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May 16 , 2014, at 13.00-16.30 hr.
at Sapphire 111 room, IMPACT Forum
Muang Thong Thani
www.engagementthailand.org

กํา หนดการ
วั น เป ด ตั ว Engagement Thailand (EnT)
วั น ศุ ก ร ที่ 16พฤษภาคม 2557เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห อ งแซฟไฟร 1 11อิ ม แพ็ ค ฟอรั่ ม 1 ถนนแจ ง วั ฒ นะ กรุ ง เทพฯ
13.00-13.30

ลงทะเบียน

13.30–13.45

กล่าวนํา
โดย ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง
เลขาธิการ Engagement Thailand

13.45-14.15

ทําไมต้องมี “Engagement Thailand (EnT)”?
โดย ศ.ดร.วิจติ ร ศรีสอ้าน
ประธานคณะกรรมการอํานวยการ Engagement Thailand

14.15-14.45

ประสบการณ์การบริหารจัดการ “Engagement Australia”
By Prof Pierre Viljoen
Chair of Engagement Australia Board

14..45-15.00

บทบาทของคณะอนุกรรมการวิชาการและการพัฒนาการเรียนรู้ ของ Engagement Australia
By Dr.Megan Le Clus, Director and member of Scholarship & Professional Learning
Committee, Engagement Australia

15.00-16.30

การประชุมเครือข่าย Engagement Thailandครั้งที่ 1
 แนะนําคณะกรรมการอํานวยการเครือข่าย Engagement Thailand (EnT)

โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมการอํานวยการ Engagement Thailand
 แนวทางการขับเคลื่อน Engagement Thailand ปี 2557

โดย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กรรมการอํานวยการ และประธานอนุกรรมการวิชาการ EnT
รศ.ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ กรรมการอํานวยการ และประธานอนุกรรมการ
เครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์ EnT
 อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

ดําเนินรายการโดย ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง เลขาธิการ Engagement Thailand (EnT)
16.30

หมายเหตุ

ปิดการประชุม

อาหารว่างเสริฟในห้องประชุม เวลา 14.30 น.
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แนวคิดของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เป็นจุดเปลี่ยน (transition) ของการทํางานกับ
สังคมของมหาวิทยาลัยซึ่งเดิมดําเนินการอยู่ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ(service) และงานอาสาสมัคร
(volunteering) เป็นหลัก ไปสู่การทํางานร่วม (engagement) กับภาคีในพื้นที่ในลักษณะเชิงสถาบันที่เป็น
หุ้นส่วนระยะยาว (long-term
partnership)
และหวังที่จะให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholders) อย่างแท้จริงของชุมชนหรือสังคมในพื้นที่ พันธกิจนี้จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภารกิจหลักทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เข้า
ด้ ว ยกั น อย่ า งมี ยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป็ น ระบบและส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ในระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยด้วยกันเอง และระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
จากความสําคัญของพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมดังกล่าวหลายหน่วยงานจึงร่วมกันจัดตั้ง “พันธ
กิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม”(Engagement Thailand – EnT) ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การทํางานวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการตลอดจนเป็นจุดประสานความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจพันธกิจเพื่อสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วิ สั ย ทั ศ น แ ละเป า หมายของEnT
1. วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยเป็นพันธมิตร (partner)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) อย่างแท้จริงของชุมชนและสังคม”
2. เป้าหมายของ EnT
(1) เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งในมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัย
เพื่อสังคม และเกิดการบูรณาการของทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการทํางานเพื่อสังคม
(2) เพื่อให้มีการพัฒนากําลังคนในมหาวิทยาลัยที่มีอุดมการณ์ ความรู้และทักษะในการทํางานวิชาการ
เพื่อสังคม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(3) เพื่อให้เกิดการยกระดับงานวิชาการจากผลงานเพื่อสังคม และเกิดการพัฒนาระบบการรับรอง
คุณภาพงานวิชาการเพื่อสังคม เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร
(4) เพื่อสร้างชื่อเสียงและการยอมรับของมหาวิทยาลัยไทยในด้านพันธกิจต่อสังคม ในวงการอุดมศึกษา
นานาชาติ
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3. หลักการทํางานของ EnT
(1) ร่วมคิดร่วมทําแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (partnership)
(2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (mutual benefits)
(3) เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดผลงานวิชาการ (knowledge sharing and scholarship)
(4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (measurable social impact)
4. ผลที่คาดหวังของ EnT
(1) เกิดประโยชน์ทั้งแก่มหาวิทยาลัยและสังคม ทั้งในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนากําลังคน การสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และการทํางานร่วมกับชุมชน/สังคม เพื่อร่วมสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้เกิดแก่สังคม
อย่างเป็นระบบและมียุทธศาสตร์
(3) เกิดระบบการบริหารจัดการแบบใหม่ในมหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการทรัพยากรทุกประเภทมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม
(4) เกิดความเข้มแข็งและก้าวหน้าทางอาชีพแก่บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย เช่น ในการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการหรือชํานาญการ

การบริ ห ารจั ด การEnT
1. โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการ
อํานวยการ

อนุกรรมการวิชาการ

อนุกรรมการเครือข่าย
และสมาชิกสัมพันธ์
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เลขาธิการ

2. บทบาทหน้าที่และวาระการทํางาน

1) คณะกรรมการอํานวยการ







2) คณะอนุกรรมการวิชาการ





3) คณะอนุ ก รรมการเครื อ ข่ า ย 
และสมาชิกสัมพันธ์


บทบาทหน้าที่
กํ า หนดนโยบายและทิ ศ ทางในการขั บ เคลื่ อ นพั น ธกิ จ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สั ง คมและกํ า กั บ ดู แ ลการทํ า งานของ
คณะอนุ ก รรมการต่ า งๆให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและ
ทิศทางของ EnT
อนุมัติการรับสมาชิก และยุติสภาพสมาชิก
อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปี
เสนอแนะและให้ คํ า ปรึ ก ษากั บ ภาครั ฐ ในการดํ า เนิ น
นโยบายเพื่อสังคม
ตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การ
เครือข่าย EnT
ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการจากงานengagement
ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและนานาชาติ แ ละจั ด การประชุ ม
วิชาการประจําปี
จั ด ใ ห้ มี ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ง า น ด้ าน engagementข อ ง
มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ทั้งปัจจุบัน และ
แนวโน้มในอนาคตเพื่อนํามาปรับการทํางานของ EnT ให้
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
หนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน engagement และระหว่าง
มหาวิทยาลัย
แสวงหาแนวร่วมในการทํางาน engagement ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับภายนอก

EnT Opening Day [5]

วาระ
1 ปี

1 ปี

1 ปี

ที่มาและองค์ประกอบของกรรมการ

คณะกรรมการอํานวยการ

อนุกรรมการวิชาการ
อนุกรรมการเครือข่ายและ
สมาชิกสัมพันธ์
เลขาธิการ

ที่มา
องค์ประกอบ
ปีแรกคัดเลือกจากที่ประชุมสมาชิก รวมจํานวน 21 คน
ผู้ก่อตั้ง
 ประธาน 1
ปี ต่ อ ๆไปคั ด เลื อ กจากที่ ป ระชุ ม  กรรมการ 19 คน ประกอบด้ ว ย
สมาชิก
มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ,มหาวิ ท ยาลั ย
เอกชน, มหาวิ ทยาลัยราชภัฎ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 เลขาธิการ 1
คณะกรรมการอํานวยการแต่งตั้ง
ตามความเหมาะสม
ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการอํานวยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
อํานวยการแต่งตั้ง

สมาชิ ก
1. ประเภทสมาชิก/ค่าสมาชิก
ประเภทสมาชิก
สมาชิกประเภทองค์กร
ได้แก่ มหาวิทยาลัย สมาคม มูลนิธิ องค์กรภาครัฐ องค์กร
ภาคเอกชน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสังคม
สมาชิกประเภทบุคคล
ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผูส้ นใจทั่วไป ที่ประสงค์
จะทํางานเพื่อสังคม
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ค่าสมาชิก
15,000 บาท ต่อ 3 ปี

3,000 บาท ต่อ 3 ปี

2. สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
สมาชิกประเภทองค์กร
สมาชิกประเภทบุคคล
 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการอํานวยการของ EnTทุกปี
(กรณีสมาชิกประเภทองค์กรได้รับ 2 สิทธิ สมาชิกประเภทบุคคลได้รับ 1 สิทธิ)
 มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการอํานวยการ และอนุกรรมการอื่นๆ ของ EnT
 มีสิทธิประดับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของ EnT
 รับข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทํางานเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ได้รับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมของ EnT อาทิ ได้รับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมของ EnT อาทิ
 การพัฒนางานวิชาการเพื่อสังคมในองค์กร  การรั บ รองการใช้ ป ระโยชน์ ข องผลงาน
สมาชิก เช่น การให้คําปรึกษา ฝึกอบรม
วิ ช าการเพื่ อ สั ง คม(ในกรณี ที่ ผ ลงานนั้ น ๆ
และประสานวิ ท ยากรจากทั้ ง ในและ
ได้ รั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กเป็ น กรณี ศึ ก ษา
ต่ า งประเทศมาแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละ
ของ EnT)
ประสบการณ์กับบุคลากร
 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาของ EnT ในอัตรา
 การให้คําปรึกษาการเขียนผลงานและการ
สมาชิก
เสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  ได้รับการสนับสนุนจาก EnT ในการไปเสนอ
ของบุคลากรด้วยผลงานเพื่อสังคม
ผลงานวิชาการเพื่อสังคมในต่างประเทศ
 ร่วมเสนอแนะนโยบายและมาตรการต่างๆ  ร่วมเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) ใน
เพื่อเสริมสร้าง Engagement ในประเทศ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ไทยและ ASEAN
 การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
ของ EnT ในราคาสมาชิก (ไม่เกิน 2 คน)
 การเตรียมความพร้อมของสมาชิกในการ
สมัครรับการประเมินด้าน Engagement
ในระดับนานาชาติ
 การยกย่องและประกาศเกียรติคุณผลงาน
เพื่อสังคมของสมาชิกและองค์กรอื่นๆ ที่
ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
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3. หน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกประเภทองค์กร
สมาชิกประเภทบุคคล
 สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด เข้ า ร่ ว ม  ร่ ว มเป็ น Reviewer และวิ ท ยากรในงาน
วิชาการเพื่อสังคม
Reviewer’s Panel รวมทั้งการประชุม
กรรมการ และอนุกรรมการต่างๆ ตามคําเชิญ  ส่ ง ข่ า วสารความเคลื่ อ นไหวและผลงานทาง
ของ EnT
วิชาการเพื่อสังคมให้กับ EnT อย่างสม่ําเสมอ
 สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดส่งผลงานเพื่อ
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นวารสารที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ
เพื่อความก้าวหน้าของวงการ
 รับเป็นสถานที่ศึ กษาดู งานของสมาชิก EnT
และองค์กรที่สนใจอื่นๆ ตามความเหมาะสม
รายนามคณะกรรมการอํานวยการ
Engagement Thailand (EnT)
1. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
2. ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
3. ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
4. ผศ.ทพ.พีระ สิทธิอํานวย (มหาวิทยาลัยมหิดล)
5. รศ.นพ.อํานาจ อยู่สุข (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
6. ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
7. ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
8. รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
9. ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร (มหาวิทยาลัยพะเยา)
10. ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
11. รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)
12. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
13. ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)
14. ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
15. ดร.คมกฤต โอวรารินท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)
16. อาจารย์พิสมัย ประชานันท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
17. ผศ.ร้อยโทหญิงวิภาวี เกียรติศิริ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์)
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ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

18. รศ.ดร.อัมพร ศรีเสริมโภค (มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)
19. ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
20. ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
21. ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง (สถาบันคลังสมองของชาติ)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขาธิการ

รายนามคณะอนุกรรมการวิชาการ
Engagement Thailand (EnT)
1. ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
2. ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
3. ผศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
4. ผศ.ทพ.พีระสิทธิอํานวย (มหาวิทยาลัยมหิดล)
5. รศ.นพ.อํานาจ อยู่สุข (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
6. รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
7. ดร.กัณทิมาศิรจิ ีระชัย(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
8. ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
9. ดร. คมกฤต โอวรารินท์(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)
10. รศ. ดร. มุกดา สุขสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)
11. ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร (สถาบันคลังสมองของชาติ)

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการเครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์
Engagement Thailand (EnT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
รศ.ดร.ก้านจันทร์พรหมมา(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร(มหาวิทยาลัยพะเยา)
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์เยรัมย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ (สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ)
ผศ.พัชริน ดํารงกิตติกุล (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร (สถาบันคลังสมองของชาติ)
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University Engagement คืออะไร
Engagement Thailand ได้กําหนดความหมายของ “University Engagement” ไว้ดังนี้
“การทํางานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัย
บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมทําแบบหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) 3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และ 4)เกิดผล
กระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact) โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 มหาวิทยาลัยรับรู้และยอมรับคุณค่า (values) วัฒนธรรม (culture) ความรู้และทักษะ (knowledge
and skills) ของสังคม และทํางานที่เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน
 มหาวิทยาลัยต้องกําหนดเรื่องพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมไว้ในระบบกํากับดูแล นโยบาย
และแผน การดําเนินการ งบประมาณ หลักสูตร รวมถึงวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย
 ในการทําวิจัยร่วมกันนั้น ต้องร่วมกันพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการและ
ประเด็นของสังคม
 ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนนั้น ต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการเรียนรู้ของนักศึกษา และ
ต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 มหาวิทยาลัยและสังคมทํางานร่วมกันในการติดตามความร่วมมือ วัดผลกระทบประเมินผลลัพธ์ และ
ปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมที่ทําร่วมกัน
 เป้าหมายสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น และสร้าง engaged citizens ซึ่งรวมถึง
นักศึกษาบัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ สังคม หมายรวมถึง กลุ่มบุคคลที่อาจเชื่อมโยงกับชุมชนทั้งในมิติของพื้นที่ ความสนใจร่วมกัน อัต
ลักษณ์สถานที่ทํางาน ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรืออยู่ในภาคส่วนเดียวกัน
ชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีข้อจํากัดทั้งในเชิงพื้นที่ ภูมิภาค และประเทศ รวมถึงภาค
ธุรกิจ อุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษย์เก่า และชุมชนพื้นเมือง เป็นต้น”
มหาวิทยาลัยอาจจะ engage กับสังคมได้อย่างน้อย 5 แบบคือ Community engagement,
Government engagement, Industry engagement, International engagement และ Alumni
engagement เป็นต้น
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}

แนวคิดและหลักการของพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)
ของประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย

EnT Opening Day [11]

เอกสารประกอบงานเปิดตัว Engagement Thailand

16

พฤษภาคม 2557

แนวคิดและหลักการของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) ของประเทศ
ออสเตรเลียและประเทศไทย
บทนํา
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่คณะอนุกรรมการวิชาการของ Engagement Thailand (EnT) โดย ดร.
คมกฤต โอวรารินท์ ได้แปลและเรียบเรียงจาก “Universities Community Engagement : Position
paper 2008-2010” ที่ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม 2008โดย Australian Universities Community
Engagement Alliance (AUCEA) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Engagement Australia (EA) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการด้าน พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม หรือเรียกสั้นๆ ว่าพันธกิจสัมพันธ์(University Engagement) ของประเทศออสเตรเลีย
นอกจากนั้น EnT ยังได้เพิ่มประเด็นสําคัญบางประเด็นที่มีการดําเนินการแล้วในประเทศไทยเข้าไปในส่วนท้าย
ของเอกสารนี้ เพื่อให้เห็นภาพรวมว่า ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย มีหลักการ แนวคิด และวิธีปฎิบัติ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย กั บ สั ง คมที่ เ หมื อ นและแตกต่ า งกั น อย่ า งไรเพื่ อ ประโยชน์ ใ น
การศึกษาเปรียบเทียบและต่อยอดความรู้ต่อไป
สําหรับแนวคิดและหลักการด้านพันธกิจสัมพันธ์ของประเทศออสเตรเลียนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 9
ประเด็น ได้แก่ วัตถุประสงค์ ลักษณะของพันธกิจสัมพันธ์ พันธกิจสัมพันธ์ด้านการวิจัย พันธกิจสัมพันธ์ด้าน
การสอนการเรียนการบริการสาธารณะและบริการวิชาการ ชุมชนเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเข้มแข็ง การวัดผล
และแนวทางการสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์ โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
AUCEA ได้จัดทําเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็น พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคม(University Engagement) ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่หลักของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพราะพันธ
กิจสัมพันธ์เป็นส่วนประกอบที่สําคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้เพราะ
มหาวิทยาลัยนอกจากจะทําหน้าที่หลักในการสอนและการวิจัยแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตปัญญาให้กับสังคมรวมทั้ง
สร้างผลงานที่มีความสําคัญต่อสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินพันธกิจสัมพันธ์ร่วมกับสังคม
หลายรูปแบบโดยเน้นกระบวนการทํางานร่วมกับสังคมกล่าวคือมหาวิทยาลัยนําความเข้มแข็งทางวิชาการมา
ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทและความต้องการของสังคมในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นพันธกิจสัมพันธ์ ในออสเตรเลียจึง
สามารถขยายแนวทางและรูปแบบ รวมทั้งเพิ่มปริมาณงานวิจัยและการเรียนรู้ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดีซึ่ง
สอดคล้องกับแนวโน้มของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก ซึ่งเชื่อว่าพันธกิจสัมพันธ์เป็นการปฎิรูปการทํางานและ
ขยายความสามารถของบุคคลากรทางการศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สําคัญของสังคมรวมทั้งจะส่งผลดี
ต่อสังคมทั้งในและต่างประเทศในอนาคตปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยของหลายประเทศได้ตระหนักและยึดถือว่า
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พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยซึ่งประเทศออสเตรเลีย
ต้องการนโยบายระดับชาติในการสนับสนุนการทํางานของมหาวิทยาลัยในพันธกิจนี้
ลักษณะของพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement Initiative)
พันธกิจสัมพันธ์ เป็นรูปแบบการทํางานที่มีลักษณะพิเศษคือเป็นการบูรณาการการเรียน การสอนและ
การวิจัย เข้ากับความต้องการของชุมชน สังคมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม โรงเรียน หน่วยงานของรัฐและที่ไม่ใช่
ของรัฐ สมาคม กลุ่มชนทางศาสนา และประชาชนทั่วไป ประเด็นสําคัญของการทํางานร่วมกันนี้คือต้องเกิด
จากความต้องการของชุมชนหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของชุมชนในขณะนั้น พันธกิจสัมพันธ์เป็นการทํางาน
ของนักวิชาการที่พยายามนําเอาความรู้และภูมิปัญญาต่างๆมาทําให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจใน
บริบทของสังคมมากขึ้น และกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่สามารถแยกหรืออธิบายได้ว่าเป็นงานด้านใดด้านหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยเพียงด้านเดียว แต่เป็นงานที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยและชุมชนใน
การนําเอาความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะมาสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เช่น
พันธกิจสัมพันธ์ด้านการวิจัย การสอน หรือการเรียนรู้ของนักศึกษาจะสามารถผลิตองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อทั้ง
งานวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคม ดังนั้นการทําพันธกิจสัมพันธ์จะเปลี่ยนรูปแบบการทํางานของ
มหาวิ ท ยาลั ย จากแบบ“เชิ ง รั บ ”มาเป็ น การทํ า งานแบบ “เชิ ง รุ ก ”เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ง านที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
พันธกิจสัมพันธ์ด้านการวิจัย (Engaged Research)
ในการทําพันธกิจสัมพันธ์ด้านการวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยต้องถือว่าสังคมคือพันธมิตรที่เต็มไปด้วยแหล่ง
ความรู้มากมายที่สามารถนําประเด็นต่างๆ ทั้งที่เป็นปัญหาหรือความต้องการของสังคมมาสร้างเป็นโจทย์วิจัย
ได้ ซึ่ ง กระบวนการทํ า งานพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ด้ า นการวิ จั ย นี้ ส ามารถสร้ า งสรรค์ ผ ลงานให้ กั บ สั ง คม รวมทั้ ง
แลกเปลี่ยนความรู้ในหลายประเด็น จึงส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งนักวิชาการเศรษฐกิจและการพัฒนาของ
สังคมตัวอย่างผลงานพันธกิจสัมพันธ์ด้านการวิจัย อาทิ สิทธิบัตรทางการค้า แนวทางการจัดตั้งและพัฒนา
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ผลกระทบของนโยบายภาครัฐและการแทรกแซง รวมถึงรูปแบบความร่วมมือทาง
ธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยกับพันธมิตรจากสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ พันธกิจสัมพันธ์ทางด้านการวิจัย ยังส่งผล
ดี ต่ อ สั ง คม วั ฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง สามารถตี มู ล ค่ า ออกมาเป็ น ตั ว เลขทางเศรษฐกิ จ ได้ รวมทั้ ง
ผลประโยชน์ด้านอื่นๆอีกมากมาย เช่น การพัฒนาสภาพสังคมและวัฒนธรรม ความสําเร็จทางการศึกษาของ
คนในชุมชน การมีสุขภาพดีทั้งทางกายและจิตใจ และการเติบโตของเศรษฐกิจเป็นต้น
สําหรับกระบวนการทางการวิจัยและยุทธศาสตร์การทํางานด้านพันธกิจสัมพันธ์ด้านการวิจัย มีหลาย
รูปแบบ เช่น การวิจัยที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based Research) และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคนในชุมชนสังคมซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่โดดเด่น
ของชุมชนสังคม และหากมีการทํางานวิจัยแบบผลิตผลงานร่วมกัน ยิ่งทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้อย่าง
เป็นรูปธรรม ผลงานวิจัยสามารถเพิ่มกําลังการผลิตในสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตได้เช่นกัน นอกจากนี้ งานที่
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เกิดจากพันธกิจสัมพันธ์จะไม่ได้ดําเนินการจากศาสตร์วิชาใดเพียงศาสตร์เดียวเท่านั้น แต่ต้องทํางานร่วมกันจน
กลายเป็นสหศาสตร์ มีการนําความรู้จากหลายๆด้านมาแก้ปัญหาโจทย์วิจัย จึงเป็นการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือระหว่างมหาวิทยาลัยในกรณีการแก้ปัญหาที่มีลักษณะซับซ้อน จึง
ถือว่ามีประโยชน์และตอบโจทย์หรือเป้าหมายของชุมชน สังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจสัมพันธ์ด้านการสอน การเรียน และการสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา (Engagement teaching,
learning and student Experience)
พันธกิจสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอน สามารถนําประเด็นความต้องการของชุนชนมาใช้สอนได้ซึ่งจะ
ทําให้นักศึกษามีความรู้ในสถานการณ์จริงมากยิ่งขึ้นเป็นการสร้างความพร้อมของการเป็นประชากรของสังคม
และพร้อมทํางานเพื่อท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ ในประเด็นนี้มีงานวิจัยที่ยืนยันว่าการทําพันธกิจสัมพันธ์
ทางด้านการเรียน การสอน จะทําให้นักศึกษามีทักษะหลายๆอย่างดีขึ้น เช่น ความสนใจในการเรียน การจดจํา
เนื้อหาวิชา โอกาสในการหางาน ผลการเรียนและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งประสิทธิผลในการเรียนที่ดีขึ้นนี้
เป็นเพราะนักศึกษาได้เรียนรู้จากกิจกรรมนอกห้องเรียนที่มีการฝึกปฏิบัติจริง จึงทําให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะการติดต่อประสานงาน และแรงจูงใจในการเรียนหรือทํางานของ
ตนเองมากขึ้น
นอกจากนี้ การเรียนรู้ของนักศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสัมพันธ์ จะทําให้นักศึกษามีโอกาสได้
งานสูงขึ้นเพราะเป็นพันธกิจที่มีการติดต่อกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน
โรงเรียน และหน่วยงานอื่นๆที่รับนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานมากขึ้นนอกจากนั้นแล้ว การทําพันธกิจสัมพันธ์จะ
เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ การฝึกงาน และการบริการวิชาการ ที่ทําให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะและ
เข้าใจในวิชาชีพของตนเองมากยิ่งขึ้น เป็นการปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นการเพิ่มคุณภาพการ
ทํา งานให้ แ ก่ชุ ม ชน นอกจากนี้ สิ่ งที่ เ กิด ขึ้ น จากการเรีย นรู้แ ละพั ฒ นาของนั กศึ ก ษาล้ ว นเป็น สิ่ งที่ ดี ต่อ ทั้ ง
นักศึกษา กระบวนการเรียนรู้ และมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เข้ากับยุทธศาสตร์การเรียนรู้ภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่มีอยู่ รวมทั้งรูปแบบการสอนแบบบรรยายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ทั้งนี้ความสําเร็จของพันธกิจสัมพันธ์ด้านการเรียน การสอนจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานภายนอก และการลงทุนในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนรูปแบบการเรียนที่อาจารย์ได้จัดทําขึ้น
เพื่อนักศึกษา
การบริการสาธารณะและบริการวิชาการ (Public Service and Outreach)
มหาวิทยาลัยสามารถสร้างสรรค์งานบริการวิชาการให้กับสังคมในฐานะพันธมิตรที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน ประเด็นสําคัญที่ทําให้งานจากการทําพันธกิจสัมพันธ์ทางด้านการเรียนและการวิจัยแตกต่างจากงาน
บริการวิชาการทั่วๆไป คือความต้องการในการพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม เกิดพันธมิตรที่มี
ความต้องการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน ในขณะที่การบริการวิชาการ มักจะไม่กล่าวถึงการทํางานแบบพันธมิตร
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือ การแลกเปลี่ยนความรู้ของทั้งสองฝ่าย ตัวอย่างของการบริการสาธารณะและ
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บริการวิชาการ เช่น การบรรยายทางวิชาการ บทความวิชาการ การเข้าร่วมงานด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดง
นิทรรศการให้สาธารณะ และการแสดงข้อมูลของชุมชนผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเป็นต้น
ชุมชนเข้มแข็งจากพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement Strengthens Communities)
พันธกิจสัมพันธ์ก่อให้เกิดผลงานดี ๆ มากมายจากการทํางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม
โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นมิใช่การมองว่าชุมชนหรือสังคมเป็นเพียงห้องทดลองของมหาวิทยาลัย แต่เป็นกิจกรรมที่
เกิดจากการคิดร่วมกันและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสองฝ่ายซึ่งสามารถทําได้ทั้งทางด้านการวิจัยและ
รูปแบบการเรียนการสอน การทํางานในรูปแบบนี้จะทําให้สังคมรับรู้ถึงบทบาทที่สําคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เป็นเสมือนสินทรัพย์ทางปัญญาของสังคมที่เพิ่มขีดความสามารถในการทํางานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การแก้ปัญหาของสังคม พันธกิจสัมพันธ์ทําให้ทรัพยากรความรู้ของมหาวิทยาลัยเข้าถึงสังคมได้โดยผ่านทาง
กิจกรรมที่หลากหลายและส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้พันธกิจสัมพันธ์ จะ
ช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาทําให้เกิดการเรียนรู้และสร้างประชากรที่
พร้อมทํางานร่วมกับสังคม มีความรับผิดชอบ มีการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม มีการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทางสังคมที่ส่งผลดี
ต่อคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่ดีต่อทุกฝ่าย
ประเทศออสเตรเลียได้รับประโยชน์มาอย่างยาวนานจากการถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนความรู้ทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเชิงประจักษ์ ได้แก่ การจดทะเบียน
และจัดตั้งธุรกิจจากผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากการทํางานร่วมกันของมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน การเพิ่ม
จํานวนขององค์ความรู้ใหม่ๆที่มีประโยชน์ร่วมกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ เช่นการคิดค้นนวัตกรรม การ
สร้างรูปแบบการทํางานและนโยบายที่ทัน สมัยที่ทํา ให้เกิดประสิท ธิผลในหลายๆด้าน เช่นสุขภาพ ความ
ปลอดภัย การศึกษา สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมสาธารณะ รวมทั้งเกิดประโยชน์ในทางอ้อม เช่น
การค้นพบปัญหาของสังคมที่ต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขและการค้นพบแนวทางการเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชากรลดการพึ่งพาระบบการศึกษาและสวัสดิการของรัฐที่ไม่สมบูรณ์ลดปัญหาอาชญากรรมและความ
รุ น แรง และเพิ่ ม ปริ ม าณอาสาสมั ค รที่ พ ร้ อ มทํ า งานเพื่ อ สั ง คม นอกจากนี้ พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ที่ มุ่ ง เน้ น ด้ า น
นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการนั้น สามารถเพิ่มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการ
ผลิต ตัวอย่างเช่น พันธกิจสัมพันธ์ทางด้านการสอนและงานวิจัย จะเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดของธุรกิจขนาด
เล็กในชุมชน การเพิ่มความสามารถของธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ส่วนชุมชนที่มีส่วนร่วมกับ
การเรียนรู้ของนักศึกษานั้นก็สามารถเรียนรู้แนวความคิดใหม่ๆและกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถของ
ตนเอง และยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้ เช่น นักศึกษาเข้าไปสอนหนังสือให้เยาวชนในชุมชน เป็นต้น
มหาวิทยาลัยเข้มแข็งจากพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement Strengthens Universities)
มหาวิทยาลัยจะได้รับประโยชน์จากการทํางานร่วมกับสังคม ประสิทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาจะ
ดีขึ้นเพราะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการทํางานร่วมกัน ทําให้มหาวิทยาลัยเข้าถึงผู้เรียนที่มีความ
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หลากหลายมากขึ้นเพราะในปัจจุบันนี้ประเทศออสเตรเลียมีประชากรที่มีความแตกต่างกันมากขึ้น การเรียนรู้
จากการทํางานพันธกิจสัมพันธ์นี้จะเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาเกิดการอยากเรียนรู้อนาคตด้วยตนเองด้วย
รูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนจึงเป็นโอกาสที่ดีในการยกระดับความสําเร็จ
ทางการศึกษาของประเทศให้มากขึ้นด้วย
นอกจากนี้ พันธกิจสัมพันธ์สามารถทําให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยโดยความร่วมมือกับพันธมิตร
ภายนอกในการสร้างงานวิจัยใหม่ๆตามความต้องการของชุมชนสังคม ซึ่งทําให้ผลงานวิจัยนั้นมีคุณค่าและมี
ประโยชน์กับสังคม ตลอดจนเศรษฐกิจการค้ากิจกรรมของพันธกิจสัมพันธ์จึงเป็นกิจกรรมหลักสําหรับทั้งการ
วิจัยและการสอนของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรนําพันธกิจสัมพันธ์มาประกอบการพิจารณาในการ
คัดเลือกบุคลากร ปฐมนิเทศการทํางาน การพิจารณาความดีความชอบ และการประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยด้วย
ในระดับประเทศ พบว่าการทํางานพันธกิจสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยนั้นสามารถเพิ่มความหลากหลาย
ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น เพราะปัจจัยพื้นฐานของการทํางานพันธกิจสัมพันธ์จะอ้างอิงถึงบริบท
และลักษณะของสังคม ตลอดจนประเด็นความต้องการของชุมชน ซึ่งทําให้ม หาวิท ยาลัยมีความโดดเด่น
ทางด้านงานวิจัยที่แตกต่างกัน ทําให้เป้าหมายในการเรียนรู้ของนักศึกษามีลักษณะแตกต่างกันด้วย
การวัดผลสําเร็จของพันธกิจสัมพันธ์ (Measuring Engagement)
มีมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ AUCEA (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อแล้วเป็น Engagement Australia)
หลายแห่งได้พยายามพัฒนาตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลกระทบของพันธกิจสัมพันธ์ที่มีต่อนักศึกษา ผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ขีดความสามารถและเงื่อนไขต่างๆของชุมชนซึ่งAUCEA กําลังดําเนินการเรื่องการ
สร้างกรอบมาตรฐานการประเมินผลงานที่นํามาจากทั้งในและต่างประเทศ และกําลังศึกษาแนวทางในการนํา
กิจกรรมของพันธกิจสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินมหาวิทยาลัยโดยรัฐและการประเมินมหาวิทยาลัย
แนวทางสนับสนุนการทํางานพันธกิจสัมพันธ์ของ AUCEA มีดังนี้
- ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐรับรู้ และพร้อมทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยด้านพันธกิจสัมพันธ์โดยให้
ตระหนัก และยึดถือว่าเป็นกลยุท ธ์ในการเข้าถึงประเด็นปัญหาของสัง คมทั้งในระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติในฐานะเป็นพันธมิตรของสังคม วิธีการนี้เป็นแนวทางใหม่สําหรับกิจกรรมในการเรียนและ
การสอน ซึ่งกําลังเป็นประเด็นที่สําคัญของออสเตรเลียในขณะนี้
- ส่งเสริมให้ชุมชนสังคมทําการสํารวจเพื่อหาประเด็นและสร้างโอกาสในการทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในฐานะพันธมิตรของสังคม
- ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักโดยพิจารณา
ตามงานวิชาการและความชํานาญของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
ประเด็นปัญหาของแต่ละพื้นที่ได้ และเป็นแนวทางในการสร้างผลงานที่มีความหลากหลาย
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- ส่งเสริมให้ภาครัฐดําเนินการกําหนดนโยบายในการสร้างแรงจูงใจโดยเร็วเพื่อสร้างงานที่เกิดจากความ
ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในระดับชาติ
- ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการเจรจาและประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในด้านการ
สนับสนุนและหาแหล่งทุนที่เหมาะสมในการดําเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์
- รับรองว่าจะมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนถ้ามหาวิทยาลัยประสบปัญหาในการหาเงินทุนหรือการจัดสรร
ทรัพยากรอื่นๆ แต่การให้การสนับสนุนต้องขึ้นอยู่กับสัญญาและผลการดําเนินงานทางด้านพันธกิจ
สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ AUCEA จะมุ่งกระจายทรัพยากรไปในโครงการต่างๆซึ่งต้องมีการ
แข่งขันกัน และจะสนับสนุนทุนกับโครงการที่มีการลงทุนในระบบโครงสร้างเพื่อความยั่งยืนของการ
ทํางานพันธกิจสัมพันธ์
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็มีการดําเนินการด้านพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมอยู่บ้างแล้วเช่นเดียวกับใน
ประเทศออสเตรเลีย กล่าวคือมีกิจกรรมร่วมกับสังคมทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และงานอาสาสมัคร แต่กิจกรรมเหล่านี้ยังไม่มีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนในระดับมหาวิทยาลัย ยังเป็น
กิจกรรมของปัจเจกบุคคลอยู่เป็นส่วนใหญ่ จึงมักดําเนินงานในลักษณะเป็นโครงการๆ ไม่มีความสัมพันธ์ใน
ลักษณะหุ้นส่วนระยะยาว (long-term partnership) ในเชิงสถาบัน แนวคิดเรื่องพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคมของออสเตรเลียจึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับบทบาทของมหาวิทยาลัย
กับสังคมในประเทศไทยต่อไป
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยมีความก้าวหน้ากว่าออสเตรเลียในเรื่องหนึ่งคือการวิจัยเพื่อเสริมสร้างพลัง
ชุมชน (Research for Empowerment) ซึ่งเป็นก้าวที่ไปไกลกว่าความสัมพันธ์ (Engagement) ธรรมดา ใน
การดําเนินการเช่นนี้ ชุมชนจะมีบทบาทหลักในการวิจัยปฏิบัติการ และนักวิชาการเป็นผู้เติมความรู้ที่จําเป็น
และถอดบทเรียนเชิงทฤษฎี ซึ่งเป้าหมายของงานนี้คือการสร้างความมั่นใจในตนเอง (self-confidence) และ
ส่งเสริมการจัดการตนเอง (self-management) ของชุมชน เพื่อให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน สามารถจัดการ
กับสถานการณ์ต่างๆได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตในปัจจุบันมีโครงการเช่นนี้ในชุมชนต่างๆมากกว่า 2,500 แห่ง
และมีนักวิชาการจากหลายมหาวิทยาลัยเข้าไปทํางานร่วมกันโดยได้รับการสนับสนุนหลักจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตั้งแต่ปี 2541

******************
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เอกสารนําเสนอของวิทยากร
}

ทําไมต้องมี “Engagement Thailand (EnT)”?

}

ประสบการณ์การบริหารจัดการ “Engagement Australia”

}

บทบาทของคณะอนุกรรมการวิชาการและการพัฒนาการเรียนรู้
ของ Engagement Australia

}

แนะนําคณะกรรมการอํานวยการเครือข่าย Engagement
Thailand (EnT)

}

แนวทางการขับเคลื่อน Engagement Thailand ปี 2557
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ประวัติวิทยากร
ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน
๑. การศึกษา
๑.๑ อักษรศาสตรบัณฑิต (จุฬาฯ)
๑.๒ ครุศาสตรบัณฑิต (จุฬาฯ)
๑.๓ M.A. บริหารการศึกษา University of Minnesota สหรัฐอเมริกา
๑.๔ Ph.D. บริหารการศึกษา University of Minnesota สหรัฐอเมริกา
๑.๕ ว.ป.อ. (วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร)
๒. รางวัลเกียรติคุณ
๒.๑ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเปดประเทศอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเปดประเทศอินเดีย มหาวิทยาลัยเปดฮองกง
มหาวิทยาลัยเปดประเทศมาเลเซีย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยคริสเตียน
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม
๒.๒ รางวัลผลงานดีเดน จาก สภาการศึกษาเพื่อการสอนระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยมินเนโซตา
ยูเนสโก สมาคมมหาวิทยาลัยเปดแหงเอเชีย และสมาคมสหกิจศึกษาโลก
๒.๓ ไดรับการประกาศเกียรติคณ
ุ ยกยองใหเปน “บิดาแหงสหกิจศึกษาไทย” โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันสหกิจศึกษาไทย เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
๒.๔ ไดรับยกยองใหเปน ALL-TIME FAME 2010 โดยมูลนิธิฟุลไบรทไทยและมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน
๓. ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต
๓.๑ ผูบริหารราชการระดับสูง : ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อธิการบดี เลขาธิการ ก.พ.
๓.๒ ตําแหนงทางการเมืองระดับชาติ : รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร
๔. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
๕. ผลงานสําคัญ : ผูกอตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สมาคมมหาวิทยาลัยเปดแหงเอเชีย สมาคมมหาวิทยาลัย
ในเอเชียและแปซิฟค และผูริเริ่มและบุกเบิกมหาวิทยาลัยเปดในระบบการสอนทางไกลและ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และบิดาแหงสหกิจศึกษาไทย
รกฎาคม
2548
ฉบั
บปรับปรุ
ง เมื่อ 5 กันยายน ๒๕๕๕
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งานเปดตัว

16 พฤษภาคม 2557

ทําไมจึงตองมี
ทาไมจงตองม
Engagement Thailand
h il d ((EnT

)?

โดย
ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน
ป
ประธานคณะกรรมการอํ
า
ํ นวยการ Engagement
E
t Thailand
Th il d

2
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I.
มหาวิทยาลัยไทยไดรบ
มหาวทยาลยไทยไดรบการกาหนดโดย
ั การกําหนดโดย
กฎหมาย ให
ใหมภารกจดาน
มีภารกิจดาน Engagement
มาตั้งแตเริ่มกอตั้ง โดยใช
มาตงแตเรมกอตง
โดยใชชอเปนทางการวา
ชื่อเปนทางการวา

“การบริ
การทางวิชาการแกสังคม”
การบรการทางวชาการแกสงคม

3

II.
เมื่อองคกรธุรกิจเอกชนมีบทบาทในการชวย
กิ จ ก า ร สั ง ค ม ม า ก ขึ้ น เ อ ก ช น ใ ช คํ า ว า
Corporate Service Responsibility หรืือ
CSR มหาวทยาลยตางๆ
มหาวิทยาลัยตางๆ กมกจะเรยกภารกจ
ก็มักจะเรียกภารกิจ
บริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมว า University
y
Service Responsibility หรือ USR ทํานอง
เดียวกับ องคกรธุรกิจ (Corporation)
4
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III
III.
เมื่อ กพอ.
กพอ กาหนดใหผลงานบรการทางวชาการ
กําหนดใหผลงานบริการทางวิชาการ เป
นผลงาน
เมอ
เปนผลงาน
ที่ใชขอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ (Academic Ranks) ของ
คณาจารยไ
 ด กพอ. เรีย
ี กวา “งานวิ
“
ิชาการรัับใชสังคม”” โดย
โ
ไดวางหลักการการเสนอผลงานในลักษณะที่เปนไปในทํานอง
เ ดี ย ว กั บ พั น ธ กิ จ สั ม พั น ธ ม ห า วิ ท ย า ลั ย กั บ สั ง ค ม ห รื อ
g g
กลาวคือ เปนงานที่ทํารวมกันระหวาง
Engagement
คณาจารยกับหนวยงานภายนอกโดยเปนสวนหนึ่งของการทํา
หน า ที่ มการทารายงานเชนเดยวกบงานทางวชาการและ
หนาท
มี ก ารทํ า รายงานเช น เดี ย วกั บ งานทางวิ ช าการและ
งานวิ จั ย ได รั บ การเผยแพร ใ นแหล ง ที่ มี ม าตรฐานเป น ที่
ยอมรัั บ ของ กพอ. และเป
ป น งานวิิ ช าการรัั บ ใใช สั ง คมทีี่ มี
คุณภาพตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
5

IV
IV.
ใ  ก ารทํํ า ภารกิิ จ ด า นนีี้ มี ค วามสํํ า คัั ญ
การทีี่ จ ะพัั ฒ นาให
เที ย บเคี ย งได กั บ ภารกิ จ ด า นการสอนและการวิ จั ย และ
เกิดประโยชนตอสังคมและมหาวิทยาลัย จําเปนตองจัดให
การทํ า ภารกิ จ ด า นนี้ มี ร ะบบและวิ ธี ก ารที่ ส ามารถสร า ง
การทาภารกจดานนมระบบและวธการทสามารถสราง
ผลงานเปนองคความรูและประสบการณดานบริการสังคม
ที่มีคุณคาทางวิชาการ สามารถถายทอดและเผยแพรเพื่อ
การขยายผลได ก ว า งขวาง จึ
การขยายผลไดกวางขวาง
จงจาเปนตองทาในรู
ง จํ า เป น ต อ งทํ า ในรปแบบ
ป แบบ
Engagement
อย างที่ ม หาวิทยาลั ย ในประเทศ
อ อ ส เ ต ร เ ลีี ย ไ ด ดํํ า เ นิิ น ก า ร ร ว ม กัั บ Engagement
E
t
Australia อยูในปจจุบัน
6
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V
V.
ใ มี Engagement
E
t Thailand
Th il d (E
T) จึึงเป
ปนการ
การจััดให
(EnT)
รวมพลังมหาวิทยาลัยที่สนใจ และทําภารกิจนี้อยูแลว เพื่อ
รวมกันพัฒนาระบบและกระบวนการทําภารกิจดานนี้ ให
เป น พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ ม หาวิ ท ยาลั ย กั บ สั ง คม (University
เปนพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม
Engagement) ที่เขมแข็งตอเนื่องและยั่งยืนยิ่งขึ้น ตาม
บริบทของแตละมหาวิทยาลัย โดยการจัดระบบนํารองใน
รปเครื
รู
ปเครอขาย
อขาย (Network) ของมหาวทยาลยทสมครใจเขา
ของมหาวิทยาลัยที่สมัครใจเขา
ร ว มเป น เวลา 3 ป ในลั ก ษณะ ร ว มคิ ด ร ว มทํ า และร ว ม
แลกเปลี
ป ่ี ย นเรีี ย นรู ร ะหว า งกัั น ตามนโยบายและความ
โ
ตองการจําเปนของประเทศไทย
7
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Professor Dr Pierre Viljoen
Deputy Vice-Chancellor and Vice President (Engagementand Campuses)
Professor Pierre Viljoen is CQUniversity’s Deputy Vice-Chancellor and Vice President
(Engagementand Campuses) based at their Ooralea Campus in Mackay. As the chief external affairs officer for
CQUniversity, Professor Viljoen provides leadership and advice to the Vice-Chancellor and President, as well
as the ‘Heads of Region’ team, on strategies to cultivate high-quality relationships with the University's internal
and external communities and to develop productive partnerships to further the University’s interests and
strategic priorities.
CQUniversity is a multi-campus institution with ten campuses reaching from Cairns to Melbourne with
approximately 20,000 students, offering a range of qualifications from Associate to Doctoral degrees in contact
and supported distance modes. On 1 July, 2014 it will become Queensland’s first Comprehensive University
operating at roughly 23 different locations and servicing approximately 40,000 students.
The primary objective of Professor Viljoen’s role is to build Australia’s ‘most engaged University’ by fostering a
deep and pervasive culture of engagement, supporting the University's mission to leverage its power of place
and identifying and addressing the needs of its communities. The position currently has executive responsibility
for six ‘Heads of Region’, as well as theEngagement, and the Development and Alumni Relations Directorates.
A number of Professor Viljoen’s major achievements in this role include being awarded a Personal Chair in
2011, developing a positioning document and comprehensive, whole of university Engagement Strategy 2011 –
2014 which is currently being executed, developing an online tool to track and measure community
engagement activities and developing and implementing a comprehensive regional engagement process across
Central Queensland campuses, to name but a few.
Professor Viljoen holds a PhD in Industrial Psychology from the North West University in South Africa and he
is registered as a psychologist with the Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA). His formal
schooling as Industrial Psychologist has allowed him to grow his career over the past 20 years in Higher
Education in both South Africa and Australia.
Professor Viljoen is currently the Chairperson of Engagement Australia, a not-for-profit organisation
representing 27 Australian universities and focused on building the scholarship and practice of universitycommunity engagement within Higher Education in Australia and the Asia Pacific region.
He holds several ministerial appointments namelyDirector for Regional Development Australia Mackay-IsaacWhitsunday Incorporated, the Mackay Hospital Foundation and the Central Queensland Institute of TAFE.
Furthermore he serves on the Mackay Area and Industry Network and Reef CatchmentsBoards.
On a more personal note, Professor Viljoen acknowledgesthat fishing has taught him patience and optimism; he
finds cooking therapeutic; reading stimulating to the mind; and enjoys camping when the opportunity arises. He
also has a keen interest in discovery science, as well asmixed martial arts (MMA).
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Dr. Megan Le Clus
Director and member of Scholarship & Professional Learning Committee
Engagement Australia

Dr Megan Le Clus is a Senior Lecturer and Work Integrated Learning Coordinator in
Curtin Teaching and Learning, Office of the Deputy Vice Chancellor Education, at Curtin
University. In this position, Megan provides academic support on all matters relating to
university community engagement and work integrated learning. Megan’s research totem is
university community engagement, and in particular, the development of mutually beneficial
and collaborative partnerships with industry and community that lead to engaged learning
opportunities for students. Other research areas include work integrated learning, service
learning, and informal learning in the workplace. Megan is a Director on the Engagement
Australia Board and is the State Secretary (Western Australia) for the Australian
Collaborative Education Network (ACEN).
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Committees
EnT Opening Day [27]

D Megan
Dr
M
Le
L Clus
Cl
Director, Engagement Australia
S i Lecturer,
Senior
L t
Curtin
C ti University
U i
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Committees: roles and responsibilities
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www.engagementthailand.org

วิสย
วสยทศน
ั ทัศน
มหาวิทยาลัยเปนพันธมิตร (partner)
ผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders)
อยางแทจริงของชมชนและสั
อยางแทจรงของชุ
มชนและสงคม
งคม

EnT Opening Day [30]

2

เป
เปาหมายของ
าหมายของ EnT
เพื่อใหเกิดระบบการบริหารจัดการที่เขมแข็งในมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อน
พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และเกิดการบูรณาการของทุกพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยในการทํางานเพื่อสังคม
มหาวทยาลยในการทางานเพอสงคม
เพื่อใหมีการพัฒนากําลังคนในมหาวิทยาลัยที่มีอุดมการณ ความรูู และทักษะใน
การทํางานวิชาการเพื่อสังคม อยางเปนระบบและตอเนื่อง
เพืื่อ ให
ใ เ กิิด การยกระดัั บ งานวิิ ช าการจากผลงานเพืื่ อสััง คม และเกิิด การพััฒ นา
ระบบการรับรองคุณภาพงานวิชาการเพื่อสังคม เพื่อความกาวหนาในวิชาชีพของ
บุุคลากร
เพื่อสรางชื่อเสียงและการยอมรับของมหาวิทยาลัยไทยในดานพันธกิจตอสังคม
ใ
ในวงการอุ
ดมศึึกษานานาชาติิ
3

หลั
หลกการทางานของ
กการทํางานของ EnT
รวมคิดรวมทําแบบพันธมิตรและหุนสวน (partnership)

เกิดประโยชนรวมกันแกผเ กี
เกดประโยชนรวมกนแกผู
กยวของทุ
่ยวของทกฝ
กฝาย
าย (mutual benefits)
เกิด
ิ การเรีียนรูรวมกััน และเกิิดผลงานวิิชาการ
(knowledge sharing and scholarship)
เกิดผลกระทบตอสังคมที่ประเมินได (measurable social impact)
เกดผลกระทบตอสงคมทประเมนได
EnT Opening Day [31]

4

ผลที
ผลทคาดหวง
่คาดหวัง
เกิดประโยชนทง้ั แกมหาวิทยาลัยและสังคม ทั้งในดานการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย
การถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนากําลังคน การสรางความ
เขมแข็งแกชุมชน และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
เกิดการทํางานรวมกันระหวางนักวิชาการและนักวิจย
ั จากมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ และการทํ
และตางประเทศ
และการทางานรวมกบชุ
างานรวมกับชมชน/สั
มชน/สงคม
งคม เพื
เพอรวมสรางผลกระทบในเชงบวกให
อ
่ รวมสรางผลกระทบในเชิงบวกให
เกิดแกสังคมอยางเปนระบบและมียท
ุ ธศาสตร
เกิดระบบการบริหารจัดการแบบใหมในมหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการทรัพยากรทุกประเภท
มาใชใหเกิดประโยชนตอ
 สังคม

เกดความเขมแขงและกาวหนาทางอาชพแกบุ
เกิ
ดความเขมแข็งและกาวหนาทางอาชีพแกบค
คลากรทกประเภทของมหาวิ
ลากรทุกประเภทของมหาวทยาลย
ทยาลัย เช
เชน
น ใน
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการหรือชํานาญการ
5

โครงสรางการบริหาร
คณะกรรมการ
อํานวยการ

อนุกรรมการ
ิ าการ
วิช

อนุกรรมการ
เครือขายและ
เครอขายและ
สมาชิกสัมพันธ

EnT Opening Day [32]

เลขาธิการ
เลขาธการ

6

ที
ทมาและองคประกอบ
่มาและองคประกอบ
ที่มา
ทมา

องคประกอบ
องคประกอบ

คณะกรรมการ
อําํ นวยการ
(วาระ 1 ป)

ปแรก
คัด
ั เลืือกจากทีีป
่ ระชุมสมาชิิก
ผูกอตั้ง
ปตอๆ ไป
คัด
ั เลือ
ื กจากทีป
่ี ระชุมสมาชิิก

รวมจํานวน 21 คน
• ประธาน
ป
1
• กรรมการ 19 คน ประกอบดวย
มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัย
เอกชน มหาวิ
มหาวทยาลยราชภฎ
ทยาลัยราชภัฎ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
• เลขาธิการ 1

อนุกรรมการวิชาการ
(วาระ 1 ป)

คณะกรรมการอํานวยการแตงตั้ง

ตามความเหมาะสม

อนุกรรมการเครือขาย
และสมาชิกสัมพันธ
(วาระ 1 ป)
(วาร
ป)

คณะกรรมการอํานวยการแตงตั้ง

ตามความเหมาะสม

เลขาธิการ (วาระ 1 ป)

คณะกรรมการอํานวยการแตงตั้ง

7

บทบาทหนาที่ของกรรมการอํานวยการ
กําํ หนดนโยบายและทิ
โ
ศ
ิ ทางในการขั
ใ
ับเคลือ
่ื นพัน
ั ธกิจ
ิ มหาวิท
ิ ยาลััย
เพื่อสังคมและกํากับดูแลการทํางานของคณะอนุกรรมการตางๆให
สอดคลองกบนโยบายและทศทางของ
สอดคลองกับนโยบายและทิศทางของ EnT
อนมั
อนุ
มตการรบสมาชก
ติการรับสมาชิก และยติ
และยุตสภาพสมาชก
สภาพสมาชิก
อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจํ
ป
ป าป
ป
เสนอแนะและใหคําปรึกษากับภาครัฐในการดําเนินนโยบายเพื่อสังคม
ตัด
ั สิินใใจในเรื
ใ อ
่ื งอืน
ื่ ๆทีเี่ กีย
ี่ วขอ
 งกัับการบริิหารจััดการเครืือขาย EnT
E T
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รายนามคณะกรรมการอํานวยการ
Engagement Thailand (EnT)
1.
1
2.
3.
4.
5.
6
6.
7.
8.
8
9.
10.
11
11.
12.

ศ.ดร.วจตร
ศ
ิ ิ
ศ ีส 
ศรสอาน
ป
ประธาน
ดร.กีรรัตน สงวนไทร (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)
กรรมการ
ุ กุล ((จฬาลงกรณ
ุ
มหาวิทยาลัย)
กรรมการ
ศ.นพ.ดร.นรินทร หิรญ
ั สทธิ
ผศ.ทพ.พีระ สิทธิอํานวย (มหาวิทยาลัยมหิดล)
กรรมการ
รศ.นพ.อํานาจ อยูสุข (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
กรรมการ
ดร.กัณ
ั ทมา
ิ ศรจระชั
ศิ ิ ี ชัย(มหาวทยาลั
(
ิ
ัยเทคโนโลยสุ
โ โ ีสรนาร)ี)
กรรมการ
ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)
กรรมการ
รศ.ดร.ชาญวิ
ญ ทย เทียมบญประเสริ
ุญ
ฐ ((มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)) กรรมการ
ผศ.ดร.วิบูลย วัฒนาธร (มหาวิทยาลัยพะเยา)
กรรมการ
ดร.วิสิทธิ์ ลอธรรมจักร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) กรรมการ
รศ.มุ
ศ กดา สุ
สขสวั
ส ส
ั ดิ์ (มหาวทยาลั
(
ิ
ัยเทคโนโลยราชมงคลศรวชั
โ โ ี ช
ศ ี ิชย
ั )
กรรมการ
ผศ.ดร.จักรกฤษณ เยรัมย
กรรมการ
((มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอี
ง
สาน))
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รายนามคณะกรรมการอํานวยการ
Engagement Thailand (EnT) (ตอ)
13. ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน ณ อยุธยา
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
14. ดร.ธนวัฒน จอมประเสริฐ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ)
15. ดร.คมกฤต โอวรารินท (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี)
16 อาจารยพสมย
16.
อาจารยพิสมัย ประชานนท
ประชานันท (มหาวทยาลยราชภฏบุ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบรีรรมย)
รัมย)
17. ผศ.รอยโทหญิงวิภาวี เกียรติศิริ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ)
18. รศ.ดร.อัมพร ศรีเสริมโภค (มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย)
19. ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย (มหาวิทยาลัยหอการคาไทย)
20 ดร.สลาภรณ
20.
ดร สีลาภรณ บวสาย
บัวสาย (สานกงานกองทุ
(สํานักงานกองทนสนั
นสนบสนุ
บสนนการวิ
นการวจย)
จัย)
21.ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง (สถาบันคลังสมองของชาติ)
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมกา
เลขาธิการ
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รายนามคณะกรรมการวิชาการ
Engagement Thailand (EnT)
1.
2.
3.
4.
5
5.
6.
7.
8.
9.
10
10.
11.

ดร.กีรรัตน สงวนไทร (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)
ประธาน
ศ.นพ.ดร.นรินทร หิรัญสุทธิกุล(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
อนุกรรมการ
ผศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
อนุกรรมการ
ผศ.ทพ.พีระ สิทธิอํานวย (มหาวิทยาลัยมหิดล)
อนุกรรมการ
รศ นพ อํานาจ อย
รศ.นพ.อานาจ
อยูสุข (มหาวทยาลยเชยงใหม)
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
อนกรรมการ
อนุ
กรรมการ
รศ.ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ(มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
อนุกรรมการ
ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
อนุกรรมการ
ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)
อนุกรรมการ
ดร. คมกฤต โอวรารินท(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี)
อนุกรรมการ
รศ ดร.
รศ.
ดร มุ
มกดา
กดา สขสวั
สุขสวสด
สดิ์ (มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลศรวชย)อนุ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)อนกรรมการ
กรรมการ
ดร.นงเยาว เปรมกมลเนตร (สถาบันคลังสมองของชาติ)
เลขานุการ
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รายนามคณะกรรมการเครือขายและสมาชิกสัมพันธ
Engagement Thailand (EnT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6
7.
8
8.

รศ.ดร.ชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ประธาน
(
ทยาลัยวลัยลักษณ)
อนกรรมการ
ุ
รศ.ดร.กาน จันทรพรหมมา(มหาวิ
ผศ.ดร.วิบูลย วัฒนาธร(มหาวิทยาลัยพะเยา)
อนุกรรมการ
ผศ.ดร.จักรกฤษณ เยรัมย
อนุกรรมการ
(
(มหาวทยาลั
ิ
ัยเทคโนโลยราชมงคลอสาน)
โ โ ี ช
ีส )
ดร.ธนวัฒน จอมประเสริฐ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ)
อนุกรรมการ
นายณัฐพงษ
ง จารวรรณพงศ
ุ
ง
อนกรรมการ
ุ
(สํานักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ)
ผศ.พัชริน ดํารงกิตติกุล (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
อนุกรรมการ
ดร.นงเยาว เปรมกมลเนตร
ป
(ส
(สถาบั
น
ั คลัังส
สมองของชาต)
ช ิ)
เลขานุการ

EnT Opening Day [35]

12

ประเภทสมาชิก
ประเภทสมาชก
ประเภทสมาชิก

คาสมาชิก

สมาชิกประเภทองคกร
ไดแก มหาวทยาลย
ไดแก
มหาวิทยาลัย สมาคม
มูลนิธิองคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน
ที่มีวัตถประสงค
ทมวตถุ
ประสงคเพอสงคม
เพื่อสังคม

15,000 บาท ตอ 3 ป

สมาชิกประเภทบคคล
สมาชกประเภทบุ
คคล
ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
ผููสนใจทั่วไป ที่ประสงคจะทํางานเพื่อ
สังคม

3 000 บาท ต
อ3ป
ป
3,000
ตอ
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สิทธิประโยชนของสมาชิก
สทธประโยชนของสมาชก
ประเภทองคกร

ประเภทบุคคล

• มี
มสทธเขารวมประชุ
สิทธิเขารวมประชมใหญ
มใหญเพอออกเสยงเลอกตงคณะกรรมการ
เพื่อออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการของ EnT ทุกป (กรณีสมาชิกประเภทองคกรไดรับ 2 สิทธิ
สมาชิกประเภทบคคลได
สมาชกประเภทบุ
คคลไดรบ
รับ 1 สทธ)
สิทธิ)
• มีสิทธิไดรับเลือกเปนกรรมการอํานวยการ และอนุกรรมการอื่นๆ ของ
EnT
• มีสิทธิประดับเครื่องหมายและสัญลักษณของ EnT
• รับขาวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทํางานเพื่อสังคมของ
มหาวิท
ิ ยาลัย
ั
EnT Opening Day [36]
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สิทธิประโยชนของสมาชิก
ประเภทองคกร

ประเภทบุคคล

• การพัฒนางานวิชาการเพื่อสังคมในองคกรสมาชิก
เช น การให คํ า ปรึ ก ษา ฝ ก อบรม และประสาน
วทยากรจากทั
ิ
้ังในและตางประเทศมาแลกเปลยน
ใ
 ป
ศ
ป ี่
ความรูและประสบการณกับบุคลากร
• การให คํ า ปรึ ก ษาการเขี ย นผลงาน และการเสนอ
ผลงานเพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพของบคลากร
ผลงานเพอความกาวหนาทางวชาชพของบุ
คลากร
ดวยผลงานเพื่อสังคม
• ร ว มเสนอแนะนโยบายและมาตรการต า งๆ เพื่ อ
เสริมสราง Engagement
เสรมสราง
ในประเทศไทยและ
ASEAN
• การสงบุคลากรเขารวมการประชุมสัมมนาของ EnT
ในราคาสมาชิก (ไมเกน
ในราคาสมาชก
(ไมเกิน 2 คน)
• การเตรี ย มความพร อ มของสมาชิก ในการสมัค รรั บ
การประเมินดาน Engagement ในระดับนานาชาติ
• การยกยองและประกาศเกยรตคุ
การยกยองและประกาศเกียรติคณผลงานเพื
ณผลงานเพอสงคม
่อสังคม
ของสมาชิกและองคกรอื่นๆ ที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคม

• ก า ร รั บ ร อ ง ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง
ผลงานวิชาการเพื่อสังคม (ในกรณีที่
ผ ล ง า น นัั้ น ๆ ไ ด รัั บ ก า ร พิ จ า ร ณ า
คัดเลือกเปนกรณีศึกษาของ EnT)
• เข า ร ว มการประชุ ม สั ม มนาของ EnT
ในอัตราสมาชิก
ในอตราสมาชก
• ไดรับการสนับสนุนจาก EnT ในการ
ไปเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมใน
ตางประเทศ
ตางประเทศ
• ร ว มเป น คณะผู เ ชี่ ย วชาญ (Expert
Panel) ในประเด็นที่เกี่ยวของ
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หนาทีข
หนาทของสมาชก
่ องสมาชิก
ประเภทองค
ร เภ ง กร

ประเภทบคคล
ร เภ ุ ล

นใหบุ
ลากรในสงกดเขารวม
• สนบสนุ
สนับสนนให
บค
คลากรในสั
งกัดเขารวม
Reviewer’s Panel รวมทั้งการประชุม
กรรมการ และอนุกรรมการตางๆ ตาม
คําเชิญของ EnT
คาเชญของ
• สนับสนุนใหบค
ุ ลากรในสังกัดสงผลงาน
เพื่อตีพม
ิ พเผยแพรในวารสารที่เปนที่
ยอมรับ เพอความกาวหนาของวงการ
เพื่อความกาวหนาของวงการ
ยอมรบ
• รับเปนสถานทีศ
่ ึกษาดูงานของสมาชิก
EnT และองคกรที่สนใจอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม

• รวมเปน
รวมเปน Reviewer และวทยากรในงาน
และวิทยากรในงาน
วิชาการเพื่อสังคม
• สงขาวสารความเคลือ
่ นไหวและผลงาน
ทางวิชาการเพื่อสังคมใหกับ EnT
ทางวชาการเพอสงคมใหกบ
อยางสม่ําเสมอ
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ประวัติวิทยากร
ชื่อ – สกุล :
ตําแหน่งหน้าที่ :
สถานทีท่ ํางาน :

ประวัติการศึกษา :

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร
อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตําบลไทยบุรี
อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
Ph.D. (Mining Engineering), Pennsylvania State University, 1984
M.S. (Mining Engineering), South Dakota School of Mines and Technology, 1977
วท.บ.(ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516

ประวัติการทํางาน :
ด้านวิชาการ
2516 – 2518
2518 – 2548

นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี
อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 ตุลาคม 2528 – 30 กันยายน 2530
1 ตุลาคม 2530 – 14 มกราคม 2532
1 มกราคม 2534 – 31 ธันวาคม 2534
1 ตุลาคม 2534 – 31 มกราคม 2536
1 กุมภาพันธ์ 2536 – 30 พฤษภาคม 2539
1 ธันวาคม 2538 – 31 พฤษภาคม 2540
1 มิถุนายน 2540 – 31 พฤษภาคม 2543

รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตหาดใหญ่
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตหาดใหญ่
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 พฤศจิกายน 2545 – 12 มีนาคม 2547 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
13 มีนาคม 2547 – 31 ธันวาคม 2549
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
1 มกราคม 2550 – 26 พฤษภาคม 2550 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
27 พฤษภาคม 2550 – 28 กุมภาพันธ์ 2554 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
1 มีนาคม 2554 – 15 ธันวาคม 2554
รักษาการแทนอธิการบดี
19 ธันวาคม 2554 – ปัจจุบัน
อธิการบดี
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ประวัติวิทยากร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
ชื่อ-สกุล
ประวัติการศึกษา

นายปิยะวัติ บุญ-หลง

? B.S.
2516 Cornell University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
? M.Eng. (Mechanical)
2517 Cornell University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
? Ph.D (Nuclear Engineering) 2521 Kansas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหน่งปัจจุบนั
ผู้อํานวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ
สถานที่ติดต่อ
สถาบันคลังสมองของชาติ
อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02- 640 – 0461 ต่อ 124 โทรสาร 02- 640 0465
อีเมล์ piyawat@knit.or.th
ตําแหน่งหน้าทีส่ ําคัญในอดีต-ปัจจุบัน
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

ดํารงตําแหน่งผูอ้ ํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั พ.ศ. 2544 – 2552
ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ สกว. พ.ศ. 2541 - 2544
ศาสตราจารย์ ระดับ 10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2538
รองผู้อํานวยการ สถาบันวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2530 – 2538
กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการสภาสถาบันปัญญาภิวฒ
ั น์
กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
กรรมการสถามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ผลงานวิชาการ
? ผลงานวิจัยทีต่ พี ิมพ์ รวม 23 เรื่อง
? หนังสือ
? P. Boon-Long, “Nocturnal cooling”, in A.A.M. Sayigh and J.C. McVeigh(eds.)
? Solar Air Conditioning and Refrigeration, Pergamon Press, 1992
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
? มหาวชิรมงกุฎ
5 ธันวาคม 2548
? มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
5 ธันวาคม 2553
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งานเปดตัว

16 พฤษภาคม 2557
โ
โดย
ดร.กร
ี รัตน ส
สงวนไทร
ไ
ประธานคณะอนกรรมการวิ
ประธานคณะอนุ
กรรมการวชาการ
ชาการ

บทบาทของคณะอนุุกรรมการวิชาการ
บทบาทของอนุกรรมการ คือ การสรางความรู
เพืือ
่ เป
ปน how to ไปสู
ไป การบรรลุเปาหมายทั้ง 4 ดา
 น
ตามที่ EnT กําหนดไว กลาวคือ
1) เพื่อใหเกิดระบบการบริหารจัดการที่เขมแข็งใน
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนพันธกิจ
มหาวทยาลยในการขบเคลอนพนธกจ
มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และเกิดการบูรณาการ
ของทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการ
ทํางานเพื่อสังคม
2) เพื่อใหมีการพัฒนากําลังคนในมหาวิทยาลัยที่มี
อดมการณ
อุ
ดมการณ ความรู
ความร และทกษะในการทางาน
และทักษะในการทํางาน
วิชาการเพื่อสังคม อยางเปนระบบและตอเนื่อง
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บทบาทของคณะอนุุกรรมการวิชาการ ((ตอ)
3)) เพื่อใหเกิดการยกระดับงานวิชาการจากผลงาน
เพื่อสังคม และเกิดการพัฒนาระบบการรับรอง
คณภาพงานวิ
คุ
ณภาพงานวชาการเพอสงคม
ชาการเพื่อสังคม เพอ
เพื่อ
ความกาวหนาในวิชาชีพของบุคลากร
4) เพือ
ื่ สรา
 งชืือ
่ เสีย
ี งและการยอมรัับของ
มหาวิทยาลัยไทยในดานพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคม ในวงการอุดมศึกษา
นานาชาติ
ซึ่ง how to เหลานี้จะนําไปสูการพัฒนา best practice
และ standard ของ
Thai University Engagement Model
3

การทํางานของคณะอนุุกรรมการวิชาการ
ภายใตการทางานของคณะอนุ
ภายใต
การทํางานของคณะอนกรรมการ
กรรมการ
วิชาการควรสราง
1

2
3

คลังความรู (knowledge asset) เกี่ยวกับ
งานดา
 น engagement ของมหาวิทยาลัย
ั
ตางๆ ที่ผูที่สนใจสามารถเขาสืบคนได
จดหมายขาวเพอประชาสมพนธกจกรรม
จดหมายข
าวเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม
ตางๆของ EnT
วารสารวิชาการ
EnT Opening Day [41]
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ภารกิจของคณะอนุุกรรมการวิชาการ
ภารกิจที่ 1

• สร
สรางความรู
างความร ความเขาใจ
ความเขาใจ basic concept ใน
เรื่อง Engagement ใหชัดเจนโดยภาษาอังกฤษ
ใชคําวา University Engagement สวน
ภาษาไทยใช
ไ ใ ค
 ําวา พัน
ั ธกิิจสััมพัันธ

มหาวิทยาลัยกับสังคม

ภารกิจที่ 2

• สํารวจและติดตามสถานภาพของมหาวิทยาลัย
ไทยในเรื่อง engagement
ไทยในเรอง

ภารกิจที่ 3

• จัดทําฐานขอมูล knowledge asset และ
รวบรวมกรณีศ
ี ึกษาทีีเ่ กีย
ี่ วขอ
 ง

5

ภารกิจของคณะอนุุกรรมการวิชาการ ((ตอ)
ภารกิจ
ิ ที่ี 4

1

• สร
สรางความรู
างความรเพอเปน
พื่อเปน how to ไปสู
ไปสการบรรลุ
ารบรรล
เปาหมายทั้ง 4 ดาน ดังที่กลาวไวขางตน (บทบาท
หนาที่) โดยมีผลผลิตที่เปนรูปธรรม เชน

• โครงสรางและการจัดการของมหาวิทยาลัยจะตองเปนอยางไร

2

• หา case studies ของตางประเทศ มาวิเคราะห สังเคราะหวา
 มีจุด
แข็ง จุดออน การประสบความสําเร็จ ลมเหลว อยางไร

3

• การติดตามตรวจสอบประเมิน social impact ของงาน
engagement ควรเปนอยางไร

ภารกิจที่ 5
ภารกจท

• จั
จดทามาตรฐานแล
ดทํามาตรฐานและแนวปฏิ
แนวปฏบตทดดานพนธกจ
บัติที่ดีดานพันธกิจ
สัมพันธของมหาวิทยาลัยและองคกรชุมชน
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Definition ของ University
y Engagement
g g
University
y Engagement
g g
คือ การทํางานเชิงวิชาการรวมกัน
ระหวางมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกดานของ
มหาวิทยาลัย บนหลักการพื้นฐาน
ฐ
4 ประการ ไดแก
รวมคิดรวมทําแบบพันธมิตรและหุนสวน (Partnership)

เกิดประโยชนรวมกันแกผเ กยวของทุ
เกดประโยชนรวมกนแกผู
กี่ยวของทกฝ
กฝาย
าย (Mutual benefit)

มีการใชความรูและเกิดการเรียนรูรวมกัน (Scholarship)

เกิดผลกระทบตอสังคมที่ประเมินได (Social impact)
7

Definition ของ University
y Engagement
g g
((ตอ)
โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
 มหาวิทยาลัยรับรูและยอมรับคุณคา (values) วัฒนธรรม (culture) ความรู
และทักษะ (knowledge and skills) ของสังคม และทํางานที่เกิดประโยชน
แกทั้งสองฝายรวมกัน
แกทงสองฝายรวมกน
 มหาวิทยาลัยตองกําหนดเรื่องพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมไวใน
ระบบกํากับดููแล นโยบายและแผน การดําเนินการ งบประมาณ หลักสููตร
รวมถึงวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย
 ในการทําวิจัยรวมกันนั้น ตองรวมกันพัฒนาโจทยและวิธีการที่ครอบคลุมทั้ง
ใ
ในเชิ
ิงวิิชาการและประเด็
ป
็นของสัง
ั คม
 ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนนัน
้ ตองเชื่อมโยงกับเปาหมายในการ
เรียนรของนกศกษา
เรยนรู
องนักศึกษา และต
และตองสอดคลองกบความตองการของสงคม
องสอดคลองกับความตองการของสังคม
 มหาวิทยาลัยและสังคมทํางานรวมกันในการติดตามความรวมมือ วัดผลกระทบ
ประเมินผลลัพธ และปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมที่ทํารวมกัน
 เปาหมายสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีข้น
ึ และสราง
engaged citizens ซึ่งรวมถึงนักศึกษาบัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
EnT Opening Day [43]
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Definition ของ University Social Engagement

(ตอ)
(ตอ)

ทั้งนี้ สังคม หมายรวมถึง
กลมบคคล
กลุ
บุคคล

ชุมชน

ภาคธุรกิจ

ที่อาจเชื่อมโยงกับชุุมชนทั้งในมิติของพื้นที่ ความสนใจรวมกัน
อัตลักษณ และ สถานที่ทํางาน
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการที่อยูใกลเคียงกัน หรือ
อยูในภาคสวนเดียวกัน หรือชุมชนนักปฏิบัติ หรือชุมชนที่มี
ความสนใจร
ใ วมกัน
ั สมาคมวิช
ิ าชีพ
ี โรงเรี
โ
ย
ี น รััฐบาล ศิิษยเกา
และชุมชนพืน
้ เมืองที่ไมมีขอจํากัดในเชิงพื้นที่ ภูมิภาค ชาติ
และประเทศ

ธุรกิจ อุตสาหกรรม

9

กิจกรรมสําคัญในชวง 1 ปแรก
6 พฤษภาคม
ฤ
ม 2557
55 งานเปดตัว EnT
วันที่ 16
วันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 การประชุุมวิชาการประจําป Engagement
g g
Thailand ครั้งที่ 1
สารวจสถานภาพการทางานดาน
สํ
ารวจสถานภาพการทํางานดาน Social Engagement ของมหาวทยาลย
ของมหาวิทยาลัย
สมาชิก EnT
การจัดทําคลังขอมูล และการจัดทําเว็บไซต
รวมการประชุมวิชาการประจําปของ ทปอ. (ธันวาคม 2557)
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ปละ 3 รุน
EnT Opening Day [44]
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ประวัติวิทยากร
รศ.ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
วุฒิการศึกษา :

 ปริญญาตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์
 ปริญาโท กศ.ม. การวัดผลการศึกษา
 ปริญาเอก กศ.ด. การทดสอบและวัดผลการศึกษา
ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม
ประสบการณ์ :

 เคยเป็นครู โรงเรียนมัธยมราชาธิวาส กทม.
 เป็นนักการศึกษาประจําส.กศ.
 เป็นผูเ้ ชี่ยวชาญประจํา สสวท.
 เป็นวิทยากรบรรยายการวัดผล ประเมินผล สถิติ และวิจัย ทุกระดับทัว่ ประเทศ
 เป็นประธานสภาคณาจารย์ มศว 2 สมัย
 เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย หลายสมัย
 เป็นผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 2 สมัย
 เป็นกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
 เป็นผู้อ่านผลงานทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์
 ที่ปรึกษานิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาเอก
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งานเปดตัว

16 พฤษภาคม 2557
โ
โดย
รศ.ดร. ชาญวิทย เทีย
ี มบุญประเสริ
ป
ฐ
ประธานคณะอนกรรมการเครื
ประธานคณะอนุ
กรรมการเครอขายและสมาชกสมพนธ
อขายและสมาชิกสัมพันธ

กจกรรมของคณะอนุ
กิ
จกรรมของคณะอนกรรมการเครื
กรรมการเครอขาย
อขาย
และสมาชิกสัมพันธ
1. เชิญชวนมหาวิทยาลัย /
สถาบนอุ
ดมศกษา
สถาบันอดมศึ
กษา / หนวยงานทเกยวของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
เขารวมเปนสมาชิก EnT
2. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการ
วิชาการเพื่อจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
วชาการเพอจดทาเอกสารประชาสมพนธ

3. จัดกิจกรรมนําเสนอผลงานทางพันธกิจ
สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
สมพนธมหาวทยาลยกบสงคม
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1. เชิ
ญชวนเขารวมสมาชิก EnT
เชญชวนเขารวมสมาชก
เชิ
ชิญชวนชาวมหาวิ
ช ช
ิทยาลัย
ั ผูกอตัง
้ั เขา
 เป
ปนสมาชิ
ส ชิก
เชิญชวนมหาวิทยาลัยที่สังกัด ทปอ. มหาวิทยาลัยของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยในกํากับ
เชิญชวนมหาวิทยาลัยที่สังกัด ทปอ. มหาวิทยาลัยราชภัฎทั้งหมด
เชิญชวนมหาวิทยาลัยที่สังกัด ทปอ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลทั้งหมด
มงคลทงหมด
เชิ
ชิญชวนมหาวิ
ช
ิทยาลััยทีีส
่ ังกััด ทปอ.
ป มหาวิท
ิ ยาลัย
ั เอกชนทั
ช ง
้ั หมด

3

1. เชิ
ญชวนเขารวมสมาชิก EnT (ต
อ)
เชญชวนเขารวมสมาชก
(ตอ)
เชิญ
ิ หนว
 ยงานอืน
ื่ ๆทีเี่ กีย
ี่ วขอ
 งกับ
ั ชุมชนเชน สกว., กรม
พัฒนาชุมชน, ส.ก.ส., กรมการปกครองสวนทองถิ่น,
มู
ลนธหมออาสา,
ลนธรากแกว,
ลนธสยามกมมาจล
มลนิ
ธิหมออาสา มู
มลนิ
ธิรากแกว มู
มลนิ
ธส
ิ ยามกัมมาจล
ฯลฯ

บุ
คคลสาคญในวงการอุ
ดมศกษา
บคคลสํ
าคัญในวงการอดมศึ
กษา

ผูเขารวมหลักสูตรผูบริหารงานวิชาการเพื่อสังคมของ
สถาบันคลังสมองของชาติทก
กร
สถาบนคลงสมองของชาตทุ
รุน
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2. ประสานงานจดทาเอกสารประชาสมพนธ
ประสานงานจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
เชิญชวนเขาเครือขาย
เชิญชวน สมัคร
เปนสมาชิก
ประเภทสถาบัน
ประเภทสถาบน
15,000 / 3 ป
ประเภทบุคคล
ทําโบรชัวร EnT
เครือขายพันธกิจ
เครอขายพนธกจ
สัมพันธ มหาวิทยาลัย
กับสังคม
กบสงคม

เอกสารวิชาการ,
จดหมายขาว,
จดหมายขาว,
แผนพับ แนะนํา
เครือขาย
เครอขาย

3,000 / 3 ป
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3.จัดกิจกรรมนําเสนอผลงาน
3.จดกจกรรมนาเสนอผลงาน
• ผลงานทางพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
• รวมงานกับมหาวิทยาลัยตางๆที่จัดงานทางพันธกิจ
สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
• อื่นๆ ...
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