างสุข

2

Let’s be a Changemaker

3

นวัตกรรมเพื่อคนพิการ “Socail Innovation for the Blind”

4

EngageU Ep.1 “Eco life กับ ท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร”

เป้าประสงค์นอกของการด�ำเนินการด้านพันธกิจสัมพันธ์
นอกจากจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชน
และมหาวิทยาลัยไปพร้อมกันแล้วยังช่วยก่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในตัวนักศึกษา เช่น ความเป็นผู้น�ำ  (Leaderships)
ความมีจิตอาสา (Volunteerism) ความเคารพผู้อื่น (Mutual Respect) การเข้าร่วมไม่ปฏิเสธสิ่งใหม่ (Participatory) ความตื่นรู้อย่าง
สากล (Global Awareness) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) จริยธรรม (Ethics) ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม
(Social Entrepreneurship) การมีวัฒนธรรมแห่งนวัตกร (Innovative Culture) เป็นต้น อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
ในศตวรรษที่ 21
EngageU มุ่งมั่นที่จะเป็นเฟืองจักรส�ำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกับสังคมอันจะน�ำมาซึ่งการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

1

โครงการ พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อต�ำบล
สุขภาวะ : ประเมินปัญหาและความต้องการเชิงลึก
ของชุมชน และด�ำเนินการพัฒนาน�ำร่องเพื่อการ
พึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ระยะที่ 1

พยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง

2

โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคเทศบาลไชย
มงคล ในรายวิชาปฏิบัติการการสุขาภิบาลอาหาร
และสุขลักษณะอาหาร  (FOOD SANITATION AND
FOOD HYGIENE LABORATORY)

สาธารณสุขสุขศาสตร์

อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์

ผศ.ดร. หนึ่งหทัย ขอผลกลาง
และศิษย์เก่า มทส.
จ�ำนวน 4 ครั้ง

ประเภท 2. รายวิชาที่มีกิจกรรมด้านพันธกิจสัมพันธ์ ( EngageU Classes)
ที่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อ EngageU ได้ที่ :

โครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับองค์กรชุมชน เทคโนธานี
หรืออีเมล์  engage@sut.ac.th  หรือโทร 044-224840
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ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2559

โครงการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมและความเป็น

ผู้ประกอบการ

( SUT – Social Enterprise and
Entrepreneurship Project : SUT SEE )

อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์
หัวหน้าโครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับ
องค์กรชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จากการประกาศนโยบายการเป็น “สถาบันคูเ่ คียงสังคม”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีจงึ ได้นำ� องค์ความรู้ ความเชีย่ วชาญ
และประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยไปสูก่ ารใช้งานจริง ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้
สู่ภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงภาคประชาชน ชุมชน และสังคม
อีกทั้งยังปลูกฝังจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับ
บุคลากรทุกระดับ เพื่อมุ่งจะเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้น เลิศ และเป็น ที่ พึ่ งของสั งคม
และตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินกิจการเพื่อสังคม
โดยประกาศนโยบายในการด�ำเนินกิจการเพือ่ สังคมในปี พ.ศ. 2556
และมอบหมายให้     ฝา่ ยพันธกิจสัมพันธ์กบั องค์กรชุมชนเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกักิจการเพื่อสังคม
อันจะเป็นการบรรลุเป้าหมายการเป็นสถาบันคู่เคียงและเป็นที่พึ่ง
ของสังคมอย่างแท้จริง จึงเป็นทีม่ าของการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
และแผนทีน่ ำ� ทางกิจการเพือ่ สังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ปี พ.ศ. 2558 – 2560 และได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการ
ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมและความเป็นผู้ประกอบการ (SUT
SEE) โดยให้เทคโนธานี หน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ดูแลโครงการ โดยยุทธศาสตร์และแผนที่น�ำทางกิจการ
เพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2558 –
2560 มุ่งเน้นไปที่
1. สร้างความตระหนักรูใ้ ห้บคุ ลากรและนักศึกษามีสว่ นร่วม
ในการรับผิดชอบต่อสังคมและมีความประสงค์ทจี่ ะแก้ไขปัญหา
สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาบุคลากรหลักเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูข้ บั เคลือ่ น
ผูส้ อนในหลักสูตรและรายวิชา และบ่มเพาะด้านกิจการเพือ่ สังคม
3.การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องกิจการเพื่อสังคม
แก่บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง
4. การสร้างและผลิตบัณฑิตและบุคลากรให้เป็น
ผู้ประกอบการทางสังคม
5.
การคิดค้น
สร้างและเผยแพร่นวัตกรรมและ
องค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องทีม่ สี ว่ นในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนใน
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกอบอาชีพ พลังงานหมุนเวียน
การจัดการวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร รวมถึงการน�ำเอา

องค์ความรู้ในโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมมาเชื่อมโยงสู่รูปแบบ
การประกอบอาชีพใหม่ๆ ให้แก่ชุมชน
6. การน�ำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนา
ความเป็นอยู่ของชุมชนและภายใต้การประกาศนโยบายดัง
กล่าว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์
การด�ำเนินการเพือ่ สังคมไว้วา่ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในฐานะเป็นสถาบันที่
มุง่ มัน่ ด�ำเนินกิจการเพือ่ สังคมอย่างยัง่ ยืน” และมีเป้าประสงค์
หลักการด�ำเนินการเพื่อสังคมดังต่อไปนี้ 1) นักศึกษาและ
บุคลากร มีความใส่ใจต่อปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
ต้องการช่วยลดและไม่สร้างปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
2) เพิม่ บัณฑิตทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบการเพือ่ สังคม 3) มหาวิทยาลัย
มี ก ารพั ฒ นาการด� ำ เนิ น การด้ า นกิ จ การเพื่ อ สั ง คมที่ เ ป็ น
รู ปธรรมและมี ผ ลกระทบเชิ งดี ต ่ อสั งคมได้ อย่า งต่อ เนื่อ ง
และยั่งยืน 4) การขยายการวิจัยและการบริการวิชาการไปสู่
ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพื่อสังคม 5) สังคมตระหนักถึง
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นองค์กรที่ด�ำเนินการ
ด้านกิจการเพื่อสังคม ในด้านการด�ำเนินงานด้านกิจการ
เพื่อสังคมและผลลัพธ์ที่คาดหวังระหว่างปี พ.ศ.2558 – 2560
จากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและการระดมความคิดเห็นระหว่าง
คณะกรรมการจัดท�ำร่างแผนยุทธศาสตร์ และแผนที่น�ำทาง
กิจการเพื่อสังคม ได้ข้อสรุปในการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. การผลิตและพัฒนาผูป้ ระกอบการทางสังคม (Social
Entrepreneurship Educational Courses)
2. การส่งนักศึกษาไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา ณ กิจการ
เพื่อสังคมทั้งในและต่างประเทศ
3. การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานด้านกิจการเพือ่ สังคม
และการสร้างปัจจัยแวดล้อมสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย
(Social Enterprise Mover)
4.     การพัฒนาระบบวิจยั นวัตกรรมทางสังคม     (Social
innovation Research System)
5. การพัฒนากิจการเพือ่ สังคมต้นแบบ   (Pilot    Social
Enterprise)
6. การพัฒนากลไกขยายผลกระทบทางสังคมสูส่ าธารณะ

(Social Impact Scaling Mechanism)
7. การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยขั บ เคลื่ อ นของนั ก ศึ ก ษา
(Student Hub)
ภายใต้ระยะเวลาการด�ำเนินงาน 1 ปีทผี่ า่ นมาได้ดำ� เนินงาน
ผ่านกิจกรรมใน 3 รูปแบบ คือ การสร้างและการพัฒนา
ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ด้านกิจการเพือ่ สังคม และการพัฒนาเครือข่ายขับเคลือ่ นนักศึกษา
ซึง่ เป็นการด�ำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการด�ำเนิน
กิจกรรมทีผ่ า่ นมาสามารถกระตุน้ ให้เกิดความตระหนัก และสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจการเพื่อสังคม และทราบถึง
กระบวนการในการหาแนวคิดส�ำหรับการเริ่มต้นประกอบกิจการ
เพื่อสังคม ที่สามารถต่อยอดเป็นกิจการเพื่อสังคมได้ในอนาคต
ซึง่ โครงการดังกล่าวมีผรู้ บั ข้อมูลและร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
จ�ำนวนประมาณ 3,000 คน อีกทั้งมีโอกาสในการสร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานและสถานประกอบการที่ด�ำเนินกิจการเพื่อสังคม
อีกด้วย
จากการด�ำเนินโครงการที่ผ่านมาพบว่าเกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการด�ำเนินงาน คือ คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษายังไม่เข้าใจความหมายของค�ำว่า กิจการเพื่อสังคม
และเข้าใจว่ามีความหมายเดียวกันกับกิจกรรมมหาวิทยาลัยกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (University Social Responsibility:
USR) และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate
Socia Responsibility: CSR) อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารยัง
ท�ำได้ไม่ทั่วถึง จึงส่งผลให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเห็น
ว่าเรื่องกิจการเพื่อสังคมเป็นเรื่องไกลตัว
ส�ำหรับกิจกรรมและโครงการเด่นทีโ่ ครงการส่งเสริมกิจการ
เพื่อสังคมและความเป็นผู้ประกอบการ (SUT – Social Enterprise
and Entrepreneurship Project : SUT SEE) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี      มีส่วนร่วมผลักดันและให้การสนับสนุนมี
ดังต่อไปนี้
1. ทีม Phak Ta-Yay ส่งเสริมการปลูกผักเพือ่ แก้ความเหงา
คนชราในชุมชน สมาชิกทีมนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   เข้ารอบ 10 ทีม
สุดท้าย ในโครงการ Banpu Champions for Change 6

รูปภาพ : ทีม Phak Ta-Yay ส่งเสริม
การปลูกผักเพื่อแก้ความเหงาคนชรา
ในชุมชน

รูปภาพ : โครงการจัดตั้งร้านปันของ
รัก ทีมปันของรัก มทส.
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2. โครงการจัดตั้งร้านปันของรัก ทีมปันของรัก มทส.
สมาชิกทีมนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยี    การจัดการ ชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดท�ำโครงการจัดท�ำแผนศึกษา
ความเป็นไปได้การจัดตั้งร้านปันกัน มทส. โดยเป็น Senior Project
และได้รับการสนับสนุนจากโครงการ SUT SEE
3.   ที ม แลเล ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ กิ จ กรรม
SUT StartupCamp #5 กับไอเดียธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ทีมแลเล เกิดจากการรวมตัวกันของนักศึกษาทีต่ ระหนักถึงปัญหา
สังคมและสิง่ แวดล้อม ความเสือ่ มโทรมทางทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลในภูมลิ ำ� เนาบ้านเกิดของตนเอง จากไอเดียธุรกิจเพือ่ สังคม
ในวันนั้นก�ำลังจะเกิดขึ้นจริแล้วที่เกาะพะลวย ต�ำบลอ่างทอง
อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รูปภาพ : ทีมแลเล ได้รับรางวัลชนะเลิศ
กิจกรรม SUT Startup Camp #5
กับไอเดียธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

รูปภาพ : ทีม SUT SEE และทีม G.3_SUT
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากโครงการ
Making More Health Thailand 2015

4. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่
ทีม SUT SEE U อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ  อาจารย์รัชฎาพร
วิ สุ ท ธากร และที ม G.3_SUT อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง และอาจารย์สิริกร
ขาวบุญมาสิริ   ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากโครงการ Making
More Health Thailand 2015 จัดโดย Ashoka และ Boehringer
Ingelheim ได้รับทุนสนับสนุนจ�ำนวน 50,000 บาท ในการลงมือ
ปฏิบัติตามแผนโครงการธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
ก้าวต่อไปของโครงการส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคมและความ
เป็นผูป้ ระกอบการ(SUT–Social     Enterprise     and     Entrepreneurship
Project : SUT SEE) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคือ การขับ
เคลื่อนกระบวนการกิจการเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบ โดยมีหน้า
ที่รับผิดชอบและสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อการขับเคลื่อนให้เกิด
กิจการเพือ่ สังคมภายในมหาวิทยาลัยและขยายไปสูส่ งั คมภายนอก
และสามารถต่อยอดผลลัพธ์สกู่ ารร่วมสร้างและพัฒนากิจการเพือ่
สังคมอย่างเป็นรูปธรรม
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แนะน�ำ

PACE

(Professional andCommunity Engagement)

โดย ดร นงเยาว์ ศรีพรมสุข
รองผู้ก�ำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
สถาบันคลังสมองของชาติได้จดั โครงการไปแลกเปลีย่ น
เรียนรูแ้ ละสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในนครซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2559
โดยมี ผู ้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และหน่ ว ยงานรวม 33 ท่ า น
เข้าร่วมโครงการ ประเด็นที่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เน้นเรื่อง
International Quality ในทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย อาทิ
การบริหารจัดการ การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และ
การท�ำงานกับสังคม ทัง้ นี้ โปรแกรมทีส่ ง่ เสริมให้นกั ศึกษามีโอกาส
ท�ำงานกับสังคมทีเ่ รียกว่า PACE Unit ของ Macquarie University (MQ)
เป็นโครงการทีม่ คี วามโดดเด่นและมีการด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ
ทั้งมหาวิทยาลัย จึงขอให้ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
PACE (Professional and Community Engagement)
เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของ MQ
ที่มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาปี 2 หรือ ปี 3 ทุกคนของ MQ ได้มี
ประสบการณ์ตรงในการน�ำความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้
เรียนมาไปท�ำงานร่วมกับชุมชน สังคม ธุรกิจอุตสาหกรรม
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่ไม่หวังผลก�ำไร ทั้งที่อยู่ใน
มหาวิทยาลัย ในซิดนีย์ ในออสเตรเลีย และในต่างประเทศ ซึ่ง
ขณะนี้มีภาคีมากกว่า 2100 แห่งเข้าร่วมโครงการ   กิจกรรม
ของ PACE Unit มีทั้งในรูปแบบการฝึกงาน   ฝึกปฎิบัติ
การลงพิ้นที่จริงเพื่อศึกษาดูงาน การวิจัย   การให้ค�ำแนะน�ำ 
การบริการชุมชน และการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  ทั้งนี้
บาง PACE Unit มีกิจกรรมเป็นงานเดี่ยว   บาง Unit เป็น
งานกลุ่ม ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะท�ำงานโครงการ

แบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม
PACE Unit เป็นรายวิชาเลือกที่มีอยู่ในทุกคณะและ
ทุกภาควิชา ซึ่งมีรายละเอียดและกิจกรรมที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละ Unit แต่มักประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ส่วนปฐมนิเทศ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การบริหารจัดการ  ความคาดหวัง และการเตรียมตัวนักศึกษา
ก่อนลงพื้นที่ 2) ส่วนโครงงาน/ประสบการณ์   เป็นส่วนของ
การท�ำงานจริง รวมทั้งมีการ reflect และ mentor  3) ส่วนสรุป
บทเรียนและประเมินผล    ตัวอย่างรายวิชา PACE Unit ใน
ระดับคณะ เช่น FOAR300: Participation and Community
Engagement in Arts, FOHS300: Participation and
Community Engagement in Human Science, FOSC300:
Participation and Community Engagement in   Science
การเลือกเรียน PACE Unit นี้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
ความต้องการและเงื่อนไขของนักศึกษาแต่ละคน  เช่น นักศึกษา
สามารถเลือกลงวิชา PACE UNIT ในคณะหรือหลักสูตร
ของตนเอง หรือ PACE Unit ของคณะอื่นได้ตามความต้องการ  
นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเลือกลง PACE Unit ได้มากกว่า
1 รายวิชา เพื่อเติมเต็มจ�ำนวนหน่วยกิตที่เป็นวิชาเลือกของ
ตน หรือจะเลือกท�ำกิจกรรมของ PACE Unit เพิ่มเติมโดยไม่
คิดเป็นหน่วยกิตก็ได้ ทั้งนี้ แต่ละคณะจะมี PACE staff ที่คอย
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการคัดเลือกและติดต่อประสาน
งานกับภาคีภายนอกเพื่อให้เหมาะสมกับทักษะและสาขาวิชา
ที่นักศึกษาเรียนอยู่

ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://mq.edu.au/about_us/offices_and_units/professional_and_community_engagement/
หรือเข้าฟังการบรรยายของ Ms. Lindie Clark, Academic and Programs Director of PACE  ซึ่งจะมาน�ำเสนอรายละเอียดของ PACE
ในการประชุม 3rd Engagement Thailand Annual Conference ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพจัดที่เขาใหญ่ในระหว่าง
วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 นี้

