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รายงานการดําเนินงานของเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกบัสังคม 
(Engagement Thailand: EnT)  

ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2557- 30 มิถุนายน 2561 
          

 
1. ความเป็นมา 

เครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand : EnT) เกิดข้ึนหลังจากท่ี
สถาบันคลังสมองของชาติได้จัดโครงการไปเข้าร่วมประชุม 2013 Engagement Australia และศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยในนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เม่ือเดือนกรกฎาคม 2556 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทย
รวม 13 ท่าน จาก 10 มหาวิทยาลัย/หน่วยงานร่วมเดินทาง  เม่ือกลับมาประเทศไทย สถาบันคลังสมองของ
ชาติ ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการในวันท่ี 30 ตุลาคม 2556 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากการไปเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานดังกล่าว ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบหลักการการจัดต้ังเครือข่ายในลักษณะ
เดียวกับ Engagement Australia และเรียกเครือข่ายนี้ว่า Engagement Thailand (EnT) เพ่ือเป็นกลไกหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมของประเทศให้ดําเนินไปอย่างมียุทธศาสตร์ ท้ังนี้มีการประชุม
สมาชิกผู้ร่วมก่อต้ัง 34 ท่าน จาก มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 26 แห่ง (รายละเอียดมีปรากฏในภาคผนวก 1) เป็น
ครั้งแรกในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 นอกจากนี้ คณะทํางานได้ยกร่างข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ของ 
Engagement Thailand และเสนอต่อท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (ทปอ.) เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์  
2557 และ ทปอ. ได้รับรองการมีเครือข่ายนี้ในวันเดียวกัน รวมท้ังได้ส่งหนังสือเชิญชวนมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้
สมัครเป็นสมาชิกของเครือข่ายอีกด้วย 
 
2. การบริหารจัดการเครือข่าย EnT 

• เป็นรูปแบบเครือข่าย มีสมาชิกโดยสมัครใจ เสียค่าสมาชิกรายปี 

• ประเภทสมาชิก 
o ประเภทองค์กร  ค่าสมาชิก 15,000 บาท/3ปี  
o ประเภทบุคคล ค่าสมาชิก 3,000 บาท ตลอดชีพ 

• ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการเครือข่าย ประกอบด้วย 
o คณะกรรมการอํานวยการ  

� ปีแรกคัดเลือกจากท่ีประชุมสมาชิกผู้ร่วมก่อต้ัง 

� ปีต่อๆ ไปคัดเลือกจากท่ีประชุมสมาชิก จํานวน 21 คน 

� มีวาระ 1 ปี   

� มีหน้าท่ีกําหนดนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม  

� รายนามของคณะกรรมการอํานวยการในแต่ละปี มีปรากฏในภาคผนวก 2 
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o คณะอนุกรรมการวิชาการ 

� แต่งต้ังโดยคณะกรรมการอํานวยการ มีวาระ 1 ปี   

� มีหน้าท่ีส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการจากงานเพ่ือสังคมท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ  

� รายนามของคณะอนุกรรมการวิชาการในแต่ละปี มีปรากฏใน ภาคผนวก 3 
o คณะอนุกรรมการเครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์ 

� แต่งต้ังโดยคณะกรรมการอํานวยการ  มีวาระ 1 ปี   

� มีหน้าท่ีหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานเพ่ือสังคมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

� อย่างไรก็ตาม ในปีท่ี 2 ของการจัดต้ังเครือข่าย มีการรวมภาระหน้าท่ีของ
คณะกรรมการเครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์ ไว้กับ คณะอนุกรรมการวิชาการ เพราะ
กรรมการมีภารกิจมาก 

� รายนามของคณะอนุกรรมการเครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์ในปีแรก มีปรากฏใน 
ภาคผนวก 4 

o เลขาธิการ มี 2 ประเภท คือ  

� เลขาธิการสําหรับคณะกรรมการอํานวยการ และคณะอนุกรรมการของเครือข่าย 
ได้แก่ สถาบันคลังสมองของชาติ ในฐานะผู้ร่วมก่อต้ัง  

� มหาวิทยาลัยท่ีรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจําปี ทําหน้าท่ีเป็นสํานักงาน
เลขาธิการในการจัดการประชุมประจําปีของเครือข่าย โดยทํางานประสานกับ
สถาบันคลังสมองของชาติ 
 

3. สมาชิกเครือข่าย EnT (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561) 
 

ประเภทสมาชิก 
ปี พ.ศ. 

รวมท้ังสิ้น 
2557 2558 2559 2560 2561 

องค์กร 46 - 8 2 - 56 
บุคคล 9 4 1 1 3 18 

        รวม 55 4 9 3 2 74 
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รายละเอียดสมาชิกประเภทองค์กร 
ลําดับท่ี ประเภทมหาวิทยาลัย จํานวน (แห่ง) 

1 มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในกํากับของรัฐ 23 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฎ 15 
3 มหาวิทยาลัยเอกชน 9 
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 
5 หน่วยงานของรัฐ 2 
 รวม 56 

 
รายนามสมาชิกประเภทองค์กร และบุคคล มีปรากฏในภาคผนวก 5 
 
4. กิจกรรมท่ีได้ดําเนินการมาแล้วในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา (พฤษภาคม 2557 - มิถุนายน 2561) 

4.1 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  เพ่ือกําหนดทิศทางและแผนงานท่ีจะดําเนินการต่อไป ซ่ึงท่ี
ประชุม มีมติและให้นโยบายหลายประการ อาทิเช่น 

1) ให้มีการพัฒนากรอบแนวคิด หลักการ และ วิธีปฏิบัติในด้านการทํางานพันธกิจมหาวิทยาลัย
เพ่ือสังคม เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกัน 

2) ให้มีการรวบรวมกรณีศึกษาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมของมหาวิทยาลัยท่ีเป็น
สมาชิกก่อน เพ่ือเผยแพร่ออกไปในรูปหนังสือ และควรมีการจัดทํา template เพ่ือรวบรวม
กรณีศึกษาให้เป็นรูปแบบเดียวกัน   

3) ให้มีการสํารวจสถานะของเครือข่าย หลังการดําเนินงาน 3 ปี เพ่ือประโยชน์ในการกําหนด
โครงสร้าง รูปแบบ และ สถานะทางกฎหมายของเครือข่ายต่อไป 

4.2 การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ  เพ่ือปรึกษาหารือและกําหนดแนวทางในการนํานโยบายท่ีได้
จากคณะกรรมการอํานวยการมาปฏิบัติให้บังเกิดผล รวมท้ังสร้างเครื่องมือ และจัดกิจกรรมทาง
วิชาการเพ่ือหนุนเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม อาทิเช่น 

1) การพัฒนากรอบแนวคิด หลักการ แนวปฏิบัติ ท่ีจําเป็นต่อการทํางานมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม 
2) การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือสํารวจสถานภาพงานมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมของสมาชิกประเภท

องค์กร เพ่ือให้ทราบสถานะภาพปัจจุบันอันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือการหนุน
เสริมต่อไป 

3) การพัฒนากรอบและวิธีการทํางาน และเกณฑ์ท่ีใช้ในการรวบรวมกรณีศึกษางานพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมของสมาชิก 

4) การสํารวจสถานภาพปัจจุบันของเครือข่าย Engagement Thailand เพ่ือทราบความคิดเห็น
และความต้องการของสมาชิกเก่ียวกับรูปแบบ  โครงสร้างการบริหารงาน บริการ รวมท้ัง 
สถานะทางกฎหมายของเครือข่าย 
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รายละเอียดโดยสังเขปของท้ัง 4 งาน มีนําเสนอในลําดับต่อไป 
 

4.3 การพัฒนากรอบแนวคิด หลักการ แนวปฏิบัติ ท่ีจําเป็นต่อการทํางานมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม มี
รายละเอียดดังนี้  
 
หลักการในการทํางานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม ในพันธกิจหลักทุกด้านของ

มหาวิทยาลัย มีหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่ 
1) ร่วมคิดร่วมทําแบบหุ้นส่วน (Partnership)  
2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) 
3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship)  
4) เกิดผลกระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้ (Social impact)  
 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยรับรู้และยอมรับคุณค่า (values) วัฒนธรรม (culture) ความรู้และทักษะ 

(knowledge and skills) ของสังคม และทํางานท่ีเกิดประโยชน์แก่ท้ังสองฝ่ายร่วมกัน 
2) มหาวิทยาลัยต้องกําหนดเรื่องพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมไว้ในระบบกํากับดูแล 

นโยบายและแผนการดําเนินการ งบประมาณ หลักสูตร รวมถึงวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 
3) ในการทําวิจัยร่วมกันนั้น ต้องร่วมกันพัฒนาโจทย์และวิธีการท่ีครอบคลุมท้ังในเชิง

วิชาการและประเด็นของสังคม 
4) ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนนั้น ต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการเรียนรู้ของ

นักศึกษา และต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
5) มหาวิทยาลัยและสังคมทํางานร่วมกันในการติดตามความร่วมมือ วัดผลกระทบ ประเมิน

ผลลัพธ์ และปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมท่ีทําร่วมกัน 
6) เป้าหมายสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางท่ีดีข้ึน และสร้าง engaged 

citizens ซ่ึงรวมถึงนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  

ท้ังนี้ สังคม หมายรวมถึง กลุ่มบุคคลท่ีอาจเชื่อมโยงกับชุมชนท้ังในมิติของพ้ืนท่ี ความ
สนใจร่วมกัน อัตลักษณ์ สถานท่ีทํางาน ชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงกันท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
หรืออยู่ในภาคส่วนเดียวกัน ชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนท่ีมีความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีข้อจํากัดท้ังในเชิง
พ้ืนท่ี ภูมิภาค และประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษย์เก่า 
และชุมชนพ้ืนเมือง เป็นต้น 
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4.4  การสํารวจสถานภาพการทํางานเพ่ือสังคมของมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้ดําเนินการในปี 2558  
1) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ a) ให้ทราบสถานภาพการทํางานเพ่ือสังคมของมหาวิทยาลัยใน

ประเทศไทย ท้ังในเรื่องการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ รูปแบบและ
กระบวนการการดําเนินการ ภาคีท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  b) เพ่ือทราบ
ความต้องการของคณะ/สํานัก/ศูนย์ ในการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม  c) เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการรวบรวมกรณีศึกษาและวิธีปฏิบัติท่ีดีของการทํางานมหาวิทยาลัยกับสังคม
ของประเทศไทย 

2) แบบสํารวจนี้ได้นํา The EDGE Tool ของ National Co-ordinating Centre for Public 
Engagement (NCCPE) ของสหราชอาณาจักรมาประยุกต์ใช้  ท้ังนี้ แบบสํารวจนี้
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  ส่วนท่ี 1 : ว่าด้วยสถานะในมิติต่าง ๆ ของสถาบันในด้านพันธกิจต่อ
สังคม 3 หมวด    (หมวดท่ี 1 ว่าด้วยปรัชญาและเป้าหมาย (purpose) หมวดท่ี 2 ว่าด้วย
กระบวนการ (process) หมวดท่ี 3 ว่าด้วยคนท่ีเก่ียวข้อง (people)  ส่วนท่ี 2 : ว่าด้วยการ
สนับสนุนท่ีผู้ตอบแบบสํารวจเห็นว่าจําเป็นในการขับเคลื่อนพันธกิจต่อสังคมของคณะ/
สํานัก/ศูนย์ 

3) ผลการสํารวจ พบว่า มหาวิทยาลัยท่ีตอบแบบสํารวจ มีปรัชญาและเป้าหมายในระดับท่ีดี แต่  
process ในด้าน โอกาสในการเรียนรู้ของบุคคลากร และการให้โอกาสนักศึกษาและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม ยังอยู่ในระดับน้อย  

4.5  การรวบรวมกรณีศึกษาการทํางานเพ่ือสังคมของมหาวิทยาลัยท่ีเป็นสมาชิก ตามนโยบายของ
คณะกรรมการอํานวยการ จํานวน 100 กรณีศึกษา ระหว่างกลางปี 2557-2559 โดยมีข้ันตอนดังนี้  

1) การกําหนดเกณฑ์ และค่าถ่วงน้ําหนักในการประเมินกรณีศึกษา 
2) การกําหนดกระบวนการคัดเลือกกรณีศึกษา 
3) การพัฒนากรอบการเขียนกรณีศึกษา 
4) การประกาศรับสมัครกรณีศึกษาจากสมาชิก 
5) การประเมิน พิจารณา กลั่นกรอง กรณีศึกษา 
6) คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน 
7) แจ้งผลการพิจารณาแก่สมาชิก 
8) สมาชิกพัฒนากรณีศึกษาเพ่ือการเผยแพร่ 
9) คณะอนุกรรมการวิชาการจัดทํารูปเล่มและเผยแพร่กรณีศึกษาไทยในปี 2559 ชื่อ  “ประมวล

บทความวิชาการกับสังคม”  โดยมีฉบับอิเล็กทรอนิกส์ให้ดาวน์โหลดด้วยท่ีเว็บไซต์ของ 
Engagement Thailand 
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4.6  การจัดประชุมทางวิชาการประจําปีของ EnT  ครั้งท่ี 1-5 โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นเจ้าภาพ 
ร่วมกับ สกอ. และ สถาบันคลังสมองของชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ครั้งท่ี วันท่ี เจ้าภาพ ช่ืองาน สถานท่ี 
1 28-29 สิงหาคม 

2557 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ University Engagement and 

Social Enterprise: experiences 
from the UK and Thailand 

โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน  
จังหวัดเชียงใหม่ 

2 27-29 สิงหาคม 
2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย สงขลา 

University Engagement: driving 
force to sustainability 

โรงแรมบี พี  ส มิหลาบีช     
รีสอร์ท จังหวัดสงขลา 

3 6-8 กรกฎาคม 
2559 

มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี   
สุรนารี 

University-Community 
Convergence 

The Greenery Resort 
Khao Yai  
จังหวัดนครราชสีมา 

4 5-7 กรกฎาคม 
2560 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย University Social Commitment 
in a Challenging Century 

หอประชุมใหญ่  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

5 11-13 
กรกฎาคม 

2561 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

A better way for social impact 
creation and social inequality 
reduction 

หอดนตรีและการแสดง
อโศกมนตรี ชั้น 4 อาคาร
นวัตกรรม ศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช บัวศรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 
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4.7 การจัดโครงการไปเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ท่ีเก่ียวข้องกับงานมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม และดู
งานมหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร  ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย โดยจัด
ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับท่ี วันท่ี รายการ ประเทศ 
1 19-26 กรกฎาคม 

2557 
เข้าร่วมประชุม 2014 Engagement Australia Conference: 
Engage and innovate for sustainability” และร่วมเสนอ
กรณีศึกษาของประเทศไทยและดูงานมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย  
(U Sydney/UTS/La Trobe U/ 

ออสเตรเลีย 

2 4-10 ตุลาคม 2557 ดูงานมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรประเด็น University 
engagement for regional development (U Salford/ U 
Manchester/U Northampton/U Cambridge/ UCL) 

สหราชอาณาจักร 

3 17-21 พฤศจิกายน 
2557 

เข้าร่วมประชุม 2014 AsiaEngage Conference ท่ีบาหลี และ
นําเสนอกรณีศึกษาไทย 

อินโดนีเซีย 

4 27 พฤศจิกายน – 
2 ธันวาคม 2559 

เข้าร่วมประชุม 2016 Engage Conference จัดโดย National  
Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) และ
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย (U West of England/U Bath/Robotics 
Lab/Enterprise Zone) 

สหราชอาณาจักร 

5 2-10 ธันวาคม 
2560 

เข้าร่วมประชุม 2017 Engage Conference จัดโดย National  
Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) และ
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย (U West of England/U 
Bristol/Airbus/UCL/Queen Mary U London) 

สหราชอาณาจักร 

6 24 พฤศจิกายน –  
2ธันวาคม 2561 

จะเข้าร่วมประชุม 2018 Engage Conference จัดโดย National 
Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) และ
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในสกอตแลนด์   

สกอตแลนด์ 

 
4.8 การประเมินโครงการ Engagement Thailand หลังจากดําเนินงานมาแล้ว 4 ปี ดําเนินการโดย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561  
4.9 การผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

1) เอกสารโบรชัวร์แนะนํา EnT ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2) EnT Digest เล่มท่ี 1-4 
3) ประมวลบทความวิชาการเพ่ือสังคม, 2559 
4) เว็บไซต์ www.engagementthailand.org 
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4.10 การหมุนเวียนสํานักเลขาธิการของ EnT เพ่ือจัดประชุมทางวิชาการประจําปีในช่วง 2558-2561 
จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

ลําดับ สํานักเลขาธิการเครือข่าย สํานักเลขาธิการเพ่ือจัดประชุม
ประจําปี 

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.) 
 

1 สถาบันคลังสมองของชาติ สถาบันคลังสมองของชาติ 2556 - 2558 
2 สถาบันคลังสมองของชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2558 - 2559 
3 สถาบันคลังสมองของชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 - 2560 
4 สถาบันคลังสมองของชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560 - 2561 

 
 
5. รายงานทางการเงินของ Engagement Thailand (EnT) 
 

งบดุลแสดงฐานะการเงิน   
ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

            (หน่วย : บาท)  
ประเภทสินทรัพย์ 

เงินฝากธนาคาร                31,990.13  
เงินยืมทดรองจ่าย              500,000.00  
รวม              531,990.13  

ประเภทหนี้สินและทุน   
รายได้สูง (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นปี     507,809.44 
รายได้สูง (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสําหรับปี       24,180.69 
รวม             531,990.13  
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งบรายได้-ค่าใช้จ่าย (สะสม) 
สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

          (หน่วย : บาท)  

รายได้ รายได้จากการสมัครเป็นสมาชิก 
    ค่าสมาชิกประเภท-องค์กร              885,000.00  
    ค่าสมาชิกประเภท-บุคคล                54,000.00  
                รวม   รายได้ค่าสมาชิก              939,000.00  
รายได้อ่ืน   
    ดอกเบ้ียรับ-จากธนาคาร                  9,946.83  
    รายได้ท่ัวไป                        0.49  
                รวม   รายได้อ่ืน                  9,947.32  
รวม รายได้ท้ังหมด               948,947.32  

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย   
    ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง-ในประเทศ                  6,080.00  
    ค่าจ้างทําวิดีทัศน์/วิดีโอ                25,000.00  
    ค่าจ้างเหมาบริการ                96,419.75  
    ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับระบบ IT                34,000.00  
    ค่าธรรมเนียมธนาคาร                     852.00  
    ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม                50,627.00  
    ค่าใช้สอยอ่ืนๆ                  2,663.91  

รวม              215,642.66  
ค่าวัสดุ   
    ค่าวัสดุสํานักงาน                  1,880.00  
    ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ โฆษณาและเผยแพร่              179,419.53  

รวม              181,299.53  
ค่าสาธารณูปโภค   
    ค่าไปรษณีย์/แสตมป์                20,015.00  

รวม                20,015.00  
รวม ค่าใช้จ่ายท้ังหมด              416,957.19  

รวม  รายได้มากกว่า 
ค่าใช้จ่าย                531,990.13  



 

 

10 

 
 
 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก 1: รายชื่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงานสมาชิกผู้ร่วมก่อต้ังเครือข่าย Engagement Thailand (EnT) 
ภาคผนวก 2: รายนามคณะกรรมการอํานวยการของ EnT 
ภาคผนวก 3: รายนามคณะอนุกรรมการวิชาการ 
ภาคผนวก 4: รายนามคณะอนุกรรมการเครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์ ปี 2557-58 
ภาคผนวก 5: รายนามสมาชิก Engagement Thailand 
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ภาคผนวก 1:  
รายช่ือมหาวิทยาลัย/หน่วยงานสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่าย Engagement Thailand (EnT) 

 
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
5. มหาวิทยาลัยมหิดล 6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
7. มหาวิทยาลัยบูรพา 8. มหาวิทยาลัยนครพนม 
9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 20. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ 
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 22. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
23. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 24. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
25. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 26. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 

ภาคผนวก 2:  
รายนามคณะกรรมการอํานวยการของ EnT 

 
ภาคผนวก 2.1: รายนามคณะกรรมการอํานวยการ ปี 2557 - 2558 

 
1. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ประธาน 
2. ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) กรรมการ 
3. ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) กรรมการ 
4. ศ คลินิก นพ พรชัย มูลพฤกษ์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)  
   (เดิม คือ ผศ.ทพ.พีระ สิทธิอํานวย) 

กรรมการ 
 

5. รศ.นพ.อํานาจ อยู่สุข (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) กรรมการ 
6. ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) กรรมการ 
7. ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) กรรมการ 
8. รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) กรรมการ 
9. ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร (มหาวิทยาลัยพะเยา) กรรมการ 
10. ดร.วิสิทธิ ์ล้อธรรมจักร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) กรรมการ 
11. รศ.มุกดา สุขสวัสด์ิ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) กรรมการ 
12. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) กรรมการ 
13. ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรรมการ 
14. ดร. ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) กรรมการ 
15. ดร.วัฒนา รัตนพรหม (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) กรรมการ 
16. ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการ 
17. ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี กรรมการ 
18. ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ 
19. รศ.ดร.อัมพร ศรีเสริมโภค (มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย) กรรมการ 
20. ผู้แทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรรมการ 
21. ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) กรรมการ 
22. ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง (สถาบันคลังสมองของชาติ) กรรมการและเลขาธิการ 
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ภาคผนวก 2.2 รายนามคณะกรรมการอํานวยการ ปี 2558 - 2559 
 

1. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประธาน 

2. ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ 

3. รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ 

4. ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 

5. รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ 

6. รศ.มุกดา สุขสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการ 

7. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กรรมการ 

8. ผศ.ดร.เจษฎา ม่ิงฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ 

9. ดร.วัฒนา รัตนพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธ์านี กรรมการ 

10. รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 

11. ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการ 

12. ผศ.ดร.วันวร จะนู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรรมการ 

13. ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการ 

14. ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง สถาบันคลังสมองของชาติ กรรมการ 

15. ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรรมการและเลขาธิการ 
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ภาคผนวก 2.3: รายนามคณะกรรมการอํานวยการ ปี 2559 - 2560 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประธาน 
2. รศ. ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
4. รศ. ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรรมการ 
6. รศ. ดร.ชาญวิทย ์ เทียมบุญประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ 
7. รศ. สุวัจน์  ธัญรส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการ 
8. อาจารย์ ธัญนันท์  วรเศรษฐพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 
กรรมการ 

9. ผศ.ดร.เจษฎา  ม่ิงฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ 
10 ผศ. ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธ์านี กรรมการ 
11. รศ. ดร.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
12 รศ. ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการ 
13. อาจารย์ ดร.พีรยา  หาญพงศ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการ 
14. อาจารย์ ดร.พงศ์ภัทร  อนุมัติราชกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการ 
15. ผศ.ดร.วันวร  จะนู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรรมการ 
16. ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการ 
17. รศ. ดร.พีรเดช  ทองอําไพ สถาบันคลังสมองของชาติ กรรมการ 
18. ศ. นพ ดร.นรินทร์  หิรัญสุทธิกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการและเลขาธิการ 
19. รศ.ดร.สรันยา  เฮงพระพรหม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขาธิการ 
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ภาคผนวก 2.4: รายนามคณะกรรมการอํานวยการ ปี 2560 - 2561 
 

1. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประธาน 
2. รศ. ดร.นงนิตย์ ธีรวัฒนสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ 
3. ผศ. ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ 
4. รศ. ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ 
5. ผศ. ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการ 
6. ศ. นพ. ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธกุิล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ 
7. ผศ. ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี 
กรรมการ 

8. อาจารย์ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

กรรมการ 

9. ผศ. ดร.เจษฎา ม่ิงฉา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ 
10. ผศ. ดร.พัชรศักด์ิ อาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ 
11. ผศ. ดร.ณรงค์ศักด์ิ จักรกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรรมการ 
12. รศ. ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา กรรมการ 
13. ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการ 
14. ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการ 
15. ผศ. ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรรมการ 
16. ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการ 
17. รศ. ดร.พีรเดช ทองอําไพ สถาบันคลังสมองของชาติ กรรมการ 
18. รศ. ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการและเลขาธิการ 
19. รศ. ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
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ภาคผนวก 3:  
รายนามคณะอนุกรรมการวิชาการ 

 

ภาคผนวก 3.1: รายนามคณะอนุกรรมการวิชาการปี 2557 - 2558 
 

 1.   ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ประธาน 
 2.   ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) อนุกรรมการ 
 3.   ผศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) อนุกรรมการ 
 4.   ผศ.ทพ.พีระ สิทธิอํานวย หรือ ผศ.พิเศษเนตร หงส์ไกรเลิศ      

(มหาวิทยาลัยมหิดล) 
อนุกรรมการ 

 5.   รศ.นพ.อํานาจ อยู่สุข หรือ รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

อนุกรรมการ 

 6.   ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) อนุกรรมการ 
 7.   ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) อนุกรรมการ 
 8.   ดร.วัฒนา รัตนพรหม (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) อนุกรรมการ 

 9.   รศ. ดร. มุกดา สุขสวัสด์ิ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) อนุกรรมการ 
10.  ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร (สถาบันคลังสมองของชาติ) อนุกรรมการและเลขานุการ 
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ภาคผนวก 3.2: รายนามคณะอนุกรรมการวิชาการปี 2558 - 2559 
 

1. ศ.นพ.ดร.นรินทร์  หิรัญสุทธิกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธาน 

2. ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุกรรมการ 

3. รศ.ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุกรรมการ 

4. ศ.คลินิก พรชัย มูลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 

5. รศ.ดร.ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ 

6. รศ.มุกดา  สุขสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุกรรมการ 

7. ผศ.ดร.นุกูล  อินทระสังขา มหาวิทยาลัยทักษิณ อนุกรรมการ 

8. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธ์านี อนุกรรมการ 

9. ผศ.ดร.เจษฎา  ม่ิงฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุกรรมการ 

10. ดร.กุลธิดา  จันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสยาม อนุกรรมการ 

11. ศ.ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง สถาบันคลังสมองของชาติ อนุกรรมการ 

12. ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร สถาบันคลังสมองของชาติ อนุกรรมการและเลขานุการ 

13. รศ.ดร.สรันยา  เฮงพระพรหม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ภาคผนวก 3.2: รายนามคณะอนุกรรมการวิชาการปี 2559 - 2560 
 

1. ศ.นพ. ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธาน 
2. ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุกรรมการ 
3. รศ. ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุกรรมการ 
4. รศ. สุวัจน์  ธัญรส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั อนุกรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.วัฒนา  รัตนพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธ์านี อนุกรรมการ 
6. ผศ. ดร.เจษฎา  ม่ิงฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุกรรมการ 
7. ผศ. ดร.ชลธี โพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.พีรยา  หาญพงศ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อนุกรรมการ 
9. ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
10. ผศ. ดร.วันวร  จะนู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อนุกรรมการ 
11. ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อนุกรรมการ 
12. ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อนุกรรมการ 
13. รศ. ดร.พีรเดช ทองอําไพ สถาบันคลังสมองของชาติ อนุกรรมการ 
14. ผศ. ดร.พิรงรอง  รามสูต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
15. รศ. น.สพ. ดร.กฤษ อังคนาพร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
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ภาคผนวก 3.4: รายนามคณะอนุกรรมการวิชาการปี 2560 - 2561 
 
1. รศ. ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ีปรึกษา 
2. ศ. นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             ท่ีปรึกษา 
3. รศ. ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประธาน 
4. รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อนุกรรมการ 
5. รศ. ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อนุกรรมการ 
6. ดร.จเร สุวรรณชาต   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุกรรมการ 
7. ดร.วัฒนา รัตนพรหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธ์านี  อนุกรรมการ 
8. ผศ. ดร.เจษฎา ม่ิงฉาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  อนุกรรมการ 
9. ผศ. ดร.ชลธี โพธิ์ทอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   อนุกรรมการ 
10. ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   อนุกรรมการ 
11. ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล   อนุกรรมการ 
12. ผศ. ดร.จรรยา พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   อนุกรรมการ 
13. ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อนุกรรมการ 
14. ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อนุกรรมการ 
15. รศ. ดร.พีรเดช ทองอําไพ  สถาบันคลังสมองของชาติ   อนุกรรมการ 
16. ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
17. ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ภาคผนวก 4:  
รายนามคณะอนุกรรมการเครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์ ปี 2557-58 

 
1. รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ  (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ประธาน 
2. รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา  (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) อนุกรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร  

หรือ ดร. กิตติ สัจจาวัฒนา  
(มหาวิทยาลัยพะเยา) อนุกรรมการ 

4. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) อนุกรรมการ 
5. ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ  (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) อนุกรรมการ 
6. ผศ. พัชริน ดํารงกิตติกุล  (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) อนุกรรมการ 
7. นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์  (สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ) อนุกรรมการ 
8. ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร   (สถาบันคลังสมองของชาติ) อนุกรรมการและเลขานุการ 
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ภาคผนวก 5:  
รายนามสมาชิก Engagement Thailand 

 
ภาคผนวก 5.1: รายนามสมาชิกประเภทองค์กร (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561) 
 

ลําดับ รายช่ือองค์กร ผู้แทนองค์กร ผู้แทนสํารอง 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ดร.นรินทร์  หิรัญสุทธิกุล รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม 

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา 

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล นางสุนี พนันตา 

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

น.ส.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ นายสิปปะ ด้วงผึ้ง 

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ ผศ.ดร.เจษฎา ม่ิงฉาย 

6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ ศรีประทีป 

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ นายรังสรรค์ พรมเด่ือ 

8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน นายทศพร ทองเท่ียง 

10 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดร.พิจิตต รัตตกุล นางมัณฑนา ชูติกาญจน์ 

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล ดร.วัฒนา รัตนพรหม 

12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข รศ.ดร.ชวลิต ถ่ินวงศ์พิทักษ์ 

13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง 

14 มหาวิทยาลัยสยาม ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ น.ส.หญิง ซานี ่

15 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ นายอาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ 

16 มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา ผศ.ดร.พรพันธ์ เขมคุณาสัย 

17 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต รศ.นพ.อํานาจ อยู่สุข 
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ลําดับ รายช่ือองค์กร ผู้แทนองค์กร ผู้แทนสํารอง 

18 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสุข 

19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผศ.รุจา ทิพย์วารี รศ.มุกดา สุขสวัสด์ิ 

20 วิทยาลัยดุสิตธานี คุณวีรา พาสพัฒนพาณิชย์  

21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์ รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ ดร.จักรพงษ์ เจือจันทร์ 

22 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผศ.ดร.ปุ่น เท่ียงบูรณธรรม 

23 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์ 

24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-
สุวรรณภูมิ 

รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ ดร.ดิเรก ฉิมชนะ 

25 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ดร.เลิศชาย ศิริชัย อ.ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร 

26 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ คุณประภัตรา ปักกัดตัง 

27 มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ 
 

อ.ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย 
 

28 มหาวิทยาลัยนครพนม คุณพัฒน์ธวัตร์ เอ่ียมสม คุณศุภวารี วงศ์ปทุม 

29 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์ 

30 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย รศ.วรวุฒิ เทพทอง 

31 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ ผศ.วันดี เภาคํา 

32 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย คุณลลิดา ปรีดากรณ์ 

33 มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ ดร.กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์ 

34 มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง 

35 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รศ.ดร.ณภัทร น้อยน้ําใส 

36 มหาวิทยาลัยนเรศวร นายปริญญา ปานทอง ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ 

37 มหาวิ ทยาลั ย เทคโน โลยี ร าชมงคล     
พระนคร 

ดร.สิงแก้ว ป๊อกเท่ิง ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ 
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ลําดับ รายช่ือองค์กร ผู้แทนองค์กร ผู้แทนสํารอง 

38 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผศ.ดร.วันวร จะนู อ.ถวัลย์ แตงไทย 

39 มหาวิ ทยาลั ย เทคโน โลยี ร าชมงคล
ตะวันออก 

นายธนะวัฒน์ ชนะวรรโน นางสาวปราณี มีศิริสุข 

40 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร ์

41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร  

42 มหาวิทยาลัยพะเยา ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี รศ.ดร.สุภกร พงศ์บางโพธิ์ 

43 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.พนม วิญญายอง ดร.ต่อพันธ์ ทันดร 

44 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อาจารย์พิสมัย ประชานันท์ 

45 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม ผศ.ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม 

46 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นายสาคร สร้อยสังวาลย์ ดร.ชนิกานต์ คุ้มนก 

47 คณะบุคคลน้ําด่ืม USR  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์  

48 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  รศ.ดร.จิระพันธ์ ห้วยแสน นายพัฒนา พ่ึงพันธุ์ 

49 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล 

50 มหาวิทยาลัยบูรพา ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ 

51 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิร ิ  

52 วิทยาลัยนครราชสีมา นางวิไลลักษณ์ เชาว์พลกรัง นาวสาวสุกัญญา ใจอดทน 

53 สถาบันคลังสมองของชาติ รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ น.ส.พัชยา มาสมบูรณ์ 

54 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล 

55 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ บ้ า น ส ม เ ด็ จ
เจ้าพระยา 

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ 
อยุธยา 

56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายจงรัก รัชรินทร์รัตน์ นายชูเกียรคิ รักซ้อน 
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ภาคผนวก 5.2: รายนามสมาชิกประเภทบุคคล  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561) 
 

ลําดับ รายช่ือสมาชิก หน่วยงาน 

1 ผศ.ดร.ฐิรชญา มณีเนตร กลุ่มวิชาการท่องเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ 

3 ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

4 รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5 ผศ.ดร.รสสุคนธ์ ศุนาลัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

6 ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

7 รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8 รศ.ดร.สุรชัย จวิเจริญสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9 อ.พิสมัย ประชานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

10 คุณกาญจนา เข่งคุ้ม ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

11 ศ.ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

12 ดร.ปริญญา สร้อยทอง สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13 รศ . ด ร .พนอ เนื่ อ ง  สุ ทั ศน์  ณ 
อยุธยา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

14 ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 

15 ศ.ยุวดี เปรมวิชัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

16 ศ ดร วิจิตร ศรีสอ้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

17 อ.ธิติพันธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

18 ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

 


