
 
 
 
 

The 1st Engagement Thailand Annual Conference 
"University Engagement and Social Enterprise: Experiences from the UK and Thailand" 

Duangtawan Grand Ballroom, Floor 3, Centara Duangtawan Hotel, Chiang Mai 
August 28 – 29, 2014 

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

Day 1 Thursday, August 28th 

08.00 - 08.45 Registration 

08.45 - 09.15  Welcome and Opening remarks 
by  Mr. Peredur Evans, Director Programmes, British Council Thailand 

 Prof. Dr. Watchara Kasinrerk, Vice President for Academic and Educational quality 
development, Chiang Mai University 

09.15 - 10.00 Invited  Speaker  
“University Engagement : concept, goals and modalities  for Thailand”  
by  Prof. Dr. Wichit Srisa-an, Chairman of the Engagement Thailand (EnT)  

10.00 - 10.15 Q&A 

10.15 - 10.30 Coffee break 

10.30 - 11.15 Invited Speaker “Community Engagement : a case of University College London, 
UK”  (In English) 
by  Analia Lemmo Charnalia 
     Director of Mapping for Change Project/ Business Manager, Social Enterprise 
     UCL Business PLC, University College London 

11.15 - 11.30 Q&A 

11.30 - 12.15 
 

“Community Engagement in Thailand : a case of Chiang Mai University” 
by Assoc. Prof. Amnat Yousukh, Vice-President, Chiang Mai University 

12.15 - 12.30 Q&A 

12.30 - 13.30 Lunch 
 
 
 
 
 



 
 

13.30 - 14.45 Invited Speaker : “Industry Engagement and Social Enterprising: a case of 
Goodwill Solutions, the UK” (In English) 
by  Mr. Mike Britton, the Managing Director, Goodwill Solutions, UK 

14.45 - 15.00 Q&A 

15.00 - 15.15 Coffee break 

15.15 - 16.00 “Industry Engagement in Thailand : a case of Cooperative Education”   
by  Dr. Guntima Sirijeerachai, Vice Rector for University-Community  
     Organization Engagement, Suranaree University of Technology 

16.00 - 16.30 Reflections from the case studies : Key messages and lesson learned  
Moderate by Prof. Dr. Piyawat Boon-Long, Secretary-General, Engagement Thailand  

16.45-17.45 General Meeting of the Engagement Thailand’s Members (EnT Member Only) 
Venue: Doi Luang 24th floor 

18.00 - 20.00 Welcome Dinner  
Welcome Remarks (1)  
by  Prof. Dr. Wichit Srisa-an, Chairman of the Engagement Thailand (EnT) 
Welcome Remarks (2)  
by  Prof. Dr. Piyawat Boon-Long, Secretary-General, EnT  
Opening Remarks  
by Assoc. Prof. Dr. Sermkiat Jomjunyong,  
    Vice President for Research and Academic Services, Chiang Mai University 

Performance:  
• The Northern Thai Lanna cultural show  
• The Chinese cultural show from the Chinese Student (Sichuan University)  

           By  The Confucius Institute at Chiang Mai University 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Day 2 Friday, August 29th  

08.30 - 09.00 Registration 

09.00 - 10.00 Invited  Speaker “An International Perspective on University Engagement"  
by Prof. Vicharn Panich, Chairman, Mahidol University Council  

10.00 - 10.30 Coffee break 

10.30 - 12.00 Panel discussion and presentation 
“Institutional mechanisms and management system for promoting and 
supporting the university engagement mission” 
Panelists: 

• Prof. Dr. Narin Hiransutikul, Assistant to the President of Strategy & 
Organisational Innovation, Chulalongkorn University   

• Asst. Prof. Phira Sithiamnual, Vice President for Administration and University  
Council Secretary, Mahidol University                

• Asst. Prof. Dr. Sang-Arun Isaramalai, Deputy Director of Research &  
Development Office,  Prince of Songkla University           

• Asst. Prof. Chalermchai Boonyaleepun, President of Srinakarinwirot University   
 

Moderate by Prof. Dr. Piyawat Boon-Long, Secretary-General, Engagement Thailand  

12.30 - 13.30 Lunch 

13.30 - 14.30 Voice from a Community 
by  Lecturer Anukul Siriphun,  Pongsanuk community, Lampang Province 
     Mr.Thirasin Jaipa,  Phrao Organic Rice Group, Chiang Mai Province 
     Sang-La Suyarach,  Saraphi Model, Chiang Mai Province 
Moderate by Assoc. Prof.Dr.Avorn  Opatpatanakit : Secretary, Committee on   
     Promotion of Socially-Engaged Scholarly Work for Academic Career, Council of  
     University Presidents of Thailand (CUPT) 

14.30 - 14.45 Coffee break 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14.45 - 16.00 Brainstorming : “How university engagement can be promoted and supported in 
the Thai context”  

 Group Facilitators   

 1 Prof. Dr. Narin Hiransutikul,  
Assistant to the President of Strategy & Organisational Innovation, CU  
Asst. Prof. Prathom Prathomthanapongs,  
Director From University Academic Service Center (UNISERV), CMU    

 2 Asst. Prof. Chalermchai Boonyaleepun, President of SWU          
Assoc. Prof.Dr. Avorn Opatpatanakit, Secretary, Promotion of                        
Socially-Engaged Scholarly Work for Academic Career, Council of University 
Presidents of Thailand (CUPT) 

 3 Asst. Prof. Phira Sithiamnual, Vice President forAdministration  
and University Council Secretary, MU  
Asst. Prof. Amnat Yousukh,Vice President for USR, CMU 

16.00 - 16.30 Group Report  
Moderate by Prof. Dr. Piyawat Boon-Long, Secretary-General, EnT  

16.30 Closing remarks 

 

 

  

 



 

 

 

เอกสารประกอบการประชุม 

Day1- August 28, 2014 

 
 



   ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  
Prof.Dr. Wichit Srisa-an 

การศึกษา  
- อักษรศาสตรบัณฑิต (จุฬาฯ)  
- ครุศาสตรบัณฑิต (จุฬาฯ)  
- M.A. บริหารการศึกษา University of Minnesota สหรัฐอเมริกา  
- Ph.D. บริหารการศึกษา University of Minnesota สหรัฐอเมรกิา  
-   ว.ป.อ. (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร)  
 

รางวัลเกียรติคุณ  
- ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเปิดประเทศอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยเปดิประเทศอินเดยี มหาวิทยาลัยเปิดฮ่องกง  
มหาวิทยาลัยเปดิประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไตห้วัน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์มหาวิทยาลัยเกรกิ 
มหาวิทยาลัยครสิเตียน และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  

- รางวัลผลงานดเีด่น จาก สภาการศึกษาเพื่อการสอนระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมินเนโซตา้  
ยูเนสโก สมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย และสมาคมสหกิจศึกษาโลก  

- ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งสหกจิศึกษาไทย” โดยสานักงานคณะกรรมการ  
การอดุมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันสหกิจศึกษาไทย เมื่อวันที ่๖ มิถุนายน ๒๕๕๒  

-   ได้รับยกย่องให้เป็น ALL-TIME FAME 2010 โดยมูลนิธิฟุลไบรท์ไทยและมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมรกิัน  
 

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญในอดีต  
-  ผู้บริหารราชการระดับสูง : ปลัดทบวงมหาวทิยาลัย อธิการบดี เลขาธกิาร ก.พ.  
-  ตําแหน่งทางการเมืองระดับชาติ : รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธกิาร สมาชิกวุฒิสภา  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานกรรมาธกิารการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร  
 

ตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตร ีและนายกสภามหาวทิยาลัยเฉลิมกาญจนา  

 

ผลงานสําคัญ :  ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์สมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย สมาคมมหาวิทยาลัย  
ในเอเชยีและแปซิฟิค และผู้ริเริ่มบุกเบิกมหาวทิยาลัยเปิดในระบบการสอนทางไกล  
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย 
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พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

แนวคิด  เป้าหมายและรูปแบบ ส าหรับประเทศไทย 

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 

ประธานคณะกรรมการอ านวยการ 

Engagement  Thailand (EnT) 

 

1. ทีม่าและความหมาย 

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรพหุกิจ ท่ีมีพันธกิจหลายด้าน อาทิ การสอน การวิจัย บริการทาง

วิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยี เป็นพันธกิจท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยท้ังของรัฐและ

เอกชน แม้มหาวิทยาลัยจะต้องท าพันธกิจทุกด้าน แต่ก็อาจท าบางด้านมากกว่าบางด้าน 

ตามความพร้อมความถนัดและความสนับสนุนจากหน่วยงานและบุคคลภายนอก 

โดยท่ัวไปมหาวิทยาลัยมักจะเน้นเรื่องการสอนและการวิจัยเป็นพันธกิจหลักโดยไม่ละทิ้ง

พันธกิจอื่น 

 

พันธกิจด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นพันธกิจท่ีเพ่ิมขึ้นจากการสอนและการวิจัย 

เมื่อมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ (State University) ประเภท Land Grant 

University ในสหรัฐอเมริกา  ในปี ค.ศ.1862 (พ.ศ. 2405) เรียกพันธกิจนี้ว่า “การ

บริการชุมชน” (Community Service) ท าให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ท้ังในสหรัฐอเมริกา

และในส่วนอืน่ของประชาคมโลกรับพันธกิจนี้เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

 

การเรียกขานพันธกิจนี้ของมหาวิทยาลัยมีหลายชื่อ อาทิ การบริการชุมชน 

(Community Service) การบริการทางวิชาการแก่สังคม (Social Service) และใน

ระยะสามทศวรรษท่ีผ่านมามักนิยมใช้ชื่อว่า “University Service Responsibility” 

หรือ USR ในความหมายว่า “ความรับผิดชอบการให้บริการของมหาวิทยาลัยต่อสังคม” 
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พร้อมกับการตื่นตัวของภาคธุรกิจเอกชนที่นิยมท า “Corporate Service 

Responsibility” หรือ CSR กับการเกิดองค์การท่ีมิใช่ของรัฐ Non-Governmental 

Organization หรือ NGO เพ่ือให้บริการแก่สังคมด้านต่างๆ เป็นส่วนของการพัฒนา

สังคม 

 

มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย เดิมเรียกพันธกิจด้านนี้ว่าเป็นการบริการชุมชนใน

ลักษณะพันธกิจสัมพันธ์ ท านองเดียวกันกับท่ีใช้อยู่ในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 

จนกระทั่งเมื่อ 2 ปีท่ีแล้ว (ค.ศ.2012) มหาวิทยาลัยท่ีเป็นสมาชิกของ Australian 

University Community Engagement Alliance (AUCEA) ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ

สมาคมดังกล่าวเป็น “พันธกิจสัมพันธ์ออสเตรเลีย” (ENGAGEMENT AUSTRALIA) 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในออสเตรเลียได้เน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรท่ีท ากิจการ

เพ่ือสังคม (SOCIAL ENTERPRISE) มากย่ิงขึ้นโดย “การร่วมคิดร่วมท า เกิดประโยชน์

ร่วมกัน ใช้ความรู้ความช านาญท่ีมีและมีผลกระทบท่ีดีต่อสังคม”  ในลักษณะพันธกิจ

สัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรในชุมชนและท้องถิ่น ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

องค์กรสาธารณประโยชน์ ธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมท้ังพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ ในการท าพันธกิจสัมพันธ์ (ENGAGEMENT) กับหน่วยงาน

และบุคคลภายนอกกว้างขวางขึ้น รวมท้ังการมีพันธกิจสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ 

  

สถาบันคลังสมองของชาติได้จัดให้คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยไทยไป

ร่วมประชุมประจ าปีของ ENGAGEMENT AUSTRALIA และดูงานเพิ่มเติมใน

มหาวิทยาลัยต่างๆ ในรัฐวิคทอเรีย เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556  คณะผู้ไปประชุม

และดูงานมีความเห็นร่วมกันว่า แม้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะได้มีภารกิจด้านนี้มา

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง แต่การด าเนินการยังจ ากัด น่าจะขยายแนวคิดและขอบเขตของ “การ

บริการ” (Service) ให้เป็น “พันธกิจสัมพันธ์” (Engagement) ตามแนวคิดและแนวทาง
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ท่ีท าในมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย  จึงได้เสนอให้สถาบันคลังสมองของชาติ จัด

ให้มีคณะผู้เริ่มการจัดตั้งเครือข่ายENGAGEMENT THAILAND ขึ้น เป็นการน าร่อง โดยมี

ผู้อ านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ (ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง) เป็น

เลขาธิการ และผู้เขียน (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) เป็นประธานคณะอ านวยการ

เครือข่ายดังกล่าว ในปัจจุบันเครือข่าย EnTมีสมาชิกเร่ิมการจ านวน 35 มหาวิทยาลัย

และ 1 หน่วยงานของรัฐ รวม 36 องค์กร 

 คณะกรรมการอ านวยการ Engagement Thailand ได้ก าหนดชื่อเครือข่ายว่า            

           “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” (University Social Engagement)  

 โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Engagement Thailand (EnT)  ซึ่งได้เปิดตัวเป็น     

  ทางการไป แล้วตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557  โดยมีวิสัยทัศน์ ดังต่อไปนี้   

“มหาวิทยาลัยเป็นพันธมิตร (Partner) ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) อย่างแท้จริงของ

ชุมชนและสังคม” 

 

2. เป้าหมายส าคัญของ Engagement Thailand (EnT) มี 4 ประการ ได้แก่ 

(1)  เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการท่ีเข้มแข็งในมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนพันธกิจ

มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม และเกิดการบูรณาการของทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

ในการท างานเพ่ือสังคม 

(2)  เพ่ือให้มีการพัฒนาก าลังคนในมหาวิทยาลัยท่ีมีอุดมการณ์ ความรู้ และทักษะในกร

ท างานวิชาการเพ่ือสังคม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

(3)  เพ่ือให้เกิดการยอมรับงานวิชาการจากผลงานเพ่ือสังคม และเกิดการพัฒนาระบบ

การรับรองคุณภาพวิชาการเพื่อสังคม เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร 

(4)  เพ่ือสร้างชื่อเสียงและการยอมรับของมหาวิทยาลัยไทยในด้านพันธกิจต่อสังคมใน

วงการอุดมศึกษานานาชาติ 
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3. หลักการส าคัญของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ได้แก่ 

(1)   ร่วมคิดร่วมท าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (partnership) 

(2)   เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (mutual benefits) 

(3)  เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเกิดผลงานทางวิชาการ (knowledge sharing and 

scholarship) 

(4)  เกิดผลกระทบท่ีดีต่อสังคมท่ีประเมินได้ (measurable social impact) 

 

4. ผลท่ีคาดหวัง 

มหาวิทยาลัยท่ีพัฒนากิจการการมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกในลักษณะ    พันธกิจ

สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ตามหลักการข้อ 5.1.3 มีผลท่ีคาดหวัง ดังต่อไปนี้ 

(1) เกิดประโยชน์ทั้งในมหาวิทยาลัยและสังคม ในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 

การวิจัย การถ่ายทอดทางเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนา

ก าลังคน การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(2) เกิดการท างานร่วมกันระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ และการท างานร่วมกับสังคม เพื่อร่วมสร้างผลกระทบท่ีดี

ให้เกิดแก่สังคมอย่างเป็นระบบและมียุทธศาสตร์ 

(3) เกิดระบบบริหารจัดการแบบใหม่ในมหาวิทยาลัย ท่ีมีการบูรณาการทรัพยากรทุก

ประเภทมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

(4) เกิดความเข้มแข็งและก้าวหน้าทางอาชีพแก่บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 

อาทิ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการหรือช านาญการเชี่ยวชาญ 

 

5. รูปแบบการด าเนินการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม   

ในต่างประเทศ มักจะจัดท าท้ังพันธกิจสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย (Internal 

Engagement)ระหว่างภารกิจด้านต่างๆ บุคลากร  นักศึกษา และหน่วยงานภายใน 
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ร่วมกันท า  และพันธกิจสัมพันธ์ภายนอกกับหน่วยงานต่างๆในสังคม (External 

Engagement) จึงมีรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ University – Community 

Engagement , Alumni Engagement , Industry Engagement และ International 

Engagement เป็นต้น ส าหรับประเทศไทย ได้มีการจัดให้มีโครงการความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนหลายรูปแบบ ภายใต้ชื่ออื่นโดยมิได้เรียกว่า 

“พันธกิจสัมพันธ์”เป็นการเฉพาะ  อาทิ  การจัดสหกิจศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 

Teaching Engagement ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ (University- 

Work Placements Engagement)  เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมท่ีจะท างานเมื่อ

ส าเร็จการศึกษา (Employability) เป็นต้น เมื่อมีการจัดตั้งเครือข่าย EnT คณะกรรมการ

อ านวยการก็จะได้จัดให้มีการส ารวจโครงการและ  กิจกรรมท่ีเข้าข่ายพันธกิจสัมพันธ์ตาม

หลักเกณฑ์เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

 

 

 

รายการอ้างอิง 

1. Viljoen, Pierre.  Engagement Australia.  Powerpoint.  CQ University Australia 

2014. 

2. วิจิตร ศรีสอ้าน  ท าไมต้องมี Engagement Thailand (ENT)?  Powerpoint.  KNIT.  

Bangkok 2014. 



พันธกจิสมัพนัธมหาวิทยาลัยกบัสงัคม
แนวคิด เปาหมาย และ

รูปแบบสําหรับประเทศไทยู
โดย

ศาสตราจารย ดร. วิจิตร ศรีสอาน

I พันธกิจหลัก (Core Mission) ของ มหาวทิยาลัยไทย

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยไทย  ไดบัญญัติไว ความวา  “ใหมหาวิทยาลัยมีญญ
วัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
มีภารกิจทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและ
การทํานบํารงศิลปะและวัฒนธรรม” มีบางแหงเพ่ิมภารกิจดาน การทานุบารุงศลปะและวฒนธรรม” มบางแหงเพมภารกจดาน 
“การปรับแปลงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี” เปนภารกิจท่ีหา

งานรบัใชสังคมเปนสวนหนึง่ของภารกิจดานการใหบริการทางวิชาการงานรบใชสงคมเปนสวนหนงของภารกจดานการใหบรการทางวชาการ
แกสังคม เปนหน่ึงในสี่หรือหาของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

1



ทําการสอน
ทําการวิจัย

II องคกรพหุกิจ ใหบริการทาง
ิ  ัมหาวทิยาลัยเปน

 ิ
วิชาการแกสังคม

ํ ิ ปองคกรทางวิชาการ 
(Academic 

ทะนุบาํรุงศิลปะ
และวฒันธรรม(Academic 

Organization) ปรับแปลงถายทอดg )
และพัฒนาเทคโนโลยี

ทุกภารกิจเปนงานวิชาการที่อาศัย
 ใองคความรูในการทํา

2

III 
การปฏิบติัตามประเพณีนิยมใน
ใ  ิ ิ  ัการใหบรกิารทางวิชาการแกสังคม

ยึดความตองการของสังคมยึดความพรอมของมหาวิทยาลัย

ใหบริการในรปแบบ มหาวทิยาลัยเปนผใหใหบรการในรูปแบบ
ในลักษณะ

มหาวทยาลยเปนผูให
องคกรชมุชนหรือประชาชนเปนผูรับ

ในลกษณะ รวมกันทํา

การเผยแพร
ความร

การ
ฝกอบรม

การให
คําแนะนํา

การทดสอบ การสาธิต 
ฯลฯ

รวมกนั
ทําความรู

ปรึกษา
3



IV การรวมคิด รวมทํา ดวยกัน IV 
แนวคิดใหม ถือวา ระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกร

ตางๆ ในสังคม (P t hi )“การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม” 

ตางๆ ในสงคม (Partnership)

ผลการรวมทํา เกิดประโยชนวชาการแกสงคม  
เปน “พันธกิจ

ั ั 
ยึด
ั

ผลการรวมทา เกดประโยชน
รวมกนั (Mutual Benefits)

สัมพันธ 
มหาวิทยาลัยกับ

หลักการ 
4 ประการ ใชความรูและเกดิการเรียนรู

สังคม” (University-
4 ประการ ู ู

รวมกนั (Knowledge Sharing 
)Social Engagement 

หรือ Socially 
&Scholarship)
ิ  ั ี่Engaged 

S h l hi )
เกิดผลกระทบตอสังคมที
ประเมินได (Measurable Social Scholarship) (
Impact) 4

ั ิ
ระหวางภารกิจ

V พนธกจ
สมัพันธรูปแบบการดําเนิน

ั ิ ั ั 

สมพนธ
ภายใน ระหวางบคลากรพันธกิจสัมพันธ

มหาวทิยาลัยกับ มหาวทิยาลัย 
ระหวางบุคลากร
และนักศกึษามหาวทยาลยกบ

สังคม (Internal 
E )Engagement)

ระหวางหนวยงาน

5



ชมุชน (Community)
พันธกิจ
ั ั  อุตสาหกรรม (Industry)

V สมพนธ
ภายนอก ทองถ่ิน 

รูปแบบการดําเนิน
ั ิ ั ั 

ภายนอก
มหาวทิยาลัย (Local Government)

พันธกิจสัมพันธ
มหาวทิยาลัยกับ (External หนวยงานของรัฐ 

(Central Government)มหาวทยาลยกบ
สังคม Engagement) (Central Government)

นักศึกษาเกา (Alumni)นกศกษาเกา (Alumni)

องคกรนานาชาติ องคกรนานาชาต 
(International 

6
Organization)

อาจเชือ่มโยงกับภารกิจใดภารกิจหน่ึง อาทิ 
Teaching เชน สหกิจศึกษาหรือมากกวาหน่ึง
ภารกิจ อาทิการเชื่อมโยงกับ T hi  + R h ภารกจ อาทการเชอมโยงกบ Teaching + Research 
+ Service

VI 
ั

อาจมีผูรวมคิดรวมทําในแตละฝายระหวางกลุม
ลักษณะของ

พันธกิจสัมพันธ
หรือหลายกลุม อาทิ สหกิจศึกษา

พนธกจสมพนธ
ฝายมหาวิทยาลัย: นักศึกษา คณาจารย 
ผบริหาร และบคลากรอื่นที่เกี่ยวของผูบรหาร และบุคลากรอนทเกยวของ
ฝายสถานประกอบการ: ผสอนหรือที่ปรึกษา ฝายสถานประกอบการ: ผูสอนหรอทปรกษา 
ผูบริหาร ผูรวมทํางานและบุคลากรอ่ืนที่
่เกี่ยวของ

7



VII 
ื

จัดต้ังเครือขาย EnT เปดตัว
เมื่อ 16 พ.ค. 2557 

สถาบันคลังสมองของชาติรวมกับ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานของรัฐ 36 แหงเครือขาย

พันธกิจสัมพันธ 
เปนการนํารองมหาวทยาลยและหนวยงานของรฐ 36 แหง

วิสัยทัศน: มหาวิทยาลัยเปนพันธมิตร (Partner) ผมีสวนไดเสีย 
มหาวิทยาลัย

ั ั

วสยทศน: มหาวทยาลยเปนพนธมตร (Partner) ผูมสวนไดเสย 
(Stake holder) อยางแทจริงของชุมชนและสงัคม

กับสังคม 
Engagement เปาหมาย: เพ่ือประสานการขับเคล่ือนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

เพ่ือสงัคม สงเสริมการพัฒนากําลังคนใหพรอมท่ีจ ทํางานThailand (EnT) เพอสงคม สงเสรมการพฒนากาลงคนใหพรอมทจะทางาน
วิชาการเพ่ือสงัคม เกิดการยอมรับงานวิชาการรับใชสังคม ท้ังใน

ึวงการอุดมศึกษาของชาติและนานาชาติ

ี่ ป โ  ้ ใผลทีคาดหวัง: เกิดประโยชนทังในมหาวิทยาลัยและสงัคม เกิด
การทํางานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสงัคมท้ัง
ในและนอกประเทศ เกิดการบูรณาการทรัพยากรมาใชใหเกิด
ประโยชนตอสงัคม และสรางความเขมแข็งและกาวหนาแกประโยชนตอสงคม และสรางความเขมแขงและกาวหนาแก
บุคลากรทุกประเภท

8

VIII VIII 
ทศิทางการกาวไปสูความเปนมหาวทิยาลยัรบัใชสังคม ู

คือ 
การพัฒนาภารกิจดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคมใหเปน 

ั ิ ั ั  ิ ั ั ั“พันธกิจสมัพันธมหาวทิยาลัยกบัสังคม
(University Social Engagement) ”(University-Social Engagement) ”

โดยบูรณาการภารกิจหลักและทําโครงการและกิจกรรมรวมกับู
องคกรของสังคมภายนอกมหาวทิยาลัย ใหมปีระสทิธภิาพและ

่เกิดประสทิธผิลดวยกนัทุกฝายอยางยั่งยนื

9
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Analia Lemmo Charnalia   
Social Enterprise Business Manager, UCL Business  

 
 
 

Short bio 
Ana brings 9 years of experience in social innovation, community engagement and social 
enterprise. Her current responsibilities within UCLB, University College London Technology Transfer 
Office, include identifying and developing opportunities for social enterprise throughout UCL 
departments and partner hospitals. She has worked as Development Manager at UnLtd, the 
Foundation for Social Entrepreneurs providing a package of seed funding and support to early 
stage social entrepreneurs and as an advisor for the Office of the Third Sector, UK Cabinet Office, 
mapping the supply of social investment and exploring tax incentives for investing in social 
enterprises. Prior to this, Ana planned and implemented economic development initiatives in MA, 
U.S. She holds a BA in International Relations from Universidad de San Andres and a Master in 
Business Administration (MBA) with a focus on social entrepreneurship from Oxford University. 
 

About UCLB 
UCLB’s mission is to help support and commercialise research from University College London 
(UCL) and associated NHS trusts for the benefit of humankind. UCLB is also a pioneer among 
technology transfer offices for developing social ventures – businesses that address social and/or 
environmental needs, reinvesting profits into the community or back into the business. Academic 
staff who would like to start up a social enterprise arising from their research can access our 
comprehensive services including business plan development, contractual and company formation 
advice, social impact measurement advice and identification of social investors. 
(UCLB) www.uclb.com   
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A dAgenda

Overview of UCL & UCLB
S i l E t i S t i th UKSocial Enterprise Sector in the UK 
Why university engagement and social y y g g
enterprise? Benefits 
Support available at UCL and UCLBSupport available at UCL and UCLB 

Case Study I - Mapping for Change C.I.C.
Case Study II - The Health Social Innovators 
Programmeg
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Ab t U i it C ll L d (UCL)About University College London (UCL)

UCL is London's leading multidisciplinary university, with 8,000 staff andUCL is London s leading multidisciplinary university, with 8,000 staff and 
25,000 students.
In the most recent Research Assessment Exercise, 62% of UCL’s 

b i i k d t th hi h t d f 4* (“ f ld l disubmissions were ranked at the highest grades of 4* (“of world-leading 
quality”), or 3* (“internationally excellent”), placing it third in the UK
UCL Partners is the largest academic health science partnership in Europe, g p p p ,
pulling together the resources and expertise of 20 National Health Service 
(NHS) Trusts and their constituent hospitals. UCL Partner hospitals treated 
810 000 patients in 2011 more than a third of all London hospital visits810,000 patients in 2011, more than a third of all London hospital visits. 

3

Ab t UCLB Mi iAbout UCLB – Mission

UCL B i PLC (UCLB) i h ll d b idi f UCLUCL Business PLC (UCLB) is a wholly owned subsidiary of UCL

Part of UCL Enterprise (with UCL Advances and UCL Consultants)

Exists to facilitate the transfer of research results from universities to the 
commercial marketplace for the public benefit: The Realisation of 
Research.Research. 

Responsible for commercialising UCL’s Intellectual Property

Dedicated team of 12 business managers first point of contactDedicated team of 12 business managers – first point of contact.

Mission statement:

Supporting UCL and UCL’s researchers with a comprehensive range of 
commercialisation and associated services   ……..  to enable the realisation 

of UCL’s research for the benefit of humankind.

4



S i l E t i A d fi itiSocial Enterprise – A definition

‘Social enterprises are businesses with primarily social objectives. They 
principally reinvest their surpluses in the business or community for 
these purposes Unlike commercial businesses they are not driven bythese purposes. Unlike commercial businesses, they are not driven by 
the need to produce profit for shareholders and owners.’

5

Social Ventures can take a range ofSocial Ventures can take a range of 
organisational forms
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Favourable Climate in the UKFavourable Climate in the UK 
for Social Enterprise

Big Society Bank
Cabinet Office Social Incubator Fund (SIF)( )
Interest from the investment sector in 
developing new tools and markets – Social 
Impact bonds
Public policies encouraging commissioning from 
SEs and support for social enterprise fundsSEs and support for social enterprise funds
Interest from philanthropists and foundations in 
using their assets more effectively to achieveusing their assets more effectively to achieve 
social impact though mission related investment
Engagement from Europe (European Union’s 
Innovation Strategy)

7

Why do Knowledge Transfer & SocialWhy do Knowledge Transfer & Social 
Enterprise?

Raises profile of the University to the “General Public”Raises profile of the University to the General Public
Innovative projects which create social impact, get good publicity and help to 
increase the reputation of academics in their particular fields, which in turn helps to 
generate further research and research incomegenerate further research and research income.
There is a clear fit between social enterprise and the impact agenda. Social ventures 
allow academics to carry out research with clear practical outcomes.
Impact beyond academic excellence. Most academics want their research to make a 
difference. Social enterprise spin-outs could harness a range of academic expertise, 
which will benefit society.
Career Progression. Social entrepreneurship provides academic staff with an 
opportunity to be innovative and deliver their role in a new way. This can be formally 
recognised by their department and university.
Social enterprises can also make a profit for UCL and individual departments which 
might be used to fund student scholarships, professional development, etc.
Attract industry to the UniversityAttract industry to the University
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Engagement and Social Enterprise Support at 
UCLUCL 

 

  UCL
Runs a scheme to help 
students set up & run their 

 

UCL 
Volunteering Services 

UnitUCL Enterprise 

students set up & run their 
own community projects (run 
on social enterprise principles) 
+ places students as 
volunteers in London‐based 
social enterprises

Provides services to staff to 
KEY 
RED – Students only

UCLB      
UCL Advances

S i l E t i

Knowledge Transfer 

Champions  

Centre for Entrepreneurship 
Enterprise bootcamps, 
networking events & awards 

set up social enterprise from 
research including business 
plan development, 
contractual, IP & company 
formation advice. 

y
GREEN – Students & Staff 
BLUE ‐ Staff 
ORANGE – Students, staff & 
community social enterprises 

Health Social Innovators’ 

Programme 

Social Enterprise 

Awards

Partnership with backing 
from Cabinet Office’s SIF. 
Provides investment, 
structured support and 
mentoring to early stage 
h lth i l t

To a project with positive 
application of entrepreneurial 
skills and attitude for social 
benefit  

health social ventures 

9

Our Vision
UCL’ t ib ti t th S i l E t iUCL’s contribution to the Social Enterprise 
Sector

For public rather than 
private gain. Tackling social 

problems: obesity, 
education disadvantage, 

Knowledge‐based 
Social Ventures

poverty, health

Turning academicPotential to generate Turning academic 
research/technologies 
into a product of a 

service 

Potential to generate 
enough income to 
become financially  

sustainable

10



H UCLB h lHow UCLB can help

FundingFunding
Proof of Concept funds – Social Enterprise Awards
Support follow-on funding schemes and competition pp g p
applications
Build and foster investor relationships

Business and commercial expertise
Legal and administrative support

IP protection and management
Licensing
Commercial agreements
Corporate matters

11

CASE STUDY I

Mapping forMapping for 
ChChangeg
http://www.mappingforchange.org.uk

http://www londonentrepreneurshiponline com/index php?optihttp://www.londonentrepreneurshiponline.com/index.php?opti
on=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=99&video_
id=721

12



Mapping for Change 
• Social enterprise owned by UCL

• Promotes and supports community‐based initiatives 
towards building more sustainable communities 
through the use of maps and geographic information.

• Specialises in community mapping citizen science• Specialises in community mapping, citizen science, 
and connecting online and off line community 

t th h i t diti l dengagement through maps, using traditional and 
leading edge mapping technology and geographical 
information systems for community goals

13

History

500to 700

Saturday 12:00 to 14:00

350to 500

200to 350

100to 200

1to 100

Space SyntaxSpace Syntax

Online interactive Green 
Environmental Justice 
2007

Map, 2002

M i Ch f M i f ChMapping Change for 
Sustainability, 2007

Mapping for Change 
2009

14



Why are we doing this?Why are we doing this?
Top down government statistical datasetsTop‐down, government statistical datasets 
don’t always tell the whole story.

Local issues are compartmentalised and areLocal issues are compartmentalised and are 
dealt with by different bodies/departments 
while experienced holisticallywhile experienced holistically.

Too often communities’ views are dismissed  
as anecdotal and are not taken seriouslyas anecdotal and are not taken seriously. 

15

Advantages of Using MappingAdvantages of Using Mapping
Reflect local knowledge and 
perceptions

Provide a holistic, multi‐tiered view 
based on a common element –
geography

Provide quantitative and qualitative
evidence

d d i hEducate and communicate with 
external agencies and decision‐
makers

Identify key issues for action 
planning

Process promotes communityProcess promotes community 
cohesion

Facilitate decision‐making processes

Expose complex social/spatial 
interactions

16



Some Mapping for pp g
Change projectChange project 
examplesexamples

17

Noise mapping – Pepys Estate & Royal Dockspp g py y

Nursary

Community Centre

y

School

Design simple b t
Scrap yard

Mapping for Change

Design simple but 
relevant 
recording materialspp g g

LCY noise mapping study at http://bit.ly/LCYNoise

recording materials

18



Royal Docks Noise Monitoring Outcome 

“The Royal Docks community map y y p
brought residents together and gave 
them confidence to call for changes in 

A local campaign group, some of 

g
their community. “

whose members participated in 
the monitoring, went on to 
submit a legal challenge against 
Newham council's decision to 

happrove the expansion.

The communities efforts and the 
noise mapping by activities 
gained coverage in The Evening 
Standard. 

19

Pepys Noise Monitoring Outcome py g

A public meeting attended by the 
local community, local authority and  Noise Mapping –
Environment Agency.

Noise pollution acknowledge and 

pp g
Pepys Estate

p g
trained acousticians employed to 
carry out an investigation.y g

Scrap yard license revoked.p y

Community mobilised to address 
other environmental issues and pushother environmental issues and push 
for change.

20



Pepys Air Quality Monitoring Outcome 

• Local Authority installed diffusion tubes• Local Authority installed diffusion tubes 
at the main junctions identified as 
having higher levels of NO2

• Installation of PM10 monitoring stations 
to get a more accurate picture of PM10 g p
levels in the area.

C it t d t t f• Community want data to form a 
baseline in view of proposed housing 
developments. Local population of 6500 p p p
set to double in an area of 
approximately ½ a sq. mile.

21

Putney Air Quality Monitoring Outcome

Widely distributedWidely distributed 
press release 
targeted attargeted at 
politicians and media
Follow‐up withFollow up with 
Wandsworth Council, 
TfL and Mayor’sTfL and Mayor s 
Office
Key achievement in y
persuading TfL to 
introduce hybrid and 
retro‐fitted buses

22



Over 20 
communitiescommunities 
across London 
replicating the p g
methodology, 
independently. p y
Many using the 
online 
community 
map to record 
their results.

23

CASE STUDY IICASE STUDY II 
Health Social Innovators’ Programme (HSIP) 

A partnership between UCLB, Healthbox, 
Numbers4Good, Trafford Housing Trust and Janssen 
H lth I ti (J&J)Healthcare Innovation (J&J)
Received £600,000 from the Cabinet Office Social 
Incubator Fund (SIF) to support the growth of early-
stage health social ventures
Social ventures’ definition ‘organisations that tackle a 
health or social problem; are financially sustainable and 
want to scale up’ includes profit-making ventures.

24



HSIP AiHSIP Aims
Enhance the translation of UCL research assets into 
products and services that can improve health outcomes 
for patients 
Maximize the impact of UCL’s research base
Help drive a robust pipeline of start-up social venturesHelp drive a robust pipeline of start up social ventures 
which have the potential to:

secure and deliver public service contractssecure and deliver public service contracts
receive follow-on social investment
create positive impact in societycreate positive impact in society

25

HSIP SupportHSIP Support

14 selected ventures will receive: 
£40k investment each
access to 100 + mentors
four-month accelerator programme
collaborative workspace 
opportunity to present at investors’ days

26



HSIP K F AHSIP Key Focus Areas

Diabetes Cardiovascular 
disease  Healthy Ageing

Population health Management ofPopulation health 
& health 
inequalities

Dementia
Management of 
long term 
conditions

Increase physical  Obesity prevention  Community healthactivity and treatment Community health

27

Examples of projects that may be suitableExamples of projects that may be suitable 
for HSIP support - Trim Tots

Julie Lanigan and Atul Singhal – UCL Institute of Child Health

Social Problem: Three in ten boys and girls (aged 2 to 15) were classed as either y g ( g )
overweight or obese (UK 2010)
Solution: A Healthy Lifestyle programme for child centres that provides families of 
preschool children with the knowledge skills and equipment to achieve lifestylepreschool children with the knowledge, skills and equipment to achieve lifestyle 
changes that can be sustained
IP: Copyright 
S i l I t S f l il t i hi h d i ti R li t d f ll iSocial Impact: Successful pilot in high deprivation area. Replicated successfully in 
13 children centres. Body mass index lower 2 years later.
Demand: 70 children centres are in the waiting list 

28



Examples of projects that may be suitableExamples of projects that may be suitable 
for HSIP support – HeLP Diabetes

Diabetes - ‘HeLP-Diabetes’ is a computer-based 
self-management programme to help people with 
type 2 diabetes to take better care of their health 
Developed by Dr Elizabeth Murray, UCL Research 
Department of Primary Care and Population HealthDepartment of Primary Care and Population Health 
(Royal Free Hospital)
The implementation study will focus on two localThe implementation study will focus on two local 
health economies (Camden and Islington) to 
implement HeLP-Diabetes as widely as possible 
through general practices, hospital diabetes clinics 
and community diabetes clinics

29

Q ti ?Questions?

Ana Lemmo Charnalia
a.charnalia@uclb.com@

UCL Business PLC
The Network Building
97 Tottenham Court Road
L d W1T 4TPLondon W1T 4TP
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   รองศาสตราจารย ์นายแพทย์อํานาจ อยู่สุข 
Assoc.Prof. Amnat Yousukh, M.D.  

 
ประวัติการศึกษา 
2528  ปริญญาตร ีสาขา แพทยศาสตร ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2529 ปริญญาโท สาขา แพทยศาสตร ์จากมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
2532 ปริญญาเอก วุฒิบัตรพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร ์รามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหดิล 
 

ประวัติการทํางาน 
เริ่มรับราชการครั้งแรกเม่ือวันที ่1 เมษายน 2528 สังกัด ภาควิชาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
2528-2536  ตําแหน่ง อาจารย ์
2537-2538  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตร์จารย ์ระดับ 7 
2538- 2547  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ระดับ 8 
2547-ถึงปัจจุบนั  ตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ระดับ 9 
 

ตําแหน่งบริหาร 
2536-2540      หัวหน้าภาควิชาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
2540-2540  ผู้ช่วยคณบด ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2540-2543  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2543-2547  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
2547-2549 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และกิจการพิเศษ 
2549-2551  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
2551-2555  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
2551-2552  รักษาการผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
2553-2554  รักษาการคณบดีคณะการส่ือสารมวลชน 
ปัจจุบัน   รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพเิศษ 

 
ตําแหน่งอ่ืน ๆ 
คณะกรรมการบริหาร Asia-Pacific Student Service Association (APSSA) 

 
 



Community Engagement in 
Thailand a Case of Chiang Mai 
University

By : Asso Prof. Amnat Yousukh MD.

Vice President for University Social Vice President for University Social 

Responsibility

28 August 2557

50 Anniversary CMU
Th

50 Anniversary CMU

• CMU and our USR

• We made the social and economic 
well-being of northern Thailand g



C  t t i  l  i  CMUCore strategic goals in CMU

• World class research University.

• Outstanding learning and 

student experience.

• University Engagement.

Our research, teaching and activities 
being guide by our commitment to 

social responsibility and sustainability.



For our future

CMU will go back to our original CMU will go back to our original 
understanding of a community of scholars in understanding of a community of scholars in 

the initial sense to educate and create the n t a sense to educate and c eate
knowledge at the use of society g f y

CMU-Engagement 

1 University community   1.University – community   

engagementengagement

2 University – cultural engagement2.University cultural engagement

3 University – alumni engagement 3.University alumni engagement 

4.University – local government   4.University local government   

engagementg g



CMU-Engagement g g

5 U i it  i d t i l t5.University – industrial engagement

6 Univ rsity int rn ti n l  n m nt6.University – international  engagement

7 University intrauniversity engagement7.University – intrauniversity engagement

1.University –1.University 
Community EngagementCommunity Engagement

W  b ilt t  it  -We built stronger community 
-พร้าวโมเดล
-อมก๋อยโมเดล

ิ ั-ชมุชนรอบมหาวิทยาลัย
*เทศบาลสุเทพ *เทศบาลแม่เหียะ             *เทศบาลุ
ช้างเผือก *ชุมชนศรีบัวบาน
*เทศบาลนิมมานเหมินทร์ *เทศบาลนมมานเหมนทร 



2 University 2.University –
Cultural EngagementCultural Engagement

-We made the Lanna Culture  to be Chiang 
Mai World Heritage 

3.University –y
Alumni Engagement g g

-Almost 200,000 alumni .Almost 200,000 alumni .
-In almost every countries 
in the world.
They become leader -They become leader .

-CMU Alumni Association in all Provinces in Thailand
-CMU Alumni Association in USA , LAOS



4.University – Local Government 4.University Local Government 
Engagementg g

-We are friendly to work together 

Example..

*Mae Ping Project

*Mae Kha Project

5 University –5.University –
Industrial EngagementIndustrial Engagement

Co operation education-Co-operation education
-Biogas    
-Biodiesels
S lk-Silk company

-Silver CompanySilver Company
-Ceramic Company 
-Tourism  



6.University –6.University 
International  Engagementg g

Inbound students -Inbound students 

Outbound  students -Outbound  students 

-ASEAN network ASEAN network 

-International staffsInternational staffs

-International curriculum International curriculum 

7.University –y
Intrauniversity Engagement

-Elephants family Elephants family 

-TO loveTO love

-To careo ca e

-To share

-Happy University ppy y



Thank You 



 
 

Mr. Mike Britton  
Managing Director, Goodwill Solutions, UK 

 

 
A former project manager with the MFI Group and Howden joinery, at 49, Mike decided he wanted 
to use his commercial skills for the benefit of the community so he and Graham Tomkins founded 
Goodwill Solutions Community Interest Company in 2008. 
 

Goodwill Solutions is a new concept social organisation that does not rely on grants or funding to 
deliver social impact and change. They simply offer warehouse and logistics services at market rate 
charges, then use the infrastructure and excess revenues to run vocational skills programs for 'at 
risk' individuals. They also supply free or affordable furniture to charitable or welfare groups and 
clients, including ex-offenders, former military, mental health clients, people with learning 
difficulties and other disadvantaged people. 
 

Goodwill Solutions run a national Home delivery operation from their depot in Northampton, and 
aspire to be a competitive name in the third party logistics arena. Since 2008 (launch year) 
turnover has grown from £146,000 (2008) to £3.8 million (2013). Goodwill Solutions are on track to 
deliver an anticipated turnover for 2014 of £6.8 million. 
 

Honors and Awards 
• Social Enterprise of the Year, 2009  

Awards winner in the prestigious Business Start-Up program, Goodwill Solutions was 
recognised as delivering a new model for social impact delivery without the need for core 
funding or grant. The commercial activties of the organisation create the revenue streams that 
allow true social change to be achieved. 

• Social Entreprenuer  
Recognition through the Un Ltd level 2 awards program of Mike Britton as a driver of social change 

• Midland Finalist Ernst & Young Social Entreprenuer of the Year 2013  
To recognise the continued development and growth in the social enterprise sector, Ernst & 
Young's Entrepreneur  of The Year programme has an award category that celebrates 
exceptional social enterprise entrepreneurs and provides a platform to demonstrate their 
value to the economy and society as a whole. 

 

Education 
1994 – 1998  Post Graduate Diploma, Retail Marketing and Merchandising, The Manchester 

Metropolitan University 



   ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย  
   Guntima Sirijeerachai, Ph.D. 

 
การศึกษา 
พ.ศ. 2540 - 2546    Ph.D. (Chemical Engineering), Dalhousie University, Nova Scotia, CANADA 
พ.ศ. 2525 – 2528   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีเทคนิค) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2521 - 2525    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

ประสบการณก์ารทํางาน 
พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจํา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สํานักวชิาวิศวกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายพันธกจิสัมพนัธ์กับองค์กรชมุชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
พ.ศ. 2552 - 2556 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน  
พ.ศ. 2551 – 2556 

คณะกรรมการบริหาร สมาคมสหกิจศึกษาไทย 

- ฝ่ายกิจกรรมและโครงการวิชาการ 
- เลขาธิการสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

พ.ศ. 2551 - 2552 ผู้อํานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 
พ.ศ. 2546 - 2551 หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 
พ.ศ. 2540 - 2546 Research and Teaching Assistant, Chemical Engineering Department, Dalhousie 

University, Nova Scotia, CANADA 
พ.ศ. 2533 - 2536 อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยรงัสิต ปทุมธาน ี
 

เอกสารตีพิมพ์/เผยแพร ่(บางส่วน) 
1. A.M. Al Taweel, F. Azizi and G. Sirijeerachai, Static Mixers: Effective Means for Intensifying Mass 

Transfer Limited Reactions, article in press in Chemical Engineering and Processing, 12 pages, 2013 
2. วิจิตร ศรีสอ้าน  กัณทิมา ศิริจีระชัย  นฤมล รักษาสุข  บุญชัย วิจิตรเสถียร  นินนาท โอฬารวรวุฒิ  อิศรา ประมูลสุข  

อลงกต ยะไวทย์และเกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์, รายงานการสํารวจสถานภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศและ
นานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอาเซียน, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556 

3. ผู้เขียนร่วม คู่มือการจัดสหกิจศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย (2554)  
4. กัณทิมา ศิริจีระชัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด 2552. การดําเนินงานสหกิจศึกษาของประเทศ

ไทย วารสาร สออ. ประเทศไทย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 หน้า39-53 
5. ผู้เขียนร่วม ประมวลสาระสหกิจศึกษา เล่มที่ 1 (2551) และเล่มที่ 2 สมาคมสหกิจศึกษา  
6. W. Srisa-an, G. Sirijeerachai, N. Ruksasuk, B. Wichitsathian, N. Olarnworawut, I. Pramoolsook, A. Yawai, 

K. Puttapoompitak,  Report on Survey of International Cooperative & Work-Integrated Education 
Provision in the ASEAN Countries and Beyond, the International Conference on International 
Cooperative and Work-Integrated Education: Expanding Sustainable Networking, July 20 – 22, 2011, 
Bangkok, Thailand 
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การดําเนินงานพนัธกิจสัมพนัธ์กับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย: กรณีศึกษาสหกิจศึกษา 
(Industry Engagement in Thailand : a case of Cooperative Education) 

โดย อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศริิจีระชัย  
รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงสุด ยึดหลักอัตตาภิบาล 3 ประการคือ มีความเป็นอิสระ 

(Autonomy) มีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 
Responsibility) การทําพันธกิจสัมพันธ์จะทําให้มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมกับ
สังคม มีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาพ้ืนที่ สังคมและชุมชน ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
(University Social Responsibility) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทั้งองค์กรชุมชนและตัวสถาบันอุดมศึกษา
เอง  

การทําพันธกิจสัมพันธ์เกิดขึ้นมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2405 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการนําภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย 4 ประการ ได้แก่ การผลิตบัณฑิตหรือการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เข้าไปดําเนินการร่วมกับองค์กรชุมชนมากขึ้นและมีองค์ประกอบครบ 4 ข้อ คือ 
ร่วมคิดและร่วมทํากิจกรรมร่วมกัน มีการใช้ความรู้หรือเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดประโยชน์ร่วมกันและเกิด
ผลกระทบที่ดีต่อสังคมที่ประเมินได้ ปัจจบัุนมหาวิทยาลัยหลายแห่งในต่างประเทศเริ่มต่ืนตัวและดําเนินพันธกิจ
สัมพันธ์มากขึ้น ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรปและในเอเชียแปซิฟิก ตัวอย่างเช่นในประเทศออสเตรเลียมีการรวมตัว
กันของมหาวิทยาลัยที่ดําเนินพันธกิจสัมพันธ์โดยจัดต้ังสมาคม Engagement Australia ขึ้น เพ่ือเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทําพันธกิจสัมพันธ์ของสมาชิก ประเทศไทยเองได้เริ่มมีการประชุมร่วมกันของ
มหาวิทยาลัยที่ดําเนินพันธกิจสัมพันธ์หรือเริ่มดําเนินพันธกิจสัมพันธ์ และร่วมกันจัดต้ังเครือข่าย Engagement 
Thailand ขึ้นเช่นเดียวกัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยมีสถาบันคลังสมองแห่งชาติเป็นหน่วยงาน
กลางในการประสานงาน  
1. การนําภารกิจของมหาวิทยาลัยไปดําเนินพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

การดําเนินพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมน้ัน มหาวิทยาลัยสามารถนํา
ภารกิจทุกภารกิจไปดําเนินพันธกิจสัมพันธ์กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้ เช่น  

1.1) ด้านการผลิตบัณฑิต (การจัดการเรียนการสอน) มหาวิทยาลัยสามารถจัดให้ภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตหรือจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายกิจกรรม เช่น (1) การพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร (2) การเรียนการสอนในรายวิชาโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือชุมชนหรือรับใช้สังคมได้ ส่วนใหญ่หลักสูตรแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ได้มี
การจัดรายวิชาที่ส่งนักศึกษาออกไปปฏิบติงานในชุมชนอยู่แล้ว ปัจจุบันมีการขยายผลไปสู่สาขาวิชาชีพวิชา
อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อมีการสนับสนุนให้คณาจารย์ดําเนินการสอนในรูปแบบยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง 
(Student Center) คณาจารย์ต้องมีส่วนร่วมในการศึกษารายวิชาน้ีของนักศึกษา เช่น การกําหนดให้นักศึกษา
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ได้ทําโครงงาน (Senior Project) ซึ่งเป็นโจทย์ที่มาจากภาคอุตสาหกรรม แล้วให้กลุ่มนักศึกษาได้ช่วยกันแก้ไข
ปัญหาภายใต้คําแนะนําหรือปรึกษาจากทั้งมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ หรือ (3) การจัดสหกิจศึกษา
ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อที่ 2    

1.2) ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยสามารถนํางานวิจัยและการบริการวิชาการไปดําเนินการร่วมกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

ได้ เช่นเดียวกับการทํางานร่วมกับชุมชนอ่ืนๆ โดยแต่เดิมน้ัน การวิจัยและการบริการวิชาการเป็นการให้หรือรับ
เพียงฝ่ายเดียว หากมหาวิทยาลัยนํางานวิจัยและการบริการวิชาการไปดําเนินการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
ต้ังแต่ขั้นตอนการคิดหรือค้นหาโจทย์วิจัยที่เป็นปัญหาหรือเป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มีการวิจัย
ร่วมกัน มีการนําผลที่ได้จากงานวิจัยไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม และมีการติดตามและประเมินการนํา
ผลการวิจัยไปใช้ จะทําให้ภาคอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ทําให้การดําเนินการน้ัน
ย่ังยืนและตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ดังตัวอย่างในกรณีที่มหาวิทยาลัยและ
สถานประกอบการขนาดเล็ก (SME) ร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยหรือ
โครงการ iTAP ซึ่งสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยบางส่วน
เพ่ือให้ SME ได้พัฒนากระบวนการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการยกระดับเทคโนโลยีของ SME ไทย ทํา
ให้เกิดผลงานวิจัยที่ดีและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง โครงการ iTAP น้ีดําเนินงานมาร่วม 21 ปี มี
โครงการวิจัยที่ทั้งมหาวิทยาลัยและ SME จํานวนกว่า 3,000 รายร่วมกันดําเนินงานกว่า 4,200 โครงการ มี
ผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
2. การดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย: การจัดสหกิจศึกษา 

ในด้านการผลิตบัณฑิตน้ัน การจัดสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการถือเป็น
พันธกิจสัมพันธ์ครบตามองค์ประกอบ สหกิจศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการ (Academic Process) 
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและพัฒนาอาชีพให้นักศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานให้
มากขึ้น แต่เดิมน้ันเมื่อภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการต้องรับบัณฑิตไปเป็นพนักงานใหม่น้ัน มัก
ประสบปัญหาว่า บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ ไม่สามารถทํางานได้ทันที ขาดทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและการทํางานเป็นทีม สถานประกอบการต้องใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรในการฝึกอบรมพนักงาน
ใหม่เพ่ิมเติม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ตระหนักในปัญหาน้ีและกําหนดแนวทางในการแก้ปัญหา 
โดยอธิการบดีผู้ก่อต้ัง ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ได้บัญญัติศัพท์คําว่า “สหกิจศึกษา” ขึ้นเป็นครั้งแรก และ
จัดต้ัง “โครงการ สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” ขึ้นในปีการศึกษา 2536 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา วาง
ระบบการบริหารและจัดการการดําเนินงานสหกิจศึกษา โดยเชิญผู้แทนจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้แก่ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการร่วม
เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตของภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 
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สหกิจศึกษาเป็นรูปแบบหน่ึงของการให้ประสบการณ์ตรง (Cooperative and Work-integrated 
Learning หรือ CWIE) แก่นักศึกษาโดยการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ไม่ตํ่ากว่า 16 สัปดาห์ ณ 
สถานประกอบการก่อนจบการศึกษา การจัดสหกิจศึกษามีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ทางวิชาการท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาอาชีพให้แก่นักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยสามารถร่วมจัดสหกิจ
ศึกษากับสถานประกอบการท้ังจากภาครัฐ เอกชน หรือกิจการเพ่ือสังคมก็ได้ มหาวิทยาลัยควรจัดระบบบริหาร
จัดการสหกิจศึกษาเพ่ือให้ทั้งมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการได้ร่วมกันดําเนินงานตลอดกระบวนการสห
กิจศึกษา ต้ังแต่ร่วมกันกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้นักศึกษาจากรายวิชาสหกิจศึกษา มีการนิเทศงานทั้ง
จากมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ และมีการประเมินเพ่ือวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ  

สหกิจศึกษาเป็นโครงการที่ได้ประโยชน์ทั้ง 3 ฝ่าย คือ นักศึกษา มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ 
หลักสูตรสหกิจศึกษาเปิดโอกาสให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต ทําให้บัณฑิตมี
ความสามารถและทักษะในการทํางาน สามารถทํางานได้ทันทีหลังจบการศึกษา มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
สามารถทําคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสถานประกอบการ เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ของสถานประกอบการ
และมีศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ถือเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม
และประเทศชาติ นอกจากน้ียังเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเรื่องการจัดสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและ
สถานประกอบการอย่างต่อเน่ือง ทําให้การจัดสหกิจศึกษามีพัฒนาการตลอดเวลา และยังขยายผลไปสู่ความ
ร่วมมือต่อยอดอ่ืนๆ คณาจารย์และสาขาวิชาเองก็ได้รับประโยชน์ ได้ประสบการณ์ในการเข้าไปนิเทศนักศึกษา 
การศึกษาและดูงานในสถานประกอบการ การนําผลการประเมินและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาน
ประกอบการมาปรับปรุงการเรียนการสอนหรือพัฒนาหลักสูตรอีกด้วย นอกจากน้ียังมีโอกาสสร้างความร่วมมือ
ด้านวิจัยและบริการวิชาการกับสถานประกอบการ สถานประกอบการเองก็ได้รับประโยชน์จากงานที่นักศึกษา
ปฏิบัติ ได้ใช้สหกิจศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการคัดเลือกพนักงาน มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจ
ศึกษา ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดี หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ พบว่าในปีการศึกษา 2554 มีมหาวิทยาลัยจํานวนถึง 108 
แห่ง(2) ที่จัดสหกิจศึกษา ปัจจุบันมีการขยายผลการจัดสหกิจศึกษาไปสู่นานาชาติ โดยการส่งนักศึกษาไทยไป
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในต่างประเทศและรับนักศึกษาต่างชาติมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถาน
ประกอบการในประเทศไทย บัณฑิตที่ผ่านกระบวนการสหกิจศึกษานานาชาติจะได้พัฒนาการทํางานต่าง
วัฒนธรรม ภาษาและศาสนา ถือเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างหน่ึงให้บัณฑิตไทยมีศักยภาพสูงขึ้นและมี
ความเป็นสากลและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

กระบวนการสหกิจศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ คือ กระบวนการก่อน ระหว่างและหลังการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยการจัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมกับสถานประกอบการ มี
องค์ประกอบครบ 4 ข้อ ตามนิยามของพันธกิจสัมพันธ์ ดังน้ี 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(2) แผนการดําเนินการส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556-2558, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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(1) ร่วมคิดร่วมทําแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership)  
กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สถานประกอบการและมหาวิทยาลัยที่ร่วมจัดสหกิจ

ศึกษาจะร่วมกันวางแผนการในการจัดสหกิจศึกษาเพ่ือให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ต้ังแต่การกําหนดงาน
คุณภาพเพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เป็นงานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพและ
กําหนดวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของแก่นักศึกษา (Learning Outcomes) การกําหนดคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงาน และร่วมกันคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสม นอกจากน้ี สถานประกอบการยัง
กําหนดให้พนักงานอย่างน้อยหน่ึงคนทําหน้าที่เป็นหัวหน้างาน (Job Supervisor) หรือผู้นิเทศงาน ทําหน้าที่
สอนงานและกํากับการทํางานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ ก่อนที่
นักศึกษาไปปฏิบัติงาน อาจารย์นิเทศต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วย 

กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทั้งอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานจะร่วมมือกันในการ
ให้คําปรึกษาแนะนํานักศึกษาในเร่ืองทักษะการใช้ชีวิตและการทํางาน เพ่ือให้นักศึกษาประสบความสําเร็จใน
การทํางานและบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ นอกจากน้ีตามมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาไทยยัง
กําหนดให้อาจารย์นิเทศต้องไปนิเทศงานนักศึกษา ณ สถานประกอบการอย่างน้อยหน่ึงคร้ัง เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้า ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาหรือแสวงหาความร่วมมืออ่ืนๆ เพ่ิมเติม มหาวิทยาลัย
อาจกําหนดให้อาจารย์นิเทศไปนิเทศงานได้มากกว่าหน่ึงครั้งหรืออาจใช้การสื่อสารทางไกลหรือ ICT เป็นตัว
ช่วยก็ได้ 

กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทั้งอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานจะร่วมมือกันประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษาและคุณลักษณะส่วนบุคคล เพ่ือให้นักศึกษาได้ทําการสะท้อนผลการเรียนรู้และหา
แนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป นอกจากน้ีทั้งสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยจะร่วมกันวางแผนและ
พัฒนาการจัดสหกิจศึกษาในภาค/ปีการศึกษาถัดไป หรือแสวงหาความร่วมมืออ่ืนๆ  
 
(2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefits)   

สหกิจศึกษาทําให้บัณฑิตมีความสามารถและทักษะในการทํางาน สามารถทํางานได้ทันทีหลังจบ
การศึกษา มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถทําคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสถาน คณาจารย์และสาขาวิชา
เองก็ได้รับประโยชน์ ได้ประสบการณ์ในการเข้าไปนิเทศนักศึกษา การศึกษาและดูงานในสถานประกอบการ 
การนําผลการประเมินและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการมาปรับปรุงการเรียนการสอนหรือ
พัฒนาหลักสูตร นอกจากน้ียังมีโอกาสสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการกับสถานประกอบการ 
สถานประกอบการเองก็ได้รับประโยชน์จากงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ ได้ใช้สหกิจศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
คัดเลือกพนักงานใหม่ ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณในการคัดเลือกและเตรียมคนเข้าทํางาน มีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดี การ
จัดสหกิจศึกษาเกิดประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งสถานประกอบการและสถานศึกษา 
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(3) เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดผลงานวิชาการ (Knowledge Sharing and Scholarship)  
การจัดสหกิจศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อมหาวิทยาลัยกําหนดให้นักศึกษาได้ทําโครงงานวิจัยขนาดเล็กในสถานประกอบการเพ่ือ
แก้ปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน ทําให้นักศึกษา อาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานได้เรียนรู้
ร่วมกันในการจัดทําโครงงานให้ประสบความสําเร็จ ผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาจํานวนหน่ึงมีคุณภาพถึง
ระดับเป็นนวัตกรรม และได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นทั้งระดับชาติและระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาใน
งานวันสหกิจศึกษาไทย หรือ วันที่ 6 มิถุนายนของทุกปี (มีการประกาศให้รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นใน
การจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2 – 5 หรือปี พ.ศ. 2553 - 2556) นอกจากน้ียังเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเรื่องการจัดสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการอย่างต่อเน่ืองทําให้การจัดสหกิจ
ศึกษามีพัฒนาการตลอดเวลาและยังขยายผลไปสู่ความร่วมมือต่อยอดอ่ืนๆ แม้ว่าประเทศไทยจะจัดสหกิจ
ศึกษามาได้ประมาณ 20 ปีก็ตาม พบว่า มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาจํานวนหนึ่งได้ทํางานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานสหกิจศึกษาในสถาบันของตนอีกด้วย โดยมีผลงานในประเทศไทยจํานวน 
43 เรื่อง จาก 146 เรื่องทั่วโลก จึงถือเป็นนิมิตหมายอันดีของการจัดสหกิจศึกษาในประเทศไทย 
 
(4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Measurable Social Impact) ได้มีการวิจัยทั้งในระดับสถาบันและ
ประเทศเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานสหกิจศึกษา พบว่า 
ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 
 การผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและทักษะในการทํางาน การนําผลการประเมินสหกิจศึกษาไปใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดสหกิจศึกษา
และความร่วมมืออ่ืนๆ  
ผลกระทบต่อสถานประกอบการ  

มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการนําผลงานของนักศึกษาไปใช้งาน
จริง ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการลดค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการในการเตรียมคนเข้าทํางาน การ
ใช้สหกิจศึกษาเป็นแนวทางในการคัดเลือกพนักงานใหม่ การมีความร่วมมือต่อยอดจากสหกิจศึกษา 
ผลกระทบต่อประเทศชาติ 
 การทําให้บัณฑิตมีความสามารถและทักษะในการทํางาน เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการและมีศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ถือเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ส่งผลดีต่อสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ  
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ตําแหน่งปัจจุบัน 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหดิล 
 

ประสบการณก์ารทํางาน 

- ประธานมูลนิธสิถาบันส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ และอุปนายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์  

- กรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

- กรรมการธนาคารไทยพาณิชย ์

- กรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาต ิ

- กรรมการวิชาการ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์

- กรรมการมูลนิธริางวัลสมเดจ็เจา้ฟ้ามหดิลในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นประธาน   
คณะกรรมการรางวัลนานาชาต ิประธานคณะกรรมการที่ปรกึษาวิชาการ ประธาน 
คณะกรรมการจัดการประชุม การประชุมวิชาการรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล และ 
ประธานคณะกรรมการอํานวยการโครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหดิล 

- ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม 

- ประธานกรรมการมูลนิธิมหาวทิยาลัยมหิดล ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ 

- รองประธานคณะกรรมการกิจการเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ 

- รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล 

- กรรมการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล 

- กรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 

- กรรมการมูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

- ผู้อํานวยการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย 
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ไมใชแคหม้ันหมายไมใชแคหมนหมาย

• แตเปนการแตงงานถาวร...ระหวางมหาวิทยาลัยกับสังคม/
ื่ & lชุมชน ... ทุก sector  เพือ synergy & mutual 

benefit / successbenefit / success
• หายุทธศาสตร/มาตรการ ที่เปนนวัตกรรมุ
• สรางนวัตกรรมตอเนือ่ง
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แนวทางนําเสนอแนวทางนาเสนอ

• What

• Why

• How
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แนวทางนําเสนอแนวทางนาเสนอ

• What

• Why

• How
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พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมพนธกจมหาวทยาลยกบสงคม

• สวนขยายของ “บริการวิชาการ”
• กลไกบูรณาการ “ผลิตบัณฑิต  วิจัย  บริการวิชาการ  ทํานุบํารุง
ศิลป ล วั นธรรม”ศลปะและวฒนธรรม  

• มมมองใหมของบทบาท “อดมศึกษา”มุมมองใหมของบทบาท อุดมศกษา
• สูโครงสราง และ วัฒนธรรมใหม ของมหาวิทยาลัยู

• การจัดระบบความสัมพันธใหม ระหวางอุดมศึกษา กับ สังคม / รัฐ 

5

พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม (2)พนธกจมหาวทยาลยกบสงคม (2)

• “การเรียนรู” แบบใหม
• การแสวงหา “แหลงเรียนรู” ... Real Sector

ื่ • มาตรการเอาชนะแรงเฉือย หอคอยงาชาง
• จิตวิญญาณการทํางานเชิงรก  ไมใชตัง้รับอยภายในร้ัว• จตวญญาณการทางานเชงรุก  ไมใชตงรบอยูภายในรว
มหาวิทยาลัย

6



Engage อะไรEngage อะไร

• สวนของสงัคมที่ดอยโอกาส• นศ.
• โลก• อจ. 
• อนาคต• ชุมชน

• ส• อุตสาหกรรม
• ทองถ่ิน / ภมิภาคทองถน / ภมูภาค
• รัฐรฐ

7

แนวทางนําเสนอแนวทางนาเสนอ

• What

• Why

• How

8



The Knowledge Community is FlatThe Knowledge Community is Flat 

Changing relationship: From Pyramid to Network

9

http://www.wfs.org/futurist/2013‐issues‐futurist/september‐october‐2013‐vol‐47‐no‐5/top‐10‐disappearing‐futures/disap‐0

Justify universities’ existence

ปองกันการสูญพันธุ
10



New Knowledge Industryโอกาส New Knowledge Industryพัฒนา

• ค  จากการปฏิบตัิในสถานการณจริง
อุตสาหกรรมความรูแนวใหม

• ค. จากการปฏบตในสถานการณจรง
• จากปฏิสัมพันธระหวาง นักปฏบิตัิ กบั  นักทฤษฎีจากปฏสมพนธระหวาง นกปฏบต กบ  นกทฤษฎ
• ตองการความรูเชิงทฤษฎี และทักษะ ดาน Knowledge ู ฤ ฎ g
Management 

• เพ่ือใชพลงัของ Phronesis (ปญญาปฏิบัติ)  รวมกับ ทฤษฎี 
(E li it K l d )(Explicit Knowledge)

11

เปนหนาตางแหงโอกาสเปนหนาตางแหงโอกาส

• ในการสรางนวัตกรรม
้• ไดอยางไมมีที่สิ้นสุด

12



แนวทางนําเสนอแนวทางนาเสนอ

• What

• Why

• How

13

เปาหมาย 2 แบบเปาหมาย 2 แบบ

• Engage ทุก sector ของสงัคม กับ ทุกภารกิจของ
ิ ัมหาวิทยาลัย

• Engage สวนของสงัคมที่ดอยโอกาส• Engage สวนของสงคมทดอยโอกาสเปนหลัก

14



มาตรการระดับประเทศมาตรการระดบประเทศ

• อังกฤษตั้ง National Co‐ordinating Centre for 
P bli EPublic Engagement 

E t A t li• Engagement Australia

• Engagement Thailand• Engagement Thailand 

15

3 แนวทาง ใ ิ ั3 แนวทาง ในมหาวทยาลย

• ตั้งหนวย Community Engagement  เนนทํางานกับ
ั ี่  โภาคของสงัคมทีดอยโอกาส

• ั้ง Office of Engagement พ่ือ ชือ่มโยงทกสวนของ• ตง Office of Engagement เพอเชอมโยงทุกสวนของ
มหาวิทยาลัย กับ ทุกสวนของสังคมุ

• มีนโยบาย/แนวทาง ใชกลไกเดิมทํา 

16



กลไกจัดการภายนอกมหาวิทยาลัยกลไกจดการภายนอกมหาวทยาลย

• Amsterdam Knowledge Network 
Foundation 

http://www.gotoknow.org/posts/454361

http://www.amsterdameconomicboard.com/english

17
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19

Purdue
The Office of Engagement helps the university use its human, 
i t ll t l d fi l t dd i th t ff t

Purdue

intellectual and fiscal resources to address issues that affect 
the prosperity and quality of life for people in Indiana and 
around the worldaround the world.

Academic engagement is both the central purpose, and result of 
our work. Classroom instruction, research and discovery create 
knowledge that translates to industry and communities. New
ideas and new methods create new opportunities and need for 
expanded knowledge. Around the world – and even into the 
h d i i i li bl d fheavens – Purdue University is a reliable partner and resource for
our students, partners and communities.

20



Discovery Park and its major 
l d d ' lcenters lead Purdue's large‐

scale interdisciplinary 
research efforts.

21
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UK National Co‐ordinating Centre for Public Engagement 

27

Manifesto for Public EngagementManifesto for Public Engagement

28



29

University
of

Li lLiverpool

30



31

การรวมตัวกันเปนเครือขายการรวมตวกนเปนเครอขาย

• เชื่อมโยงกับรัฐ
• หาทุนสนับสนุนกิจกรรม

 ิ  ื• สงเสริมความรวมมือ
• ํ ชิ    Engagement• ทางานวชาการวาดวย Engagement

• สรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนร Success Storyสรางเวทแลกเปลยนเรยนรู Success Story 

32



ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ

• นาจะแสวงหาสมาชิก จาก real sector 
• เพ่ือสมดุล Supply push ‐  Demand pull 

ื  ใ ํ  l• หรืออยางนอยในการประชุมประจาํป  เชิญคนจาก Real 
Sector มาใหขอคดิเห็นSector มาใหขอคดเหน

33

สรป เรียนรพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมจากนานาชาติ สรุป เรยนรูพนธกจมหาวทยาลยกบสงคมจากนานาชาต 

• UE เปนแฟชั่นปจจบุัน
้• ในระดบัสนับสนุน มีทั้ง HE‐Push และ National 

Measures PullMeasures Pull
• ในระดบัปฏิบัต ิมีทั้งจัดตั้งกลไก/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  ในระดบปฏบต มทงจดตงกลไก/หนวยงานภายในมหาวทยาลย  
และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (AKNF)

• Engage ภายใน  และภายนอก

34



สรป เรียนรพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมจากนานาชาติ (2) สรุป เรยนรูพนธกจมหาวทยาลยกบสงคมจากนานาชาต (2) 

• Engage บางสวนของสงัคม vs ทุกสวน
• Engage บางสวนของมหาวิทยาลัย vs ทุกสวน

ั ั ื ั้ ป  ป ี่ ป ใ • อังกฤษ  ภาครัฐ/การเมือง ตังเปาสรางการเปลียนแปลงใหญ
ของประเทศ (ลดพิษของทนนิยม สสังคมนิยม)  หาวิธี Engageของประเทศ (ลดพษของทุนนยม สูสงคมนยม)  หาวธ Engage 
มหาวิทยาลัยทําหนาที่เปนกลไกหนึ่งของ change สู social 
entrepreneur, venture philantropy

35



ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 
 Prof.Dr. Narin Hiransuthikul, M.D. 

 

  

ตําแหน่งปัจจุบัน   
Assistant to the President of Strategy and  Organizational Innovation Faculty of Medicine 
Chulalongkorn University 
 

After graduation the MD from Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, 
Thailand in 1982, ProfessorHiransuthikulwent to work as a general practitioner in Petchaboon 
Province in The Northern part of Thailand for 2 years before coming back for training in 
internal medicine. He got the Thai Board of Internal Medicine in 1988 and Master degree of 
Public Health in 1989 before becoming a staff of Department of Preventive and Social 
Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. He has been involved in the 
academic, research, and services in the field of infectious diseases, epidemiology, preventive 
and social medicine since then. He also graduated the PhD in Epidemiology from the School 
of Public health, Johns Hopkins University, USA in 2004.  
 He was a former chair of the Department of Preventive and Social Medicine between 
2006-2012 and is currently the Assistant to the President of Chulalongkorn University 
responsible for strategic affairs and university social responsibility. He has been in charge of 
the university project "One Functional-unit One Community"(OFOC) aimed to compassionate 
to communities located near the campus in Bangkok and other land owned by the 
university. The project gives full support to communities by tending to the well-being of its 
people, managing their relationship as well as continuously developing the human 
resources. Recently, he initiated the project called "Saraburi…Strong and Sustainable 
Community " by working with the communities in three districts of Saraburi province, Central 
Thailand.  



จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และพนัธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
ศ.นพ.ดร.นรินทร หิรัญสุทธิกุล : 29 ส.ค. 2557 

ุ ลง รณม ว ล แล น ม ว ล เ สง ม
1

ผลสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัย บัณฑิตเปน ระบบบริหารจัดการ บานอันอบอุนองคกร

ช้ันนําระดับ

โลก

พลเมืองท่ีมี

คุณคา

คลองตัว มีเสถียรภาพ

ทางการเงิน
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(เปนเลิศระดับ

คุณธรรมและ

เสรีภาพทาง

เสมอ

ภาค

รับผิดชอบ

ตอสังคม

ความรู

สสังคม

ประชาคม

มีสวนรวม

โปรงใส

ตรวจสอบ(เปนเลศร ดบ

นานาชาติ)

เสรภาพทาง

วิชาการ

ภาค ตอสงคม

และรัฐ

สูสงคม ม ม

ได
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High Education‘s Community High Education s 
Mission

Co u ty
Involvement

The 4 Integral Parts ofThe  4  Integral Parts  of 
University‘s Social Responsibility & 

Sustainability
Campus Life

University‘s

Sustainability

Governance &
Administration

3

University‘s High Education MissionUniversity s High Education Mission

Learning & Teaching Research Academic ServicesLearning & Teaching Research Academic Services

This can also be regarded as the university‘s common 

mission. It includes how a university produces its graduates 

and postgraduates, creates the knowledge, and deliversand postgraduates, creates the knowledge, and delivers 

academic service utilizing its expertise and calibrating the 

strategy of knowledge application for social problems. 4



Community Involvement

This component can be seen as the concept of manyThis component can be seen as the concept of many 

USR&R activities that usually engage with the community 

in an attempt to help equip them to improve their standard 

f li i t kl l l i d h l t ib t tof living, tackle local issues and help contribute to a 

positive impact in the wider societypositive impact in the wider society.

5

U i it ‘ G &University‘s Governance & 
Administration

Thi f i l i ti l t dThis focuses mainly on organizational management and 

administration approaches. It addresses the internal and pp

structural element of universities as the internal practices of 

USR&S.

6



C LifCampus Life

This part is essentially about the experiences of students 

and university personnel during their time in the 

universities This internal practice is also one of the mostuniversities. This internal practice is also one of the most 

important aspects of USR&S implementation since a basic 

and solid foundation must be built from within to ensure 

&S fsuccess when UIR&S activities are being further carried 

outside the campus.outs de t e ca pus
7

Vice President

for Strategy and Planning

Assistant for the President for                        

Strategy and Planning                            
“Chula USR&S”Chula USR&S

Chula USR&S  

Chula USR&R

Ad i i t ti C itt

Steering Committee

Administrative Committee

 

Saraburi CommunityHappy CU Project Industrial Engagement Alumni EngagementSaraburi  Community 
Engagement Project

 Happy CU Project

Integrated/Transdiscipline Subproject

Industrial Engagement 
Project

Alumni Engagement 
Project

Integrated/Transdiscipline Subproject

Learning & Teaching Research Student 
Affairs

Academic Services Others 
8



ผลสัมฤทธิ์ท่ี 5ผลสมฤทธท 5
CHULA

เปนบานอันอบอุนของคนดีและเกง
และมีความรับผิดชอบตอสังคมและมความรบผดชอบตอสงคม

ยทธศาสตร “เกื้อกล”ยุทธศาสตร เกอกูล

 โเปาประสงค โครงการ
2  มีสวนรวมในการสนับสนนชมชน  CU USR+ (plus) โครงการสรางเสริม2. มสวนรวมในการสนบสนุนชุมชน 
(University Social Responsibility)

 CU USR (plus) 
เพื่อนชวยเพื่อน (แลกเปลี่ยน เรียนรู 

 ป  ป 

โครงการสรางเสรม
สาํนึกสาธารณะและ

ชมชนเขมแข็ง    และแบงปน  ความรู ประสบการณ  
    กับสถานศึกษาที่ขาดโอกาส)    

ชุมชนเขมแขง

9

ผลสัมฤทธิ์ที่ 5:
เปนบานอันอบอุน 

ี 

โครงการ USR+
โครงการเพ่ือนชวยเพ่ือน

โครงการสรางเสริม
สาํนึกสาธารณะและ

ของคนดีและเกง 
และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม

CHULA

โครงการเพอนชวยเพอน สานกสาธารณะและ
ชุมชนเขมแข็ง

ยุทธศาสตร “เก้ือกูล” กลุมเปาหมาย
4 S4 ‐ S

Students Staff Surrounding 
communities

SOCIETY (COMMUNITIES)
University‐Community Engagement communities
Integrated  "Research‐Education‐

Service"•ใหทุนเชิงรุก 
12 000

•โครงการชาว
จฬาฯ สขกาย ื่

OFOC สระบุรีชุมชน
 ็

ไทย
 ็

อุตสาห 
5 ‐ ส

3

12,000 
ทุน 500
ลานบาท

จุฬาฯ สขุกาย
สุขใจไรโรค 
"8H" 

อืนๆ

เขมแขง็เขมแขง็ กรรม
นอก
สระบรี

ใน
สระบรี

ส3•ดูแลทุกมิติ 
ของสุขภาวะ
•ชวยเหลือใน

(Happy CU)
•อุทยานจามจุรี
•จฬาฯรักษโลก สระบุร สระบุร•ชวยเหลอใน

ภาวะวิกฤต
จุฬาฯรกษโลก

•จุฬาฯสงางาม สระบุรีรอยดีมีสุข 10
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11

โครงการสรางเสริมสํานึกสาธารณะและ
ชุมชนเขมแข็ง

• โครงการ  5 ส และ ส กําลัง 3
• โครงการ  OFOC 

(One Functional Unit One Community)( y)
• โครงการไทยเขมแข็งม
• โครงการสระบุรชีุมชนเขมแข็งุ ุ
• โครงการบรกิารวิชาการสูสังคมของสวนงานู

12



โครงการ  5 ส โครงการ  5 ส 
• จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย • จุฬาลงกรณมหาวทยาลย โดย 

สํานักงานจัดการทรัพยสินจุฬาฯ 
โ  ใจัดโครงการ“ เสริมสรางสุขภาพใน

ชุมชน 5 ส” อันประกอบไปดวย ุ
‐สยามสแควร  ‐สวนหลวง 
‐สามยาน ‐สีลม ‐สามยาน ‐สลม 
‐สวนลุมพินี       

             สานยทธศาสตร “เก้ือกล”             สานยุทธศาสตร เกอกูล

13

โครงการ 5 สโครงการ 5 ส

หนวยงาน ผรับผดิชอบ โครงการ พ้ืนที่ดําเนินการหนวยงาน ผรูบผดชอบ โครงการ พนทดาเนนการ

หองปฏิบัติการวจิัย
และทดสอบอาหาร

รศ.ดร.ศิริรัตน กกผล สยามสแควร อาหารปลอดภัย 
รสชาติดี มีความสข

สยามสแควร จุฬาฯ
และทดสอบอาหาร
คณะวิทยาศาสตร

รสชาตด มความสุข 
(Safe Food Good Taste Feel 
Happy @ Siam Square)

หองปฏิบัติการวจิัย
และทดสอบอาหาร
คณะวิทยาศาสตร

รศ.ดร.ศิริรัตน กกผล อาหารปลอดภัย  รสชาตดิี  มี
ความสุข บริเวณสวนหลวง-
สามยาน

สวนหลวง และสามยาน 

คณะวทยาศาสตร สามยาน 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร คุณมนทกานติ ์ เช่ือมชิต เสริมสรางสขุภาพผูสูงอายุใน
ื้ ี่

สวนหลวง สามยาน และ
สาธารณสุข พืนทีสวนหลวง สามยาน และ

สยามสแควร ดวยการออก
กําลังกายช่ีกง 18 ทา

สยามสแควร 

คณะทันตแพทย อ.ทพ.ดร.ธงชัย วชิร
โรจนไพศาล

พัฒนาเครือขายสรางเสริม
สขภาพชองปากใน รร

รร.ประถมศึกษา บริเวณ
ชมชน รอบจฬาลงกรณโรจนไพศาล สุขภาพชองปากใน รร.

ประถมศึกษา สงักัด กทม.
ชุมชน รอบจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 20+แหง
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โครงการสงเสริมชมชน "ส" ยกกําลัง 3โครงการสงเสรมชุมชน ส  ยกกาลง 3

                

ั ื้ ี่         “ส” ยกกําลัง 1     พืนที : สวนหลวง สามยาน สยามสแควร

       “ส” ยกกําลัง 2     แนวคิด : สุขภาพ ส่ิงแวดลอม สวนรวม   

       “ส” ยกกําลัง 3     วิธีดําเนินงาน : สรางสรรค สมอง สนุก

15
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โ  OFOCโครงการ OFOC

1. โครงการ OFOC นอกพ้ืนที จ.สระบุรี 

้ ่2. โครงการ OFOC  ในพ้ืนท่ี จ.สระบุรี

17

โครงการ OFOC  (นอกพ้ืนท่ี จ.สระบุร)ี( ุ )
หนวยงาน ผูรับผดิชอบ โครงการ พ้ืนที่ดําเนินการ

้สถาบันวจิัยทรัพยากร
ทางนํ้า

คุณอานภุาพ พานิชผล ฝกอบรมการดําน้าํและ
ปลูกฝงจิตสํานกึรักษทะเล
สีชัง

สถานีวจิยัวิทยาศาสตร
ทางทะเลและศูนยฝกนสิิต
เกาะสีชัง อ.เกาะสชัีง จ.สชง เกาะสชง อ.เกาะสชง จ.
ชลบุรี

สถาบันวจิัยทรัพยากร เติมความสุขใหชุมชนเกาะ สถานีวจิยัวิทยาศาสตร
ทางนํ้า สีชังดวยการคนืความ

สมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติทาง

ทางทะเลและศูนยฝกนสิิต
เกาะสีชัง อ.เกาะสชัีง จ.
ชลบรีทรพยากรธรรมชาตทาง

ทะเลอยางย่ังยืน 
ชลบุร

สํานักงานเครือขาย คุณธิติรัตน วิศาลเวทย อุทยานการเรียนรู อําเภอเวยีงสา จงัหวัดนาน
การเรียนรูเพ่ือภูมิภาค

ุ ุ ู
ธรรมชาติวิทยา นาน - 
แนวทางการใชประโยชน
จากความหลากหลายทางจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางย่ังยืนเพ่ือ
เสริมสรางจิตสาํนกึดาน
การดูแลสภาพแวดลอมแก
ประชาชน 18



โครงการ  OFOCในพื้นท่ี โครงการ  OFOCในพนท 
จ.สระบุรี

โ
6 โครงการ

1
1

10 โครงการ
7 หน่วยงาน

6 หน่วยงาน

ต.แกงคอย
11 โครงการ
9 หน่วยงาน

11 โครงการ
8 หน่วยงาน

19

โครงการ OFOC ในพ้ืนท่ี
จ สระบรี

ั้ 19 โ ี่ ํ ิ ใ ื้ ี่ ี

จ.สระบุร
• ทังหมด 19 โครงการทีดําเนินการในพืนทีสระบรุี

– กําลังดําเนินการอย 10 โครงการ กาลงดาเนนการอยู 10 โครงการ 
– เสร็จส้ินแลว 9 โครงการ

• Area ที่ศึกษา 
9 โ– สุขภาพ   =  9 โครงการ 

– การศึกษา  =  5 โครงการ 
– ส่ิงแวดลอม  =  2 โครงการ 
– เศรษฐกิจ/สังคม  =  3 โครงการ 

20



โครงการไทยเขมแข็งในพ้ืนท่ี จ.สระบุรีุ

จํานวนโครงการ 14 โครงการ    จานวนโครงการ 14 โครงการ
คณะวิศวกรรมศาสตร(8) คณะวิทยาศาสตร(5) คณะเภสัชศาสตร(1)

21

โครงการไทยเขมแข็งในพ้ืนท่ี จ สระบรี

้ ่ ้ ่

โครงการไทยเขมแขงในพนท จ.สระบุร

• ทั้งหมด 14 โครงการท่ีดําเนินการในพื้นที่สระบุรี
กําลังดําเนินการอย 14 โครงการ – กาลงดาเนนการอยู 14 โครงการ 

– เสร็จส้ินแลว 0 โครงการ
• Area ท่ีศึกษา

พัฒนาเทคโนโลยีสําหรับ Green Society = 4 โครงการ– พฒนาเทคโนโลยสาหรบ Green Society  =  4  โครงการ
– พัฒนาเทคโนโลยีวัสดุกอสราง =  3  โครงการ
– โรงงานตนแบบดานความปลอดภัยทางอัคคีภัย  =  1  โครงการ
– เพ่ิมมลคาทางเศรษฐกิจ =  4  โครงการู ฐ
– เภสัชสมุนไพร  =  1  โครงการ
ศนยวิจัยไพรเมท  = 1 โครงการ– ศูนยวจยไพรเมท  = 1 โครงการ

22



โครงการไทยเขมแข็งในพ้ืนท่ีสระบุรีุ
โครงงาน ภาควิชาท่ีรับผดิชอบ การถายทอดเทคโนโลยี

สูชุมชนจังหวัดสระบุรี

8. โรงงานนาํรองพัฒนาตนแบบหองปฏิบัติการ
ดานความปลอดภัยทางอัคคีภัยของ
โครงสราง

วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.ธัญวัฒน โพธิศิริ

9. โรงงานตนแบบผลิตสารตั้งตนพอลิเมอร
ชีวภาพ

ภาควชิาเคมี คณะวิทยาศาสตร
รศ.ดร.อมร เพชรสม

10 หนวยปฏิบัติการวจิัย ละออก บบบรรจ คณะวิทยาศาสตร10. หนวยปฏบตการวจยและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ

คณะวทยาศาสตร

11. ศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางดานโรงงาน
่

คณะวิทยาศาสตร
ตนแบบเพ่ือการแปรรูปอาหาร

12. ศูนยวจิัยไพรเมท คณะวิทยาศาสตร
ศ.ดร.สุจินดา มาลัยวจิิตรนนทุ

13. โครงการสงเสริมศักยภาพการใชชีวภาพ
และชีวมวลในการผลิตเช้ือเพลิงและ
เคมีภัณฑเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถ

ภาควิชาเคมีเทคนิค
คณะวิทยาศาสตร
รศ ดร ธราพงษ วิทิตศานตเคมภณฑเพอการพฒนาขดความสามารถ

ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและเพื่อการ
สงออกเทคโนโลยี

รศ.ดร.ธราพงษ วทตศานต

14 ศ  ิ ั สัช รร ิต ั ส สัชศ สตร14. ศูนยวจยเภสชกรรมและผลตภณฑสุขภาพ - 
โรงปฏิบัติการพัฒนาสารสกัดสมุนไพรและ
สารปรุงแตงทางเภสัชกรรม

คณะเภสชศาสตร

23

โครงการสระบุรีชุมชนเขมแข็งุ ุ

24



โ ส ีช ช  ็โครงการสระบุรีชุมชนเขมแข็ง

• โครงการประเมินความตองการของชมชนโดยรอบโครงการประเมนความตองการของชุมชนโดยรอบ
พ้ืนท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อ.แกงคอย             
จ.สระบุรี 

• โครงการสระบุรชีุมชนสัมพันธ 

25

ยทธศาสตร 6 ขยุทธศาสตร 6 ข
1. เข้าหา

2. เข้าถึง

3. เข้าใจ

4. เข้าร่วม

5. เข้าพวก

6. เข้าวาระ
26



ยทธการ 7 กยุทธการ 7 ก
1  แกนนํา1. แกนนา

2  การบริหารจัดการ2. การบรหารจดการ
      ‐ ก (กฎ กติกา)  ‐ ข (ขอมูล)   ‐ ค (ความรู)
3. กลุ่ม

44. กองทุน

5. กิจกรรม

6  การเกษตร6. การเกษตร

7  การเมืองท้องถ่ิน7. การเมองทองถน
27

ภาพกจิกรรมโครงการสระบุรีชุมชนเขมแข็งุ ุ

้ ่ ่ ้ ่ ่ประชุมร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีเพ่ือรับทราบถึงปัญหาของพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานร่วมกัน

ลงพ้ืนท่ี ร่วมพูดคุยกับชุมชน โดยนําร่อง ในหมู่ 7 
ตําบล ตาลเด่ียว เพ่ือรับทราบปัญหา ของพ้ืนท่ี

ร่วมแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ี โดยอาศัยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือผลักดันให้พ้ืนท่ีพัฒนาแผนของชุมชนข้ึนเอง รวมท้ังผลักดันให้

เกิด ‘นักวิจัยท้องถ่ิน’ และนําเสนอแผนชมชนต่อหน่วยงานในพ้ืนท่ีต่อไปเกด นกวจยทองถน  และนาเสนอแผนชุมชนตอหนวยงานในพนทตอไป

ดําเนินการกระบวนการในพื้นท่ีตําบลชําผักแพว และตําบลห้วยแห้ง 28



ภาพกจิกรรมโครงการสระบุรีชุมชนเขมแข็งุ ุ

ลงพ้ืนท่ีรับฟงปญหาของชุมชนรอบพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย
นาํรองในตําบลตาลเดี่ยว ตําบลชําผกัแพว และตําบลหวยแหง อ.แกงคอย จ.สระบุรี 29

ภาพกจิกรรมโครงการสระบุรีชุมชนเขมแข็งุ ุ

เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรูสรางความสัมพันธระหวางชุมชน
ตําบลตาลเดี่ยว ตําบลชําผักแพว และตําบลหวยแหง กับจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 30



ภาพกจิกรรมโครงการสระบุรีชุมชนเขมแข็งุ ุ

Professor Andrew จาก Swinburne University of Technology, Australia
เย่ียมชมพ้ืนท่ีการดําเนินงานดานชุมชน ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 31

Website ประชาสัมพันธ

ตราสัญลักษณ์
เว็บไซต์โครงการ และระบบ GIS ผ่านหน้าเว็บไซต์

www.hcu.chula.ac.th

32



การดําเนินงานโครงการสระบุรีชุมชนเขมแข็ง ป 2557 

10 ตุลาคม  2556 ได จัดประชุมระดมสมองเพื่ อพัฒนาและดํา เนิน

ุ ุ

ุ ุ

โครงการวิจัย/กิจกรรมที่จะสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยรอบพื้นที่จุฬาฯ 

จ สระบรี โดยบรณาการการทํางานรวมกันของคณาจารยจากคณะตางๆในจ.สระบุร โดยบูรณาการการทางานรวมกนของคณาจารยจากคณะตางๆใน

มหาวิทยาลัย ภายใตขอตกลง...

้ ่ ่โจทย/ปญหาตองมาจากชุมชน นํารอง 3 พื้นที่ คือ ต.ตาลเดี่ยว หวยแหง 

และชําผักแพว

ผลลัพธของโครงการวิจัยควรอยูบนฐานเดียวกัน คือ “การเสริมสรางขีด

ความสามารถของชมชนใหสามารถบริหารจัดการ หรือ ทําวิจัยทองถิ่นความสามารถของชุมชนใหสามารถบรหารจดการ หรอ ทาวจยทองถน 

หรือเปนนักวิจัยทองถิ่นได” 

ใ ป ี โ ี ใ ีใหนิสิต (ป.ตรี โท/เอก) เขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกับทีม

คณาจารย (อาจเปนกิจกรรมระยะสั้น ระยะเวลา 7 เดือน) 

Area of study /activity
33

- แพทย์  - พยาบาล – เภสัช
- ทันต   - สหเวช                  - วิทยาลัย

สุขภาพ

 ์

• วิทย์เทคโนฯ
• สถาปัตยกรรม

วิทยาสตร์ สธ.

การศึกษา
เทคโนโลยี/
กายภาพ

• ครุศาสตร์

กายภาพ

• วิทยาศาสตร์• ศิลปกรรม

ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีจุฬาฯ จ.
สระบรี

• วิศวกรรมศาสตร์
• แวดล้อม
• OCARE/ สัตว

• สถาปัตยกรรม

สระบุร
ส่ิงแวดล้อมศิลปะ วัฒน ธรรม

• วิทยาศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตร์

เศรษฐกิจ
สังคม

• วศวกรรมศาสตร
• แวดล้อม
• OCARE / สัตว
• พาณิชและการบัญชี

• สถาบันวิจัย 
  สังคม พาณชและการบญช

• เภสัช• ประชากร
• รัฐศาสตร์ 34



การดําเนินงานการดาเนนงาน  

ประชมระดมสมองเพือ่พัฒนาโครงรางฯแบบบรณาการประชุมระดมสมองเพอพฒนาโครงรางฯแบบบูรณาการ

รวมกันในวันท่ี 23-24 พย 56 ท่ีศูนยเครือขายฯ จ.สระบุรี  ู ุ

จัดทําโครงการบูรณาการ 4 กลุม 

1. ดานส่ิงแวดลอม บูรณาการระหวาง
‐ สวนงาน

        2. ดานการศึกษา

3   ิ ี

สวนงาน
‐ อาจารย บุคลากร 

         3. ดานสงเสริมอาชีพ

4 ดานสขภาพ

นิสิต
‐ จฬาฯ  ชมชน          4. ดานสุขภาพ

         

ุ ุ
ทองถ่ิน

35

การดําเนินงาน (ตอ)การดาเนนงาน (ตอ) 

ั ั ิ 24 2557จัดตลาดนัดวิชาการชุมชน  24 สค. 2557

สรางแกนนําและเครือขายในชมชนสรางแกนนาและเครอขายในชุมชน

เสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) แกสมาชิกในเสรมสรางพลงอานาจ (Empowerment) แกสมาชกใน

ชุมชน

ติดตามและประเมินผล

บูรณาการโครงการเขากับ USR+ (University 

community engagement ---- Engagement Thailand)

36
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทยพ์ีระ สิทธิอํานวย  
 Asst. Prof. Phira Sithiamnuai, D.D.S. 

   
การศึกษา 
2537 Fellowship in Implantology, Tufts University School of Dental Medicine, Boston, USA 
2536 Certificate Curriculum in Branemark Implants, Tufts University School of Dental Medicine, 

Boston, USA 
2535 Masters of Business Administration Boston University, Boston, USA 
2531 Certificate Advance Education inTufts University School of Dental Medicine,  
   General Practice Residency, Boston, USA 
2530 Doctor of Dental Medicine Tufts University School of Dental Medicine, Boston, USA 
2526 Master of Science  State University of New York at Buffalo, Buffalo, USA 
2526 Bachelor of Arts  State University of New York at Buffalo, Buffalo, USA 

 
ตําแหน่งหน้าที่ 
2538-2550 อาจารย์ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ์ คณะทันตแพทยศาสตร ์
2543-2547 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ์ คณะทันตแพทยศาสตร ์
2550-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาทนัตกรรมประดษิฐ์  คณะทันตแพทยศาสตร ์
2547-2551 รองคณบดีฝ่ายเศรษฐกิจและกฎหมาย  คณะทันตแพทยศาสตร ์
2551-2554 ผู้จัดการคลินิกทันตกรรมพิเศษ  คณะทันตแพทยศาสตร ์
2554-ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ประวัติการฝึกอบรม 
2553 HA Standards: Practice& Assessment (HA SPA) สถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) 
2552 การบริหารโรงพยาบาล โรงเรยีนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
2551 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบรหิารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.7) สถาบันพระปกเกล้า 
2550 โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหดิล รุ่นที่ 4 มหาวทิยาลัยมหิดล 

 



Social Engagement  

2 

ปรัชญา 

ความสําเร็จที่แทจริงอยูที่การนําความรู

ไปประยุกตใช เพื่อประโยชนสุขแกมวล

มนุษยชาต ิ



3 

ยุทธศาสตรที่ 5 Social Responsibility 

ตัวชี้วัด 5.3 ขอมูลจากระบบ MUKPI 

ผลการดําเนินงานเปนไปตาม เปาหมายมหาวิทยาลัย ป 2556 
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เปาหมายมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน 1ป  

39 

765 

5.3 จํานวนกิจกรรมที่ไดรับการยกยองและมีความตอเนื่องวาเปนประโยชนตอ  

สังคมและประเทศชาติ  (มุงเนนกิจกรรมที่สรางความเขมแข็งตอชุมชน) 

หนวยนับ : โครงการ 

หนวยนับ : โครงการ 

4 



Building a Social Responsible Person 

5 

Mahidol Core Value 

6 

• M  – Mastery  เปนนายแหงตน 

• A   – Altruism  มุงผลเพ่ือผูอื่น 

•  H  – Harmony  กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 

•  I   – Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 

•  D – Determination  แนวแนทํา กลาตัดสินใจ 

•  O – Originality  สรางสรรคสิ่งใหม 

•  L  – Leadership  ใฝใจเปนผูนํา 



Social Engaged Person 

Academic 
Integration 

Mahidol 
Core Value 

Community 
Involvement

Academic 
Integration

7 

โครงสรางและขอบเขตงานดานพันธกิจสัมพันธเพื่อสังคม 

• ระดับมหาวิทยาลัย : ชุมชนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ  

ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ 

• กลุมภารกิจตาง ๆ : ชุมชนรอบ ๆ ศาลายา  

ระดับชาต ิ

• ระดับวิทยาเขต : ชุมชนโดยรอบวิทยาเขต 

• ระดับคณะ : ชุมชนรอบ ๆ เขตพ้ืนที่ของคณะ  

ระดับชาติ ระดับนานาชาต ิ

8 



โครงการมุ่งเป้าระดบัชาติ 

• ศูนยเรียนรูและพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุแบบครบวงจร        

และบริบาลผูปวยระยะสุดทาย   

• มหิดลโมเดล : การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ

ในวัยรุน 

 

9 

10 

ศูนยเรียนรูและพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุแบบครบวงจร 

และบริบาลผูปวยระยะสดุทาย 

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งศูนยเรียนรูและพัฒนา สุขภาวะผูสูงอายุแบบครบวงจร                        

และบริบาลผูปวยระยะทาย เพ่ือเตรียมการรองรับสังคมผูสูงอายุในประเทศไทย บนพ้ืนที่ 100 ไร              

ณ ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 



ศูนยเรียนรูและพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุแบบครบวงจร 

และบริบาลผูปวยระยะสดุทาย 

11 

1 รร. 

Issue-based 

2 

3 

ศพค. 
อสม. 

 Setting - based 

School - based Community - based 

Hospital - based 
Healthy Teenage Pregnancy 

รพสต. 

รพอ. 

Safe Sex 

No Sex 

Prevention 

มหิดลโมเดล : 

การปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน 

12 



� Hospital – based: 

 

 

� School – based: 

 

� Community – based:   

 

 

 

 

ไดงบประมาณสนับสนุน  เริ่ม  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

Mahidol Teenage Pregnancy Cluster 

คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

คณะพยาบาลศาสตร 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว   

คณะสาธารณสุขศาสตร 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

13 

     เครือขาย Asia Alliance on Global Health (AAGH) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2556 ปจจุบันมีสมาชิก

เครือขาย 12 ประเทศ ไดแก ประเทศบังคลาเทศ ภูฏาน จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุน พมา ไทย เวียดนาม 

ออสเตรเลีย เนปาล และฟลิปปนส เปาหมายรวมกันของประเทศสมาชิก คือ “Better Collaboration for    

Better Health through Global Interaction” 

Mahidol University Global Health  

(MUGH) 

14 



การขับเคลื่อนรางมติ 
Transforming Health Workforce Education  

in Support of the Universal Health Coverage  
ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 66 

20- 28 พฤษภาคม 2556 นครเจนีวา สมาพันธรัฐ สวิตเซอรแลนด 

Director General of WHO and MU President 

Mahidol University Global Health  

(MUGH) 

15 

Mahidol University Global Health  

(MUGH) 

• ในป 2557 MUGH จะจัด Research Forum on Ageing เนื่องจากประเด็นเรื่องผูสูงอายุ ซึ่งเปนประเด็น

ปญหาของโลกในขณะน้ี โดย MUGH จะรวมกับ Tokyo University ในการจัด Forum ผลักดันใหเกิด

ประเด็นวิจัยท่ีคมชัดเกี่ยวกับผูสูงอายุ ซ่ึงมองกวางกวาเฉพาะ สวัสดิการ หรือการดูแลรักษา โดยจะมีการเชิญ

ผูเชี่ยวชาญ หรือ key person จากประเทศไทย และตางประเทศ ตลอดจนผูใชผลการวิจัย และแหลงทุน 

เขารวมระดมสมองในคร้ังนี้ดวย    
16 



โครงการในเขตพื้นที่เฉพาะ 

โครงการ “มหิดล – แมฟาหลวง” 

17 

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) จังหวัดเชียงราย 

ระหวางวันที่ ๑๕-๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 

18 



ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นท่ีทรงงาน) จังหวัดเชียงราย 

19 

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นท่ีทรงงาน) จังหวัดเชียงราย 

20 



• โครงการพัฒนา               
หมูภูเขา ู ู

VS 

• โครงการนักพัฒนา รากแกว นา รากแกวนา 

MUIC 

• โครงการพัฒนาคูมือการสอนภาษาไทย 
(สอนแบบมอนเตสเซอรี)่ 

CRCD 

โครงการมหิดล-แมฟาหลวง 

• โครงการทันตกรรมพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ 

DT 

• Internship Program 

• MU Rangers 

• Green Office 

ogram

EN 

• การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ
ของสารสําคัญ ท่ีแยกจาก
กากชานํ้ามัน 

PY 
21 

• โครงการสานเสวนาเพ่ือเสริมพลังใน
การดําเนินชีวิตเพื่อความม่ันคงของ              
ผูตางอัตลักษณ 

• เวทีสาธารณะสิทธิกับวัฒนธรรม                   
ในชุมชน 

IHRP 

• การพัฒนาสุขภาพอยาง
ยั่งยืนในชุมชนหมูบาน  
ปางมะหัน  จ.เชียงราย 

TM 
• โครงการพัฒนาทักษะ

พื้นฐานดานการจัดการ
ธุรกิจใหกับชุมชนใน
โครงการพัฒนาดอยตุง 

MG 

โครงการมหิดล-แมฟาหลวง 

22 



• การศึกษาพืชพ้ืนลางพ้ืน
ถิ่นที่มีศักยภาพนํามาใช
ประโยชนในการอนุรักษ
ดินและนํ้า และเพิ่ม
ศักยภาพใหกับพ้ืนที่ดาน
ความสวยงามในโครงการ
พัฒนาดอยตุงฯ 

MUKA 

 

• โครงการเพื่อแผนดินเกิด-เรียนรู โครงการตามพระราชดําริฯ 
และศึกษาความตองการดาน ICT ของมูลนิธิแมฟาหลวง 

• โครงการสกัดสารสนเทศและองคความรูจากแหลงขอมลู ผู
เรียนรูจากการเย่ียมศึกษาโครงการดอยตุง 

• โครงการพัฒนากรอบรูปแบบหรือกระบวนทัศน          
การเรียนการสอนของดอยตุงหองปฏิบัติการที่มีชีวิต 

• โครงการ “ชวยเขาใหเขาชวยตัวเอง” โดยปลูกคนดาน
ระบบฐานขอมูล/มอบอุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือ
การศึกษา/เปนท่ีปรึกษาปญหาดานคอมพิวเตอร 

 

 

 

เพ่ือแผนดินเกิด-เรียนรู โครงการตามพระรา
  ิ ิ 

ICT • โครงการ          
การพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก
ดวยระบบ
การศึกษาสมเด็จ
ยาเลี้ยงลูก 

• โครงการ 
Professional 
Development 

CF 

โครงการมหิดล-แมฟาหลวง 

23 

โครงการในพื้นที่วิทยาเขต 

• โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ จ. อํานาจเจริญ 

• โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ จ. กาญจนบุรี 

 

24 



โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ จ. อํานาจเจริญ 

25 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ จ. อํานาจเจริญ 

26 



โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ จ. อํานาจเจริญ 

27 
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Academic Integration 
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เปาหมายโครงการระยะยาว 

ดานนโยบาย / ผูบริหาร / อาจารย 

• เพื่อการศึกษาและการวิจัย    

• เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน    และระบบบริการสาธารณสุข

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

• เพื่อชวยพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตคนไทย 

• เพื่อเปนแนวทางสรางปญญาของแผนดิน 

สร้าง หลอมรวม กระตุ้น 

32 

เปาหมายโครงการระยะยาว (ตอ) 

ดานการพัฒนาอาจารย / นักศึกษา 

 
อาจารย 

• คนพบวิธีการ แนวปฏิบัติ นวัตกรรมการศึกษา และแนวทางใหม  

 

นักศึกษาและบัณฑิต IPE: MAHIDOL MODEL 

• มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และเชื่อมตอกับชุมชน ได  

• Teamwork / เรียนรูและเคารพในวิชาชีพอื่น / ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• ออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีขึ้นได ในฐานะพลเมือง/พลโลก  

• สามารถตอบโจทยความตองการของสังคม ชุมชนท่ีแทจริง  

• คุณลักษณะความสามารถและความฉลาดทางจิตวิญญาณ SQ 

 



กองบริหาร
การศึกษา 

แพทยศาสตร์ 
ศิริราช

พยาบาล แพทยศาสตร์ 
รามาธิบดี 

ทนัต
แพทยศาสตร์ 

พยาบาล
ศาสตร์ 

สาธารณสุข
ศาสตร์ 

เภสัช
ศาสตร์ 

เทคนิค
การแพทย์ 

กายภาพบาํบัด 

สัตว
แพทยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ 
และ

มนุษยศาสตร์ 

สิ'งแวดล้อมและ
ทรัพยากร
ศาสตร์ 

โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี 

กองกิจการ
นักศึกษา 

Team Work 

สสจ. สสอ.
กาญจนบุรี 

ชุมชนบ้าน
ช่องอ้ายกาง 

วิทยาเขต
กาญจนบุรี 

เวชศาสตร์ 
เขตร้อน 

วิศวกรรมศาสตร์ 

“โครงการพัฒนาการศกึษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา               

Interprofessional Education (IPE) :  Mahidol Model” 

IPE: Mahidol model 

34 



Students 

worked 

together 

in IPE 

IPE: Mahidol model 

35 333333333355555555555

Community participation 

IPE: Mahidol model 

36 

Worked with local health 

personnel 
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โครงการระดับคณะ 

• โครงการในเขตพื้นที่วิทยาเขต 

• โครงการในเขตพื้นที่เฉพาะ 

• โครงการระดับชาติ 

• โครงการะดับนานาชาต ิ

38 

โครงการในเขตพื้นที่ศาลายา 

  Faculty of Medical Technology 

Reinforcement the 

capacity of integrated 

learning by Medical 

Technology Community 

Model  



มหิดลเดินดีทั่วไทย 

คุณบุญ ใชเงิน 

มอบเครื่องใหโรงพยาบาลจังหวัดท่ัวประเทศ 

แหงละ 3 เครื่อง รวมกวา 230 เคร่ือง ภายในป 2557 

39 

มอบเครื่องจดจําให โรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ ในป 2557 

มหิดลเดินดีทั่วไทย 

40 



Prince Mahidol Award 

• The Prince Mahidol Award, which is conferred to individual(s) or 

institution(s), is divided into two categories:  

• In Medicine: for outstanding performance and/or research in the 

field of medicine for the benefit of mankind 

• In Public Health: for outstanding contribution in the field of 

public health for the sake of the well-being of the peoples.* 
41 

“มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ในพระบรมราชปูถัมภ”  

“Prince Mahidol Award Foundation.”  

Prince Mahidol Award 

42 



กลุมภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชน   

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

43 

คณะ  สถาบนั 
ศูนยฯ์ 

สํานกั  กอง 

ภาคี 
เครือข่าย 

อําเภอพุทธมณฑล 

กลุ่มภารกิจวิจยัและ
พฒันาชมุชน 

ของมหาวิทยาลยัมหิดล 

ชมุชน 3 ตําบล 
มหาสวสัดิ,  

คลองโยง  ศาลายา 

กลุมภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชน  

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

44 



ผลจากโครงการไดขอมูลพื้นฐานของอําเภอ

พุทธมณฑล เพ่ือการจัดทําฐานขอมูลในรูปแบบ

ของแผนที่ออนไลน และขยายผลรูปแบบการ

สื่อสารสุขภาพสําหรับอําเภอพุทธมณฑล 

กลุมภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชน  

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

45 

จากโครงการน้ีไดผูนําที่มีความสนใจการทํางานวิจัยดานชุมชน 

และจากการเสริมศักยภาพความรูความสามารถ และกระตุนใหนํา

ความรูไปพัฒนาชุมชน ซ่ึงทําใหเกิดโครงการ ๑๖ โครงการ      

ในชุมชน ต.ศาลายา ต.มหาสวัสดิ์  และต.คลองโยง และยัง      

เปนการพัฒนาความรวมมือระหวางชุมชนพุทธมณฑลและ

มหาวิทยาลัยมหิดลในการขับเคล่ือนงานตอไป 

46 

กลุมภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชน  

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 



โครงการน้ีดําเนินการโดยสถาบันโภชนาการ เกิดขึ้นหลัง  

จากเหตุการณน้ําทวมป ๒๕๕๔ และไดนําพันธุพืชที่ไดรับ

พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไปแจกจาย  

ใหชุมชนปลูกเพื่อฟนฟูสภาพพื้นท่ีหลังน้ําทวม และทดแทน  

พืชพันธุเดิมที่เสียหายไปกับเหตุการณนํ้าทวม 

47 

กลุมภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชน  

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและระดม

พ ลั ง ป ญ ญ า ก า ร วิ จั ย ส ห ส า ข า

วิทยาการใหสะทอนสูวิธีการทํางาน

ของอาจารย นักวิจัย และนักวิชาการ

ที่ขับเคล่ือนงานวิจัยและพัฒนาตางๆ 

ในการใหบรรลุผลสําเร็จรวมกัน และ

ไดมาซึ่ งข อมูลสภาวะการณและ

แนวทางพัฒนาการวิจั ย เพื่ อการ

พัฒนาชุมชน 
48 

กลุมภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชน  

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 



สามารถพัฒนาผักตบชวาเปน

วัสดุรองนอนที่ใชเลี้ยงสัตวทดลอง

และเกิดการสรางรายไดใหกับชุมชน 

กอน หลัง 

49 

กลุมภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชน  

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

• โครงการพัฒนาผักตบชวาเปนวัสดุ            
รองนอนในงานเลี้ยงสัตวทดลอง ปที่ 2 

• โครงการคลองสวยน้ําใสสานใจ                     
พุทธมณฑล 

• โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนอําเภอพุทธมณฑล 

• โครงการการพัฒนาโจทยวิจัยและแนว
ทางการทํางานรวมกับพุทธมณฑลสถาน 

 

 

 

• โครงการพัฒนานักวิจัยชุมชน                
อําเภอพุทธมณฑล ปที่ 2 

• โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ   
บูรณการ  

• โครงการวิจัยปฎิบัติการอยางมีสวนรวม
เพื่อพัฒนาเครือขายชุมชนแนวปฏิบัติ  
มหิดล-ชุมชน รวมสรางเมืองสุขภาวะ 

• โครงการ หลักสูตรทองถิ่น:                    
การบูรณาการความรูสูชุมชน 
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กลุมภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชน  

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 



ปายบอกทาง 

มหิดลรวมใจพัฒนาพุทธมณฑล 
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โบรชัวร 52 

แผนพับ 

มหิดลรวมใจพัฒนาพุทธมณฑล 



โครงการสนับสนุนวัฒนธรรมองคกร 

• โครงการ“บัณฑิตไทยไมโกง” 

• โครงการ Green University 

53 

โครงการ“บัณฑิตไทยไมโกง” และเครือขายความรวมมือเสริมสรางคานิยม  

“ความรับผิดชอบตอสังคม” ในสถาบันระดับอุดมศึกษา 

54 



โครงการ“บัณฑิตไทยไมโกง” และเครือขายความรวมมือเสริมสรางคานิยม  

“ความรับผิดชอบตอสังคม” ในสถาบันระดับอุดมศึกษา 

55 

The green campus 
Mahidol University: No.1 Thai Green University 

Mahidol University 

1st in Thailand for 2 consecutive years 

4th in Asia 

31st  in the world 

   UI Green Metric World University Ranking 2013 56 



โครงการระดับชาติ 

57 

โครงการ Mahidol Channel  :  

เพ่ือใหความรูตอประชาชนทั่วไปสมกับที่เปน  

“ปญญาของแผนดิน” 

Mahidol Channel ส่ือรูปแบบใหมของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปน “ความกลมกลืนในความหลากหลาย”   

รวมความรูทั้งศาสตรและศิลป โดยการนํา “Education” (การศึกษา) มาผสมผสานกับ                

“Entertainment” (ความบันเทิง) ถายทอดเปนรายการที่หลากหลาย สรางสรรค ไดสาระ              

และความบันเทิงเพื่อประโยชนตอผูชมและสังคม 58 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงอรุณ อิสระมาลัย 
Asst. Prof. Dr. Sang-arun Isaramalai 

 

การศึกษา 
1982 Bachelor of Nursing Science (Nursing & Midwifery) Thai Red Cross College of Nursing,Thailand 
1991 Master of Nursing Science (Adult Nursing) Mahidol University Thailand 
2002 Doctor of Philosophy (Nursing)  University of Missouri-Columbia, USA 
 

ตําแหน่งปัจจุบัน 
- Deputy Director of Research & Development Office, Public Health Nursing Department, Faculty 

of Nursing, Prince of Songkla University 
- Coordinator, Master of Nursing Science Program (Community Nurse Practitioner) 

Faculty of Nursing, Prince of Songkla University 
 

ประสบกาณ์การทํางาน 
1982-1983      Registered Nurse (Medical-Surgical Nursing) Seracha Hospital 
1983-1995     Lecturer (Medical Nursing) Faculty of Nursing, Prince of Songkla University 
1995-ปัจจุบัน   Assistant Professor (Community Nursing) Faculty of Nursing,  

Prince of Songkla University 

 



ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายแพทย์เฉลิมชัย   บุญยะลีพรรณ 
Asst. Prof. Chalermchai Boonyaleepun, M.D. 

 
การศึกษา 
2556 หลักสูตร  Director Certification Program (DCP) Thai Residential Program    
          จาก  Thai Institute of Directors Association 
2554    หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรบันกับรหิารระดบัสูง 
 (ปปร.15)  สถาบันพระปกเกล้า 
2553 ประกาศนียบตัรผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาสถาบันคลังสมอง  
2549 ประกาศนียบตัรนักบริหารระดับสูงวทิยาการตลาดทนุ (วตท. 3) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
2548 ประกาศนียบตัรนักบริหารระดับสูงมหาวทิยาลัย(นบม.รุน่14) สกอ. 
2539 Certificate  Fellowship  in  Allergy  and  Clinical  Immunology University  of  Tennessee  U.S.A. 
2535 วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร ์  แพทยสภา   
2526 แพทยศาสตร์บณัฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   
 

ประวัติการทํางาน 
2554  - ปัจจุบนั อธกิารบดมีหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2556  - ปัจจุบนั ประธานสมาคมสถาบนัการศึกษาขั้นอดุมแหง่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ประจําประเทศไทย (สออ.) 
2556  - ปัจจุบนั กรรมการบริหารสถาบันวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาต ิ
2557 สมาชิกสภานิตบิัญญัติแหง่ชาต ิ
2557 ที่ปรกึษาฝ่ายสังคมจิตวิทยา  คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 
2555 รองประธานคนที่ 1  ที่ประชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.)  
2553     กรรมการผู้กอ่ตัง้สมาคมสภามหาวิทยาลัยแหง่ประเทศไทย (สสมท.) 
2550 กรรมการยทุธศาสตร์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายสังคม (ฯพณฯ ไพบูลย์  วฒันศิรธิรรม) 
2550 กรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิศษเพือ่การทอ่งเที่ยวอย่างยัง่ยนื (อพท) 
2550 คณะทาํงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษทัจดทะเบียน  
 สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย ์(กลต) 
2550 กรรมาธกิารวิสามัญรับฟงัความคิดเหน็และการมีส่วนรว่มของประชาชน  สภารา่งรัฐธรรมนูญ 
 

รางวัล 

• รางวัลผู้บรหิารแห่งป ี2556 (CEO  Thailand  Award 2013)   

• รางวัลนกับรหิารดีเด่นแห่งป ี สาขาบรหิารการศึกษา  ประจําป ี2556 

• รางวัลผู้บรหิารและนักพฒันาองค์กรดีเดน่แหง่ปี 2556  รางวัลธรรมาภิบาล “สิงหท์อง” 

• รางวัลพระกนิร ี “คนดี  คิดดี  สังคมดี  ตามรอยพระยุคลบาท” ประจําปี 2556 

• รางวัลบุคคลตัวอย่างแหง่ป ี สาขา  ทาํคุณประโยชน์ตอ่ประเทศชาติดา้นการศึกษา  ประจาํปี 2555 

• The  Mead  Johnson  Award  of  Achievement,  The  University  of  Tenessee  USA 

• Certificate  of  Merit  for  outstanding  academic  performance  and  cultural Contributions, The  
University  of  Tenessee,  Knoxville,  English  Language  Institute  USA 
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มหาวิทยาลัยของรัฐมหาวทยาลยของรฐ

ใชเงินภาษีจากประชาชนใชเงนภาษจากปร ชาชน

ใ ัในการบริหารจัดการ
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จึงตองจงตอง

รับใชสังคมรบใชสงคม
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ผานพันธกจิ

ท่ีสําคัญ  ท้ัง 4 ดานทสาคญ  ทง 4 ดาน
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คือควรมีคอควรม

UniversityUniversity

E tEngagement

MissionMission
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หมายถึง ...

การบริการวิชาการแกสังคม  (พันธกิจที ่3)การบรการวชาการแกสงคม  (พนธกจท 3)

ทีก่ระทําผาน พันธกจิที ่1  2 และ 4ทกระทาผาน พนธกจท 1 , 2 และ 4

โดยเนนสังคมเปนศนยกลาง  โดยเนนสงคมเปนศูนยกลาง  

มิใชมใช

มหาวิทยาลัยเปนศนยกลางมหาวทยาลยเปนศูนยกลาง

13

กลไกและระบบของการบริหารจัดการ

1 ความชัดเจนของนโยบาย1. ความชดเจนของนโยบาย

 ใ ป ิ ั ิ2. ความเขาใจของผูปฏิบัติ

3. การมีแรงบันดาลใจของทุกฝาย

4. การบริหารจัดการท่ีเปนระบบ

14
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1 ความชัดเจนของนโยบาย1.ความชดเจนของนโยบาย

• ยุทธศาสตรระยะยาวของมหาวิทยาลยัุ

• การกาํหนดของสภามหาวิทยาลยัการกาหนดของสภามหาวทยาลย

 ํ ิ ี• ภาวะผูนําของอธิการบดี
• ความต้ังใจของรองอธิการบดี คณบดี

และผูอํานวยการู
17

2  ความเขาใจของผปฏิบติั2. ความเขาใจของผูปฏบต

• คณาจารย
• สายสนับสนนวิชาการสายสนบสนุนวชาการ

ิ ิ• นิสิต
• อื่นๆ

18



3  การมแีรงบนัดาลใจ3. การมแรงบนดาลใจ

• โครงการสรางแรงบันดาลใจ
-ดอยตง-ดอยตุง

ื ี้- ฉือจี

-ภายในมศว

-ภาพยนตรสรางแรงบันดาลใจภาพยนตรสรางแรงบนดาลใจ 19

โครงการดอยตุง – ปดทองหลังพระ

20



โครงการดอยตุง – ปดทองหลังพระ

21

โครงการดอยตง ปดทองหลังพระโครงการดอยตุง – ปดทองหลงพระ 22



23

ประเทศไตหวนัิ ิ ื ี้ ประเทศไตหวนมูลนิธิฉือจี
ั1. อาสาสมัคร

2  ทาํดีอยางมคีวามสข2. ทาดอยางมความสุข
3  ผรับความชวยเหลือมีพระคณตอผใหความชวยเหลือ3. ผูรบความชวยเหลอมพระคุณตอผูใหความชวยเหลอ

24
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มศว มศว .....
ิ ั ั ใ  ั• มหาวิทยาลัยรับใชสังคม

• นํารอง
โ ่2.1 โรงเรียนกิจการเพื่อสังคม (SSE)

- พัฒนาผูประกอบการ 4 เดอืน
ี ั ื- ประกาศนียบัตร  8  เดือน

 ั ป ิ ี (BBA ื่ ั )- หลกสูตรปริญญาตรี (BBA เพือสงคม)
 หลักสตรปริญญาโท (MBA เพื่อสังคม)- หลกสูตรปรญญาโท (MBA เพอสงคม)

29

มศว มศว .....
ิ ั ั ใ  ั• มหาวทิยาลยัรับใชสงัคม

ํ • นํารอง
โ ิ ิ ั2.2 โพธิวิชชาลยั

2 2 1 รับเด็กชายขอบ  ดอยโอกาส2.2.1 รบเดกชายขอบ  ดอยโอกาส
2 2 2 ตองยัง่ยืน2.2.2 ตองยงยน

- ขาวตนน้ํา (อนิทรีย)( )
- ทองเทีย่วเชิงนิเวศ

้- น้ําแรเชวา 30
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4  การบริหารจัดการท่ีเปนระบบ4. การบรหารจดการทเปนระบบ

ิ ีฝ ิ ิ  ั• รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการแกสังคม

• หอง 9A• หอง 9A

• งบประมาณกวา 100 ลานบาทงบประมาณกวา 100 ลานบาท

• ประชุมวิชาการุ

• ศึกษาดูงาน

• กําหนดพืน้ที่รับผิดชอบ

• การติดตามประเมินผล

 ิ ั• รายงานตอสภามหาวิทยาลัย 39

ปจจบัน ปจจุบน ...

ั ิ ี่ พยายามบูรณาการพนธกิจที 3

เขาไปใน

การจัดการเรียนร (1)การจดการเรยนรู (1)

     ิ ั ั  (2)     และการวจยพฒนา (2)
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ถามีความกาวหนาถามความกาวหนา

เรานาจะพบวาเรานาจะพบวา

คณาจารย  นิสิต  บคลากร  ไมไดทํางานหนักข้ึน  คณาจารย, นสต , บุคลากร  ไมไดทางานหนกขน  

แตทํางานมีเปาหมายชาญฉลาดข้ึน  แตทางานมเปาหมายชาญฉลาดขน  

มีผลผลิต  ผลลัพธ  ผลกระทบ  มผลผลต  ผลลพธ  ผลกระทบ  

ทีท่าํใหสังคมมีคณภาพดีข้ึนททาใหสงคมมคุณภาพดขน
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