
 

1 ปี Engagement Thailand (EnT) 
 

โดย  ดร นงเยาว์  เปรมกมลเนตร  ผู้ช่วยเลขาธิการ EnT 

ความเป็นมาของพันธกจิสัมพนัธ์มหาวิทยาลยักับสังคม (Engagement Thailand : EnT) 

แนวคิดในการก่อตั้ง พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand: EnT) เกิดขึ้นหลังจากการท่ี

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดกิจกรรมพาผู้แทนจาก 10 มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน รวม 13 ท่าน (เช่น ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน  

ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง  ศ.นพ.ดร. นรินทร์  หิรัญสุทธิกุล รศ.นพ. อํานาจ อยู่สุข  และ ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย) ไปเข้าร่วม

ประชุม 2013 Engagement Australia  และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศออสเตรเลียเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 

ซึ่งนอกจากจะทําให้ผู้บริหารที่ร่วมเดินทางได้รับทราบความรู้ แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติที่ดี ตลอดจนประสบการณ์จาก

การศึกษาดูงานและการเข้าร่วมประชุม 2013 Engagement Australia แล้ว ผู้ร่วมเดินทาง (รศ.นพ. อํานาจ อยู่สุข) ยังเกิดแรง

บันดาลใจและเสนอให้มีการจัดตั้งเครือข่ายในลักษณะเดียวกับ Engagement Australia ขึ้นในประเทศไทย  

 

 

 

 

เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย สถาบันคลังสมองของชาติจึงได้จัดการสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 20 ขึ้นเพื่อเป็นเวที

แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ที่ ได้รับจากการไปศึกษาดูงานและร่วมประชุมดังกล่าวในหัวข้อ “University 

Engagement with Society:   the Australian Experiences” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 โดยได้เชิญผู้ร่วมเดินทางบางท่าน 

รวมทั้งเชิญ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มาร่วมเป็น

วิทยากรด้วย ในการน้ีมีผู้บริหารจํานวน 90 ท่าน จากหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทุกประเภทรวมทั้งหมด 42 แห่ง เข้าร่วมการ

สัมมนา ในช่วงพักกลางวัน ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกลุ่มย่อยเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเครือข่ายนี้ ซึ่งที่ประชุมกลุ่ม

ย่อยเห็นชอบในหลักการและเสนอว่าควรนําเรื่องนี้ไปหารือกับผู้เข้าร่วมการสัมมนาในช่วงบ่ายด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้ง 

90 ท่าน เห็นชอบในหลักการจัดตั้งเครือข่ายในลักษณะเดียวกับ Engagement Australia  และเสนอให้เรียกเครือข่ายนี้ว่า 

Engagement Thailand  เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคล่ือนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมให้ดําเนินไปอย่างมียุทธศาสตร์

และเกิดประโยชน์สูงสุด   รวมทั้งมอบหมายให้สถาบันคลังสมองของชาติจัดประชุมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อขอความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และการดําเนินงานของ

เครือข่ายดังกล่าวต่อไปในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดยให้เชิญชวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ประเทศ

ออสเตรเลีย ประเทศสหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการสัมมนาครั้งที่ 20 นี้มาร่วมให้ข้อคิดเห็นด้วย 
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แนวคิดและการดําเนินงานในช่วงกอ่ต้ัง  
ในการประชุม Engagement Thailand ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 34 ท่าน 

ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดี  
รองคณบดี  อาจารย์ ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ จากมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 26 แห่ง ทั้งมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
มหาวิทยาลัยของรัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน และหน่วยงานอิสระ โดยที่
ประชุม ได้เรียนเชิญ ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานที่ประชุม และท่านได้เรียนเชิญมหาวิทยาลัย/หน่วยงานทั้ง 26 แห่งเป็น
สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่าย EnT (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 1)   โดยที่ประชุมเห็นชอบกับการจัดตั้งเครือข่าย 
Engagement Thailand ในรูปแบบสมาชิกโดยสมัครใจ มีการเสียค่าสมาชิกรายปี และมีคณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้
กําหนดทิศทางและนโยบายในการขับเคล่ือนพันธกิจนี้ให้บรรลุผล  ส่วนในด้านการดําเนินงานนั้นอาจแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยใน
ระยะที่ 1 เป็นรูปแบบเครือข่าย โดยมีสถาบันคลังสมองของชาติเป็นหน่วยประสานงานช่ัวคราว ส่วนในระยะที่ 2 อาจจด
ทะเบียนเป็นสมาคม/นิติบุคคลรูปแบบอื่น ทั้งนี้ สมาชิกของเครือข่ายจะเป็นผู้กําหนดนโยบาย เป้าหมาย การดําเนินงาน และ
กิจกรรมของเครือข่ายร่วมกันต่อไป   

 นอกจากน้ี ที่ประชุมได้เสนอให้มีการจัดทําข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Proposal) เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อการรับรองและสนับสนุนเครือข่ายนี้ต่อไป ดังนั้นเพื่อให้การยกร่างข้อเสนอ
โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการยกร่างข้อเสนอ
โครงการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน 11 ท่าน จากมหาวิทยาลัยทุกประเภท (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 2) คณะทํางานได้
ประชุมปรึกษาหารือและร่วมกันกําหนดประเด็นต่างๆ ที่ควรมีในข้อเสนอโครงการ รวมทั้งกรอบแนวคิดที่ชี้ให้เห็นถึงความใหม่ 
และการสร้างการเปล่ียนแปลงบางอย่างจากระบบเดิม มีความเป็นวิชาการ สร้างองค์ความรู้ใหม่ วิธีปฏิบัติแบบใหม่แก่ชุมชน
สังคมด้วย รวมทั้งเน้นการสร้างพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership)  ทั้งนี้คณะทํางานได้ประชุมพิจารณาเพื่อยกร่างข้อเสนอ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Proposal) ของ Engagement Thailand และได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการของ EnT ในวันที่ 29 มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาเห็นชอบ รวมทั้งได้ส่งข้อเสนอโครงการน้ีต่อที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 และที่ประชุม ทปอ. เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งเครือข่าย 
Engagement Thailand รวมทั้งได้สนับสนุนและประชาสัมพันธ์เครือข่ายนี้ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้รับทราบและสมัคร
เป็นสมาชิกต่อไป (สามารถดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Proposal) ได้ที่เว็บไซต์ของ EnT) 

การบริหารจัดการเครือข่าย Engagement Thailand 

 เครือข่าย Engagement Thailand มีโครงสร้างการบริหารงานที่ประกอบด้วยคณะกรรมการอํานวยการ ซึ่งมีหน้าที่
กําหนดนโยบายและทิศทางในการขับเคล่ือนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมมีวาระ 1 ปี โดยหมุนเวียนระหว่างสมาชิกและมี 
คณะอนุกรรมการวิชาการ ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการจากงานเพื่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
และคณะอนุกรรมการเครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์ ที่มีหน้าที่ในการหนุนเสริมการขับเคล่ือนงานเพื่อสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  ในปีแรกของการก่อตั้งคือปี 2557 ที่ประชุมได้เรียนเชิญ  ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธาน
คณะกรรมการอํานวยการคนแรกของเครือข่าย และมีผู้แทนของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง จํานวน 22 คน เป็น
กรรมการ มีการแต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการ จํานวน 10 คน และแต่งตั้งอนุกรรมการเครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์ จํานวน 8 
คน รวมทั้งได้เรียนเชิญ ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง เป็นเลขาธิการ EnT ท่านแรก (รายนามของคณะกรรมการอํานวยการ 
คณะอนุกรรมการวิชาการ และคณะอนุกรรมการเครือข่ายฯ ปี 2557-58 มีปรากฏในภาคผนวก 3) 
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กิจกรรมที่ได้ดําเนินการ  ในช่วงหน่ึงปีส่ีเดือนหลังจากงานวันเปิดตัวเครอืข่าย EnT ในวันที ่16 พฤษภาคม 2558 เครือข่าย
EnT ได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 

1. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่าย 
 หลังจาก ทปอ. ได้ให้การรับรอง เห็นชอบ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่าย Engagement Thailand ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 แล้วนั้น คณะกรรมการอํานวยการ คณะอนุกรรมการวิชาการ คณะอนุกรรมการ
เครือข่ายฯ และทีมงานของสถาบันคลังสมองของชาติในฐานะสํานักงานเลขาธิการช่ัวคราวของ EnT (สถาบันฯ) ได้ทํางานอย่าง
หนักและทุ่มเทในช่วงปีแรกของการจัดตั้งเครือข่าย ทั้งนี้คณะกรรมการอํานวยการได้มีการประชุมปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกําหนดทิศทาง เป้าหมาย หลักการทํางาน ผลที่คาดหวัง แนวทางการทํางาน ตลอดจน
รูปแบบการบริหารจัดการ EnT และการบริหารจัดการสมาชิก คู่ขนานกันไปกับการประชุมของคณะอนุกรรมการทั้งสองชุด คือ 
คณะอนุกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการเครือข่ายฯ ที่ได้ประชุมปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ เช่น บทบาทและหน้าที่
ของอนุกรรมการและกิจกรรมที่จะดําเนินการ ตัวอย่างบทบาทของคณะอนุกรรมการวิชาการคือการสร้างความรู้เพื่อเป็น how 
to ไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 4 ด้านของ EnT ซึ่ง how to นี้ประกอบด้วย การบริหารจัดการที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในการ
ขับเคล่ือนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม การพัฒนากําลังคนในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  การยกระดับงาน
วิชาการจากผลงานเพื่อสังคม  และการสร้างชื่อเสียงและการยอมรับของมหาวิทยาลัยไทยในวงการนานาชาติ  นอกจากน้ี 
คณะอนุกรรมการวิชาการ ยังได้กําหนดคําจํากัดความของคําว่า Engagement Thailand (EnT) ไว้ด้วยเพื่อความเข้าใจที่
ตรงกัน รวมทั้งการกําหนดชื่อเครือข่าย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้
ประชาคมได้รับทราบและเกิดความเข้าใจ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบนพื้นฐานของความเป็นเครือข่ายทางวิชาการของประเทศ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการ
เครือข่ายฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
2. ด้านการประชาสัมพันธ์เครือข่าย เพื่อให้เครือข่าย EnT เป็นที่รู้จกัในวงกว้างทัง้ในกลุ่มมหาวิทยาลัย หนว่ยงาน/สมาคม/
มูลนิธิที่ทํางานกับภาคประชาสังคมและพื้นที่ และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ สถาบันคลังสมองของชาติไดด้ําเนนิกิจกรรมหลาย
ประการต่อไปนีเ้พื่อการประชาสัมพันธ์เครือข่าย 
    
2.1 งานวันเปิดตัวเครือข่ายพันธกจิสัมพันธ์มหาวทิยาลยักับสังคม (Engagement Thailand) 
 สถาบันฯ ได้จัดงานเปิดตัวเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand) ขึ้น ในวันที่ 16 
พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 111 อิมแพ็คฟอรั่ม 1 อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน
จํานวน  100 คน ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัย อาจารย์ นักวิจัย นักการทูต และผู้สนใจทั่วไปจากมหาวิทยาลัย 44 แห่ง และ หน่วยงาน อื่นๆ 7 หน่วยงาน เช่น  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ของกระทรวงการต่างประเทศ และ ทปอ. เป็นต้น ในการน้ี 
สถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก วิทยากรทั้งชาวไทยและต่างประเทศ อาทิ ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมการอํานวยการ 
EnT  ศ. ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง  เลขาธิการของ EnT  ตลอดจน  Prof. Dr. Pierre Viljoen ประธานกรรมการ Engagement 
Australia และ Dr Megan Le Clus ผู้อํานวยการและสมาชิกของคณะกรรมการวิชาการของ Engagement Australia มา
แลกเปล่ียนความรู้ ทั้งนี้ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้แนะนําแนวคิดและหลักการในการจัดตั้ง “Engagement Thailand” รวมทั้ง
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แนะนํากรรมการอํานวยการ EnT  ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง และ รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ  ประธาน
คณะอนุกรรมการเครือข่ายฯ  ได้ร่วมแลกเปล่ียนเรื่องบทบาทของคณะอนุกรรมการทั้งสองชุดของ EnT และ ดร สีลาภรณ์ บัว
สาย รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ประชาสัมพันธ์ทุนแบบมุ่งเป้าแก่มหาวิทยาลัยเพื่อไปพัฒนาระบบ
และกลไกภายในให้เอื้อต่อการทํางานเพื่อสังคมมากขึ้น โดยจะจัดสรรทุนให้เฉพาะมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ EnT เท่านั้น  
นอกจากน้ียังมีการแจกแบบสํารวจสถานการณ์ทํางานตามพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมกับมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วมงานวัน
เปิดตัว EnT ครั้งน้ีอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในส่วนของข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการระดมสมองผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา สรุปได้ดังนี้ 1) ผู้เข้าร่วมควรนําเอา
แนวคิดและหลักการทํางานของ EnT ไปขยายผลต่อในหน่วยงานของตน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ EnT ในการ
สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสมัครเป็นสมาชิกของ EnT เพื่อประโยชน์ในการทํางานร่วมกัน  
2) ผู้เข้าร่วมควรสํารวจกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยของตนเองว่ามีกิจกรรมใดที่เข้าข่าย พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม 
(University Engagement) บ้าง  โดยพิจารณาตามหลักการ 4 ข้อ ของการทํางานวิชาการเพื่อสังคมที่กําหนดโดย EnT แล้ว
จัดทําเป็นฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา (หลักการทํางาน 4 ข้อคือ  ร่วมคิดร่วมทําแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน 
(partnership)   เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (mutual benefits)    เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดผลงาน
วิชาการ (knowledge sharing and scholarship)  และเกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (measurable social impact))  
3) เสนอให้มีการจัดประชุมสัมมนาของ EnT เวียนไปตามภูมิภาคต่างๆ เช่น ภาคใต้  ภาคเหนือ ภาคอีสาน โดยมีมหาวิทยาลัยที่
เป็นสมาชิกเวียนมาเป็นเจ้าภาพ แล้วไปศึกษาดูงานประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับ AEC  
 
2 . 2  จั ดทํ า สื่ อ ป ร ะช าสั มพั น ธ์ ห ล าย รู ป แบบ  ไ ด้ แ ก่   ก า รพั ฒน า เ ว็ บ ไ ซ ต์ โ ด ย จดทะ เ บี ย น โ ด เ มน ในชื่ อ 
www.engagementthailand.org  การจัดทําโลโก้  การจัดทําแผ่นพับเพื่อแนะนํา EnT และจุลสารในชื่อ “EnT Digest” เพื่อเป็น
เอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารและนําเสนอกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างการทํางานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยต่างๆ    
 
2.3 ประกาศรับสมัครสมาชิกของ EnT  สถาบันฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก EnT ไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น 
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน/สมาคม/มูลนิธิทีท่ํางานกับภาคประชาสังคม และผู้เข้าร่วมหลักสูตรตา่งๆ ของสถาบนัคลังสมองของ
ชาติ  ซึ่ง EnT ได้รับการตอบรบัอย่างดีโดยในช่วงปี 2557-สิงหาคม 2558  มีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานสมัครเข้าร่วมเป็น
สมาชิกประเภทองค์กร จํานวน 46 แหง่ (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 4) ส่วนประเภทบุคคลมี  13 คนจาก 12 มหาวิทยาลัย  
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3. ด้านกิจกรรมทางวิชาการ  สถาบันฯ ได้จัดให้มกีิจกรรมตา่งๆ เพือ่ส่งเสรมิการใช้วิชาการในการทํางานเพื่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศดังนี ้
 
3.1 การจัดการประชุม 1st Engagement Thailand Annual Conference ร่วมกับมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ และ British 

Council  

สถาบันฯ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ British Council ในกจัดการประชุมประจําปีของ EnT ครั้งแรก ใน
หัวข้อ The 1st Engagement Thailand Annual Conference “University Engagement and Social Enterprise : 
Experiences from the UK and Thailand” ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยได้เชิญ วิทยากร
จากประเทศอังกฤษ 2 ท่าน คือ  Analia Lemmo Charnalia, Director of Mapping for Change Project/ Business 
Manager,  Social Enterprise UCL Business PLC, University College London  และ Mr. Mike Britton, Managing 
Director, Goodwill Solutions  มาแลกเปล่ียนประสบการณ์ ร่วมกับวิทยากรหลักจากประเทศไทย คือ ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน 
ศ.นพ. วิจารณ์  พานิช นอกจากน้ี ยังมีการนําเสนอกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความโดดเด่นในแต่ละประเด็น เช่น 
International Engagement, Industrial Engagement, Cultural Engagement เป็นต้น  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 
200 คนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกของ EnT จากการประชุมในครั้งนั้นทําให้ทราบว่า 
แต่ละมหาวิทยาลัยมีการทํางานเพื่อสังคมเป็นจํานวนมาก แต่ยังไม่มีระบบในการจัดเก็บ รวบรวมและเผยแพร่กรณีศึกษา
เหล่านั้นสู่สังคมในวงกว้าง  และนักวิชาการยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของคําว่า University 
Engagement นอกจากน้ียังมีนักวิจัยและนักวิชาการหลายท่านไม่มั่นใจว่า งานที่ทําอยู่ เข้าข่าย University Engagement 
หรือไม่  ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้ เป็นโจทย์ให้เครือข่าย EnT นํามาขบคิดเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและสร้างการตระหนักรับรู้ในกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มากขึ้น 

3.2 การพัฒนาแบบสํารวจสถานภาพพันธกจิสัมพันธ์มหาวทิยาลยักับสงัคม (EnT Survey) 

ผลจากการจัดประชุมประจําปีของ EnT ครั้งที่ 1 ทําให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมอย่างกว้างขวาง และหลากหลายรูปแบบ แต่ยังไม่มีข้อมูลในเชิงระบบที่แสดงให้เห็นถึงสถานภาพการ
ทํางานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของประเทศไทยในภาพรวม ทั้งในด้านระบบกลไกที่เกื้อหนุน กระบวนการที่เกี่ยวข้อง และ
บุคลากรที่ดําเนินการ ดังน้ัน EnT จึงได้นําแบบสํารวจสถานภาพการทํางานเพื่อสังคมของหน่วยงาน National Co-ordinating 
Centre for Public Engagement (NCCPE)  ของประเทศสหราชอาณาจักร ชื่อ “The EDGE” มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของ
มหาวิทยาลัยไทย (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 5) แบบสํารวจนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ 1) Purpose (ซึ่งประกอบด้วย 
mission, leadership, and communication) 2) Process  (ซึ่งประกอบด้วย recognition, support, and learning)  3) 
People (ซึ่งประกอบด้วย staff, student, and public) ทั้งนี้แบบสํารวจนี้ เป็นการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพการ
ทํางานด้านพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมทั้งในมุมมองของคณะและในมุมมองของมหาวิทยาลัย ซึ่งสถาบันฯ ได้ส่งแบบสํารวจ
ดังกล่าวไปตามมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก EnT ในเดือนมีนาคม 2558 ทั้งนี้ผลจากการสํารวจดังกล่าวจะนําเสนอในการประชุม
ประจําปีครั้งที่ 2 ของ EnT ที่จังหวัดสงขลาในเดือนสิงหาคม 2558 นี้ 
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3.3 การรวบรวมกรณีศึกษาการทํางานวิชาการมหาวิทยาลัยเพื่อสงัคมของมหาวิทยาลยั 

จากการจัดการประชุมประจําปีครั้งที่ 1 ของ EnT ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ทําให้ทราบว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีการทํางาน
วิชาการเพื่อสังคมเป็นจํานวนมาก แต่ยังไม่มีระบบในการจัดเก็บรวบรวมและเผยแพร่กรณีศึกษาเหล่านั้นสู่สังคมในวงกว้าง  
นอกจากน้ันแล้ว มีนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านยังไม่มั่นใจว่างานวิชาการเพื่อสังคมที่ท่านดําเนินการอยู่ เข้าข่ายงาน 
University Engagement หรือไม่ ในการน้ีประธานคณะกรรมการอํานวยการ ได้มอบหมายให้อนุกรรมการวิชาการของ EnT 
ไปศึกษารายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการรวบรวมกรณีศึกษาของประเทศไทยประมาณ 50-100 กรณีศึกษา มาจัดทําเป็นรูปเล่ม
เพื่อเป็นตัวอย่างและใช้อ้างอิงงานพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของประเทศไทย  คณะอนุกรรมการวิชาการและ
คณะอนุกรรมการเครือข่ายฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง เช่น วิธีการได้มาซึ่งกรณีศึกษา เกณฑ์
ที่ใช้ในการคัดเลือกกรณีศึกษา และการประเมินคุณภาพกรณีศึกษา   เป็นต้น ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้วยก่อนส่งหนังสือเชิญชวนไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นสมาชิกใน
ต้นปี 2558 ให้ส่งกรณีศึกษาการทํางานวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยเพื่อมารับการประเมินเป็น 50-100 กรณีศึกษาที่ดี
ที่สุดของประเทศไทยต่อไป ซึ่งกรณีศึกษาที่ดีที่สุด 100 กรณีศึกษานี้ จะได้รับรางวัลจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
จํานวนกรณีศึกษาละ 10,000 บาทด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสมาชิก EnT ได้ส่งกรณีศึกษามาขอรับการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ทําการประเมินกรณีศึกษาดังกล่าวในรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558  ส่วนผลการประเมินกรณีศึกษาในรอบแรก 
จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป 
 
3.4 โครงการไปนําเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมทางวชิาการในต่างประเทศ  นอกจากการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อหนุนเสริมการดําเนินงานพนัธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมภายในประเทศแล้ว สถาบันฯ ยงัได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และ
แลกเปล่ียนประสบการณร์ะหวา่งนักวิชาการไทยกับนกัวิชาการของต่างประเทศผ่านกิจกรรมต่างๆ ดงันี ้
 
3.4.1 การเข้าร่วมประชุม “2014 Engagement Australia Conference : Engage and Innovate for 
Sustainability” และศึกษาดูงานมหาวทิยาลัยในเมืองซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย   
 สถาบันฯ  ได้นําผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก EnT เข้าร่วมการประชุม “2014 Engagement Australia 
Conference : Engage and Innovate for Sustainability“ ณ เมือง Wagga Wagga รัฐนิวเซาท์เวลล์ และศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยในเมืองซิดนีย์ ระหว่างวันที่  19-26 กรกฎาคม 2557 โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร 12 ท่านจาก
มหาวิทยาลัย 7 แห่ง เข้าร่วมโครงการ เช่น ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน  ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช  ศ.ดร. ปิยะวัติ  บุญ-หลง  นพ.เฉลิม
ชัย บุญยะลีพรรณ  และ รศ.นพ. อํานาจ อยู่สุข  ซึ่งในปีนี้ ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมการ EnT ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรพิเศษในหัวข้อ “Looking Back, Looking Forward”  ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศ  ดร. จเร สุวรรณชาด 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นําเสนอกรณีศึกษาการทํางานร่วมกับชุมชนคลองแดน จังหวัดสงขลา ในหัวข้อ 
“The Engagement of Rajamangala University of Technology Srivijaya and Stakeholders in Community“  อีก
ด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้ความสนใจและประทับใจมาก นอกจากนั้นแล้ว คณะผู้บริหารไทยยังได้เจรจาความร่วมมือกับ
กรรมการบริหารของ Engagement Australia เพื่อสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียด้านพันธกิจมหาวิทยาลัย
เพื่อสังคมต่อไป นอกจากน้ี คณะผู้บริหาร ยังได้ไปศึกษาดูงานด้าน University Engagement ของมหาวิทยาลัย 2 แห่ง โดย
ศึกษาดูงานด้าน International engagement โดยเฉพาะความร่วมมือกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Institute 
for Teaching and Learning ที่ University of Sydney ส่วนที่ University Technology Sydney (UTS) นั้นดูงานด้าน 
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Community engagement ผ่านหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยช่ือ Shopfront ซึ่งเป็นโมเดลที่บูรณาการงานมหาวิทยาลัย
เพื่อสังคมเข้ากับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผลที่ได้รับจากการไปเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คือ สถาบันฯ ได้เชิญ
วิทยากรจากทั้งสองมหาวิทยาลัย มาจัด workshop ในเรื่อง Innovation in T&L and Scholarship of Teaching and 
Learning  และ University-Community Engagement : ShopFront Model ในปี 2558 ที่ประเทศไทย นอกจากนี้ ศ.นพ.
วิจารณ์ พานิช ได้เขียน blog เกี่ยวกับการไปประชุมและศึกษาดูงาน พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมที่ออสเตรเลีย ไว้ทั้งหมด 
12 ตอนเพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ต่อไป ซึ่ง EnT ได้เช่ือมโยงลิงค์ดังกล่าวมาไว้ที่เว็บไซต์ของ EnT ด้วย 

 

 

 

3.4.2 การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ในประเทศสหราชอาณาจักร*ในประเด็น “University 
Engagement for Regional Development in the U.K.”     

 สถาบัน ฯ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักรที่มีความโดดเด่นในประเด็น 
Engagement and Social Enterprise โดยมีผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 12 ท่าน
ร่วมเดินทาง ระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ได้ไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย 5 แห่ง คือ University of Salford, 
University of Manchester, University of Northampton, University of Cambridge, University College London  
รวมทั้งแลกเปล่ียนความรู้กับ  Local Enterprise Partnership (LEP) 1 แห่งคือ  Northamptonshire  ผลที่ได้รับจาก
โครงการน้ีคือ ทําให้เห็นรูปธรรมของบทบาทมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่อการพัฒนาเมืองและพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ทั้งใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือหนุนเสริม SME ในภูมิภาค เช่น University of  Salford  ได้จัดการเรียนการสอน ด้าน  
Sport Business Management แก่คนในพื้นที่ Manchester ที่มีทีมฟุตบอลดัง 2 ทีม และการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเพื่อ
สังคมที่ engage ทั้งอาจารย์ นักศึกษา ชุมชน สังคม  เห็นความร่วมมือระหว่างผู้แทนราษฎรกับมหาวิทยาลัยทํางานร่วมกัน
อย่างเข้มแข็งในการดึงโครงการใหญ่ๆ ของรัฐบาลมาลงในพื้นที่เพื่อสร้างการมีงานทํา เช่น ดึง BBC ออกมาจาก London เป็น
ต้น  นอกจากนี้  ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม ได้เขียนหนังสือเล่มเล็กช่ือ Goodbye Social Enterprise เพื่อสะท้อนความคิดและ
ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ knit.or.th) 
 

---------------------- 

*ประเทศสหราชอาณาจักรมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในรูปแบบเฉพาะท่ี

เรียกว่าโครงการ Local Enterprise Partnership (LEP) ซ่ึงเป็นเครือข่ายความร่วมมือท่ีนําโดยภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพ้ินท่ีท่ีอาสามาทํางาน

ร่วมกันแบบหุ้นส่วนกับหน่วยงานของรัฐในระดับภูมิภาค สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน เพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อม ใน

แต่ละภูมิภาคทั่วประเทศสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมาและในปัจจุบันมี LEP 39 แห่งท่ัวประเทศ ท้ังน้ี LEP จะเป็นผู้ตัดสินใจว่า 

ภูมิภาคของตน ควรมีการลงทุนด้านใดบ้าง และประเด็นใดควรได้รับการพัฒนาก่อนหรือหลังในภูมิภาคตามบริบทและความต้องการของแต่ละพ้ืนท่ี 

นอกจากนั้นแล้ว ประเทศสหราชอาณาจักรยังมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการดําเนินกิจการเพื่อสังคม 

(Social enterprise) เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมอีกด้วย 
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3.4.3 การนําเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุม “AsiaEngage Conference 2014: Innovation and Creativity: 
Collaborating with communities to tackle problems across ASEAN, Asia and Beyond” และศึกษาดูงาน
ชุมชน  ณ เมืองบาหลี  ประเทศอินโดนีเชีย  

สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมเข้าร่วมการประชุม AsiaEngage Conference 2014 ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน2557 ที่
เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเดินทาง 24 ท่าน ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย  รองอธิการบดี คณบดี รอง
คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก รองผู้อํานวยการสํานักจากมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  มหาวิทยาลัยราชภัฎ และ หน่วยงาน รวม 15 แห่ง ทั้งนี้ AsiaEngage ได้เชิญวิทยากรจากประเทศไทยหลายท่านไป
บรรยายและนําเสนอผลงาน/Poster รวมทั้งจัด workshop  ด้วย เช่น ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง  ดร. กันทิมา 
ศิริจีระชัย และ รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  เป็นต้น ซึ่งการประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 180 คน จาก 9 ประเทศ เช่น 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน ในการนําเสนอผลงานนั้น ได้แบ่งเน้ือหาเป็น 5 theme คือ 
Community engaged teaching and learning, Knowledge-driven volunteerism and community, Measurement of 
impact of engage initiatives, Institutionalization and mainstreaming of community engagement  และ Research 
driven community engagement โดยรูปแบบของการประชุม มีทั้ง Pre-Conference workshop, Plenary session, Parallel 
session และมีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมโครงการอีกด้วย 
 ในส่วนของผลงานที่มีการนําเสนอในการประชุมครั้งนี้นั้น ส่วนใหญ่เป็นกรณีศึกษาเชิงหัวข้อ (topic) มากกว่าเชิงพื้นที่ 
(area-based) และส่วนใหญ่เป็นการทํางานกับกลุ่มคนด้อยโอกาส เช่น คนยากจนในเมือง  คนจนในชนบทห่างไกล วัยรุ่นที่เป็น
อันธพาล เป็นต้น ตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ เช่น “Engagement through arts: a transformation from poverty and 
violence to creativity” ซึ่งเป็นการไปทํางานกับแก็งค์วัยรุ่นที่เป็นอันธพาลชอบชกตีกันให้หันมาทํางานด้านศิลปะ เช่น การ
เต้นรํา  การวาดภาพ การเล่นดนตรี เป็นต้น ส่วนการศึกษาดูงานในพื้นที่นั้น เป็นการไปเยี่ยมชมหมู่บ้านที่พัฒนาตนเองในโครงการ 
National Program for Community Empowerment Mandiri (PNPM Mandiri) ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลอินโดนีเซียสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อลดปัญหาความยากจน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาคนในพื้นที่ให้มี
งานทํา โดยได้รับความร่วมมือจาก World Bank ในการสนับสนุนผู้เช่ียวชาญให้มาจัดกระบวนการในหมู่บ้าน ซึ่งโครงการน้ีประสบ
ความสําเร็จมาก เพราะประชาชนในพื้นที่เป็นคนคิด วางแผน ดําเนินการและบํารุงรักษาเองทั้งหมด ขณะนี้มีคนในพื้นที่ยากจน
มากกว่า 60 % ในอินโดนีเซียเข้าร่วมโครงการน้ี นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศไทยยังได้มีโอกาสมาประชุมโต๊ะกลม 
เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการพัฒนางานวิชาการเพื่อสังคมของประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันว่า งานวิชาการเพื่อสังคม
ของประเทศไทยก้าวหน้าไปมากกว่าประเทศอื่นๆ แต่ประเทศไทยยังไม่มีการบันทึกและเผยแพร่ผลงานที่มีคุณค่าเหล่านั้นอย่างเป็น
ระบบ  
 จะเห็นได้ว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการอํานวยการ คณะอนุกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการเครือข่ายฯ 
ได้ทุ่มเทกําลังกาย กําลังความคิด และเวลามาร่วมกันดําเนินกิจกรรมหลายมิติเพื่อสร้างฐานที่มั่นคงทั้งในด้านหลักการและแนวคิด
ของการทํางานวิชาการเพื่อสังคม การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการทํางานวิชาการเพื่อสังคมใน
มหาวิทยาลัย การสร้างเวทีในการแลกเปล่ียนและเรียนรู้วิธีปฏิบัตที่ดีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  การสํารวจตัวเองเพื่อให้
ทราบสถานภาพการทํางานเพื่อสังคม  รวมทั้งการรวบรวมกรณีศึกษาที่ดีเพื่อการเผยแพร่  อ้างอิงและการพัฒนาต่อยอดเพื่อ
ประโยชน์ในการขับเคล่ือนเครือข่าย EnT  และพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของประเทศไทยให้เข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าต่อไป  
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก 1 : รายชื่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงานสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่าย Engagement Thailand 
 

1. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

5. มหาวิทยาลัยมหิดล 6.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

7. มหาวิทยาลัยบูรพา   8.มหาวิทยาลัยนครพนม 

9.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10.มหาวิทยาลัยศิลปากร   

11.มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   12.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

13.มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

15.มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   16.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

17.มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุร ี 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

19.มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 20.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

21.มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร ์ 22.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

23.มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 24.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25.มหาวทิยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย 26.สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 
 
ภาคผนวก 2 : คณะทํางานยกร่างข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ของ EnT เพื่อเสนอ ทปอ. 
 

รายนามคณะทาํงานยกร่างข้อเสนอโครงการเชิงยทุธศาสตร์ของ EnT 
 

1. ดร.กีรร์ัตน์  สงวนไทร (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)    ประธานคณะทาํงาน 
2. ศ.ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง (สถาบันคลังสมองของชาต)ิ                                       รองประธานคณะทํางาน 
3. ดร.สีลาภรณ์ บวัสาย (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย)   คณะทํางาน 
4. ศ.นพ.ดร.นรินทร์  หิรญัสุทธกิุล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)   คณะทํางาน 
5. ผศ.ทพ.พีระ  สิทธิอํานวย  (มหาวิทยาลัยมหดิล)                                            คณะทํางาน   
6. รศ.นพ.อํานาจ อยู่สุข  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่                                    คณะทํางาน   
7. ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)     คณะทํางาน 
8. ดร. ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ (มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)    คณะทํางาน 
9. ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี)              คณะทํางาน 
10. ดร.ผุสดี พลสารมัย์ (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)     คณะทํางาน 
11. ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร (สถาบันคลังสมองของชาต)ิ     คณะทํางานและเลขานุการ 
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ภาคผนวก 3 : รายนามคณะกรรมการอํานวยการและคณะอนุกรรมการของ EnT ปี 2557-58 
 

รายนามคณะกรรมการอํานวยการปี 2557-58 
Engagement Thailand (EnT) 

 
1. ศ.ดร.วิจิตร  ศรสีอ้าน (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร)ี    ประธาน 
2. ดร.กีรร์ัตน์  สงวนไทร (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)    กรรมการ 
3. ศ.นพ.ดร.นรินทร์  หิรญัสุทธกิุล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)   กรรมการ 
4. ศ คลินิก นพ พรชัย มูลพฤกษ ์(มหาวิทยาลัยมหิดล)                     กรรมการ   

(เดิม คือ ผศ.ทพ.พรีะ  สิทธิอํานวย)  
5. รศ.นพ.อํานาจ อยู่สุข (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่     กรรมการ 
6. ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)    กรรมการ 
7. ผศ.ดร.แสงอรณุ  อิสระมาลัย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)์   กรรมการ 
8. รศ.ดร.ชาญวิทย์  เทียมบญุประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)  กรรมการ 
9. ผศ.ดร.วิบูลย์ วฒันาธร (มหาวทิยาลัยพะเยา)      กรรมการ 
10. ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรมจกัร (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี)   กรรมการ 
11. รศ.มุกดา  สุขสวัสดิ์ (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)   กรรมการ 
12. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  เยรัมย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)  กรรมการ 
13. ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์    กรรมการ 
14. ดร. ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ (มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)   กรรมการ 
15. ดร.วัฒนา รัตนพรหม (มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน)ี   กรรมการ 
16. ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์      กรรมการ 
17. ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี      กรรมการ 
18. ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   กรรมการ 
19. รศ.ดร.อัมพร  ศรีเสริมโภค (มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)   กรรมการ 
20. ผู้แทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย       กรรมการ 
21. ดร.สีลาภรณ์ บวัสาย (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย)   กรรมการ 
22. ศ.ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง (สถาบันคลังสมองของชาต)ิ    กรรมการและเลขาธิการ 
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รายนามคณะอนุกรรมการวิชาการปี 2557-58 
Engagement Thailand (EnT) 

 
1. ดร.กีรร์ัตน์  สงวนไทร (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)์     ประธาน 
2. ศ.นพ.ดร.นรนิทร์  หริัญสุทธกิุล (จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)   อนุกรรมการ 
3. ผศ.ดร.สรันยา  เฮงพระพรหม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย)    อนุกรรมการ 
4. ผศ.ทพ.พีระ  สิทธิอํานวย หรือ ผศ.พิเศษเนตร  หงส์ไกรเลิศ (มหาวิทยาลัยมหิดล)     อนุกรรมการ   
5. รศ.นพ.อํานาจ อยู่สุข หรือ รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่) อนุกรรมการ   
6. ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)    อนุกรรมการ 
7. ผศ.ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลัย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)์   อนุกรรมการ 
8. ดร.วัฒนา รตันพรหม (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน)ี    อนุกรรมการ  
9. รศ. ดร. มกุดา สุขสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)    อนุกรรมการ 
10. ดร.นงเยาว ์เปรมกมลเนตร (สถาบันคลังสมองของชาต)ิ    อนุกรรมการและเลขานุการ 

   
รายนามคณะอนุกรรมการเครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์ปี 2557-58 

Engagement Thailand (EnT) 
 

1. รศ.ดร.ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ (มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)  ประธาน  
2. รศ.ดร.ก้าน  จันทร์พรหมมา  (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)์    อนุกรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิบูลย์ วฒันาธร หรือ ดร. กิตติ สัจจาวฒันา (มหาวทิยาลัยพะเยา)  อนุกรรมการ   
4. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  เยรัมย ์ (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)  อนุกรรมการ 
5. ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ (มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)   อนุกรรมการ 
6. ผศ. พัชริน ดํารงกิตติกุล (สํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจยั)                           อนุกรรมการ 
7. นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ (สํานักงานสร้างเสรมิกิจการเพือ่สังคมแห่งชาติ (สกส)    อนกุรรมการ 
8. ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร (สถาบันคลังสมองของชาต)ิ     อนุกรรมการและเลขานุการ 
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ภาคผนวก 4 : สมาชิกประเภทองค์กรของ EnT จํานวน 46 แห่ง  (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2558) 
 

ประเภทหน่วยงาน ลําดับที่ รายช่ือองคก์ร 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (10) 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

  3 มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

  4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

  5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  6 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

7 มหาวิทยาลัยพะเยา 

  8 มหาวิทยาลัยมหิดล 

  9 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

  10 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

มหาวิทยาลัยของรฐั (9)     

  11 มหาวิทยาลัยนครพนม 

  12 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  13 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

  15 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

  16 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  17 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

  18 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  19 มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (7)     

  20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

  21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

  22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

  24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

  26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ (13)   

  27 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  28 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

  29 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
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  30 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

  31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  32 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  33 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

  34 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  35 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  36 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

  38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์

  39 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

มหาวิทยาลัยเอกชน (6)     

  40 มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

  41 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

  42 มหาวิทยาลัยรังสิต 

  43 มหาวิทยาลัยสยาม 

  44 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

  45 วิทยาลัยดุสิตธานี 

หน่วยงาน (1) 

46 สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย 

 
 
ภาคผนวก 5 : แบบสํารวจพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Survey) 
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 แบบสํารวจพันธกิจสมัพันธ์มหาวิทยาลัยกบัสังคม (Engagement  Survey) 

พันธกิจสัมพนัธ์มหาวิทยาลยักับสังคม (University Engagement) หมายถึง การทํางานกับสังคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปลี่ยนจากเดิมคือดําเนินการอยู่ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ 
(service) และงานอาสาสมัคร (volunteering) เป็นหลัก ไปสู่การทํางานร่วม (engagement) กับภาคีในพื้นที่ในลักษณะเชิงสถาบันที่เป็นหุ้นส่วนระยะยาว (long-term partnership) และ
หวังที่จะให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) อย่างแท้จริงของชุมชนหรือสังคมในพื้นที่ พันธกิจนี้จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจหลักทกุพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
อาทิ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างมียุทธศาสตร์และเป็นระบบ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งใน
ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง และระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ University Engagement มีหลักการทํางาน 4 ประการคือ 1) ร่วมคิดร่วมทําร่วมแบบ
พันธมิตรและหุ้นส่วน (partnership)  2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (mutual benefits)  3) เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และนําไปสู่หรือเกิดผลงานวิชาการ (knowledge 
sharing and scholarship)  4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (measurable social impact)   

สถาบันคลังสมองของชาติ ในฐานะสํานักงานเลขาธิการของเครือข่าย Engagement Thailand (EnT) ซึ่งขณะนี้มีมหาวิทยาลัยสมาชิก 44 แห่ง ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบ
สํารวจซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

วัตถุประสงค์ของการสาํรวจ 1) เพื่อใหท้ราบสถานภาพการทํางานเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ รปูแบบและ
กระบวนการการดําเนินการ ภาคีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น  2) เพื่อทราบความต้องการของคณะ/สํานัก/ศูนย์ ในการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม  3) เพื่อเป็น
ข้อมูลในการรวบรวมกรณีศึกษาและวิธีปฏิบัติที่ดีของการทํางานมหาวิทยาลัยกับสังคมของประเทศไทย 
 

ชื่อสถาบัน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

คณะ/สํานักงาน/ศูนย ์……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

คําชี้แจง  :  แบบสํารวจนี้มี 2 ส่วนคือ  
         ส่วนที่ 1 : ว่าด้วยสถานะในมิติต่าง ๆ ของสถาบันในด้านพันธกิจต่อสังคม 
         ส่วนที่ 2 : ว่าด้วยการสนับสนุนที่ท่านเห็นวา่จําเป็นในการขับเคลื่อนพันธกิจต่อสังคมของคณะ/สํานัก/ศูนย ์
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ส่วนที่ 1 :  สถานะของสถาบันในมุมมองของคณะ/สํานัก/ศูนย์ 

คําชึ้แจง  : แบบสํารวจส่วนนี้เป็นการสํารวจสถานะของสถาบันในด้านพันธกิจต่อสังคม ในการรับรู้ของประชาคมในสถาบัน โดยแบ่งเป็น 3 หมวดคือ   
                      หมวดที่ 1 ว่าด้วยปรัชญาและเป้าหมาย (purpose) มี 3 ข้อ                  หมวดที่ 2 ว่าด้วยกระบวนการ (process) มี 3 ข้อ 
                      หมวดที่ 3 ว่าด้วยคนที่เกี่ยวข้อง (people) มี 3 ข้อ                              

โปรดกาเครื่องหมาย    ในช่องคําตอบที่เหมาะสม สําหรับคําตอบแต่ละข้อ  ข้อใดที่ทา่นเห็นว่าไม่ตรงกับช่องคําตอบ จะกาที่เส้นแบ่งช่องคําตอบก็ได้ เช่น ระหว่าง "4" กับ "6"   

 

ประเด็น ระดับ 0 ระดับ 2 ระดับ 4 ระดับ 6 

Purpose A. คุณคา่ด้านพนัธกิจ
ต่อสังคมเปน็ที่ตระหนักรับรู้ใน
สถาบัน  

ไม่มีการกล่าวถึงพันธกิจต่อสังคม
ในประชาคมของสถาบัน  หรือมี
น้อยมาก 

พันธกิจต่อสังคมมีการกล่าวถึงใน
ประชาคมของสถาบันในโอกาส
ต่างๆ  

พันธกิจต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายและยุทธศาสต ร์ของ
สถาบัน และสถาบันกําลังพัฒนา
พันธกิจนี้ให้เข้มแข็งและครอบคลุม
มากขึ้น 

พันธกิจต่อสังคมเป็นหัวใจของ
นโยบายและ ยุทธศาสต ร์ของ
สถาบัน  เป็นตัวกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาสถาบัน และมี
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

Purpose B. มีผู้นําด้านพันธกิจ
ต่อสังคมในสถาบันมากพอ 

ไม่มีผู้นําในสถาบันที่สนใจพันธกิจ
ต่อสังคม หรือมีน้อยมาก 

มีผู้บริหารบางท่านเป็นผู้นําด้าน
พันธ กิจ ต่อสั งคมอย่ า ง ไ ม่ เ ป็น
ทางการ  

มีผู้บริหารบางท่านเป็นผู้นําด้าน
พันธกิจต่อสังคมโดยได้รับการ
มอบหมายหรือแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการ  

อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
เป็นผู้นําเรื่องพันธกิจต่อสังคม และ
มี ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายงานด้านพันธกิจต่อ
สังคมอย่างเป็นทางการ 

Purpose C. มีการสื่อสาร
ความสาํคญัของพันธกิจต่อสังคม 
ทั้งกับภายในและภายนอก
สถาบนั 

ไม่มีการกล่าวถึงพันธกิจต่อสังคม 
หรือมีการกล่าวถึงน้อยมากใน
ข่าวสารต่างๆของสถาบัน  ทั้ ง
ภายในและภายนอก 

มีการกล่าวถึงพันธกิจต่อสังคมบ้าง
เป็นระยะๆ ในข่าวสารต่างๆ ของ
สถาบัน ทั้งภายในและภายนอก 

มีข่าวสารด้านพันธกิจต่อสังคมของ
สถาบันบ่อยครั้งและต่อเนื่อง แต่
ไม่เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนา
สถาบัน 

ภารกิจต่อสังคมเป็นจุดเด่นในการ
สื่อสารของสถาบัน ทั้งภายในและ
ภายนอก  และเ ชื่อมโยงกับทิศ
ทางการพัฒนาสถาบัน 
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ประเด็น ระดับ 0 ระดับ 2 ระดับ 4 ระดับ 6 

Process A. ภาระงานและ
ความก้าวหนา้ของอาจารย์/
ผู้ปฏิบัติงานพนัธกิจต่อสงัคม 

ไม่มีการคิดภาระงาน แต่เปิด
โอกาสให้ทําได้โดยถือเป็นเรื่อง
เฉพาะบุคคล  

สามารถนับพันธกิจต่อสังคมเป็น
ภาระงานได้ในบางกรณี  

มีเกณฑ์หรือระเบียบในการนับ
ภ า ร ะ ง า น แ ล ะ พิ จ า ร ณ า
ความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน
พันธกิจต่อสังคม  

พันธกิจต่อสังคมเป็นเกณฑ์สําคัญ
เกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาภาระ
ง า น แ ล ะค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง
ผู้ปฏิบัติงาน 

Process B. โครงสร้างภายใน
สถาบนัสนับสนุนพันธกิจต่อ
สังคม 

ไม่มีการประสานงานภายในที่
สนับสนุนหรือประสานงานพันธกิจ
ต่อสังคม 

มีการประสานงานด้านพันธกิจต่อ
สังคม ระหว่างผู้ปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ทางการ 

มีกลุ่มงานหรือคณะกรรมการที่
สถาบันตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงาน
ด้านพันธกิจต่อสังคม โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากรให้อย่างชัดเจน  

มีหน่วยประสานงานพันธกิจต่อ
สังคมระหว่างคณะและหน่วยงาน
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และมี
ทรัพยากร(คนและงบประมาณ) ที่
จัดสรรให้อย่างเหมาะสม 

Process C. โอกาสในการเรยีนรู้
และพัฒนาตนเอง 

ไม่มีโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนา
ทักษะและความรู้ด้านพันธกิจต่อ
สังคม โดยบุคลากรต้องแสวงหา
ด้วยตนเอง 

มีโอกาสบ้างที่ให้บุคลากรพัฒนา
ทักษะ และความรู้ด้านพันธกิจต่อ
สังคมเป็นครั้งคราว  

มีแผนงานประจําปีที่บุคลากรและ
นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะและ
ความรู้ด้านพันธกิจต่อสังคมเป็น
ประจํา โดยส่งไปพัฒนาทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 

ส ถ า บั น มี แ ผ น ง า น เ ชิ ง รุ ก ใ ห้
บุคลากรและนักศึกษาได้พัฒนา
ทักษะและความรู้ด้านพันธกิจต่อ
สังคม และมีการประเมินผล 
ตลอดจนก า รป รั บป รุ ง อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 
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ประเด็น ระดับ 0 ระดับ 2 ระดับ 4 ระดับ 6 

People A. การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร (อาจารย์และเจ้าหน้าที่
สายสนบัสนุน) 

ไม่ เ ปิด โอกาสใ ห้อาจาร ย์หรือ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้เข้าร่วม
พันธกิจต่อสังคม หรือมีน้อยมาก 

มีโอกาสให้เฉพาะอาจารย์ได้เข้า
ร่วมพันธกิจต่อสังคม 

มี โ อ ก า ส ใ ห้ ทั้ ง อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้เข้าร่วม
พันธกิจต่อสังคม และกําลังขยาย
โอกาสเพิ่มขึ้น ทั้งในและนอกภาระ
งานปกติ 

สถาบันส่งเสริมให้อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในทุกคณะ
และหน่วยงานได้เข้าร่วมพันธกิจ
ต่อสังคม ทั้งในและนอกภาระงาน
ปกติ โดยมีเกณฑ์สนับสนุนที่เป็น
รูปธรรม 

People B. การมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา 

มีโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมพันธ
กิ จ ต่ อ สั ง ค ม  โ ด ย เ ป็ น ง า น
อาสาสมัคร หรืองานของชมรม
นักศึกษา 

มีโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมพันธ
กิจต่อสังคม ทั้งในรูปของงาน
อาสาสมัครและเป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชาการศึกษาทั่วไป (General 
Education) 

มีโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมพันธ
กิจต่อสังคม  ทั้งในรูปของงาน
อาสาสมัครและเป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชาเลือกของคณะ 
 

มีโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมพันธ
กิจต่อสังคม  ทั้งในรูปของงาน
อาสาสมัครและเป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชาบังคับของคณะ 

People C. การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

ให้บริการชุมชนตามกําลังและ
ความถนัดของคณะ/สํานัก/ศูนย์ 
ไม่มีการประเมินความต้องการ 
(Need) ของชุมชน 

มีการพยายามประ เมิ นความ
ต้องการ (Need) ของชุมชนบ้าง 
และพยายามเปิดบริการของคณะ/
สํานัก/ศูนย์ สู่ชุมชนและกลุ่มด้อย
โอกาสต่างๆ 

คณะ/สํา นัก/ศูนย์  ไ ด้ประเมิน
ความต้องการของชุมชนอย่างเป็น
ระบบ และใช้ข้อมูลนี้ในการ
ดําเนินงานพันธกิจต่อสังคม 

 คณะ/สํานัก/ศูนย์ ได้ประเมิน
ความต้องการของชุมชน จัดสรร
ทรัพยากรเ พื่อสนับสนุนชุมชน 
และมีการประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ เพื่อพัฒนางาน 
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ส่วนที่ 2 : การสนับสนุนที่ท่านเห็นว่าจําเป็นในการขบัเคลื่อนพันธกิจกับสังคมของคณะ/สํานัก/ศูนย ์
 

1. จากมหาวิทยาลัย 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. จากเครือขา่ยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand : EnT) 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  อื่นๆ โปรดระบ ุ

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคณุทุกท่านที่ใหข้้อมูล 
 

โปรดส่งข้อมูลกลับมาที ่(ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558) 
 

สํานักงานเลขาธิการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand : EnT) 
สถาบันคลังสมองของชาติ เลขที่ 539/2  ชั้น 22B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 

โทรศัพท์ 0 2640 0461 ต่อ 122 (รัชนี)  โทรสาร 0 2640 0465 หรือ email: ratchanee@knit.or.th 
http://www.engagementthailand.org/ 
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