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วิกฤติอดุมศึกษา
• สงัคมไม่ตอ้งการบทบาทแบบเดิมๆ 
• ตอ้ง transform ตนเอง 
• เพ่ือเขา้สู่คุณค่าใหม่   มีทรัพยากรหล่อเล้ียงจากการท างาน
• โดยออกจาก พ้ืนท่ีสุขสบาย (comfort zone) สู่พ้ืนท่ีสร้างสรรค ์
• ท างานในลกัษณะ IIEE (Integration, Innovation, Entrepreneur, 

Engagement



ทางรอดอดุมศึกษา

• เป็นปลาอยู่กบัน า้
• ไม่ใช่อยู่บนหอคอย
• สร้างรายได้ ทุนปัญญา ทุนสังคม ผ่านการท างาน 
... USE – University Social Engagement 



ท าภารกิจหลกัอย่างบรูณาการ 
• สร้างคน 
• สร้างความรู้
• ร่วมพฒันาประเทศ
• จรรโลงความดีงาม 

4 = 1 IIEE



ตวัอย่างนวตักรรมการเรียนการสอน
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Traditional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Flipped Class 12 34 56 78 910 1112 Mini Project
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Steps of Classroom Renovation
for Autonomous Learners

In-class 

Activities

Pre-class

Activities

Post-class

Activities

Evaluations

- Questions

- Discussions

Feedbacks

- Reflection

- Response

Class/Module 

Goal(s)

Identification

Perform

Activities

{Re}Check

- Discussion

- Games

Questioning

(Source : Panrat & Jehma, 2014; Panrat, 2014; Panrat, 2015, Panrat, 2018)

Students 

Suggestions

Student Suggestions

Class Activities for

Active Learning

• Coached Problem Solving

• Collaborative Learning

• Online Forum Discussion

• Problem-Based Learning

• Project-Based Learning

• Role-Playing

• Team-Based Problem Solving

• Think-Pair-Share



อ่านเพิม่เตมิไดท้ี่ https://www.gotoknow.org/posts/574821



Think Globally, Act Locally…
From multiple interests of students to the combined choices of 
science, technology, engineering, and mathematics …
for seeking their Opportunities



หน่ึงกิจกรรมเรียนหลายวิชา
ผศ. ดร. อภินนัท ์สุวรรณรักษ ์
คณะเทคโนโลยปีระมงและทรัพยากรทางน ้า  
มหาวิทยาลยัแม่โจ้

วชิา นิเวศวทิยาแหล่งน ้ า  ประมง  ไอที       
สตัวศาสตร์ บริหาร 
เช่ือมโยงกบัการพฒันา นศ.  จิตอาสา 

https://www.gotoknow.org/posts/646690

http://www.erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=2428

รางวลัอาจารยต์น้แบบดา้นการสอน



หน่ึงกิจกรรมเรียนหลายวิชา
ผศ. ดร. อภินนัท ์สุวรรณรักษ ์
คณะเทคโนโลยปีระมงและทรัพยากรทางน ้า  มหาวทิยาลยัแม่โจ้

วชิา นิเวศวทิยาแหล่งน ้า  ประมง  ไอที       
สตัวศาสตร์ บริหาร 
เช่ือมโยงกบัการพฒันา นศ.  จิตอาสา 

บรูณาการศาสตรท์ัง้อาจารย ์และ นักศึกษา



โจทยข์อง Project มาจาก Engagement Partner (s)
• นศ. ไดฝึ้ก integrate & apply ความรู้หลายวิชา/สาขา   ค. ทฤษฎี - ค.
ปฏิบติั ไดฝึ้ก 4=1 & IIEE จบปริญญาไดง้าน 
• มหาวทิยาลยัไดป้ฏิบติัภารกิจหลกั 4=1 (integrated functions) 
• EP ไดน้วตักรรม (innovation)   ขายได ้ กินได ้  พฒันาทอ้งถ่ิน
• ประเทศไทยไดข้บัเคล่ือนการยกระดบัสู่ ปทท. ๔.๐ 



เปิดหลกัสตูร โดยมีข้อตกลง
ความร่วมมือ กบั EP



ตวัอย่างงานวิจยั



รศ. ดร. กฤตพา แสนชยัพร  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  มข. 
https://www.gotoknow.org/posts/616107



แผนงานวจิัย Spearhead 



จากบริหารงานวจิัย (research)
สู่บริหารนวตักรรม (innovation

กลไกระดบัประเทศ



Collaborative Space for Industrial Design
“พืน้ที่” เพ่ือความร่วมมือสร้างนวตักรรม

นครหางโจว (Hangzhou), มณฑลเจอ้เจียง (Zhejiang)  สาธารณรัฐประชาชนจีน









BioLight



เซีย่งไฮ้







ทางรอดของมหาฯ

วชิาการ
แนว

Diffusion

วชิาการ
แนว

Engagement

แนวโน้มโลก

Mindset 
& Culture
Change

ต้องมีการเปลีย่นแปลงขนานใหญ่ (transformation)

www.gotoknow.org/posts/646876 www.gotoknow.org/posts/643493





หลกัการส าคญั
• ร่วมคิดร่วมท า แบบหุน้ส่วน
• เกิดประโยชน์ร่วมกนัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย
• มีการใช ้ค. และเกิดการเรียนรู้
• เกิดผลกระทบต่อสงัคมท่ีประเมินได ้



http://www.knit.or.th/web/wp-
content/uploads/2018/03/PE-in-
UK-book.pdf

https://www.gotoknow.org/posts/t
ags/เรียนรู้มหาวิทยาลยัหุ้นส่วนสงัคมท่ีสห
ราชอาณาจกัร



มหาวิทยาลยัไทย

ศตวรรษท่ี ๑ ศตวรรษท่ี ๒
มหาวทิยาลยั ๔.๐

เนน้
ศาสตร์ทฤษฎี

เนน้
ศาสตร์ปฏิบติั

(Phronesis)



สรปุ บทบาทนกัวชิาการใน USE

• ท างาน IIEE  เช่ือมโยงวชิาการกบัชีวติจริง 
• ช่วยใหศิ้ษยเ์รียนอยา่ง relevant   และอยา่งมีอนาคต 
• ช่วยหารายได ้และสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่มหาฯ ผา่นหุน้ส่วน 
(Engagement Partner(s))
• ร่วมพฒันา วชิาการสายรับใชส้งัคม  เช่ือมโยงกบัวชิาการเชิงทฤษฎี 
• ร่วมพฒันาประเทศไทยสู่ ๔.๐ 


