


 

                                               

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคม สร้างนวัตกรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น ทั้งน้ี 
มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งในประเทศไทยได้บูรณาการภารกิจทั้งส่ีด้านเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ต่อบัณฑิตและสังคมโดยรวม 
ส่วนงานบริการวิชาการนั้นได้เริ่มมีการปรับเปล่ียนจากงานบริการวิชาการแบบเก่าคือเน้นงานบริการ หรือ งานอาสาสมัครเป็น
หลัก มาเป็นการทํางานร่วมกับภาคีในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและเป็นหุ้นส่วนระยะยาวมากขึ้น รวมทั้งมีการนําความรู้
ทางวิชาการมาบูรณาการกับการทํางานเพ่ือสังคม หรือที่ เรียกว่า พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University 
Engagement)  อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทเป็นอย่างมากในการพัฒนาการกินดีอยู่ดี 
แก้ปัญหาสังคม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม  จากความสําคัญของการทํางานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานของประเทศไทยหลายแห่งได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือช่ือ Engagement Thailand 
(EnT) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 และมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งในมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University 
Engagement)  เพื่อยกระดับงานวิชาการเพื่อสังคม และสร้างช่ือเสียงและการยอมรับของมหาวิทยาลัยไทยในด้านพันธกิจน้ีต่อ
สังคมในวงการอุดมศึกษานานาชาติต่อไป  โดยมีสถาบันคลังสมองของชาติเป็นสํานักงานเลขาธิการ ซึ่งกิจกรรมและความ
เคล่ือนไหวที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและเสริมสร้างการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมในรูปแบบใหม่ให้มีความต่อเน่ืองและยั่งยืน มีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมในการทํางานกับสังคมโดยรวม และสามารถปรับตัวให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสูงสุด ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและ สถาบันคลังสมองของชาติในฐานะสํานักงานเลขาธิการของเครือข่าย Engagement Thailand 
(EnT) และ จึงได้กําหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา The 2nd Engagement Thailand Annual Conference "University 
Engagement : driving force to sustainability" ขึ้นที่โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
แนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการมหาวิทยาลัยกับสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ทั้งมหาวิทยาลัยและชุมชนและให้เกิด
ความยั่งยืนต่อไป 

 

 

การประชุมสัมมนา The 2nd Engagement Thailand Annual Conference  
"University Engagement : driving force to sustainability"   

ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม  2558 
ณ  ห้องประชมุสมิหลา 2  โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รสีอรท์ สงขลา 
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2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านแนวคิด วิธีปฏิบัติที่ดี และความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ตลอดจน

ขับเคล่ือนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อความ
ยั่งยืน 

3. ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่ดําเนินงานวิชาการเพื่อสังคม ตลอดจน

บุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่ไม่หวังผลกําไร และผู้นําชุมชน รวมจํานวน 200 คน 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิธีปฏิบัติที่ดี ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนงานมหาวิทยาลัย
เพื่อสังคมอย่างเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมที่ดีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน 

5. ค่าลงทะเบียน 

 ภายใน 
30 มถิุนายน 2558 

หลัง 
30 มถิุนายน - 31กรกฎาคม 2558 

สมาชิก Engagement Thailand 1,500 บาท/ท่าน 1,500 บาท/ท่าน 

มหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป 2,000 บาท/ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 

 
ค่าลงทะเบียนน้ีรวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 1 ชุด อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 4 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ และ

อาหารเย็น 1 มื้อ (ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าที่พัก และค่าเดินทางไป-กลับจากภูมิลําเนาของท่าน) 

6. หน่วยงานรับผิดชอบ  
หน่วยงาน : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ สถาบันคลัง

สมองของชาติในฐานะสํานักงานเลขาธิการของเครือข่าย Engagement Thailand (EnT) 
ติดต่อสอบถาม :  

1. อ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  โทรศัพท์ 074 317 199     โทรสาร  074 317 198 

โทรศัพท์มือถือ 086 994 9008 อีเมล์  chaiya_32@yahoo.com  
2. นางดาริณี  รักษ์ทอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โทรศัพท์ 074 317 100 ต่อ 1300 โทรสาร 074 317 133 
โทรศัพท์มือถือ 089 870 8656 อีเมล์  kungking_sister@hotmail.com 

3. นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์  ผู้จัดการโครงการ สถาบันคลังสมองของชาติ 
โทรศัพท์ 02 640 0461 ต่อ 110 โทรสาร 02 640 0465   อีเมล์  patchaya@knit.or.th 

 
7. รูปแบบการจัดการประชุม  
 การประชุมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายนําเสนอกรอบแนวคิด หลักการ วธิีปฎิบัติทีด่ี  การนําเสนอ
กรณีศึกษา และนิทรรศการพนัธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมของมหาวทิยาลัยสมาชิก EnT ในพื้นที่ภาคใต ้
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8. ร่างกําหนดการประชุมสัมมนา 
 

วันที่ 1 วันพฤหสับดีที่ 27 สิงหาคม  2558 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน                                                                                        ณ ห้องประชุมสมิหลา 2 

09.00 - 09.30 น.  กล่าวต้อนรับ  
โดย  ศาสตราจารย์กติติคุณพรีะศักดิ์  จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
กล่าวเปิดงาน   
โดย ศ.ดร.วิจติร  ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมการอํานวยการ Engagement Thailand (EnT) 

09.30 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ “University Engagement with Communities” 
โดย  ศ.ดร.วิจติร  ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมการอํานวยการ  Engagement Thailand  (EnT)  

10.30 - 11.30 น. บรรยายพิเศษ “โครงการพระราชดําริกับการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน” 
โดย พล อ. ธนยศ พริ้งทองฟู  ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทพับก 
      อดีตผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริและความม่ันคงกองทัพบก 

11.30 - 12.00 น. “Community Engagement : a case of RMUTSV” 
โดย รศ.มกุดา  สุขสวัสดิ์ ผศ. ดร. อภิรักษ์ สงรกัษ์ และ ดร.จเร สุวรรณชาต  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน                                                                    ณ ห้องอาหารเพชรมงคล 

13.00 - 16.00 น. การอภิปรายและนําเสนอ  
“University Engagement as driving force to sustainability : Thai case studies”  
กรณีศึกษาที่ 1 : “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรก์ับโครงการพระราชดําร”ิ   
                     โดย รศ.ดร.สัณห์ชัย  กล่ินพกิุล  ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานโครงการ 
                           อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
กรณีศึกษาที่ 2 : “Urban Setting Engagement”   
                     โดย ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล  ผู้ช่วยอธิการบดี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

กรณีศึกษาที่ 3 : Student Engagement      
     กล่าวนํา     “Student Engagement ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม และการบรูณา 
                       การกับการเรียนการสอน”   
                     โดย อ.ดนุ ภู่มาลี  ผู้ช่วยคณบดี  คณะศิลปและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต     
 กรณีศึกษา 3.1 “ท่าเทยีบเรอืปากบารา ” คณะวิทยาการส่ือสาร มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์  
                     วิทยาเขตปัตตานี   
                      โดย อาจารย์ภักดี ต่วนศิริ  อาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการ 
  กรณีศึกษา 3.2  “(IM)PORTFOLIO พอรท์โฟลิโอข้ามชาต”ิ คณะศิลปและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต    
                      โดย  อาจารย์ดนุ ภู่มาลี  อาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการ      

 

ดําเนินรายการ โดย อ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

16.00 - 16.30 น. ABC-ISI Matchmaking  
โดย  รศ ดร ชติณรงค์ ศิริสถิตยก์ุล ผู้อํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ ์
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16.30 - 17.00 น. “Updated EnT activities”  
โดย ศ.ดร.ปิยวตัิ บุญ-หลง เลขาธิการ Engagement Thailand  (EnT)   

17.30 - 18.30 น. ประชุมสมาชิก Engagement Thailand                                                      ณ หอ้งประชุมชัยมงคล 
- การเลือกคณะกรรมการอํานวยการ EnT ชุดใหม ่
- การส่งมอบสํานักงานเลขาธิการ EnT 
- รายงานการเงนิ 
- แนวทางการขบัเคล่ือนกิจกรรม EnT ในระยะต่อไป 

18.30 - 20.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็นและงานต้อนรับ                                         ณ บริเวณสระวา่ยน้ําของโรงแรม 
 

 
 
วันที่ 2 วันศุกร์ที ่28 สิงหาคม 2558 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน                                                                                       ณ ห้องประชุมสมิหลา 2 

09.00 - 10.00 น. บรรยายพิเศษ“ระบบและกลไกท่ีพึงประสงค์ในการทํางานวิชาการเพื่อสังคมอย่างยัง่ยืนในบรบิทไทย“ 
โดย ศ. นพ. วิจารณ์  พานิช นายกสภามหาวทิยาลัยมหิดล  

10.00 – 10.30 น. “สถานะของมหาวิทยาลัยไทยในการทํางานวชิาการเพื่อสังคม : ผลจากการสํารวจสถานภาพ University 
Engagement” 
โดย ศ.ดร.ปิยวตัิ บุญ-หลง เลขาธิการ Engagement Thailand (EnT)   
 

10.30 - 11.45 น. การอภิปรายและนําเสนอ  
“ระบบ กลไก มาตรการ และภาวะการนํา ทีเ่อื้อต่อการทํางานวิชาการเพื่อสังคม :  
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยไทย”  
       กรณีศึกษาที่ 1: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โดย ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี         
       กรณีศึกษาที่ 2: มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
       กรณีศึกษาที่ 3: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ีโดย ดร ประโยชน์ คุปกาญจนากุล อธกิารบดี            
ดําเนินรายการ โดย ผศ.ดร.นุกลู อินทรสังขา   รองอธิการบดฝ่ีายพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

11.45 - 12.30 น. การอภิปรายและนําเสนอ  
“ระบบ กลไก มาตรการ และภาวะการนํา ทีเ่อื้อต่อการทํางานวิชาการเพื่อสังคม : กรณีศึกษามหาวทิยาลัย
ขนาดกลางภายใต้ทุนมุง่เป้าเพือ่ตอบสนองการพัฒนาประเทศ กลุ่มทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 
สนับสนุนโดย คอบช.”  
“กล่าวนํา กลุ่มทุนนวัตกรรมเพือ่สังคมและชุมชน”   
       โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย  รองผู้อํานวยการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) 

กรณีศึกษาที ่1:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
               โดย รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
กรณีศึกษาที ่2:  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น   
               โดย อาจารย์สัฎชุเศรษฐ์  เรืองเดชสุวรรณ  หัวหน้าภาควิชาส่ือสารการตลาด 
                     คณะนิเทศศาสตร ์

ดําเนินรายการ โดย ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย  รองอธกิารบดีฝ่ายวิจัย  มหาวทิยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ์
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12.30-12.45 พิธีส่งมอบสํานกังานเลขาธิการ EnT 
โดย ศ.ดร.วิจติร  ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมการอํานวยการ EnT 

12.45 - 13.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน                                                                    ณ ห้องอาหารเพชรมงคล 

13.45 - 17.30 น. ขึ้นรถรางเพ่ือชมเมืองสงขลาในการศึกษาดงูาน                                                  ที่ชัน้ล่างของโรงแรม 

 - ศึกษาดงูาน “โครงการ มทร ศรีวิชัยห่วงใยสังคม ” ณ โรงเรยีนชัยมงคลวิทย ์

 - ศึกษาดงูาน “โครงการ มทร ศรีวิชัย กับ ภาคีคนรักเมืองสงขลา” 

17.30 -19.30 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยและกลับโรงแรม 
 
 

 

วันที่ 3 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 

09.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรม                                                                         ที่ชั้นล่างของโรงแรม 

เช้า - ถึงชุมชนรําแดง ตําบลรําแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา และ  Welcome drink  
- นายก อบต.รําแดง กล่าวตอ้นรับและอธิบายภาพรวมของ Engagement 

 ชมฐานการเรียนรู้ที่ 1 บ้านทักษิณาธาร ตําบลรําแดง 

 ชมฐานที่ 2 บ้านลุงเพียนการเย็บตับตาล 

 ชมบ้านใบตาลฐานที่ 3 รับประทานอาหารว่าง และ สรุปประเด็นการพัฒนา 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ชุมชนรําแดง 

บ่าย ออกเดินทางไป ชุมชนวิถีพทุธคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 

 ถึงวดัคลองแดน นมัสการพระคุณเจ้า  ไหว้พระทอง ศึกษาการพัฒนาวัด และรบัฟังการบรรยาย 

 ออกเดินทางแยกเป็นเส้นทางเยีย่มชมชุมชน 

 พักผ่อนตามอธัยาศัย 

16.00 น. พบกันทีร่ถ เดินทางไปสนามบินหาดใหญ ่

20.00 น. ถึงสนามบินหาดใหญ ่

 
หมายเหตุ  1. รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. - 10.45 น. และ 15.00 น. - 15.15 น. 
              2. กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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รายการเอกสาร 
 

1. เอกสารจัดตัง้ Engagement Thailand 
2. 1 ปี Engagement Thailand 
3. ประวตัิวิทยากรและเอกสารประกอบการนําเสนอ 

3.1 เอกสารประกอบการนําเสนอวันท่ี 27 สิงหาคม 2558 
 University Engagement with Communities โดย  ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน  
 โครงการพระราชดําริกับการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน โดย พล อ. ธนยศ พริ้งทองฟู   
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรก์ับโครงการพระราชดําริ โดย รศ.ดร.สัณหชั์ย  กลิ่นพิกุล   
 Urban Setting Engagement โดย ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หริัญสุทธิกลุ   
 Student Engagement ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม และการบูรณาการ

กับการเรียนการสอน โดย อ.ดนุ ภู่มาลี   
 ท่าเทียบเรือปากบารา คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี โดย อาจารย์ภักดี ต่วนศิริ     
 (IM)PORTFOLIO พอร์ทโฟลิโอข้ามชาติ โดย  อาจารย์ดนุ ภู่มาลี   
 ABC-ISI Matchmaking  โดย  รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล 
 Updated EnT activities โดย ศ.ดร.ปิยวัติ บุญ-หลง 

3.2 เอกสารประกอบการนําเสนอวันท่ี 27 สิงหาคม 2558 
 สถานะของมหาวิทยาลัยไทยในการทํางานวิชาการเพื่อสังคม : ผลจากการสํารวจสถานภาพ 

University Engagement โดย ศ.ดร.ปิยวัติ บุญ-หลง 
 ระบบ กลไก มาตรการ และภาวะการนํา ที่เอื้อต่อการทํางานวชิาการเพื่อสังคม : กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยไทย 
- กรณีศึกษาที่ 1: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.นพ.นรนิทร์ หริัญสุทธกิุล 

- กรณีศึกษาที่ 2: มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์   

- กรณีศึกษาที่ 3: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ดร ประโยชน์ คุปกาญจนากุล 
 ระบบ กลไก มาตรการ และภาวะการนํา ที่เอื้อต่อการทํางานวชิาการเพื่อสังคม : กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยขนาดกลางภายใต้ทุนมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ กลุ่มทุนนวัตกรรม
เพื่อสังคมและชุมชน สนับสนุนโดย คอบช. 

- กรณีศึกษาที ่1:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
โดย รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร ์

- กรณีศึกษาที ่2:  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น   
โดย อาจารย์สัฎชุเศรษฐ์  เรืองเดชสุวรรณ   
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 แนวคิดของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เป็นจุดเปล่ียน (transition) ของการทํางานกับ
สังคมของมหาวิทยาลัยซึ่งเดิมดําเนินการอยู่ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ(service) และงานอาสาสมัคร 
(volunteering) เป็นหลัก ไปสู่การทํางานร่วม (engagement) กับภาคีในพ้ืนที่ในลักษณะเชิงสถาบันที่เป็น
หุ้นส่วนระยะยาว (long-term partnership) และหวังที่จะให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholders) อย่างแท้จริงของชุมชนหรือสังคมในพ้ืนที่ พันธกิจนี้จะเป็นการเช่ือมโยงระหว่างภารกิจหลักทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เข้า
ด้วยกันอย่างมียุทธศาสตร์และเป็นระบบและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในระหว่าง
มหาวิทยาลัยด้วยกันเอง และระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
 จากความสําคัญของพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมดังกล่าวหลายหน่วยงานจึงร่วมกันจัดต้ัง “พันธ
กิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม”(Engagement Thailand – EnT) ขึ้น เพ่ือเป็นพ้ืนที่กลางในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การทํางานวิชาการเพ่ือสังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการตลอดจนเป็นจุดประสานความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจพันธกิจเพ่ือสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 

วิสัยทัศนและเปาหมายของEnT 
 
1. วิสัยทัศน์ 

“มหาวิทยาลัยเป็นพันธมิตร (partner) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) อย่างแท้จริงของชุมชนและสังคม” 

 
2. เป้าหมายของ EnT 

(1) เพ่ือให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งในมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัย
เพ่ือสังคม  และเกิดการบูรณาการของทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการทํางานเพ่ือสังคม 

(2) เพ่ือให้มีการพัฒนากําลังคนในมหาวิทยาลัยที่มีอุดมการณ์ ความรู้และทักษะในการทํางานวิชาการ
เพ่ือสังคม อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

(3) เพ่ือให้เกิดการยกระดับงานวิชาการจากผลงานเพ่ือสังคม และเกิดการพัฒนาระบบการรับรอง
คุณภาพงานวิชาการเพ่ือสังคม เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร 

(4) เพ่ือสร้างช่ือเสียงและการยอมรับของมหาวิทยาลัยไทยในด้านพันธกิจต่อสังคม ในวงการอุดมศึกษา
นานาชาติ 
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3. หลักการทํางานของ EnT 
(1) ร่วมคิดร่วมทําแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (partnership) 
(2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย (mutual benefits) 
(3) เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดผลงานวิชาการ (knowledge sharing and scholarship) 
(4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (measurable social impact) 

 
4. ผลที่คาดหวังของ EnT 

(1) เกิดประโยชน์ทั้งแก่มหาวิทยาลัยและสังคม ทั้งในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  การพัฒนากําลังคน การสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  และการทํางานร่วมกับชุมชน/สังคม เพ่ือร่วมสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้เกิดแก่สังคม
อย่างเป็นระบบและมียุทธศาสตร์ 

(3) เกิดระบบการบริหารจัดการแบบใหม่ในมหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการทรัพยากรทุกประเภทมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

(4) เกิดความเข้มแข็งและก้าวหน้าทางอาชีพแก่บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย เช่น ในการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการหรือชํานาญการ 

 

การบริหารจัดการEnT 
 
1. โครงสร้างการบริหาร 

 
 

 
 
 

คณะกรรมการ
อํานวยการ

อนุกรรมการวิชาการ
อนุกรรมการเครือข่าย
และสมาชิกสมัพันธ์

เลขาธิการ
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2. บทบาทหนา้ท่ีและวาระการทํางาน 
 

 บทบาทหนา้ท่ี วาระ 

1) คณะกรรมการอํานวยการ  กําหนดนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนพันธกิจ
มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมและกํากับดูแลการทํางานของ
คณะอนุกรรมการต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ทิศทางของ EnT 

 อนุมัติการรับสมาชิก และยุติสภาพสมาชิก 

 อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปี 

 เสนอแนะและให้คําปรึกษากับภาครัฐในการดําเนิน
นโยบายเพ่ือสังคม 

 ตัดสินใจในเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
เครือข่าย EnT 

1 ปี 

2) คณะอนุกรรมการวิชาการ  ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการจากงานengagement 
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติและจัดการประชุม
วิชาการประจําปี 

 จั ด ใ ห้ มี ก า ร ศึ กษา วิ จั ย ง าน ด้ านengagementขอ ง
มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ทั้งปัจจุบัน และ
แนวโน้มในอนาคตเพ่ือนํามาปรับการทํางานของ EnT ให้
ก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 

1 ปี 

3) คณะอนุกรรมการเครือข่าย
และสมาชิกสัมพันธ์ 

 หนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน engagement และระหว่าง
มหาวิทยาลัย 

 แสวงหาแนวร่วมในการทํางาน engagement ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับภายนอก 

1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9



 
 

 
 

ที่มาและองคป์ระกอบของกรรมการ 
 

 ที่มา องค์ประกอบ 

คณะกรรมการอํานวยการ ปีแรกคัดเลือกจากท่ีประชุมสมาชิก
ผู้ก่อต้ัง 
ปีต่อๆไปคัดเลือกจากท่ีประชุม
สมาชิก 

รวมจํานวน 21 คน 

 ประธาน 1 

 กรรมการ  19 คน  ประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัยของรัฐ,มหาวิทยาลัย
เอกชน, มหาวิทยาลัยราชภัฎ  และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 เลขาธิการ 1 

อนุกรรมการวิชาการ คณะกรรมการอํานวยการแต่งต้ัง ตามความเหมาะสม 

อนุกรรมการเครือข่ายและ 
สมาชิกสัมพันธ์ 

คณะกรรมการอํานวยการแต่งต้ัง ตามความเหมาะสม 

เลขาธิการ  คณะกรรมการ 
อํานวยการแต่งต้ัง 
 

 

    

สมาชิก 
 
1. ประเภทสมาชิก/ค่าสมาชกิ 

 

ประเภทสมาชกิ ค่าสมาชิก 

สมาชิกประเภทองค์กร 
ได้แก่ มหาวิทยาลัย สมาคม มูลนิธิ องค์กรภาครัฐ องค์กร
ภาคเอกชน ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคม 

15,000 บาท ต่อ 3 ปี 

สมาชิกประเภทบุคคล 
ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผูส้นใจทั่วไป ที่ประสงค์
จะทํางานเพ่ือสังคม 

3,000 บาท ต่อ 3 ปี 
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2. สิทธิประโยชน์ของสมาชิก 

สมาชิกประเภทองค์กร สมาชิกประเภทบุคคล 

 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่เพ่ือออกเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการอํานวยการของ EnTทุกปี 
(กรณีสมาชิกประเภทองค์กรได้รับ 2 สิทธิ สมาชิกประเภทบุคคลได้รับ 1 สิทธิ) 

 มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการอํานวยการ และอนุกรรมการอ่ืนๆ ของ EnT 

 มีสิทธิประดับเคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ของ EnT 

 รับข่าวสารความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการทํางานเพ่ือสังคมของมหาวิทยาลัย 

ได้รับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมของ EnT อาทิ 

 การพัฒนางานวิชาการเพ่ือสังคมในองค์กร
สมาชิก เช่น การให้คําปรึกษา ฝึกอบรม 
และประสานวิทยากรจากทั้ ง ในและ
ต่างประเทศมาแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์กับบุคลากร 

 การให้คําปรึกษาการเขียนผลงานและการ
เสนอผลงานเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ของบุคลากรด้วยผลงานเพ่ือสังคม 

 ร่วมเสนอแนะนโยบายและมาตรการต่างๆ 
เพ่ือเสริมสร้าง Engagement ในประเทศ
ไทยและ ASEAN 

 การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
ของ EnT ในราคาสมาชิก (ไม่เกิน 2 คน) 

 การเตรียมความพร้อมของสมาชิกในการ
สมัครรับการประเมินด้าน Engagement 
ในระดับนานาชาติ 

 การยกย่องและประกาศเกียรติคุณผลงาน
เพ่ือสังคมของสมาชิกและองค์กรอ่ืนๆ ที่
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม 

ได้รับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมของ EnT อาทิ 

 การรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงาน
วิชาการเพ่ือสังคม (ในกรณีที่ผลงานน้ันๆ 
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรณีศึกษา
ของ EnT) 

 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาของ EnT ในอัตรา
สมาชิก 

 ได้รับการสนับสนุนจาก EnT ในการไปเสนอ
ผลงานวิชาการเพ่ือสังคมในต่างประเทศ 

 ร่วมเป็นคณะผู้เช่ียวชาญ (Expert Panel) ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้อง 
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3. หน้าท่ีของสมาชิก 

สมาชิกประเภทองค์กร สมาชิกประเภทบุคคล 

 ส นับส นุน ให้ บุคลากร ในสั ง กัด เข้ า ร่ วม 
Reviewer’s Panel รวมทั้งการประชุม
กรรมการ และอนุกรรมการต่างๆ ตามคําเชิญ
ของ EnT 

 สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดส่งผลงานเพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ เป็นที่ยอมรับ  
เพ่ือความก้าวหน้าของวงการ 

 รับเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของสมาชิก EnT
และองค์กรที่สนใจอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

ร่ วม เ ป็น  Reviewer และ วิทยากร ในงาน
วิชาการเพ่ือสังคม 

 ส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวและผลงานทาง
วิชาการเพ่ือสังคมให้กับ EnT อย่างสมํ่าเสมอ 
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1 ปี Engagement Thailand (EnT) 
 

โดย  ดร นงเยาว์  เปรมกมลเนตร  ผู้ช่วยเลขาธิการ EnT 

ความเป็นมาของพันธกจิสัมพนัธ์มหาวิทยาลยักับสังคม (Engagement Thailand : EnT) 

แนวคิดในการก่อตั้ง พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand: EnT) เกิดขึ้นหลังจากการท่ี

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

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

ประชุม 2013 Engagement Australia  และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศออสเตรเลียเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 

ซึ่งนอกจากจะทําให้ผู้บริหารที่ร่วมเดินทางได้รับทราบความรู้ แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติที่ดี ตลอดจนประสบการณ์จาก

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

บันดาลใจและเสนอให้มีการจัดตั้งเครือข่ายในลักษณะเดียวกับ Engagement Australia ขึ้นในประเทศไทย  

 

 

 

 

เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย สถาบันคลังสมองของชาติจึงได้จัดการสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 20 ขึ้นเพื่อเป็นเวที

แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ที่ ได้รับจากการไปศึกษาดูงานและร่วมประชุมดังกล่าวในหัวข้อ “University 

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

รวมทั้งเชิญ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มาร่วมเป็น

วิทยากรด้วย ในการน้ีมีผู้บริหารจํานวน 90 ท่าน จากหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทุกประเภทรวมทั้งหมด 42 แห่ง เข้าร่วมการ

สัมมนา ในช่วงพักกลางวัน ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกลุ่มย่อยเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเครือข่ายนี้ ซึ่งที่ประชุมกลุ่ม

ย่อยเห็นชอบในหลักการและเสนอว่าควรนําเรื่องนี้ไปหารือกับผู้เข้าร่วมการสัมมนาในช่วงบ่ายด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้ง 

90 ท่าน เห็นชอบในหลักการจัดตั้งเครือข่ายในลักษณะเดียวกับ Engagement Australia  และเสนอให้เรียกเครือข่ายนี้ว่า 

Engagement Thailand  เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคล่ือนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมให้ดําเนินไปอย่างมียุทธศาสตร์

และเกิดประโยชน์สูงสุด   รวมทั้งมอบหมายให้สถาบันคลังสมองของชาติจัดประชุมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อขอความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และการดําเนินงานของ

เครือข่ายดังกล่าวต่อไปในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดยให้เชิญชวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ประเทศ

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

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

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

การบริหารจัดการเครือข่าย Engagement Thailand 

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

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

Council  

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

3.2 การพัฒนาแบบสํารวจสถานภาพพันธกจิสัมพันธ์มหาวทิยาลยักับสงัคม (EnT Survey) 

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

 
 

17



 

3.3 การรวบรวมกรณีศึกษาการทํางานวิชาการมหาวิทยาลัยเพื่อสงัคมของมหาวิทยาลยั 

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

 

 

 

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

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

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

*ประเทศสหราชอาณาจักรมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในรูปแบบเฉพาะท่ี

เรียกว่าโครงการ Local Enterprise Partnership (LEP) ซ่ึงเป็นเครือข่ายความร่วมมือท่ีนําโดยภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพ้ินท่ีท่ีอาสามาทํางาน

ร่วมกันแบบหุ้นส่วนกับหน่วยงานของรัฐในระดับภูมิภาค สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน เพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อม ใน

แต่ละภูมิภาคทั่วประเทศสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมาและในปัจจุบันมี LEP 39 แห่งท่ัวประเทศ ท้ังน้ี LEP จะเป็นผู้ตัดสินใจว่า 

ภูมิภาคของตน ควรมีการลงทุนด้านใดบ้าง และประเด็นใดควรได้รับการพัฒนาก่อนหรือหลังในภูมิภาคตามบริบทและความต้องการของแต่ละพ้ืนท่ี 

นอกจากนั้นแล้ว ประเทศสหราชอาณาจักรยังมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการดําเนินกิจการเพื่อสังคม 

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

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

1. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

5. มหาวิทยาลัยมหิดล 6.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

7. มหาวิทยาลัยบูรพา   8.มหาวิทยาลัยนครพนม 

9.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10.มหาวิทยาลัยศิลปากร   

11.มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   12.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

13.มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

15.มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   16.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

17.มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุร ี 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

19.มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 20.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

21.มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร ์ 22.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

23.มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 24.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25.มหาวทิยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย 26.สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 
 
ภาคผนวก 2 : คณะทํางานยกร่างข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ของ EnT เพื่อเสนอ ทปอ. 
 

รายนามคณะทาํงานยกร่างข้อเสนอโครงการเชิงยทุธศาสตร์ของ EnT 
 

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

รายนามคณะกรรมการอํานวยการปี 2557-58 
Engagement Thailand (EnT) 

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

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

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

   
รายนามคณะอนุกรรมการเครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์ปี 2557-58 

Engagement Thailand (EnT) 
 

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

ประเภทหน่วยงาน ลําดับที่ รายช่ือองคก์ร 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (10) 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

  3 มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

  4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

  5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  6 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

7 มหาวิทยาลัยพะเยา 

  8 มหาวิทยาลัยมหิดล 

  9 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

  10 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

มหาวิทยาลัยของรฐั (9)     

  11 มหาวิทยาลัยนครพนม 

  12 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  13 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

  15 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

  16 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  17 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

  18 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  19 มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (7)     

  20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

  21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

  22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

  24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

  26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ (13)   

  27 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  28 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

  29 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
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  30 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

  31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  32 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  33 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

  34 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  35 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  36 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

  38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์

  39 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

มหาวิทยาลัยเอกชน (6)     

  40 มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

  41 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

  42 มหาวิทยาลัยรังสิต 

  43 มหาวิทยาลัยสยาม 

  44 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

  45 วิทยาลัยดุสิตธานี 

หน่วยงาน (1) 

46 สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ประเด็น ระดับ 0 ระดับ 2 ระดับ 4 ระดับ 6 

Purpose A. คุณคา่ด้านพนัธกิจ
ต่อสังคมเปน็ที่ตระหนักรับรู้ใน
สถาบัน  

ไม่มีการกล่าวถึงพันธกิจต่อสังคม
ในประชาคมของสถาบัน  หรือมี
น้อยมาก 

พันธกิจต่อสังคมมีการกล่าวถึงใน
ประชาคมของสถาบันในโอกาส
ต่างๆ  

พันธกิจต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายและยุทธศาสต ร์ของ
สถาบัน และสถาบันกําลังพัฒนา
พันธกิจนี้ให้เข้มแข็งและครอบคลุม
มากขึ้น 

พันธกิจต่อสังคมเป็นหัวใจของ
นโยบายและ ยุทธศาสต ร์ของ
สถาบัน  เป็นตัวกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาสถาบัน และมี
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

Purpose B. มีผู้นําด้านพันธกิจ
ต่อสังคมในสถาบันมากพอ 

ไม่มีผู้นําในสถาบันที่สนใจพันธกิจ
ต่อสังคม หรือมีน้อยมาก 

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

มีผู้บริหารบางท่านเป็นผู้นําด้าน
พันธกิจต่อสังคมโดยได้รับการ
มอบหมายหรือแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการ  

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

Purpose C. มีการสื่อสาร
ความสาํคญัของพันธกิจต่อสังคม 
ทั้งกับภายในและภายนอก
สถาบนั 

ไม่มีการกล่าวถึงพันธกิจต่อสังคม 
หรือมีการกล่าวถึงน้อยมากใน
ข่าวสารต่างๆของสถาบัน  ทั้ ง
ภายในและภายนอก 

มีการกล่าวถึงพันธกิจต่อสังคมบ้าง
เป็นระยะๆ ในข่าวสารต่างๆ ของ
สถาบัน ทั้งภายในและภายนอก 

มีข่าวสารด้านพันธกิจต่อสังคมของ
สถาบันบ่อยครั้งและต่อเนื่อง แต่
ไม่เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนา
สถาบัน 

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

Process A. ภาระงานและ
ความก้าวหนา้ของอาจารย์/
ผู้ปฏิบัติงานพนัธกิจต่อสงัคม 

ไม่มีการคิดภาระงาน แต่เปิด
โอกาสให้ทําได้โดยถือเป็นเรื่อง
เฉพาะบุคคล  

สามารถนับพันธกิจต่อสังคมเป็น
ภาระงานได้ในบางกรณี  

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

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

Process B. โครงสร้างภายใน
สถาบนัสนับสนุนพันธกิจต่อ
สังคม 

ไม่มีการประสานงานภายในที่
สนับสนุนหรือประสานงานพันธกิจ
ต่อสังคม 

มีการประสานงานด้านพันธกิจต่อ
สังคม ระหว่างผู้ปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ทางการ 

มีกลุ่มงานหรือคณะกรรมการที่
สถาบันตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงาน
ด้านพันธกิจต่อสังคม โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากรให้อย่างชัดเจน  

มีหน่วยประสานงานพันธกิจต่อ
สังคมระหว่างคณะและหน่วยงาน
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และมี
ทรัพยากร(คนและงบประมาณ) ที่
จัดสรรให้อย่างเหมาะสม 

Process C. โอกาสในการเรยีนรู้
และพัฒนาตนเอง 

ไม่มีโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนา
ทักษะและความรู้ด้านพันธกิจต่อ
สังคม โดยบุคลากรต้องแสวงหา
ด้วยตนเอง 

มีโอกาสบ้างที่ให้บุคลากรพัฒนา
ทักษะ และความรู้ด้านพันธกิจต่อ
สังคมเป็นครั้งคราว  

มีแผนงานประจําปีที่บุคลากรและ
นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะและ
ความรู้ด้านพันธกิจต่อสังคมเป็น
ประจํา โดยส่งไปพัฒนาทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 

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

People A. การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร (อาจารย์และเจ้าหน้าที่
สายสนบัสนุน) 

ไม่ เ ปิด โอกาสใ ห้อาจาร ย์หรือ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้เข้าร่วม
พันธกิจต่อสังคม หรือมีน้อยมาก 

มีโอกาสให้เฉพาะอาจารย์ได้เข้า
ร่วมพันธกิจต่อสังคม 

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

สถาบันส่งเสริมให้อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในทุกคณะ
และหน่วยงานได้เข้าร่วมพันธกิจ
ต่อสังคม ทั้งในและนอกภาระงาน
ปกติ โดยมีเกณฑ์สนับสนุนที่เป็น
รูปธรรม 

People B. การมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา 

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

มีโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมพันธ
กิจต่อสังคม ทั้งในรูปของงาน
อาสาสมัครและเป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชาการศึกษาทั่วไป (General 
Education) 

มีโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมพันธ
กิจต่อสังคม  ทั้งในรูปของงาน
อาสาสมัครและเป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชาเลือกของคณะ 
 

มีโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมพันธ
กิจต่อสังคม  ทั้งในรูปของงาน
อาสาสมัครและเป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชาบังคับของคณะ 

People C. การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

ให้บริการชุมชนตามกําลังและ
ความถนัดของคณะ/สํานัก/ศูนย์ 
ไม่มีการประเมินความต้องการ 
(Need) ของชุมชน 

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

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

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

1. จากมหาวิทยาลัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขอขอบพระคณุทุกท่านที่ใหข้้อมูล 
 

โปรดส่งข้อมูลกลับมาที ่(ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558) 
 

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

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

Day1- August 27, 2015 
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ประวัติยอ 
ศ. ดร.วิจิตร ศรีสอาน 

 การศึกษา 
• อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• M.A. บริหารการศึกษา  University of Minnesota สหรัฐอเมรกิา 

• Ph.D. บริหารการศึกษา University of Minnesota สหรัฐอเมรกิา 

• ว.ป.อ. (วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร) 

 รางวัลเกียรติคณุ 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากมหาวิทยาลัยเปดประเทศอังกฤษ 

 มหาวิทยาลัยเปดประเทศอินเดีย  มหาวิทยาลัยเปดฮองกง  

 มหาวิทยาลัยเปดประเทศมาเลเซีย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

   มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ  มหาวิทยาลัยเกริก  มหาวิทยาลัยคริสเตียนและมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

• รางวัลผลงานดีเดน  จาก สภาการศึกษาเพ่ือการสอนระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยมินเนโซตา 
 ยูเนสโก สมาคมมหาวิทยาลัยเปดแหงเอเชีย และสมาคมสหกิจศึกษาโลก 

• ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองใหเปน “บิดาแหงสหกิจศึกษาไทย” โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในวันสหกิจศึกษาไทย เมื่อวันท่ี ๖ มิถนุายน ๒๕๕๒ 

• ไดรับยกยองใหเปน ALL-TIME FAME 2010 โดยมูลนิธิฟลุไบรทไทยและมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกนั 

 ตําแหนงหนาท่ีสําคัญในอดตี 
• ผูบริหารราชการระดับสูง  :  ปลัดทบวงมหาวทิยาลัย  อธิการบดี เลขาธิการ ก.พ. 

• ตําแหนงทางการเมืองระดับชาติ  :  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร   

 ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน 

• นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี นายกสภามหาวิทยาลัยวลยัลักษณ และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

 ผลงานสําคัญ          

• ผูกอต้ังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  
  มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ สมาคมมหาวิทยาลัยเปดแหงเอเชีย สมาคมมหาวิทยาลัย ในเอเชียและแปซิฟค  

  และผูริเริ่มและบุกเบิกมหาวิทยาลัยเปดในระบบการสอนทางไกลและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

  และบิดาแหงสหกิจศึกษาไทย 
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พันธกิจสัมพันธ์มหาวทิยาลัยกับสังคมพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม
(UNIVERSITY SOCIAL ENGAGEMENT)(UNIVERSITY-SOCIAL ENGAGEMENT)

โดย
ศาสตราจารย์ ดร. วิจติร ศรีสอ้าน

E E EN NG GA M T

I  หลักการสําคัญของมหาวทิยาลัยI  หลกการสาคญของมหาวทยาลย

หลักการสากลที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกยึด คือ หลักอัตตาภิบาล (SELF 
GOVERNANCE) ประกอบด้วยGOVERNANCE) ประกอบดวย

ความเป็นอสิระ (AUTONOMY)ความเปนอสระ (AUTONOMY)

เสรีภาพทางวิชาการ (ACADEMIC FREEDOM)

ความรับผิดชอบต่อสงัคม (SOCIAL RESPONSIBILITY หรือ 
UNIVERSITY SOCIAL RESPOMSIBILITY = USR) 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ฐ า น ะ อ ง ค์ ก ร ท า ง วิ ช า ก า ร  ( ACADEMIC 
ORGANIZATION) ํ ิ ั ิ ั ใ ้ ั ั ่ORGANIZATION) ดาเนินพนธกิจหลกภายใต้หลกการดงกลาว

234



II ั ิ ั  (C  Mi i )  ิ ั ไII พนธกจหลก (Core Mission) ของ มหาวทยาลยไทย

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยไทย  ได้บัญญัติไว้ ความว่า  “ให้มหาวิทยาลัย
์ ้ ้มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชันสูง 

มีภารกิจทําการสอน ทําการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม” มีบางแห่งเพ่ิมภารกิจด้าน 
“ ป ั ป ่ ั โ โ ี  ป็ ิ ี่ ้“การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี” เปน็ภารกิจทีห้า

งานรับใชส้งัคมเป็นสว่นหนึง่ของภารกิจด้าน           
การให้บริการทางวชิาการแก่สงัคม 

เป็นหนึ่งในสีห่รือหา้ของพันธกิจหลกัของมหาวิทยาลยัเปนหนงในสหรอหาของพนธกจหลกของมหาวทยาลย
3

III ทําการสอน

มหาวิทยาลัยเป็น
์ ิ

ทําการวิจัย

องค์กรทาง
ิ  

องค์กรพหุกิจ ให้บริการทาง
ิ ่ ัวิชาการ 

(Academic 
วชาการแกสงคม

ทะนบํารงศิลปะและ(Academic 
Organization)

ทะนุบารุงศลปะและ
วัฒนธรรมg
ปรับแปลงถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี

ทุกภารกิจเป็นงานวิชาการทีอ่าศัย
์ ้ใ ํองค์ความรู้ในการทํา
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IV  การปฏิบัติตามประเพณีนิยมIV  การปฏบตตามประเพณนยม
ในการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคม

ยึดความพร้อมของมหาวทิยาลัย ยึดความต้องการของสังคมยดความพรอมของมหาวทยาลย ยดความตองการของสงคม

ให้บริการในรูปแบบ มหาวิทยาลยัเป็นผู้ให้

ในลักษณะ องค์กรชุมชนหรือประชาชนเป็นผู้รับ

่ ั ํร่วมกันทาํ

การเผยแพร่
้

การ
ฝึ

การให้
คําแนะนํา

การ การสาธิต 
ร่วมกันทาํ

ความรู้ ฝึกอบรม ปรึกษา ทดสอบ ฯลฯ
5

V 
การรว่มคิด ร่วมทาํ ด้วยกัน 

V 
แนวคิดใหม่ ถือวา่ 

ระหวา่งมหาวิทยาลัยกบัองค์กร
ต่างๆ ในสงัคม (Partnership)

“การใหบ้ริการทาง
ิ ่ ั ป็

ตางๆ ในสงคม (Partnership)

ผลการร่วมทาํ เกดิประโยชน์วิชาการแก่สังคม” เปน็                        
“พันธกิจสัมพันธ์ 

ยึด
หลักการ 

ผลการรวมทา เกดประโยชน
ร่วมกัน (Mutual Benefits)พนธกจสมพนธ 

มหาวทิยาลัยกับสังคม” 
หลกการ 

4 ประการ ใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้
(University-Social 
En a ement หรอื 

ู ู
ร่วมกัน (Knowledge Sharing 
&S h l hi )Engagement หรอ 

Socially Engaged 
&Scholarship)

ิ ่ สั ี่y g g
Scholarship)

เกดผลกระทบตอสงคมท
ประเมินได้ (Measurable 
Social Impact)6 36



VI VI 
รปูแบบการดําเนิน ระหวา่งภารกิจู
พันธกิจสัมพันธ์

ิ ั ั
พันธกิจสัมพันธ์

ภายในมหาวทยาลยกบ
สังคม

ภายใน
มหาวทิยาลัย ระหวา่งบุคลากรและสงคม
(Internal นักศึกษา

Engagement)

ระหวา่งหน่วยงาน

7

ชุมชน (Community)VI 

ั ิ ั ั ์
อุตสาหกรรม (Industry)

VI 
รปูแบบการดําเนิน

พนธกิจสมพนธ์
ภายนอก

ท้องถ่ิน 
(L l G t)

ู
พันธกิจสัมพันธ์

ิ ั ั ภายนอก
มหาวทิยาลัย 

(Local Government)

หน่วยงานของรัฐ 

มหาวทยาลยกบ
สังคม

(External 
Engagement)

หนวยงานของรฐ 
(Central 
G )

สงคม

Engagement) Government)

ั ึ ่  (Al i)นกศึกษาเก่า (Alumni)

์ ิ องค์กรนานาชาติ 
(International 
Organization)
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อาจเช่ือมโยงกบัภารกิจใดภารกิจหนึง่ อาทิ 
VII 

ลักษณะของ 
Teaching เช่น สหกิจศกึษาหรือมากกวา่หน่ึง
ภารกจิ อาทิการเชื่อมโยงกบั T hi   ลกษณะของ 

พันธกิจสัมพันธ์
ภารกจ อาทการเชอมโยงกบ Teaching + 
Research + Service

อาจมีผู้ร่วมคิดร่วมทําในแต่ละฝ่ายระหวา่งกลุม่
หรือหลายกลุ่ม อาทิ สหกิจศกึษา

ฝ่ายมหาวทิยาลัย: นักศกึษา คณาจารย์ 
ผ้บริหาร และบคลากรอืน่ทีเ่กีย่วข้องผูบรหาร และบุคลากรอนทเกยวของ

ฝ่ายสถานประกอบการ: ผ้สอนหรือที่ปรึกษา ฝายสถานประกอบการ: ผูสอนหรอทปรกษา 
ผู้บริหาร ผู้ร่วมทํางานและบุคลากรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

9

IX 
จัดต้ังเครือข่าย EnT   

เปิดตัวเมื่อ 16 พ ค  2557 
สถาบันคลังสมองของชาติ
ร่วมกับมหาวทิยาลัยและIX 

เครือข่าย
เปดตวเมอ 16 พ.ค. 2557 

เป็นการนําร่อง
รวมกบมหาวทยาลยและ
หน่วยงานของรัฐ 44 แห่งเครอขาย

พันธกิจสัมพันธ์ วิสัยทัศน:์ มหาวิทยาลัยเป็นพันธมิตร (Partner) ผู้มีส่วนได้
เสีย (Stake holder) อย่างแท้จริงของชมชนและสังคม

มหาวทิยาลัย
ั ั

เสย (Stake holder) อยางแทจรงของชุมชนและสงคม

เป้าหมาย: เพื่อประสานการขับเคลื่อนพันธกิจของ
กับสังคม 

ประเทศไทย
มหาวทิยาลัยเพื่อสังคม ส่งเสริมการพัฒนากําลังคนให้พร้อมท่ี
จะทํางานวิชาการเพื่อสังคม เกิดการยอมรบังานวชิาการรับใช้ประเทศไทย

Engagement 

จะทางานวชาการเพอสงคม เกดการยอมรบงานวชาการรบใช
สังคม ทั้งในวงการอุดมศึกษาของชาติและนานาชาติ

่ ้
Engagement 

Thailand (EnT) 
ผลที่คาดหวัง: เกิดประโยชนท์ั้งในมหาวิทยาลัยและสังคม เกิด
การทํางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคมท้ังุ
ในและนอกประเทศ เกิดการบูรณาการทรัพยากรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม และสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าแก่ประโยชนตอสงคม และสรางความเขมแขงและกาวหนาแก
บุคลากรทุกประเภท10 38



X X 
ทิศทางการก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ู

คือ การพัฒนาภารกิจด้านการใหบ้ริการทางวิชาการแก่
สังคมให้เป็นสงคมใหเปน

 “พนัธกิจสัมพันธ์มหาวทิยาลัยกับสังคม
(University-Social Engagement) ”

โ ิ ั ํ โ ิโดยบูรณาการภารกิจหลักและทําโครงการและกิจกรรม
รว่มกับองค์กรของสังคมภายนอกมหาวทิยาลัย ให้มีรวมกบองคกรของสงคมภายนอกมหาวทยาลย ใหม

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลด้วยกันทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน
11

พันธกิจสัมพันธ์มหาวทิยาลัยกับสังคมพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม
(UNIVERSITY SOCIAL ENGAGEMENT)(UNIVERSITY-SOCIAL ENGAGEMENT)

โดย
ศาสตราจารย์ ดร. วิจติร ศรีสอ้าน

E E EN NG GA M T
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ประวัติย่อ 
         พลเอก ธนยศ พริ้งทองฟ ู

ที่อยู่ เลขที่ 32/473 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทร.081-8907146      e-mail : dhanayod.p@gmail.com 
สถานะ : ข้าราชการบํานาญ ,  ตําแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก 
นักวิจัยร่วม โครงการวจิัย“การพัฒนาเทคโนโลยีการปูบ่อในพื้นที่สงูสําหรับกักเก็บนํ้าจากนํ้ายางธรรมชาติ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตแบบพอเพยีงของชุมชนบนพื้นที่สูง อําเภองาว จงัหวัดลําปาง” สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวจิัย(สกว) 
การศึกษา 
- โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12 
- โรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจําชุดที่ 63 
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัรเครือรฐัออสเตรเลีย ปี 2000 
การฝึกอบรม 
- Civil Affairs, Psychological Operations Officer ณ JFK, Special Warfare School, Fort Bragg,  
  North Carolina, USA ปี 2531 
- Political Warfare วิทยาลัยฟูชิกัง สาธารณรัฐจีน ป ี2536 
- Counter Disaster Staff, Cranfield University สหราชอาณาจักร  ป ี2537 
- Civil Affairs Operations and Civic Actions ในการฝึกรว่ม/ผสม กองทพัไทย/กองทพัสหรัฐอเมรกิา 
  Cobra Gold ประจําปี 2538 และ 2539 
- นิคมพัฒนาและป้องกันตนเอง   รัฐอิสราเอล ปี 2540 
การทํางาน 
- ผู้อํานวยการกอง กรมกจิการพลเรือนทหารบก และ หัวหน้าส่วน  ฝ่ายกิจการพลเรอืน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก 
- นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
- ช่วยราชการ สํานักงานเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาต ิสํานักนายกรัฐมนตร ี
- ที่ปรกึษาสํานกัปลัดกระทรวงกลาโหม 
- ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักเลขานกุารกองทัพบก  
- ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและความม่ันคง กองทพับก 
ผลงานที่สําคัญ 
- พ.ศ. 2530 ส่วนเลขานุการคณะทํางานจดัทาํแผนแม่บทโครงการนําร่อง โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัด  
  เชียงราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
- พ.ศ. 2531- 2532 คณะทํางานประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเพือ่ความม่ันคงในพืน้ที่ชายแดน  
- พ.ศ.2548 – 2549 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ภายใต้ยทุธศาสตร์การเสรมิสร้างสันติสุขใน 
  พื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

…………………………………. 
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กรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
• เปน “ปรัชญา” ชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของคนทุกระดับ(คนเปนศูนยกลาง) ใหดําเนินไปบน “ทางสายกลาง” 
      (เนนการพึ่งตนเอง = การพัฒนาที่เพิ่มพูนทุนทุกประเภท) 

• มองสถานการณเชิงระบบเปนพลวัตรในลักษณะ “องครวม”   กระบวนทัศนการพัฒนาเปนขั้นเปนตอน 

• รองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลง (เกี่ยวของกับบริบทการพัฒนา) ประยุกตใชไดตลอดเวลาทุกสถานการณ 

Input (คุณลักษณะพื้นฐาน) 
ความรู 

- รอบรู (รูจริง = ปญญา) 
- รอบคอบ, ระมัดระวัง (สติ) 

คนดี – มีคุณธรรม 
- เสริมสรางจิตใจของคนให 
  ตระหนักในคุณธรรม 
- ซื่อสัตย สุจริต ซื่อตรง 
- กตัญู ชวยเหลือเกื้อกูล 
- ใหเสียสละแบงปน 

วิถีชีวิต(ดําเนินชีวิต) 
- อดทน มุงมั่น 
- ขยัน  หมั่นเพียร 
- สติปญญา - รอบคอบ 

Process (หลักคิด – หลักปฏิบัติ) 
วิถีชีวิต(Way of Life) 

- ความพอประมาณ 
 (ไมมาก – ไมนอย เกินไป  
 พอดี-พอเหมาะแกอัตภาพ) 
- ความมีเหตุผล 
(การตัดสินใจดวยเหตุ-ปจจัย-ผล) 

วิธีการ (Method) 
การมีภูมิคุมกัน 

- ทางสายกลาง 

- พึ่งตนเอง 
- สามารถปรับตัวในภาวะวิกฤต 

Output (การขับเคลื่อน) 
- เศรษฐกิจ    ทุนมนุษย 
  (วัตถุ)          ทุนกายภาพ 
- สังคม          ทุนทางสังคม 
- วัฒนธรรม  ทุนวัฒนธรรม 
- สิ่งแวดลอม ทุนสิ่งแวดลอม 
        และทรัพยากร 
               ธรรมชาติ 

Outcome (ผล) 
ภาวะปกติ = ความสมดุล 
(ชีวิต การงาน ธุรกิจ) 
ภาวะวิกฤติ = ภูมิคุมกัน 
(บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคกร ประเทศ พรอมรับ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง) 

Impact (เปาประสงค) 
ความสุข/ประโยชนสุข 
- สุขที่พอเพียง 
- สุขจากการให 
- สุขจากธรรมชาติ 
- สุขจากความถูกตอง  
   ดีงาม 

ความมั่นคง – ยั่งยืน 

- ทุนมนุษย         =   ความสามารถในการผลิตของแตละคน (ความเพียร สติปญญา) 
- ทุนทางสังคม    =   การปฏิสัมพันธระหวางมนุษย (ชวยเหลือ เผื่อแผ รวมใจซื่อสัตยสุจริต ทําสิ่งที่ 

                  เปนประโยชน) 
- ทุนสิ่งแวดลอม  =   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (น้ํา ดิน ปา) 
- ทุนกายภาพ       =   เงินทุน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคโนโลยี 
- ทุนวัฒนธรรม   =   วัฒนธรรมอันดีงาม 
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“....เหตุผลความจําเปนของการดําเนินงานโครงการพัฒนาตาม
 

ุ
พระราชดําริ  เนื่องจากสมยักอนบางพ้ืนทีม่คีวามเดือดรอนจาก
ผูกอการรายคอมมวินิสตและความทรุกันดาร  จึงจําเปนตองเขา
ไป ั ื้ ี่  ี่ ั ั ป ี ี ั ั  ไปพัฒนาพืนที  เชนทีจังหวดัปราจีนบุรแีละจังหวดัแมฮองสอน
 ในพ้ืนทีท่ีม่คีวามยากลําบาก จึงตองใหทหารเขาไปพัฒนา ” ในพนททมความยากลาบาก จงตองใหทหารเขาไปพฒนา..

(พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แกพลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ผบ.ทบ. 
และ พลโท นิพนธ ภารัญนิตย แมทัพภาคที่ 1 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐานและ พลโท นพนธ ภารญนตย แมทพภาคท 1 ณ พระตาหนกจตรลดารโหฐาน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2541)

โ ํ ิโครงการพระราชดําริ
(โครงการพัฒนาตามพระราชดําริ หรือ โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในปจจุบัน)( ุ )

โ ี่ ็   ั     โครงการทีพระบาทสมเดจพระเจาอยูหวพระราชทาน
พระราชดําริเปนแนวทางการดําเนินงาน  โดยใหหนวยงาน
นําไปพิจารณา  กล่ันกรอง วางแผน และ ปฏิบัติ
     มี 2 ลักษณะ คือ งานดานวิชาการ และ งานพัฒนา
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โ ํ ิ ี้ ื ี ํ ิ ํ ิ“...โครงการพระราชดํารินี คือ มีดําริ       พระราชดําริ 
หมายความวา ตามความคิดของพระราชา แลวคนอื่นก็หมายความวา ตามความคดของพระราชา แลวคนอนก
ไปทํา ”ไปทา..

(พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ศาลาดุสิดาลัย เมือ่วันท่ี 4 ธันวาคม 2539 )

ท่ีมาของโครงการพระราชดําริทมาของโครงการพระราชดาร

ํ ิ• พระราชดําริ

ี• ฎีกา

•• จากการถวายรายงาน
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โครงการพระราชดําริ
ปรัชญา – จุดมุงหมาย

่“พออยู พอกิน และ พึ่งตนเองได”
ใ  ื ั้ ึ ั ํ ั   ใ “..ในการชวยเหลอนน ควรยดึหลกสําคญวาเราจะชวยเขาให

เขาสามารถชวยตัวเองไดตอไป ”เขาสามารถชวยตวเองไดตอไป...

่ ่(พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 30 มถิุนายน 2520 )

ป โ ํ ิประเภทโครงการพระราชดําริ

1. โครงการตามพระราชประสงค

2. โครงการหลวง

3. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห

4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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โครงการตามพร ราชปร สงคโครงการตามพระราชประสงค

      โครงการซ่ึงทรงศึกษาทดลองปฏิบัติเปนสวนพระองค ทรงศึกษาหารือ

่กับผูเชียวชาญในวงงาน ทรงแสวงหาวิธีการทดลองปฏิบัติ ทรงพัฒนาและ

สงเสริมแกไขดัดแปลงวิธีการเปนระยะเวลาหน่ึง เพ่ือดแลผลผลิตทั้งในสงเสรมแกไขดดแปลงวธการเปนระยะเวลาหนง เพอดูแลผลผลตทงใน

พระราชฐานและนอกพระราชฐาน ซ่ึงตองทรงใชพระราชทรัพยสวนพระองคฐ ฐ

ในการดําเนินการทดลองจนกวาจะเกิดผลดี ตอเมื่อทรงแนพระทัยวา โครงการ

น้ั้นๆ ไดผลดี เปนประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง จึงโปรดเกลาฯ ใหรัฐบาล

 ั  ัเขามารบงานตอภายหลง

โครงการหลวงโครงการหลวง

้ ้ ่    ทรงเจาะจงดําเนินการพัฒนาและบํารุงรักษาตนนํ้าลําธารในพ้ืนที่ปาเขาของ

ื ื่ ั ใ ี่   ั ใ   ี ิ ีภาคเหนือ เพือบรรเทาอุทกภยในทีลุมลาง พฒนาชาวเขาชาวดอยใหอยูดีกินดี 

เลิกการปลกฝน เลิกการตัดไมทําลายปาทําไรเล่ือยลอย และเลิกการคาไมเถื่อนเลกการปลูกฝน เลกการตดไมทาลายปาทาไรเลอยลอย และเลกการคาไมเถอน

ของเถ่ือนอาวุธยุทโธปกรณนอกกฎหมาย ชวยเหลือใหปลูกพืชหมุนเวียนท่ีมี

คุณคาสูง ขนสงงาย ปลูกขาวไร และเล้ียงสัตวไวเพ่ือบริโภค 

ึ ี ั ั ี ี   “  ” ี ็     ชาวเขาจึงมีความจงรักภักดี เรียกพระองควา“พอหลวง” และ เรียกสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถวา“แมหลวง” โครงการของทั้งสองพระองคพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถวา แมหลวง  โครงการของทงสองพระองค

จึงเรียกวา “โครงการหลวง”
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โครงการในพระบรมราชานุเคราะหุ

โ ี่ ไ   ิ     โครงการทีพระองคไดพระราชทานขอเสนอแนะและแนวทางพระราชดําริ
ใหเอกชนไปดําเนินการ ดวยกําลังเงิน กําลังปญญา และกําลังแรงงาน พรอมใหเอกชนไปดาเนนการ ดวยกาลงเงน กาลงปญญา และกาลงแรงงาน พรอม
ทั้งการติดตามผลงานใหตอเน่ืองโดยภาคเอกชน เชน โครงการพัฒนาหมูบาน
สหกรณเนินดินแดง อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคิรีขันธ  ซึ่งสโมสรโรตารี
แหงปร เทศไทยเปนผจัดแล ดําเนินงานตามพร ราชดําริ โครงการสารานกรมแหงประเทศไทยเปนผูจดและดาเนนงานตามพระราชดาร โครงการสารานุกรม
ไทยสําหรับเยาวชน เปนตน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

         โครงการทีท่รงวางแผนพัฒนา ทรงเสนอแนะใหรัฐบาลรวม         โครงการททรงวางแผนพฒนา ทรงเสนอแนะใหรฐบาลรวม

ดําเนินการตามแนวพระราชดําร ิโดยพระองคเสด็จฯ รวมทรงงาน

กับหนวยงานทั้งฝายพลเรือน ตํารวจ ทหาร    เปนโครงการพัฒนา

่ ้ ้ดานตางๆ ทดีําเนินการเสร็จสินภายในระยะเวลาสัน และระยะเวลา

ยาวทีม่ากกวา 5 ป ขณะเดียวกันก็มลัีกษณะที่เปนงานดานวิชาการยาวทมากกวา 5 ป ขณะเดยวกนกมลกษณะทเปนงานดานวชาการ

เชน โครงการเพ่ือการศึกษาคนควาทดลอง หรือโครงการทีม่ลีักษณะ

เปนงานวิจัย เปนตน
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หลักการโครงการ

• แกปญหาเฉพาะหนา / หลักความรวดเร็ว

• พัฒนาตามลําดับขั้นตอน ตามความจําเปนและประหยัด

่• พึงตนเอง

• ภมิสังคม• ภูมสงคม

• เรียบงาย ประหยดั ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ

• สงเสริมความรูและเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม

่• อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

แนวพระราชดําริการพัฒนา

• มุงพัฒนา “คน” และ “พ้ืนที่”

• งานพัฒนาเปนงานระยะยาว ตองชวยกันทําในแตละชวง

ื่  ี     ื ่• งานพัฒนาเปนเรืองกวางมหีลายดาน ตองทําอยางตอเนือง

• วิธทีํางานพัฒนาตองทําอยางเปน “กระบวนการ” เร่ิมจากสรางความ• วธทางานพฒนาตองทาอยางเปน กระบวนการ  เรมจากสรางความ
เขมแข็งของประชาชน(ระเบิดจากขางใน)

• พัฒนาตามสภาพแวดลอม หรือ ภมูิสังคม

ั ื่   ั ี่ ั่ ื• พัฒนาเพือมุงสู “การพัฒนาทียังยนื”
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โการดําเนินงานโครงการ

หลักคดิ :  ทาํอะไร เพ่ือประโยชนอะไร
ํ  ไ  ื ี ป โ                    - ทําแลว “ได” หรือ “เสีย” ประโยชน

     - มุงประโยชนคนสวนใหญ – ไมลืมคนสวนนอยุ ญ
หลักวชิา :  ทําอยางไรจึงจะ “ถูกตอง ประหยดั และ ไดผล”
           - รอบรู (ศึกษาหาความรูถองแท)

     - ยดึหลัก “ประหยดั เรียบงาย ประโยชนสงสด”      ยดหลก ประหยด เรยบงาย ประโยชนสูงสุด

    หลกัคิด + หลักวิชา   =   หลักปฏบิัติ (หลักทํา)

หลักปฏบิัติ (หลักทํา)

• ประหยัด เรียบงาย เกิดประโยชนสูงสุด

์• “ให” (ทํา) โดยบริสุทธิ   ไมหวงัผลตอบแทน

• ซ่ือสัตย  โปรงใส• ซอสตย  โปรงใส

• มุงมั่น  ขยันหม่ันเพียร ุ

• ภูมิสังคม

• คุมคามากกวาคุมทุน (ขาดทุน คือ กาํไร)

                                                                    ฯลฯ
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โครงการพัฒนาตามพระราชดําริ : วิวัฒนาการโครงการพฒนาตามพระราชดาร : ววฒนาการ

•สถานการณเศรษฐกิจ-สังคม
  (ความออนแอของคน/ชุมชน)

• ภมูิคุมกันใหประเทศ
• ใหประชาชนพึ่งตนเองได

• ั โ  ื้ ้ํ ิ

•สถานการณความมั่นคง/ภัยคุกคาม

• พัฒนาโครงสรางพืนฐานนําและดิน 
     เพื่อสรางภมูิคุมกันในอาชีพ

 • สงเสริมพัฒนาอาชีพเกษตร
• พัฒนาส่ิงแวดลอม

สงผล
ทรงสราง
ทรงมุง พฒนาสงแวดลอม

• สงเสริมความรู/การศึกษา
•  ิ ั• สงเสริมสุขภาพอนามัย
• พัฒนาอาชีพเสริม

ความทกุขยากเดือดรอน
ของประชาชนของประชาชน

่ ใ ปญหาความมันคงแบบใหม

• การแพรระบาดของยาเสพติด

่• การทาํลายทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

• สาธารณภัยขนาดใหญ• สาธารณภยขนาดใหญ

• ความยากจน

• ผูหลบหนีเขาเมือง อาชญากรรมขามชาติ 

     ลักลอบคาอาวุธและสินคาหนีภาษี

• ั  ใ ั• ความขดแยงในสงคม
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กลไกการบริหารจัดการ

• แผน (แผนแมบท  แผนปฏิบัติการ)

• ระบบขอมูล (ถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบัน)

 ื ี ิ• บคุลากร (รอบรู มืออาชีพ คดินอกกรอบ)

• งบประมาณและท่ีมางบประมาณและทมา

• ระบบติดตามประเมินผล ตวัชีว้ดั

• การเผยแพรประชาสัมพันธ

แหลงท่ีมาของงบปร มาณแหลงทมาของงบประมาณ

• งบประมาณปกติประจําปของหนวย

• งบตามแผนพัฒนาจังหวดั/กลุมจังหวดั

• งบดานความมั่นคง(แผนพัฒนาจังหวดั)• งบดานความมนคง(แผนพฒนาจงหวด)

• งบองคกรทองถ่ิน (อบจ., เทศบาล/อบต.)

• งบฯ กปร.

่• งบฯ ตามนโยบายพิเศษอ่ืนๆ

•  ั• งบฯ สนบสนุนจากภาคเอกชน
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ประวตัิย่อ 
         รศ.ดร.สัณห์ชยั กลิ่นพิกุล 

 
ประวัติการศึกษา 
 วศบ. (IE) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ. 2513 
 M. Eng สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชยี พ.ศ. 2515 
 D.Eng. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. 2525 
 
ตําแหน่งงานในอดีต 

- รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

- เกษยีณอายรุาชการ : 30 กันยายน 2552 
 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 มหาวชิรมงกุฎ (มวน.) 
 
ตําแหน่งงานปจัจุบัน 

- ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ  
สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

- หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน 
- จากนํ้ามันและพืชน้ํามัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์
- ผู้ตรวจการภาคใต้ มูลนิธิชัยพฒันา 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนของมูลนิธิชยัพัฒนา 
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ประวัติย่อ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 

 

  

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.  
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Narin Hiransuthikul MD,PhD
Assistant to the President for Strategy and Planning AffairsAssistant to the President for Strategy and Planning Affairs
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• Established  by the King Vajiravudh (Rama VI) and  named  after his father 

King Chulalongkorn  (Rama V) on March 26 1917 the oldest university inKing Chulalongkorn  (Rama V) on March 26,1917, the oldest university in 

Thailand.

• Chulalongkorn University is a public-spirited institution that makes 

distinctive contributions to society in research , learning  & teaching and  

academic services, and student‘ affairs.

Population Snapshot

38 024 t d t

Population Snapshot 

38,024 students

♦ 25,319 undergraduates

♦ 12,705 graduates

Level of studyy

♦ 67% undergraduates

♦ 26% graduate research♦ 26% graduate research

♦ 7% graduate coursework

8 014 ff8,014 staff

♦ 2,824 academic
♦ 5,190 professional
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Main Campus

in Bangkok

456-acre 
tract of land

Chulalongkorn University is composed of g y p
19 faculties, 23 colleges and research institutes. 
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ยุทธศาสตร                                                   “บานของเรา”ุ

ผลสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัย บัณฑิตเปน ระบบบริหารจัดการ บานอันอบอุนองคกรฤ
ช้ันนําระดับ

โลก

พลเมืองท่ีมี

คุณคา

คลองตัว มีเสถียรภาพ

ทางการเงิน

ของคนดีและ

เกง

แหง

ปญญา

ยุทธศาสตร

ไก
ล

ย
อ
ง

งตั
ว

ค
ง อ
ก
ลู

นส
ุข

ไก
ล

ก
าว
ไ

ย
ก
ย


ค
ล
อ
ง

มั่
น
ค

เก
ือ้

เป
น

ก
าว
ไ

คุณคาหลัก นํ้าหน่ึงใจเดียวกัน มุงมั่นความเปนเลิศ ชูเชิดคุณธรรม คดิและทําเพื่อสังคม

ผลสัมฤทธิ์ท่ี 5ผลสมฤทธท 5
CHULA

เปนบานอันอบอุนของคนดีและเกง
และมีความรับผิดชอบตอสังคมและมความรบผดชอบตอสงคม

ยทธศาสตร “เกื้อกล”ยุทธศาสตร เกอกูล

 โเปาประสงค โครงการ
มีสวนรวมในการสนับสนนชมชน  CU USR+ (plus) โครงการสรางเสริม2. มสวนรวมในการสนบสนุนชุมชน 

(University Social Responsibility)
 CU USR (plus) 
เพ่ือนชวยเพื่อน (แลกเปลี่ยน เรียนรู 

 ป  ป 

โครงการสรางเสรม
สํานึกสาธารณะและชุมชน

เขมแข็ง    และแบงปน  ความรู ประสบการณ  
    กับสถานศึกษาที่ขาดโอกาส)    

เขมแขง
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พันธกิจสมัพันธมหาวิทยาลยักบัสังคมพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม
UNIVERSITY ENGAGEMENT

“มหาวทิยาลยัทุกสถาบนัไมสามารถดํารงอยูได                 ุ ู
โดยปราศจากความรวมมอืจากชุมชน                          

เพราะความรวมมอืดังกลาวจะเปนพลังสาํคัญ                   
ใ ั ึ ไ   ีป ิ ิในการจัดการศึกษาไดอยางมีประสทิธิภาพ                     

ซ่ึงความรวมมือน้ันเกิดจากปฏิสมัพันธทีดี่ตอกัน               ซงความรวมมอนนเกดจากปฏสมพนธทดตอกน               
ระหวางมหาวทิยาลัยกับชุมชนทีม่ีอยางตอเนื่อง” ุ

11

ผลสัมฤทธิ์ที่ 5:
เปนบานอันอบอุน 

ี 

โครงการ USR+
โครงการเพื่อนชวยเพื่อน

โครงการสรางเสริม
สํานึกสาธารณะและชมชน

ของคนดีและเกง 
และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม

CHULA

โครงการเพอนชวยเพอน สานกสาธารณะและชุมชน
เขมแข็ง

ยุทธศาสตร “เก้ือกูล”
กลุมเปาหมาย

4 S4 - S

Students Staff Surrounding 
communities

SOCIETY (COMMUNITIES)
University-Community 
E tEngagement 
Integrated  "Research-Education-

Service"•ใหทุนเชิงรุก 
12 000 ทน 

•โครงการชาว
จฬาฯ สขกายสข ื่

OFOC สระบุรีชมุชน


ไทย


อื่นๆ
5 - ส

3

12,000 ทุน 
500ลานบาท
•ดูแลทุกมิติ 

จุฬาฯ สุขกายสุข
ใจไรโรค "8H" 
(Happy CU)

ี

อืนๆ

เขมแข็งเขมแข็ง
นอก

ี
ใน

ี

ส3ของสุขภาวะ
•ชวยเหลอืใน
ภาวะวิกฤต

•อุทยานจามจุรี
•จุฬาฯรักษโลก
•จฬาฯสงางาม สระบุร สระบุรภาวะวกฤต ุ

  สระบุรีรอยดีมีสุข67



Vice President

for Strategy and Planning Affairs

Assistant for the President for                        

Strategy and Planning Affairs                                   
“CU Engagement”CU Engagement

CU Engagement

CU Engagement

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 

โครงการระดับมหาวิทยาลัยดานพันธกิจสัมพันธ        
กับสังคม(CU Engagement) 

• โครงการสรางเสริมสขภาพในชมชน 5 ส• โครงการสรางเสรมสุขภาพในชุมชน  5 ส                                  

• โครงการสงเสริมชุมชน “ส” ยกกําลงั 3                          
-พื้นที่ดําเนินการ : กทม.

• โครงการ  OFOC (One Functional Unit One Community)    
-พื้นที่ดําเนินการ : จ.นาน สีชัง นครปฐม กทม. ฯลฯฐ

• โครงการสระบุรีชุมชนเขมแข็ง                                       
-พื้นที่ดําเนินการ : พื้นที่รอบโครงการพัฒนาท่ีดินจฬาฯ อ แกงคอย จ สระบรี-พนทดาเนนการ : พนทรอบโครงการพฒนาทดนจุฬาฯ อ.แกงคอย จ.สระบุร

• โครงการปดทองหลังพระ 
ื้ ี่ ิ  ี-พืนทีดําเนินการ : อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี

• โครงการ Social Engagementg g

• อื่นๆ 68



โครงการ CU U b  C it  E t โครงการ CU Urban Community Engagement 
ั ป  ื่วัตถุประสงคเพือ

1. สงเสริมใหสวนงานของจฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสรางความสัมพันธกับชมชน1. สงเสรมใหสวนงานของจุฬาลงกรณมหาวทยาลยสรางความสมพนธกบชุมชน
โดยรอบพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย ดวยการสนับสนุนกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและ
สรางความเขมแข็งใหกับชมชน ในรปแบบที่สอดคลองกับพันธกิจ ความรความสรางความเขมแขงใหกบชุมชน ในรูปแบบทสอดคลองกบพนธกจ ความรูความ
เช่ียวชาญ และความสนใจของสวนงาน 

้ ่2.สงเสริมใหคณะ/สถาบัน และวิทยาลัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีพ้ืนท่ีชุมชน
ท่ีสามารถใชเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนการสอน หรือการวิจัยในระยะยาว 
3.บูรณาการแนวคิดและศาสตรตางๆในการพัฒนาชุมชนไปพรอมๆ กัน 
โ ป โ ใ      โ ื่ ั ัโดยเปดโอกาสใหสวนงานตางๆ สงขอเสนอโครงการมาเพือขอรับการสนับสนุน

โครงการ  5 ส โครงการ  5 ส 
• จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย สํานักงานจุฬาลงกรณมหาวทยาลย โดย สานกงาน

จัดการทรพัยสินจุฬาฯ จัดโครงการ“ 
เสริมสรางสขภาพในชมชน   5 ส”                 เสรมสรางสุขภาพในชุมชน   5 ส”                 
อันประกอบไปดวย 
-สยามสแควร  -สวนหลวง 

-สามยาน -สลีม -สามยาน -สลม 

-สวนลุมพินี       ุ
             สานยุทธศาสตร “เก้ือกูล”
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โครงการสรางเสริมสขภาพในชมชน 5 ส                    ุ ุ
(สยามสแควร สวนหลวง สามยาน สลีม สวนลุมพินี)

• โครงการดังกลาวน้ีจะเปนการสรางความเขาใจ และความไววางใจ รวมถึงการให
 ื ซ่ึ ั ั  ิ ั  สํ ั ั ั สิ  ความรวมมอซงกนและกนระหวางมหาวทยาลย สานกงานจดการทรพยสน และ

ชุมชน โดยใชเรื่องสุขภาวะเปนเครื่องมือ ในการสนับสนุนกิจกรรมสรางเสริม
ใ ใ ใ ื้ ่ ไ ื้ ่สุขภาพและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในระยะยาว ในพืนที 5 ส ไดแก พืนที

ในความดูแลของสํานักงานจัดการทรัพยสิน คือ สยามสแควร สวนหลวง สามยาน ู
และชุมชนใกลเคียงซ่ึงมีความสัมพันธใกลชิดกับมหาวิทยาลัย คือ  สีลม และ    
สวนลมพินี  ุ

17

โครงการสรางเสรมิสขภาพในชมชน 5 สโครงการสรางเสรมสุขภาพในชุมชน 5 ส
วัตถประสงควตถุประสงค
1. เพ่ือสงเสรมิความสัมพันธท่ีดีระหวางสํานักงานจัดการทรัพยสินกบัชุมชนบริเวณ

้ ่รอบพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลยั และชุมชนใกลเคียง  
2  เพ่ือจัดกจิกรรมใหประชาชนในชมชน(ผเชา/ ผมาใชบริการ/ผอยอาศัย)       2. เพอจดกจกรรมใหประชาชนในชุมชน(ผูเชา/ ผูมาใชบรการ/ผูอยอูาศย)       
สยามสแควร สวนหลวง สามยาน สีลม และสวนลุมพินี มีสุขภาพและสุขอนามัยท่ีดี 
ปรับพฤติกรรมดานสขภาพและสรางเสริมส่ิงแวดลอมท่ีดีในระยะยาวรวมกับการปรบพฤตกรรมดานสุขภาพและสรางเสรมสงแวดลอมทดในระยะยาวรวมกบการ
พัฒนาชุมชนไปพรอมๆ กัน
3. สนับสนุนใหหนวยงานตางๆ และนิสิตมีสวนรวมในการสรางความสัมพันธท่ีดี
ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนุ
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โครงการ 5 ส
หนวยงาน ผูรับผดิชอบ โครงการ พ้ืนท่ีดําเนินการ

หองปฏิบัติการวจิัย รศ.ดร.ศิริรัตน กกผล สยามสแควร อาหารปลอดภัย สยามสแควร จุฬาฯ
และทดสอบอาหาร
คณะวิทยาศาสตร

รสชาติดี มีความสุข 
(Safe Food Good Taste Feel 
Happy @ Siam Square)Happy @ Siam Square)

หองปฏิบัติการวจิัย
และทดสอบอาหาร

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

สวนหลวง และสามยาน 

คณะวิทยาศาสตร
ุ

สามยาน 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร คณมนทกานติ์ เช่ือมชิต เสริมสรางสขภาพผสงอายใน สวนหลวง สามยาน และวทยาลยวทยาศาสตร
สาธารณสุข

คุณมนทกานต  เชอมชต เสรมสรางสขุภาพผูสูงอายุใน
พ้ืนท่ีสวนหลวง สามยาน และ
สยามสแควร ดวยการออก

่

สวนหลวง สามยาน และ
สยามสแควร 

กําลังกายช่ีกง 18 ทา

คณะทันตแพทย อ.ทพ.ดร.ธงชัย        พัฒนาเครือขายสรางเสริม รร.ประถมศึกษา บริเวณ
วชิรโรจนไพศาล สุขภาพชองปากใน รร.

ประถมศึกษา สงักัด กทม.
ชุมชน รอบจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 20+แหง
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จุดแข็ง ุ
• โครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 5 ส น้ี ใชสุขภาวะเปนเครื่องมือในการสราง

 ่ความสัมพันธกับชุมชน ซึงจุฬาฯ มีคณะวิชาดานสาธารณสุขครบทุกดาน    จึง
สามารถนําความรูมาใชกับชุมชนได รวมทั้งชุมชนมีความศรัทธาและเช่ือใน
คําแนะนําในการรักษาสุขภาพ

• ชมชนโดยรอบของจฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนชมชนท่ีอาศัยอยมายาวนาน        ชุมชนโดยรอบของจุฬาลงกรณมหาวทยาลย เปนชุมชนทอาศยอยูมายาวนาน        

มีความผูกพันธุกับจุฬาฯ มาก และมีความม่ันใจ เช่ือใจกับความรูท่ีจุฬาฯไปแนะนํา 
ทําใหไดรับความรวมมือท่ีจะเขารวมโครงการและรสึกภาคภมิใจเมื่อไดรับ ทาใหไดรบความรวมมอทจะเขารวมโครงการและรูสกภาคภูมใจเมอไดรบ 

ประกาศนียบัตร จากจุฬาฯ เชน โครงการอาหารปลอดภัย รสชาติดี มีความสุข 

ิ  โ  ป ั ิ ีบริเวณสวนหลวง สามยาน และ โครงการสยามสแควรอาหารปลอดภัย รสชาติดี  
มีความสุข ของคณะวิทยาศาสตร

23

ปญหา อปสรรคปญหา อุปสรรค
• การประกอบอาชีพของชุมชนโดยรอบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สวนใหญเปนการคาุ ุ ญ

ขาย และอาคารพาณิชย ซึ่งมีท้ังแบบเปนอาคารพาณิชยท่ีชั้นลางคาขาย และชั้น 2-3 
เปนท่ีพักอาศัยโดยเจาของรานดําเนินการเอง และแบบเจาของรานมิไดพักอาศัยอยู 

ป   ึ่ ใ ี ี่ ป  ํ ใ   ี่ จะเปนการจางลูกจางมาดูแลแทน ซึงในกรณีทีเปนลูกจาง ทําใหขอมูลทีตองการ
แนะนําไปไมถึงเจาของรานคา หรือผูประกอบการ 

• คนในชมชนบางกลมตองการมีสวนรวมกับกิจกรรมท่ีจัดข้ึน แตไมสามารถ• คนในชุมชนบางกลุมตองการมสวนรวมกบกจกรรมทจดขน แตไมสามารถ
มารวมไดเพราะตองคาขาย ไมมีคนเฝาราน จะปดรานไปรวมกิจกรรมก็เกรงวา
ลกคามาแลวเห็นวาปดรานอย จะไปซื้อกับรานอื่น ทําใหเสียลกคา เชน กลมลูกคามาแลวเหนวาปดรานอยู จะไปซอกบรานอน ทาใหเสยลูกคา เชน กลุม
แมคาในตลาดสามยาน 

• บางชมชนมีทัศนคติดานลบกับสํานักงานจัดการทรัพยสิน จะไมใหความรวมมือบางชุมชนมทศนคตดานลบกบสานกงานจดการทรพยสน จะไมใหความรวมมอ
ในการรวมกิจกรรม

• ความปลอดภัยของนิสิต ความปลอดภยของนสต 
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โครงการสงเสริมชุมชน "ส" ยกกําลัง 3

้ ่

ุ

     “ส” ยกกําลัง 1     พื้นที่ : สวนหลวง สามยาน สยามสแควร

่       “ส” ยกกําลัง 2     แนวคิด : สุขภาพ สิ่งแวดลอม สวนรวมรวม   

       “ส” ยกกําลัง 3     วิธีดําเนินงาน : สรางสรรค สมอง สนุก

โ ส ส ิ ช ช "ส" ํ ั 3โครงการสงเสริมชุมชน "ส" ยกกําลัง 3

• ตั้งแตปงบประมาณ 2556 เปนตนมา สํานักงานฯ จะเสริมสรางความสัมพันธกับ
้ชุมชนมากขึ้น ดวยกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในภาพใหญ (CSR) ของ

สํานักงานฯ โดยจะเปลี่ยนแนวคิดจากโครงการเดิม เปนแนวคิดใหมภายใตช่ือ
โครงการ “สงเสริมชุมชน “ส”  ยกกําลัง 3”  
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โครงการสงเสริมชมชน "ส" ยกกําลัง 3
• “ส” ยกกําลัง 1  พืน้ที่ :  สวนหลวง สามยาน สยามสแควร

่ ้ ่ ่ ่

โครงการสงเสรมชุมชน ส  ยกกาลง 3

        จะดําเนินงานกิจกรรมชุมชนและเพื่อสังคม รวมกับผูประกอบบนพ้ืนที่ 3 ส ซึ่งเปนที่ดินนอก
เขตการศึกษาของจฬุาฯทีส่ํานักงาน ดูแล เพ่ือเสริมสรางความสมัพันธระหวางมหาวทิยาลัย 

ั ั ่ ื ไสํานักงาน และชุมชน อยางยังยนืตอไป

• “ส” ยกกําลัง 2 แนวคิด : สิ่งแวดลอม สุขภาพ สมองุ
        การจัดกิจกรรมของสํานักงานฯ จะมีแนวคิดถึงการสรางส่ิงแวดลอมที่ดีภายในชุมชน การ
เสริมสรางสขภาพคนในชมชนทั้งกายและใจ โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ในดาน สมอง หรือสงเสริมดานเสรมสรางสุขภาพคนในชุมชนทงกายและใจ โดยคานงถงผลสมฤทธในดาน สมอง หรอสงเสรมดาน
สติปญญาและความรูของคนในชุมชน  

• “ส” ํ ั  3 ิ ี ํ ิ   : ส   ส  ส   ส• “ส” ยกกาลง 3 วธดาเนนงาน  : สวนรวม สรางสรรค  สนุก
      วิธีดําเนินงานของกิจกรรมจะเนนการมีสวนรวมระหวางมหาวิทยาลัย สํานักงาน และชุมชน 
และมีความคิดสรางสรรคในการนําเสนอและแสดงออก  รวมทั้งเปนกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน 
ดึงดูดความสนใจใหทุกคนตองการมีสวนรวม

โ  ิ " " ัโครงการสงเสริมชุมชน "ส" ยกกําลัง 3

วัตถุประสงค
ื่  ั ั  ี่ ี ั    ใ  ิ ใ1.เพือสรางความสัมพันธทีดีกับผูเชา ผูประกอบการ และผูใชบริการในเขต

พาณิชยของมหาวิทยาลัย
2.เพ่ือสนับสนุนการมีสวนรวมระหวางมหาวิทยาลัย สํานักงานฯ และชุมชน
3 ื่ ส ส ิ ั  ี่ ี สํ ั  ใ  ั ิ ช  สั3.เพอสงเสรมภาพลกษณทดของสานกงานฯ ในดานความรบผดชอบตอสงคม
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จดแข็ง (1) ุ ( )
• มีการเพ่ิมหลักการและเหตุผลในเรื่องของสิ่งแวดลอม จึงดําเนินการใน 2 เรื่อง 

่คือ สุขภาวะและสิ่งแวดลอม และในดานการสงเสริมความรูมีการเชิญพันธมิตร
เขามารวม ชวยใหมีการจัดกิจกรรมหลากหลายขึ้น ไดเชิญหนวยงานภายนอก
ท้ังภาครัฐและเอกชน เขารวมกิจกรรมมากขึ้น 

• เนนพ้ืนท่ีเฉพาะชมชนในเขตพื้นท่ีพาณิชยของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสวนใหญเชา• เนนพนทเฉพาะชุมชนในเขตพนทพาณชยของมหาวทยาลย ซงสวนใหญเชา
พ้ืนท่ีของสํานักงานฯ มาเปนเวลานานชวยใหเขาใจวิถีชีวิตของชุมชน ทําให

ํ ิ โ ไ  ั สามารถดําเนินโครงการไดตรงกับความตองการของชุมชน
• เปนการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางสํานักงานและชุมชนได และไดรับความุ

ไววางใจมากขึ้นโดยมีการเชิญตัวแทนสํานักงานเขารวมกิจกรรมของชุมชน เชน 
งานสงกรานต รดนํ้า ดําหัว ผใหญในชมชนงานสงกรานต รดนา ดาหว ผูใหญในชุมชน
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็  (2) 
การลงพื้นท่ีเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั้ง 3 พ้ืนท่ี พรอมกับการเดิน

จุดแขง (2) 
• การลงพนทเพอสารวจความคดเหนของประชาชนทง 3 พนท พรอมกบการเดน

รณรงคและถายทอดองคความรู เพ่ือใหประชาชนตระหนึกถึงปญหามลพิษท่ี
ิ ึ้ ใ ป ั ึ ิ ี ป ั ิ ไ   เกิดขึนในปจจุบัน ทราบถึงวิธีการปองกันมลพิษไดอยางถูกตอง ตลอดจนสราง

จิตสํานึกแกบุคลากรและนิสิตในการลดมลพิษ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน โดยมีการเฝาระวังมลพิษและตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี
ดังกลาว 

• โครงการสามารถสรางความรวมมือระหวางอาจารย บุคลากร และนิสิต จาก
  ิ่   ี่ ี่    ใ หนวยงานดานสงแวดลอม  และทเกยวของตางๆ  ภายในจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยใหมีความตระหนักถึง ”จุฬาจิตอาสา” มากยิ่งข้ึน 

ปญหา อปสรรคปญหา อุปสรรค
•    ไ  ใ   ิ  ั ี ั ิ  ใ• ชวงแรกผูเชาและชุมชนไมสนใจเขารวมกจกรรม เพราะยงมทศนคตลบ แตใน

การไปลงพื้นท่ีครั้งตอๆ ไป จะใหความรวมมือเขามารวมกิจกรรมมากข้ึน เชน 
โ ิ ั ิ่   ั ั้ ใ ํ โ ึโครงการชุมชนจิตอาสาพฒนาสิงแวดลอม ดงนนในการทําโครงการจึง
จําเปนตองมีความตอเน่ือง 
้ ่ ่• พ้ืนท่ีในเขตพาณิชยท่ีดูแลโดยสํานักงานจัดการทรัพยสิน โดยเฉพาะสวนหลวง 

สามยาน อยูระหวางการพัฒนาทําใหชุมชนเริ่มหมดไป การทําโครงการลักษณะ
แบบใหชุมชนเขามามีสวนรวมจึงนอยลงดวย 

• แตชุมชนมักไมคอยสนใจ เพราะจะกังวลกับการขอพ้ืนท่ีคืนเพ่ือการพัฒนาท่ีดินุ
มากกวา การไปลงพื้นท่ีกับชุมชนจึงตองเตรียมอธิบายทําความเขาใจเรื่องการ
พัฒนาท่ีดินของจฬาฯ (ซ่ึงเปนเรื่องละเอียดออนมาก) ุ ( )
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นศ เครื อ ข า ยม สร า ง ส ร รค สั ง คม เป ด เ วที ส ร า ง 'พล เมื อ งตื่ น ร ‘นศ . เ ค รอขายม .สร า งส ร รคสงคม เปด เ วทสร า ง 'พล เมองตนรู ‘
นักศึกษาเครือขายมหาวิทยาลัยสรางสรรคสังคม จากมหาวิทยาลัย 11 แหง 14 

 ื ้ ี่ ี  ิ ื่  โ  ั  ื ื่ คณะ เปดพืนทีเรียนรูแสดงนิทรรศการสือสะทอน 6 โจทยสังคม สราง 'พลเมืองตืนรู'

80



Condom as a FashionCondom as a Fashion
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6 ยุทธศาสตร 6 ข 1. เข้าหา

2. เข้าถึง

3. เข้าใจ
ความไวใจ 

4. เข้าร่วม
ความไวใจ 
(TRUST)

5. เข้าพวก
(TRUST)

6. เข้าวาระ
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THANK YOU f YOUR ATTENTIONTHANK YOU  for YOUR  ATTENTION
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#experience
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ประวัติย่อ 
อาจารย์ภักดี ต่วนศิริ 
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University Engagement as driving force to sustainability : 
Thai case studies  

 

  กรณีศึกษา 3.2  (IM)PORTFOLIO พอร์ทโฟลิโอข้ามชาติ  
คณะศิลปและการออกแบบ มหาวทิยาลัยรังสิต     

        

โดย  อาจารย์ดน ุภู่มาลี   
อาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการ      
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สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิต

ความจำเป็นของ
แรงงานข้ามชาติ
และ
การอยู่ร่วมกัน

ความจำเป็นของ
แรงงานข้ามชาติ

และ
การอยู่ร่วมกัน

“

”
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ปัญหา
คนไทยมีแต่มุมมองด้านลบ
ต่อแรงงานข้ามชาติ

ปรับมุมมองคนไทยให้มองเห็นด้านดี
ของแรงงานข้ามชาติบ้าง

วิธีแก้
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ไอเดีย
นำเสนอด้านดีของแรงงานข้ามชาติ

ให้คนไทยเห็น
ผ่านผลงานของพวกเขา

(Im)Portfolio
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พอร์ตโฟลิโอของแรงงานข้ามชาติ
เพื่อขออาศัยทำมาหากิน

ในประเทศไทย

ด้วยภาพลักษณ์
การเสนอ“ตัว”
ที่คนไทยคุ้นชิน
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ที่เรียบง่าย
และ

ชัดเจน

นำเสนอผ่านตัวละครสมมติ
ตัวแทนของแรงงานข้ามชาติ
ซึ่งมีเค้าโครงจากเรื่องจริง
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นาย หรอด อ่องมู
สัญชาติ เมียนมา
อายุ 46 ปี
อาชีพ แรงงานก่อสร้าง

นาย อิม เยง
สัญชาติ กัมพูชา
อายุ 24 ปี
อาชีพ ลูกจ้างร้านอาหาร

ทำไมเป็น
พอร์ตโฟลิโอ?
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เราอยากจะรู้จักเขาก่อน
ที่จะรับเขาทำงาน

ตัวอย่าง
พอร์ตโฟลิโอ
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ตัวอย่าง
พอร์ตโฟลิโอ

ตัวอย่าง
พอร์ตโฟลิโอ
ตัวอย่าง
พอร์ตโฟลิโอ
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ตัวอย่าง
พอร์ตโฟลิโอ

ตัวอย่าง
พอร์ตโฟลิโอ
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ตัวอย่าง
พอร์ตโฟลิโอ
ตัวอย่าง
พอร์ตโฟลิโอ

ตัวอย่าง
พอร์ตโฟลิโอ
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ตัวอย่าง
พอร์ตโฟลิโอ

ตัวอย่าง
พอร์ตโฟลิโอ
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ส่งให้ใคร
อย่างไร?

ทำพอร์ตโฟลิโอ
และ Facebook

ให้กับตัวละครสมมติ

1.
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Portfolio

Facebook
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มองหาคนไทย
ที่มีมุมมองด้านลบ

ต่อแรงงานข้ามชาติ

2.

ซึ่งหาได้ง่ายตาม
พื้นที่แสดงความคิดเห็น

ในโลกออนไลน์
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ตัวอย่าง
เป้าหมาย

ส่งพอร์ตโฟลิโอให้
ตามช่องทางที่เหมาะสม

3.
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ส่งพอร์ตโฟลิโอ
ให้เป้าหมาย

ผลตอบรับ
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ผลตอบรับ
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ผลตอบรับ

ปล.
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ไม่จำเป็นต้องส่งให้เฉพาะ
คนไทยที่มีมุมมองด้านลบ

เท่านั้น

ไม่จำเป็นต้องส่งให้เฉพาะ
คนไทยที่มีมุมมองด้านลบ

เท่านั้น

จะเป็นคนไทย
คนไหนก็ได้
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เพื่อช่วยแชร์
ต่อๆกันไป

Media
(Online+Offline)
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Online

Online
Portfolio
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Facebook

Facebook
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Facebook
Inbox messege

Offline
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Offline
Portfolio

Business
Card
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Print Ad

Print Ad
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ขอบคุณครับ
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ประวตัิย่อ  
รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล 

 
สถานที่ทํางานปัจจุบัน   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ. ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

e-mail address: schitnar@wu.ac.th 
 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2551 รองศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2548 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2543 อาจารย์  

 
หน้าท่ีปัจจุบัน 

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
บรรณาธิการ Walailak Journal of Science and Technology  
หัวหน้าโครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนที่ ระหว่าง มวล. และ สกว. 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ประธานเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน 

 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. วุฒิปริญญา สาขาวิชา สถาบัน 
2542 D.Phil.  Condensed Matter Physics University of Oxford 
2537 วท.บ.  ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 
ผลงานวิชาการ 

งานวิจัยวัสดุแม่เหล็ก และอื่นๆ เผยแพร่ในวารสารนานาชาติตามฐานข้อมูล ISI รวม 53 บทความ 
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การนําเสนอ แนวคิดแนวปฏบิติั เร่ืองการนาเสนอ แนวคดแนวปฏบต เรอง
ABC‐ISI Matchmakingg

รศ.ดร. ชิตณรงค ศิรสิถิตยกุลุ
โครงการความรวมมือเพ่ือพัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี ระหวาง มวล. และ สกว.

่ ่สิ่งท่ีอาจารยมหาวิทยาลยัควรทํา

• งานวิจัยเพือ่องคความรใหม งานวจยเพอองคความรูใหม 
นําไปสู การตีพิมพในวารสาร และ จดสิทธิบัตร
• งานวิชาการรับใชสังคม 
ํ ไป  ใ ป โ ใ ื้ ี่ ั ินําไปสู การใชประโยชนในพืนที และ สนับสนุนภาคการผลิต
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เสนทางขนาน หรือ 2 ทางท่ีบรรจบกนัได ?เสนทางขนาน หรอ 2 ทางทบรรจบกนได ?

งานวิจัย ABC‐social engagement‐งานวิชาการรับใชสังคม
สูบทความในวารสาร ?

แม งานวิชาการรับใชสังคม จะมีโอกาสตีพมิพเผยแพรในวารสาร
นอยกวา งานวิจัยเพือ่องคความรูใหม

แต 
การสงเสริม ให งานวิชาการรับใชสังคม ตีพมิพในวารสารมากขึ้นการสงเสรม ให งานวชาการรบใชสงคม ตพมพในวารสารมากขน

เปน แนวคิดท่ีทําได และ เกิดประโยชนกับทุกฝาย 

ตัวอยางวารสารแน นําในฐานขอมล TCI ตวอยางวารสารแนะนาในฐานขอมูล TCI 

• วารสาร วิจัยเพือ่การพัฒนาเชิงพืน้ท่ีวารสาร วจยเพอการพฒนาเชงพนท
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย-สถาบันคลังสมองของชาติ)
บรรณาธิการ: รศ.ดร. กาญจนา แกวเทพ

ั ี ิ• วารสาร การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
(สํานักงานคณะกรรมการการอดมศึกษา)(สานกงานคณะกรรมการการอุดมศกษา)
บรรณาธิการ: ศ.ดร. สัญชัย จตรุสิทธา
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ตัวอยางวารสารแน นําในฐานขอมล SCOPUS ตวอยางวารสารแนะนาในฐานขอมูล SCOPUS 

• Walailak Journal of Science and Technology
( ั ิ ั ั  ิ ั ั ั )(สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยวลยลกษณ)
บรรณาธิการ: รศ.ดร. ชิตณรงค ศิริสถิตยกุลุ

ํ ใ  ISIวารสารแนะนําในฐานขอมูล ISI ?

มีวารสารจํานวนนอยท่ี รองรับงานวิชาการรับใชสังคม ในทุกรูปแบบุ ู
แตมีวารสารคุณภาพในทุกศาสตรกวา 10,000 วารสารใน ISI

“ต ี รส ร ี่ ส“ตองมวารสารทเหมาะสม
กับแตละงานคณภาพ ที่อาจารยแตละคนทําอย” กบแตล งานคุณภาพ ทอาจารยแตล คนทาอยู  

(…Romantic thinking…)

ป ี่ ABC ISI M t h ki เปนทีมาของ ABC‐ISI Matchmaking 
136



  ไ ใ  d i hหาคูอยางไร ให made in heaven  ? 

Step 1 ประเมิน จุดเดนและจุดดอย ของ เนือ้งานและการเขียนp ุ ุ
Step 2 ใช keywords คนใน ISI wos 
หาวารสารที่ลงงานท่ีใกลเคียง
Step 3 ศึ ั  ใ ส ั้  Step 3 ศกษาตวอยางบทความในวารสารนน 
พรอมประเมินความเปนไปได 
(วารสารนั้นตองเคยตีพิมพทั้งผลงานท่ีเดนและดอยกวา บทความที่หาคู)
Step 4 จัดลําดับเสนอ “ตัวเลือก” ใหเจาของงาน

ํ ไ  ิ ไทําไดจริงไหม  ? 

จากประสบการณ ของ Matchmaker

Step 1 การเปนบรรณาธิการวารสาร
Step 2‐3 การหาคูใหงานตัวเอง 
น ิ  56 ใน 48 รส ร จนลงพมพ 56 บทความใน 48 วารสาร 
Step 4 การเสนอ “ตัวเลือก” ใหงานของทานอ่ืนๆ Step 4 การเสนอ ตวเลอก  ใหงานของทานอนๆ 
ผานบริการทางอีเมลล 
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ั  ั ื ี่ ํตัวอยางตัวเลือกทีเคยแนะนํา  ? 

Community debt 
‐‐‐‐ Hacienda Pública Española

e‐Learning

J l f S i Ed ti d T h l‐‐‐‐Journal of Science Education and Technology

‐‐‐‐TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT‐TTEM

ํ  ไ  ไทําแลวไดอะไร? 

ภูมิปญญาไทย แนวคิดดีงานดีจากประเทศไทย สูโลกกวางู ญญ ู
ตอบขอกังขาของสังคม เร่ืองงานวิจัยคางบนห้ิง
ลดการแบงขั้ว ของนักวิชาการสองสาย ในประเทศ 
KPI ช้ั ีใ  ั  ี่สั ั   KPI ชนดใหกบหนวยงานทสงกด และ แหลงทุน
อาจารยเติบโตกาวหนา มีความสขุ
Matchmaker ไดเห็นงานดีปรากฏในวารสารระดับนานาชาติที่คูควร
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เปดใหบริการหาคใหกับงานของทานแลว เปดใหบรการหาคูใหกบงานของทานแลว 

วันนี้ และพรุงนี้ !
ที่ 

 ใ !บูทในงาน !

(แตใช google scholar แทน ISI wos)( goog e sc o a น S os)

ิ  ื   ิ่ ิลิงคสบืคนและอานเพิมเติม 
 ิ ื ่ ี ิ ใ ื ISI• บทความลมมายาคติ เพือการตีพิมพในวารสารนานาชาตื ISI

http://abcjournal.trf.or.th/chabub/c35.aspxp // j / / p

• วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี
h // b j l f h/k d f lhttp://abcjournal.trf.or.th/keydefault.aspx

• วารสาร การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชวีิตุ ุ
http://202.29.13.46/journal/

W l il k J l f S i d T h l• วารสาร Walailak Journal of Science and Technology
http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjstp // j / p p/ j

• สืบคนวารสารในฐานขอมูล ISI
htt // b fk l d /http://apps.webofknowledge.com/
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ประวัติย่อ 
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง 

 
 

ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาต ิ 
โทรศัพท์  02-640-0461  
โทรสาร 02-640-0465 
อีเมล์ piyawat@knit.or.th 

 
 
ประวัติการศึกษา 

• B.Eng. (Mechanical Engineering)  จาก Cornell University ประเทศสหรัฐอเมรกิา  ป ี2516   

• M.Eng. (Mechanical Engineering) จาก Cornell University  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ปี 2517 

• Ph.D (Nuclear Engineering)  จาก Kansas State University  ประเทศสหรฐัอเมรกิา ปี 2521 
 
ประสบการณ์การทํางาน 

• สมาชิกสภาปฏิรปูแหง่ชาต ิ(สปช.) 

• คณะอนกุรรมการวจิัยระบบอดุมศึกษา ของ สกอ. 

• คณะทาํงานงานวิชาการรบัใช้สังคม ของ กพอ. 

• กรรมการสภามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ และมหาวทิยาลัยอบุลราชธานี  

• หัวหนา้โครงการวิจัยการปฏิรูประบบวิจยัของประเทศ   

• อดีตผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2544-2552) 

• อดีตรองผู้อํานวยการสํานกังานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (2541-2544) 

• อดีตรองผู้อํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
(2530-2538) 
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1

จํานวนสมาชิก EnTจานวนสมาชก EnT

ประเภทสมาชิก จํานวน
หนวยงานอ่ืน

1
ประเภทองคกร 46 แหง

ม.ในกํากับ, ม เอกชน 6

, 1

ประเภทบคุคล 13 ทาน9
ม.เอกชน, 6

ม.รัฐ, 10มรภ., 13

ขอมูล ณ วนัท่ี 5 สิงหาคม 2558
มทร., 7
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กิจกรรมที่ผานมาของ EnTกจกรรมทผานมาของ EnT

1. การสํารวจสถานภาพการดําเนินงานของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ด า น พั น ธ กิ จ สั ม พั น ธ
มหาวิทยาลัยกับสังคมมหาวทยาลยกบสงคม

2. การรวบรวมกรณีศึกษาพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคม 100 กรณีศึกษามหาวทยาลยกบสงคม 100 กรณศกษา

3

ผลการสงแบบการสํารวจสถานภาพฯ ผลการสงแบบการสารวจสถานภาพฯ

 สงแบบสํารวจไปยงัมหาวิทยาลัยสมาชิกจํานวน 
46  ไ  ั ํ ั46 แหง ไดรับแบบสํารวจตอบกลับมาจาก
มหาวิทยาลัยสมาชกิ 22 แหงมหาวทยาลยสมาชก 22 แหง 
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การรวบรวมกรณีศกึษาพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสงัคม 100 กรณีศกึษา

เปดรับสมัคร 
้

ตั้งแตบัดนี้ – 30 มิถนุายน 2558
(เฉพาะกรณีศึกษาฉบับภาษาไทยเทานั้น)
ขยายเวลาเปดรับสมัคร 17 กรกฎาคม 2558
ประชมผประเมิน 6 สิงหาคม 2558ประชุมผูประเมน 6 สงหาคม 2558
ประเมินกรณีศึกษาโดย Reviewer 7 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 2558
แจงรายชือ่ผูผานการคัดเลือกตอท่ีประชุม EnT 27 สิงหาคม 2558ู ุ
ประกาศรายชือ่ผูผานการคัดเลือก 
และแจงใหจัดทําฉบับภาษาอังกฤษ

30 กันยายน 2558

ป ั ั ไ ัปดรับตนฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 30 พฤศจิกายน 2558
เผยแพรฉบับภาษาไทยในรูปแบบหนังสือ มกราคม 2559
เผยแพรฉบับภาษาอังกฤษในรปแบบอิเล็กทรอนิกส กมภาพันธ 2559เผยแพรฉบบภาษาองกฤษในรูปแบบอเลกทรอนกส กุมภาพนธ 2559

5

การรวบรวมกรณีศกึษาพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสงัคม 100 กรณีศกึษา

แหลงท่ีมา
จํานวน จํานวน

แหลงทมา
กรณีศึกษา สมาชิก

ิ ป  83 2 ( 6)สมาชิกประเภทองคกร 83 21 (46)

สมาชิกประเภทบุคคล 4 4 (10)

รวม 87รวม 87
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เอกสารประกอบการประชุม 
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ประวัติย่อ 

 ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช 
 
 
ประวตัิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ์

Master of Science (Human Genetics), University of Michigan 
ประกาศนียบตัรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

ตําแหน่งหน้าที่ในปจัจุบนั  
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   สถาบันอาศรมศิลป์ 
กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์   และประธานคณะกรรมการกิจกรรมเพ่ือสังคม 
กรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ 
กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม  
ประธานกรรมการมูลนิธิพูนพลัง 
ประธานกรรมการมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรณุ 
ประธานมูลนิธิสยามกัมมาจล 
กรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาต ิ
กรรมการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 

ตําแหน่งหน้าที่ในอดีต   อาจารย์สาขาวิชาโลหิตวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
อาจารย์คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้อํานวยการ  สํานักงานกองทุนสนบัสนนุการวิจยั (สกว.)  
ผู้อํานวยการ  สถาบนัส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม (สคส.)  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม   มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี และสถาบนัราชภฏั   

                                กรรมการสภาการศึกษา 
                                 กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.)  
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สถานะของมหาวิทยาลยัไทยในการทํางานวิชาการเพื่อสังคม : 
ผลจากการสํารวจสถานภาพ university engagement 

 
โดย ศ.ดร.ปิยวัต ิบุญ-หลง  

เลขาธิการ Engagement Thailand (EnT)   
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“สถานะของมหาวิทยาลัยไทยใน
่การทํางานวิชาการเพือ่สังคม : ผล

จากการสํารวจสถานภาพ 
i it t”university engagement”

1

The EDGE NCCPE UKThe EDGE, NCCPE, UK

Part One : 
Purpose

Part Two : 
Process

Part Three : 
PeoplePurpose 

• Mission

Process 

• Support

People 

• Staff
• Leadership
• Communication

Support
• Learning
• Recognition

Staff
• Student
• Public• Communication • Recognition • Public

http://www publicengagement ac uk/support it/self

2

http://www.publicengagement.ac.uk/support‐it/self‐
assessment/edge‐tool 147



บบสํารวจ EnT S eแบบสารวจ EnT Survey
Part One : 
Purpose 

3

บบสํารวจ EnT S eแบบสารวจ EnT Survey
Part Two : 

Process 

4
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บบสํารวจ EnT S eแบบสารวจ EnT Survey
Part Three : 

People p

5

จํานวนสมาชิก EnTจานวนสมาชก EnT

ประเภทสมาชิก จํานวน
หนวยงานอ่ืน

1
ประเภทองคกร 46 แหง

ม.ในกํากับ, ม เอกชน 6

, 1

ประเภทบคุคล 13 ทาน9
ม.เอกชน, 6

ม.รัฐ, 10มรภ., 13

ขอมูล ณ วนัท่ี 5 สิงหาคม 2558
มทร., 7
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ข้ันตอนขนตอน

• สงจดหมายและแบบสํารวจ EnT ไปยัง
 ั  ิผูแทนหลักและผูแทนรองของสมาชิก 

EnT ประเภทองคกร จํานวน 45 แหง 
่เมื่อ16 มีนาคม 58

• ขอความอนเคราะหมหาวิทยาลัยสงขอความอนุเคราะหมหาวทยาลยสง
สําเนาแบบสํารวจไปตามคณะตางๆ ดวย

 ใ  ั ั ช ิ• รวบรวมสงใหสถาบนัคลังสมองของชาติ

7

จํานวนแบบสํารวจท่ีไดรับกลับคืนจานวนแบบสารวจทไดรบกลบคน

สมาชิกองคกร 
22 แหง จํานวน 175 22 แหง

ม กาํกับ 8 แหง
ชุด

ม. กากบ 8 แหง

ม รัฐ 5 แหง
จาก 22 Univs.

ม รฐ 5 แหง

มรภ 7 แหงมรภ. 7 แหง

มทร 1 แหง
แตละแหงสงมา 
ต้ังแต 1-21 ชดมทร. 1 แหง

ม เอกชน 1 แหง

ตงแต 1 21 ชุด

8

ม. เอกชน 1 แหง
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รายละเอียดแบบสํารวจท่ีไดรับกลับรายละเอยดแบบสารวจทไดรบกลบ

ป  ี่ สํ ํประเภทหนวยงานทตอบแบบสาํรวจ จํานวน

สวนกลางของมหาลยั เชน รองอธิการบดี 13 ชุด

่คณะทมีีการจัดการเรยีนการสอน  124 ชุด

หนวยงานสนับสนนทีไ่มเก่ียวของกับการจัดการหนวยงานสนบสนุนทไมเกยวของกบการจดการ
เรียนการสอน เชน สาํนักคอมพิวเตอร สํานัก
หองสมด

23 ชุด
หองสมุด
หนวยงานทีม่ภีารกิจกับชุมชนโดยตรง เชนศูนย
ศิลปวฒันธรรม ศนยวจัิยชมชน สถาบันวิจัย 15 ชดศลปวฒนธรรม ศูนยวจยชุมชน สถาบนวจย
สังคม

15 ชุด

9
                              รวม 175 ชุด

จํานวนผูตอบแบบสํารวจแยกตามประเภท

10
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ผลการวิเคราะหขอมูลในภาพรวม

11

ผลการวิเคราะหขอมูลตามประเภท U

ม. กํากับ

ม รฐั

มรภ.
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EX: เปรียบเทียบความเห็นหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ก

สวนกลาง

คณะ

หนวยงาน
สนับสนุน



13

หนวยงาน
ภารกิจตรง
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 ระบบ กลไก มาตรการ และภาวะการนํา ที่เอ้ือต่อการทํางาน
วิชาการเพื่อสังคม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยไทย  
       กรณีศึกษาที่ 1: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 โดย ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล  

ผู้ช่วยอธิการบดี         

 
 

154



ระบบ กลไก มาตรการ และภาวะการนําระบบ กลไก มาตรการ และภาวะการนา
ท่ีเอ้ือตอการทํางานวิชาการเพ่ือสังคมทเออตอการทางานวชาการเพอสงคม

โดย ศ.ดร.นพ.นรินทร หิรัญสุทธิกุล
ผูชวยอธิการบดี

จฬาลงกรณมหาวิ ัจุฬาลงกรณมหาวทยาลย

1

นิยาม พันธกิจสัมพันธกับสังคมของมหาวิทยาลัย 

การทํางานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสังคมในภารกิจหลักทุกดาน 
(การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทํานบํารงศิลปวัฒนธรรม) (การเรยนการสอน การวจย บรการวชาการ และทานุบารุงศลปวฒนธรรม) 
บนหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ ไดแก

Partnership

Mutual benefitMutual benefit

Scholarship

Social impact

มีเปาหมายสําคัญคือ ทําใหสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน และสราง มเปาหมายสาคญคอ ทาใหสงคมเปลยนแปลงไปในทางทดขน และสราง 
engaged citizens ซึ่งรวมถึงนิสิต/นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย
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สถานภาพการดําเนินงานดานพันธกิจสัมพันธกับสังคม
ของจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย

ระดับ

มหาวิทยาลัย

อธิการบดี/รองฯ (5)
วิธีการ : สัมภาษณ 

ระดับคณะ/สถาบัน วิธีการ : สัมภาษณ 
คณบดี ผูอํานวยการ (33)

ระดับภาควิชา
วิธีการ : สงแบบสํารวจ

หัวหนาภาค (126)

3

ั ิ ัระดับ ภาพรวมมหาวิทยาลัย 
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สถานภาพการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม
(ภาพรวม ระดับมหาวทิยาลัย) 

ตาํแหน่ง อธิการบดี รองฯวิชาการ รองฯบุคคล-สารสนเทศ รองฯกิจการนิสติ รองฯจัดการทรพัยส์นิฯุ

สถานภาพแบบ พันธกิจสัมพนัธ์ พนัธกิจสัมพนัธ์ พืน้ฐาน พนัธกิจสัมพนัธ์ ก้าวหน้า 
5

ลักษณะและรูปแบบการทาํกจิกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสงัคม 
ใ ั ั(ภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย)
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ด้าน อธิการบดี รองฯวิชาการ
รองฯบุคคล-
สารสนเทศ

รองฯกิจการ
นิสิต

รองฯจัดการ
ทรัพย์สินฯ

1) ลักษณะการทํากิจกรรม แบบร่วมมือ แบบร่วมมือ แบบเดิม แบบร่วมมือ แบบร่วมมือ1) ลกษณะการทากจกรรม แบบรวมมอ แบบรวมมอ แบบเดม แบบรวมมอ แบบรวมมอ
2) การเรียนรู้และผลงาน แบบร่วมมือ แบบร่วมมือ แบบเดิม แบบร่วมมือ แบบร่วมมือ

3) ประโยชน์ที่ได้รับ แบบร่วมมือ แบบร่วมมือ แบบเดิม แบบร่วมมือ แบบร่วมมือ
ื ื ื4) ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม แบบร่วมมือ แบบร่วมมือ แบบเดิม แบบร่วมมือ แบบเดิม

สอบถามในมุมมองที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบงานด้าน……มีความคิดเห็นอย่างไร? 7

สภาพแวดล้อมในการดําเนินงานพันธกิจสมัพันธ์
( ใ ั ิ ั )

ระบบนิเวศในการดําเนินงาน 
์

สถานภาพพันธกิจสัมพันธ์ หมายเหตุ 

(ภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย)

พันธกิจสัมพันธ ์
ุ

เป็นพันธกิจสัมพันธ์ชั่วคราว เป็นภารกิจ 
4.4.1 การกําหนดนโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์    

4.4.2 การจัดทํายุทธศาสตร์ด้านพันธกิจสัมพันธ์    

4.4.3 การกําหนดแผนปฏิบัติการด้านพันธกิจสัมพันธ์     

4.4.4 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน    

4.4.5 การกําหนดกฎระเบียบท่ีสนับสนุน เช่น เป็นภาระงาน    ฎ ุ

4.4.6 การพัฒนาบุคลากรท่ีดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ ์    

4.4.7 การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน    

4 4 8 การนําภารกิจของมหาวิทยาลัยไปดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม    4.4.8 การนาภารกจของมหาวทยาลยไปดาเนนงานพนธกจสมพนธกบสงคม    

     1) การผลิตบัณฑิตร่วมกัน    

     2) การวิจัยร่วมกัน    

     3) การบริการวิชาการร่วมกัน    

     4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    

     5) มีการบูรณาการอย่างน้อย 2 ภารกิจขึ้นไป    ู

4.4.9 ความร่วมมือของบุคลากรและหน่วยงานภายใน ในการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ ์    

4.4.10 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก/สังคม    

4 4 11 การจัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ์    4.4.11 การจดใหนกศกษามสวนรวมในการดาเนนงานพนธกจสมพนธ    

4.4.12 การส่งเสริมและจัดระบบให้บุคลากรที่ดําเนินพันธกิจสัมพันธ์ให้เข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ
รับใช้สังคม 

   

ั ใ ั ั
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อธิการบดี รองฯวิชาการ รองฯบุคคล-IT รองฯกิจการนิสิต รองฯจัดการทรัพย์สินฯ

สภาพแวดล้อมในการดําเนินงานพันธกิจสัมพนัธ์

 โ

5

6
4.4.1 นโยบาย

4.4.2 ยุทธศาสตร์

4.4.3 แผนปฏิบัติการ4.4.12ให้ตําแหน่งวิขาการ

4.4.13วัดผลกระทบทางสังคม

2

3

4

4.4.4 งบประมาณ4.4.11นักศึกษามีส่วนร่วม

0

1 4.4.5 ระเบียบ4.4.10ความร่วมมือภายนอก/สังคม

4.4.6 พัฒนาบุคลากร

4.4.7 ความรู-้เข้าใจของบุคลากร4.4.8 (5)บูรณาการ2ภารกิจ

4.4.9ความรว่มมือภายใน

4.4.8 (1) ผลติบัณฑติ
4.4.8 (2) วิจยั4.4.8 (3) บรกิารวิชาการ

4.4.8 (4)ศิลปวัฒนธรรม

นิยาม : 
ส ื้   (1) ไ ่ ี  (2) ี โ ้ ้ ส่ ั ิ สั ั ์สถานภาพพนฐาน => (1) ไมม, (2) มแนวโนมเขาสูพนธกจสมพนธ
สถานภาพก้าวหน้า => (3) สภาพเดิม (มีบ้าง), (4) ดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มากข้ึน
สถานภาพพันธกิจสัมพันธ์ => (5) เป็นพันธกิจสัมพันธ์ (ชั่วคราว), (6) เป้นภารกิจ 9

ระดับ คณะ/วิทยาลัย/สํานักวชิา/สถาบัน

10159



สถานภาพการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม
่ ิ ัของหน่วยงานของมหาวทิยาลัย

(คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา/สถาบัน)(คณะ/วทยาลย/สานกวชา/สถาบน)

1)สถานภาพพื้นฐาน , 

2)สถานภาพก้าวหน้า 
 6  18%

1)สถานภาพพนฐาน , 
2, 6%

3)สถานภาพพันธกิจ
ั ั ์

, 6, 18%

สัมพันธ์, 25, 76%

11

ลักษณะและรูปแบบการทํากจิกรรมระหว่างหน่วยงานของ
มหาวทิยาลยักับสงัคม 

รูปแบบการทํากิจกรรมกับสงัคม

26 4 34) ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

26 4 33) ประโยชน์ที่ได้รับ

23 5 52) การเรียนรู้และผลงาน

23 4 51) ลักษณะการทํากิจกรรม

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

แบบร่วมมือ แบบมีส่วนร่วม แบบเดิม
12160



16 10 1 3 1 24.4.13วัดผลกระทบทางสังคม

การดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา/สถาบัน)

22

4

16

2

18

10

3

2

1

2

5

3

1

1

1

2

2

2

่ ื ั

4.4.11นักศึกษามีส่วนร่วม

4.4.12ให้ตําแหน่งวิขาการ

23

25

23

2

0

2

2

1

2

2

4

4

1

1

1

2

2

1

4.4.8 (5)บูรณาการ2ภารกิจ

4.4.9ความรว่มมือภายใน

4.4.10ความร่วมมือภายนอก/สังคม

24

25

15

1

0

8

3

3

2

3

3

5

1

1

1

1

1

1

4 4 8 (2) วิจัย

4.4.8 (3) บริการวิชาการ

4.4.8 (4)ศิลปวัฒนธรรม

16

22

24

9

2

1

1

3

3

5

1

3

1

1

1

1

2

1

4.4.7 ความรู้-เข้าใจของบุคลากร

4.4.8 (1) ผลิตบัณฑิต

4.4.8 (2) วจย

24

20

16

1

5

9

2

2

1

4

4

5

1

1

1

1

1

1

4.4.4 งบประมาณ

4.4.5 ระเบียบ

4.4.6 พัฒนาบุคลากร

25

24

25

0

1

0

2

2

2

4

4

4

1

1

1

1

1

1

4 4 1 นโยบาย

4.4.2 ยุทธศาสตร์

4.4.3 แผนปฏิบัติการ

25 0 2 4 1 1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4.4.1 นโยบาย

(6) เป้นภารกิจ (5) เป็นพันธกิจสัมพันธ์ (ชั่วคราว) (4) ดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มากข้ึน

(3) สภาพเดมิ (มีบา้ง) (2) มีแนวโน้มเข้าสู่พันธกจิสัมพันธ์ (1) ไม่มี 13

สรป ส พปั บันข ร ํ เนิน นสรุป สภาพปจจบุนของการดาเนนงาน
ด้านพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม ของดานพนธกจสมพนธกบสงคม ของ

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ุ
(ระบบ กลไก มาตรการ การขับเคล่ือน)
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แบง่เป็น 2 มิติ และ 2 ระดับ (ภาพรวมมหาวิทยาลัย และสว่นงาน)
มิติ (ดาน) รายการ มหาวิทยาลัย สวนงาน (คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)

ร

วสัิยทัศน

ผลสัมฤทธิ ์"เป็นบ านอันอบอุนของคนดแีละเกง และมคีวาม
ั

ยบ
าย

 แล
ะย
ุทธ
ศา
สต
ร

นโยบาย 

และ

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร "เกือ้กูล เป็นสุข"

"เกื้อกูล"
เป็นมหาวทิยาลัยที่สงเสรมิความเสมอภาค

รับผดิชอบตอสังคม"

"เป็นสุข"
เป็นบ านอันอบอนของคนดีและคนเกง

1. 
นโ
ย เปนมหาวทยาลยทสงเสรมความเสมอภาค

ในโอกาสทางการศกึษา เกื้อกลูนสิติ 
บุคลากรผู ปฏบิัตงิานที่ขาดแคลน ประสบ
ความเดือดร อนอยางเพยีงพอ ทันทวงที
และตอเนื่อง รวมทัง้การมสีวนรวมหรือมี
บทบาทสําคัญในการสนบัสนนุชมุชน 

(University Social Responsibility) ให มี
ความเข มแข็งอยางย่ังยืน

ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค
ด านการทําประโยชนเพื่อสังคม

ในระดับสวนงาน (คณะ/วทิยาลัย/สถาบัน)

เปนบานอนอบอนุของคนดและคนเกง 
โดยพฒันาสูการเป็นมหาวทิยาลัยแหง
ความย่ังยืน (Sustainable University) มุง
อนุรักษพลังงานและสร างส ิง่แวดล อมให 
นาอยู นาทํางาน มีความปลอดภัย 
รวมทัง้สร างความผูกพนัของบุคลากร 
สงเสรมิและพฒันาบุคลากรให มคีวาม
เจรญิก าวหน าและมีความมัน่คงในชวีติ

ม สัม
พัน

ธ)

กิจกรรม/

โครงการ

ตาม

จัดทําข อเสนอโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการฯ 
เพือ่ขอทุนสนับสนุนการดําเนนิงาน

โครงการสวนกลางระดบัมหาวทิยาลยั
โครงการ One Functional‐unit One Community (OFOC)

     เพือ่สนับสนุนทุน เพือ่สงเสรมิให สวนงานของจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย สร าง
ความสัมพนัธกับชุมชนโดยรอบพืน้ที่ของมหาวทิยาลัย
ผู รับผดิชอบ : สํานักบรหิารยุทธศาสตรและการงบประมาณ
งบประมาณ : จัดสรรตามยทธศาสตรมหาวทิยาลัย

ดําเนนิโครงการตามแผน 
จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการฯ

ยา
ลัย
สัม
พัน

ธก
ับส
ังค

/ ช
อง
ทา
งส
รา
งค
วา
มส
ั

ยุทธศาสตร

(แผนปฏิบัติ

การ)

งบประมาณ : จดสรรตามยุทธศาสตรมหาวทยาลย จดทารายงานผลการดาเนนงานโครงการฯ

โครงการสวนกลางระดบัสวนงาน
ผู รับผดิชอบ :  ฝ ายบรหิาร/ ฝ ายวางแผนและพฒันา (คณะ/วทิยาลัย/สถาบัน)
งบประมาณ : จัดสรรตามยุทธศาตสตรสวนงาน(ภายใน)และแหลงทุนภายนอก

รรม
/โค
รงก

าร
มห
าว
ิท

น /
 แห

ลง
งบ
ปร
ะม
าณ

 /

กิจกรรม/

โครงการ

ผลิต
บณัฑติ

การทํา

รองฯวชิาการ

รองฯกจิการนสิติ

ฝ ายวชิาการ

ฝ ายกจิการนสิติ

ผาน กจิกรรม/โครงการในหลกัสูตร/รายวชิา

ผาน กจิกรรมนสิติของชมรมฯ คาย

สํานกับรหิารวชิาการ

สนง.กจิการนสิติ 

งบการเรยีนการ
สอน

งบพฒันานสิติ

ทุน
ภายนอก

แหลงทนวจิยั ทน

2. 
กา
รด
ําเนิ

นง
าน
กิจ
ก

ขับ
เคล

ื่อน
 / ห

นว
ยง
า น ตามภารกิจ

หลัก

(ผูดําเนินการ-

วจิยั

บรกิาร
วชิาการ

รองฯวจิยั สนง.บรหิารวจิยั แหลงทุนวจย
ภายใน‐ภายนอก

ฝ ายวจิยั ผาน งานวจิยัของอาจารยนกัวจิยั และนสิติ ทุน
ภายนอก

รองฯวจิยั ศูนยบรหิารวชิาการฯ??

ฝ ายวชิาการ
ผาน งานบรกิารวชิาการของสวนงาน

 (อาจารย /นกัวชิาการ)
ทุน

ภายนอก
รองฯวชิาการ สํานกับรหิารวชิาการ งบการเรยีนการ

สอน

2

(กล
ไก

ู

งบประมาณ-

ชองทาง)

ทาํนุบํารุง
ศลิปวฒัน
ธรรม

ไมไดกําหนดชดัเจน โดยดําเนนิงานผานกจิกรรมตามประเพณี และวฒันธรรมของ
มหาวทิยาลยั สวนงาน  ชมรม คาย

15

มิติ (ดาน) รายการ มหาวิทยาลัย สวนงาน (คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)

วสัิยทัศน

ละ
ยุท
ธศ
าส
ตร


นโยบาย 

และ
ยุทธศาสตร "เกือ้กูล เป็นสุข"

ผลสัมฤทธิ ์"เป็นบ านอันอบอุนของคนดแีละเกง และมคีวาม
รับผดิชอบตอสังคม"

1. 
นโ
ยบ
าย

 แล และ

ยุทธศาสตร "เกื้อกูล"
เป็นมหาวทิยาลัยที่สงเสรมิความเสมอภาค
ในโอกาสทางการศกึษา เกื้อกลูนสิติ 

บุคลากรผู ปฏบิัตงิานที่ขาดแคลน ประสบ
ความเดือดร อนอยางเพยีงพอ ทันทวงที
และตอเนื่อง รวมทัง้การมสีวนรวมหรือมี

สํ ั ใ ส ั ส ช ช

ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค
ด านการทําประโยชนเพื่อสังคม

ในระดับสวนงาน (คณะ/วทิยาลัย/สถาบัน)

"เป็นสุข"
เป็นบ านอันอบอุนของคนดีและคนเกง 
โดยพฒันาสูการเป็นมหาวทิยาลัยแหง
ความย่ังยืน (Sustainable University) มุง
อนุรักษพลังงานและสร างส ิง่แวดล อมให 
นาอยู นาทํางาน มีความปลอดภัย 

ั ้ ส  ั

กิจกรรม/

บทบาทสาคญในการสนบสนนุชมุชน 
(University Social Responsibility) ให มี

ความเข มแข็งอยางย่ังยืน

รวมทงสรางความผูกพนของบุคลากร 
สงเสรมิและพฒันาบุคลากรให มคีวาม
เจรญิก าวหน าและมีความมัน่คงในชวีติ

จัดทําข อเสนอโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการฯ 
เพือ่ขอทนสนับสนนการดําเนนิงาน

โครงการสวนกลางระดบัมหาวทิยาลยั
โครงการ O F ti l itO C it (OFOC)

ธก
ับส
ังค
ม 

งค
วา
มส
ัมพ

ันธ
) โครงการ

ตาม

ยุทธศาสตร

เพอขอทุนสนบสนุนการดาเนนงานโครงการ One Functional‐unit One Community (OFOC)
     เพือ่สนับสนุนทุน เพือ่สงเสรมิให สวนงานของจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย สร าง
ความสัมพนัธกับชุมชนโดยรอบพืน้ที่ของมหาวทิยาลัย
ผู รับผดิชอบ : สํานักบรหิารยุทธศาสตรและการงบประมาณ
งบประมาณ : จัดสรรตามยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย

ดําเนนิโครงการตามแผน 
จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการฯ

หา
วิท
ยา
ลัย
สัม
พัน

ธ

มา
ณ

 / ช
อง
ทา
งส
รา
ง

(แผนปฏิบัติ

การ)
โครงการสวนกลางระดบัสวนงาน

ผู รับผดิชอบ :  ฝ ายบรหิาร/ ฝ ายวางแผนและพฒันา (คณะ/วทิยาลัย/สถาบัน)
งบประมาณ : จัดสรรตามยุทธศาตสตรสวนงาน(ภายใน)และแหลงทุนภายนอก

ิ
รองฯวชิาการ ฝ ายวชิาการ ผาน กจิกรรม/โครงการในหลกัสูตร/รายวชิาสํานกับรหิารวชิาการ งบการเรยีนการ

กิจ
กร
รม

/โค
รง
กา
รม
ห

ยง
าน

 / แ
หล
งง
บป
ระ
ม

กิจกรรม/

โครงการ

ตามภารกิจ

ผลิต
บณัฑติ

การทํา
วจิยั

รองฯกจิการนสิติ ฝ ายกจิการนสิติ

/ ู /

ผาน กจิกรรมนสิติของชมรมฯ คายสนง.กจิการนสิติ 

สอน

งบพฒันานสิติ

ทุน
ภายนอก

รองฯวจิยั สนง.บรหิารวจิยั แหลงทุนวจิยั
ภายใน‐ภายนอก

ฝ ายวจิยั ผาน งานวจิยัของอาจารย นกัวจิยั และนสิติ ทุน
ภายนอก

2. 
กา
รด
ําเนิ

นง
าน
กิ

ไก
ขับ
เค
ลื่อ
น /

 หน
วย

หลัก

(ผูดําเนินการ-

บรกิาร
วชิาการ

รองฯวจิยั ศูนยบรหิารวชิาการฯ??

ฝ ายวชิาการ
ผาน งานบรกิารวชิาการของสวนงาน

 (อาจารย /นกัวชิาการ)
ทุน

ภายนอก
รองฯวชิาการ สํานกับรหิารวชิาการ งบการเรยีนการ

สอน

(ก
ลไ งบประมาณ-

ชองทาง)

ทาํนุบํารุง
ศลิปวฒัน
ธรรม

ไมไดกําหนดชดัเจน โดยดําเนนิงานผานกจิกรรมตามประเพณี และวฒันธรรมของ
มหาวทิยาลยั สวนงาน  ชมรม คาย

16162



มิติที ่1. ด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์

มิติ (ดาน) รายการ มหาวิทยาลัย สวนงาน (คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)

วสัิยทัศน

ส
ต
ร
 ผลสัมฤทธิ ์"เป็นบ านอันอบอุนของคนดแีละเกง และมคีวาม

รับผดิชอบตอสังคม"

นําวิสัยทัศน ผลสัมฤทธิ์ และ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ย
ุท
ธ
ศ
า
ส

นโยบาย ยุทธศาสตร "เกือ้กูล เป็นสุข"

รบผดชอบตอสงคม ุ
ไ ป ท บ ท ว น เ พ่ื อ กํ า ห น ด
ประเด็นยทธศาสตร

บ
า
ย

 แ
ล
ะ
ย

และ

ยทธศาสตร

ุ ู ุ

"เกื้อกูล"
่

"เป็นสุข"

ประเดนยุทธศาสตร

1
. 
น
โย
บ ยุทธศาสตร เป็นมหาวทิยาลัยที่สงเสรมิความเสมอภาค

ในโอกาสทางการศกึษา เกื้อกลูนสิติ 
บุคลากรผู ปฏบิัตงิานที่ขาดแคลน ประสบ

ื   ี ั  ี

ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค
ด านการทําประโยชนเพื่อสังคม

เป็นบ านอันอบอุนของคนดีและคนเกง 
โดยพฒันาสูการเป็นมหาวทิยาลัยแหง
ความย่ังยืน (Sustainable University) มุง

ั  ั  ิ่  ใ ความเดอดรอนอยางเพยงพอ ทนทวงท
และตอเนื่อง รวมทัง้การมสีวนรวมหรือมี
บทบาทสําคัญในการสนบัสนนุชมุชน 

(University Social Responsibility) ให มี

ดานการทาประโยชนเพอสงคม
ในระดับสวนงาน (คณะ/วทิยาลัย/สถาบัน)

อนุรักษพลังงานและสร างสงแวดล อมให 
นาอยู นาทํางาน มีความปลอดภัย 
รวมทัง้สร างความผูกพนัของบุคลากร 
สงเสรมิและพฒันาบคลากรให มคีวาม(University Social Responsibility) ใหม

ความเข มแข็งอยางย่ังยืน
สงเสรมและพฒนาบุคลากรใหมความ
เจรญิก าวหน าและมีความมัน่คงในชวีติ
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มิติที่ 2. ด้านการดําเนนิงานกิจกรรม/โครงการมหาวิทยาลยัสัมพันธ์กับ
สั  ( ไ ั ื่ )สงคม (กลไกขบเคลอน)

มหาวิทยาลัย ส่วนงาน (คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)
2 1

ันธ
)

กิจกรรม/

โครงการ

จัดทําข อเสนอโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการฯ 
เพือ่ขอทุนสนับสนุนการดําเนนิงาน

โครงการสวนกลางระดบัมหาวทิยาลยั
โครงการ One Functional‐unit One Community (OFOC)

     เพือ่สนับสนุนทุน เพือ่สงเสรมิให สวนงานของจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย สร าง
ความสัมพนัธกับชุมชนโดยรอบพืน้ที่ของมหาวทิยาลัย

ดําเนนิโครงการตามแผน

2.1

พ
ันธ
กับ
สัง
คม

 

สร
าง
คว
าม
สัม
พั ตาม

ยุทธศาสตร

(แผนปฏิบัติ

ผู รับผดิชอบ : สํานักบรหิารยุทธศาสตรและการงบประมาณ
งบประมาณ : จัดสรรตามยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย

ดาเนนโครงการตามแผน 
จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการฯ

หา
วิท
ยา
ลัย
สัม
พ

มา
ณ

 / ช
อง
ทา
งส

ฏ

การ)
โครงการสวนกลางระดบัสวนงาน

ผู รับผดิชอบ :  ฝ ายบรหิาร/ ฝ ายวางแผนและพฒันา (คณะ/วทิยาลัย/สถาบัน)
งบประมาณ : จัดสรรตามยุทธศาตสตรสวนงาน(ภายใน)และแหลงทุนภายนอก

รองฯวชิาการ ฝ ายวชิาการ ผาน กจิกรรม/โครงการในหลกัสตร/รายวชิาสํานกับรหิารวชิาการ งบการเรยีนการ2 2

รร
ม/
โค
รง
กา
รม
ห

 / 
แห
ลง
งบ
ปร
ะม

กิจกรรม/

โครงการ

ผลิต
บณัฑติ

การทํา

รองฯวชาการ

รองฯกจิการนสิติ

ฝายวชาการ

ฝ ายกจิการนสิติ

ผาน กจกรรม/โครงการในหลกสูตร/รายวชา

ผาน กจิกรรมนสิติของชมรมฯ คาย

สานกบรหารวชาการ

สนง.กจิการนสิติ 

สอน

งบพฒันานสิติ

ทุน
ภายนอก

2.2

ดาํ
เนิ
นง
าน
กิจ
กร

อน
 / ห

นว
ยง
าน

 

ตามภารกิจ

หลัก

การทา
วจิยั

บรกิาร
วชิาการ

รองฯวจิยั สนง.บรหิารวจิยั แหลงทุนวจิยั
ภายใน‐ภายนอก

ฝ ายวจิยั ผาน งานวจิยัของอาจารย นกัวจิยั และนสิติ ทุน
ภายนอก

ฝ ายวชิาการ
ผาน งานบรกิารวชิาการของสวนงาน

 (อาจารย /นกัวชิาการ)
ทุน

ภายนอก
รองฯวชิาการ สํานกับรหิารวชิาการ งบการเรยีนการ

สอน

2.
 ก
าร
ดํ

(ก
ลไ
กขั
บเ
คล
ื่

(ผูดําเนินการ-

งบประมาณ-

วชาการ

ทาํนุบํารุง
ศลิปวฒัน

รองฯวจิยั ศูนยบรหิารวชิาการฯ??

ไมไดกําหนดชดัเจน โดยดําเนนิงานผานกจิกรรมตามประเพณี และวฒันธรรมของ
ิ ั ส ช ชองทาง) ธรรม

มหาวทิยาลยั สวนงาน  ชมรม คาย

18163



2.1 กิจกรรม/โครงการตามยทุธศาสตร์ (แผนปฏิบตัิการ)
(กลไกขับเคลื่อน)(กลไกขบเคลอน)

มหาวิทยาลัย ส่วนงาน (คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)

กิจกรรม/
จัดทําข อเสนอโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการฯ 

่
โครงการสวนกลางระดบัมหาวทิยาลยั

ธ
)

กจกรรม/

โครงการ
เพือ่ขอทุนสนับสนุนการดําเนนิงานโครงการ One Functional‐unit One Community (OFOC)

    เพือ่สนับสนุนทุน เพือ่สงเสรมิให สวนงานของจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย สร าง

ม
 

ส
มั
พ
ัน
ธ
 โครงการ

ตาม

ุ ุ ุ
ความสัมพนัธกับชุมชนโดยรอบพืน้ที่ของมหาวทิยาลัย
ผู รับผดิชอบ : สํานักบรหิารยุทธศาสตรและการงบประมาณ
งบประมาณ : จัดสรรตามยทธศาสตรมหาวทิยาลัย

ดําเนนิโครงการตามแผน 
จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการฯ

ก
บั
ส
ัง
ค

ค
ว
า
ม
ส
ั

ยุทธศาสตร
งบประมาณ : จดสรรตามยุทธศาสตรมหาวทยาลย จดทารายงานผลการดาเนนงานโครงการฯ

ม
พ
ัน
ธ
ก
ั

ง
ส
ร
า
ง
ค

(แผนปฏิบัติ
โครงการสวนกลางระดบัสวนงาน

า
ล
ัย
ส
ัม

ช
อ
ง
ท
า
ง

การ)
โครงการสวนกลางระดบสวนงาน

ผู รับผดิชอบ :  ฝ ายบรหิาร/ ฝ ายวางแผนและพฒันา (คณะ/วทิยาลัย/สถาบัน)
งบประมาณ : จัดสรรตามยุทธศาตสตรสวนงาน(ภายใน)และแหลงทุนภายนอก

ท
ย
า

ณ
 /
 ช

ุ ( ) ุ
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2.2 กิจกรรม/โครงการตามภารกิจหลัก
( ไ ั ื่ )(กลไกขบเคลือน)

มหาวิทยาลัย สวนงาน (คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)

า
ร
ม
ห
า
ว
ิท

ป
ร
ะ
ม
า
ณ

 

ผลิต
ั ิ

รองฯวชิาการ ฝ ายวชิาการ ผาน กจิกรรม/โครงการในหลกัสูตร/รายวชิาสํานกับรหิารวชิาการ งบการเรยีนการ
สอน

ทุน

ม
/โ
ค
ร
ง
ก
า

แ
ห
ล
ง
ง
บ
ป

กิจกรรม/

โครงการ

บณัฑติ

ํ

รองฯกจิการนสิติ ฝ ายกจิการนสิติ ผาน กจิกรรมนสิติของชมรมฯ คายสนง.กจิการนสิติ งบพฒันานสิติ
ภายนอก

า
น
ก
ิจ
ก
ร
ร
ม

น
ว
ย
ง
า
น

 /
 โครงการ

ตามภารกิจ
การทํา
วจิยั รองฯวจิยั สนง.บรหิารวจิยั แหลงทุนวจิยั

ภายใน‐ภายนอก
ฝ ายวจิยั ผาน งานวจิยัของอาจารย นกัวจิยั และนสิติ ทุน

ภายนอก

ร
ด
ํา
เนิ
น
ง
า

ค
ล
ื่อ
น

 /
 ห
น หลัก

บรกิาร
วชิาการ

ฝ ายวชิาการ
ผาน งานบรกิารวชิาการของสวนงาน

 (อาจารย /นกัวชิาการ)
ทุน

ภายนอก
รองฯวชิาการ สํานกับรหิารวชิาการ งบการเรยีนการ

สอน

2
. 
ก
า
ร

ล
ไก
ขั
บ
เค

(ผูดําเนินการ-

งบประมาณ ทาํนบํารง

รองฯวจิยั ศูนยบรหิารวชิาการฯ??

(ก

งบประมาณ-

ชองทาง)

ทานุบารุง
ศลิปวฒัน
ธรรม

ไมไดกําหนดชดัเจน โดยดําเนนิงานผานกจิกรรมตามประเพณี และวฒันธรรมของ
มหาวทิยาลยั สวนงาน  ชมรม คาย

20164



มิติ (ดาน) รายการ มหาวิทยาลัย สวนงาน (คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)

วสัิยทัศน

ละ
ยุท
ธศ
าส
ตร


นโยบาย 

และ
ยุทธศาสตร "เกือ้กูล เป็นสุข"

ผลสัมฤทธิ ์"เป็นบ านอันอบอุนของคนดแีละเกง และมคีวาม
รับผดิชอบตอสังคม"

1. 
นโ
ยบ
าย

 แล และ

ยุทธศาสตร "เกื้อกูล"
เป็นมหาวทิยาลัยที่สงเสรมิความเสมอภาค
ในโอกาสทางการศกึษา เกื้อกลูนสิติ 

บุคลากรผู ปฏบิัตงิานที่ขาดแคลน ประสบ
ความเดือดร อนอยางเพยีงพอ ทันทวงที
และตอเนื่อง รวมทัง้การมสีวนรวมหรือมี

สํ ั ใ ส ั ส ช ช

ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค
ด านการทําประโยชนเพื่อสังคม

ในระดับสวนงาน (คณะ/วทิยาลัย/สถาบัน)

"เป็นสุข"
เป็นบ านอันอบอุนของคนดีและคนเกง 
โดยพฒันาสูการเป็นมหาวทิยาลัยแหง
ความย่ังยืน (Sustainable University) มุง
อนุรักษพลังงานและสร างส ิง่แวดล อมให 
นาอยู นาทํางาน มีความปลอดภัย 

ั ้ ส  ั

กิจกรรม/

บทบาทสาคญในการสนบสนนุชมุชน 
(University Social Responsibility) ให มี

ความเข มแข็งอยางย่ังยืน

รวมทงสรางความผูกพนของบุคลากร 
สงเสรมิและพฒันาบุคลากรให มคีวาม
เจรญิก าวหน าและมีความมัน่คงในชวีติ

จัดทําข อเสนอโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการฯ 
เพือ่ขอทนสนับสนนการดําเนนิงาน

โครงการสวนกลางระดบัมหาวทิยาลยั
โครงการ O F ti l itO C it (OFOC)

ธก
ับส
ังค
ม 

งค
วา
มส
ัมพ

ันธ
) โครงการ

ตาม

ยุทธศาสตร

เพอขอทุนสนบสนุนการดาเนนงานโครงการ One Functional‐unit One Community (OFOC)
     เพือ่สนับสนุนทุน เพือ่สงเสรมิให สวนงานของจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย สร าง
ความสัมพนัธกับชุมชนโดยรอบพืน้ที่ของมหาวทิยาลัย
ผู รับผดิชอบ : สํานักบรหิารยุทธศาสตรและการงบประมาณ
งบประมาณ : จัดสรรตามยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย

ดําเนนิโครงการตามแผน 
จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการฯ

หา
วิท
ยา
ลัย
สัม
พัน

ธ

มา
ณ

 / ช
อง
ทา
งส
รา
ง

(แผนปฏิบัติ

การ)
โครงการสวนกลางระดบัสวนงาน

ผู รับผดิชอบ :  ฝ ายบรหิาร/ ฝ ายวางแผนและพฒันา (คณะ/วทิยาลัย/สถาบัน)
งบประมาณ : จัดสรรตามยุทธศาตสตรสวนงาน(ภายใน)และแหลงทุนภายนอก

ิ
รองฯวชิาการ ฝ ายวชิาการ ผาน กจิกรรม/โครงการในหลกัสูตร/รายวชิาสํานกับรหิารวชิาการ งบการเรยีนการ

กิจ
กร
รม

/โค
รง
กา
รม
ห

ยง
าน

 / แ
หล
งง
บป
ระ
ม

กิจกรรม/

โครงการ

ตามภารกิจ

ผลิต
บณัฑติ

การทํา
วจิยั

รองฯกจิการนสิติ ฝ ายกจิการนสิติ

/ ู /

ผาน กจิกรรมนสิติของชมรมฯ คายสนง.กจิการนสิติ 

สอน

งบพฒันานสิติ

ทุน
ภายนอก

รองฯวจิยั สนง.บรหิารวจิยั แหลงทุนวจิยั
ภายใน‐ภายนอก

ฝ ายวจิยั ผาน งานวจิยัของอาจารย นกัวจิยั และนสิติ ทุน
ภายนอก

2. 
กา
รด
ําเนิ

นง
าน
กิ

ไก
ขับ
เค
ลื่อ
น /

 หน
วย

หลัก

(ผูดําเนินการ-

บรกิาร
วชิาการ

รองฯวจิยั ศูนยบรหิารวชิาการฯ??

ฝ ายวชิาการ
ผาน งานบรกิารวชิาการของสวนงาน

 (อาจารย /นกัวชิาการ)
ทุน

ภายนอก
รองฯวชิาการ สํานกับรหิารวชิาการ งบการเรยีนการ

สอน

(ก
ลไ งบประมาณ-

ชองทาง)

ทาํนุบํารุง
ศลิปวฒัน
ธรรม

ไมไดกําหนดชดัเจน โดยดําเนนิงานผานกจิกรรมตามประเพณี และวฒันธรรมของ
มหาวทิยาลยั สวนงาน  ชมรม คาย
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Key Point

I tInput
ขาด Policy & Direction(Focus) & Goal & Strategy ด้าน UE/USR ทีเ่ป็นรูปธรรมชัดเจนู

ขาดความเชือ่มโยงโจทย์ปัญหาสังคม และชุมชนท่ีแท้จรงิ

มี R  จํานวนมากแต่ยังขาดการเช่ือมโยง และบรณาการ (Li k  & I t ti )ม Resource จานวนมากแตยงขาดการเชอมโยง และบูรณาการ (Linkage & Integration)

ขาดหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการดําเนินการและตดิตาม

Process
ขาดกลไก กร บวนการในการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ UE ให้บรรลเป้าหมายขาดกลไก กระบวนการในการขบเคลอนกจกรรม/โครงการ UE ใหบรรลเุปาหมาย

ขาดช่องทางในการสือ่สาร และสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกันท้ังภายใน และภายนอก

Output/Outcome/Impact
ีโ ํ (O t t) ่ O t   I t มโครงการจานวนมาก(Output) แตขาด Outcome และ Impact 
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย University Engagement

1  จัดต้ังคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดนโยบายส่งเสริม และสนับสนนด้าน University 1. จดตงคณะกรรมการฯ เพอกาหนดนโยบายสงเสรม และสนบสนุนดาน University 
Engagement / University Social Responsibility  (USR)

2. จัดต้ังหน่วยงาน (Body) ที่เป็นทางการ ทําหน้าทีส่่งเสริม สนบัสนุน ประสานเช่ือมต่อ
( ใ ่ ั ) ิ ั ใ ้ ป็ ไป โ(ภายใน-ภายนอก-กลุม่ชุมชน/สังคม) บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายฯ

3. กําหนดนโยบายส่งเสริม และสนบัสนุนด้าน University Engagement / University 
Social Responsibility  (USR) ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ในมิติของ University Engagement p y ู y g g
(UE) 4 ประการ  และ จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้าน UE (Focus) ของมหาวิทยาลัย
           1. ร่วมคิดรว่มทําแบบพันธมิตรและห้นส่วน (partnership)           1. รวมคดรวมทาแบบพนธมตรแล หุนสวน (partnership)

2. เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย (mutual benefits)
3. เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดผลงานวชิาการ (knowledge sharing and scholarship)ู g g p
4. เกิดผลกระทบต่อสงัคมที่ประเมินได้ (measurable social impact)
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย University Engagement

4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้าน UE/USR 4. พฒนากระบวนการบรหารจดการดาน UE/USR 
- การดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายฯ โดยจัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน/เชื่อมโยง 

(โจทย์ปญัหาชมชน/สังคม  งบประมาณ/ทรัพยากร เครอืข่าย ความร่วมมือทั้งจากภายใน-ภายนอก-กล่ม( ญ ุ / / ุ
ชุมชน/สังคม)   
     - การบริหารจัดการโครงการฯ ในการเสนอโครงการ(แนวทาง UE)  พิจารณากล่ันกรองอนุมัติ  ุ
ติดตามการดําเนินการ  ประเมินผลสําเร็จ และผลสัมฤทธิ์ (Output Outcome Impact) ทั้งระหว่าง
โครงการ และหลังเสร็จส้ินโครงการ

5. จัดทําแผนส่ือสาร ประชาสัมพันธ ์สร้างจิตสํานึกสาธารณะทําประโยชน์เพ่ือผู้อื่น (ชุมชน สงัคม ู
ประเทศชาติ) โดยกระตุ้นให้เกิดการรับฟัง รบัรู้ เข้าใจ เข้าถึง เข้าร่วม  (สสส.) รวมถึงสร้างช่องทางใน
การเข้าถึง และเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสังคมต่างๆอีกด้วย

6. สง่เสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ และความก้าวหน้าในอาชีพ 
ให้แก่บคุลากรที่ทํางานด้าน UE 
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กลยุทธ ์(Quick win)

1. การดําเนินงานกิจกรรม/โครงการด้าน UE : ควรเร่ิมต้นจาก กลุ่มคณะเป้าหมาย ที่มีศักยภาพ และ

ุ

ความพร้อมในการดําเนินการ ซ่ึงอาจเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ USR (Top Down)  หรือ โครงการ
ที่เปิดกว้าง Open Grant  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในมิติของ UE 4 ประการเป็นขั้นต้น

2. ด้านการเรียนการสอน : ควรเร่ิมต้นจากกลุ่มสาขาวิชาการศึกษาท่ัวไป นิสิตทุกคนต้องเรียน 
(กําหนด/สนับสนุนโจทย์ปัญหาท่ีเก่ียวกับสังคม ที่เป็น JigSaw ร่วมกัน ทาํแล้วมี Output Outcome 
และ และมองเห็น Social Impact ที่ปลายทาง)

3. ด้านกิจการนิสิต : มีความพร้อม ชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากที่สุด ควรเพ่ิมการสนับสนุนด้านโจทย์
ปัญหาชุมชน/สังคม ในมติิของ Social Impact และการเช่ือมต่อกับกลุ่มเครือข่าย กลุ่มชุมชน/สังคม
ภายนอก

4. ด้านการวิจยั : ควรเริ่มต้นจากการ บรูณาการงานวิจัย(รวมPack) รวมถึงการวิจัยต่อยอด เพ่ือนํา
่ความรู้จากการวิจัยไปใชป้ระโยชน์ แก้ไขปัญหาชุมชน และสังคม โดยเป็นทีมที่เข้าร่วมในกิจกรรม/โครงการ 

UE ที่เก่ียวข้อง 25

Social Impact / SE / Social Innovation=> เปล่ียนจากผู้ให้ปัญญา เป็น…ปัญญาปฏิบัติ พิสูจนจ์ากผลสัมฤทธ์ิ
(Win-Win)

(1) รางวัลบรกิารภาครัฐ (กพร ) 

Nation-Social-Community-Student-Employee 

(1) รางวลบรการภาครฐ (กพร.) 
(2) รางวัล United Nation Award (UN)

(Stakeholder Engagement)

Policy & Direction(ภาพอนาคต)& Goal & Strategy 

ni
ca

te
   

Integration r ne
lLinkage

Network

Co
m

m
un

op
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g
การเรียนการสอน 

วิจัย s D
ri

ve
/ 

Ch
an

nNetwork
Co-operation

Int /Ext

nc
ep

t &
 C Pe

วจย 
บริการวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม Ve

hi
cl

es
oc

es
s /

Int./Ext.
(สงัคม/ชมุชน/

หน่วยงานภาคเอกชน 

Motivation and Push

Co
n ศลปวฒนธรรม V

Pr
o

ภาครัฐตามฟังก์ชั่น)

Knowledge & Knowhow

Motivation and Push

Facility Management

g
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ตัวอยา่ง Best Practices ตวอยาง Best Practices 
ระดับ คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา/สถาบันระดบ คณะ/วทยาลย/สานกวชา/สถาบน

27

ตัวอย่าง Good Practice ของคณะ/สถาบันฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวศวกรรมศาสตร

ค่ายยุววิศวกรบพติร (ค่ายสร้างสะพาน)ุ

คณะแพทยศาสตร์

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

โ ์ ึ่ ํ ึ่ ่ ั ส สโครงการกระจายแพทยหนงอาเภอหนงทุนรวมกบกระทรวงสาธารณสุข

โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทพัอากาศ 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

ชมรมคนรักษ์ตับ (ชมรมคนรักตับ) ศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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ตัวอย่าง Good Practice ของคณะ/สถาบันฯตวอยาง Good Practice ของคณะ/สถาบนฯ

คณะครศาสตร์คณะครุศาสตร

โครงการพัฒนาศักยภาพผ้เรียน ผ้บริหาร คร และบคลากรโครงการพฒนาศกยภาพผูเรยน ผูบรหาร คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา ณ ตําบลตาลเดี่ยว อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการจิตอาสาสร้างสุขแก่ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย และญาติ 
(ร้อยใจรักพ่อและแม่ของแผ่นดิน)  วัดคาํประมง จ สกลนคร (รอยใจรกพอและแมของแผนดน) : วดคาประมง จ.สกลนคร 
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ตัวอยาง Good Practice ของคณะ/สถาบนัฯตวอยาง Good Practice ของคณะ/สถาบนฯ

สาํนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

โ ้ ์ ้โครงการจดัตังศูนย์ศึกษาการเกษตรพอเพียง บ้านวังตาว จงัหวัดน่าน

สถาบนัวิจัยสงัคม และคณะทาํงานการพัฒนาคุณภาพชีวติ สาธารณสขุ ุ ุ
และคุม้ครองผู้บริโภค (สป.)  แผนงานพัฒนาวชิาการและกลไกคุ้มครอง
ผ้บริโภคด้านสขภาพ (คคส ) จฬาฯผูบรโภคดานสขุภาพ (คคส.) จุฬาฯ

แร่ใยหิน

น้ํามันทอดซํ้า
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เกียรติภมิจฬาฯ คือ เกียรติแห่งการรบัใช้ประชาชนเกยรตภูมจุฬาฯ คอ เกยรตแหงการรบใชประชาชน

31
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ประวัติย่อ 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ 

  ที่อยู่  เลขที่ 321 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร 

 

การศึกษา   - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ.  2523 

- Master of Orthopaedic Surgery (Liverpool, UK) พ.ศ. 2531 

วุฒิบัตร: 
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ประเทศไทย พ.ศ. 2528 
 

หน้าที่ในปัจจุบัน 5 มกราคม 2558 - ปัจจบุนั  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

5 มกราคม 2558- ปัจจบุนั       รักษาการแทนผู้อํานวยการศนูย์การแพทย ์

                                          กาญจนาภิเษก 

การทํางาน   ศาสตราจารย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ 

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก) 
  

อดีตการทํางาน  หัวหน้าภาควิชาออร์โธปดิิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2544-2548 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  พ.ศ. 2555-2557 

 

รางวัลและทนุ  รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาบริการ ประจําป ีพ.ศ. 2555 
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          ประวัติย่อ   
ผศ.ดร. ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล    

 
                                    

1.  ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
 ที่อยู่ปัจจุบัน  บา้นเลขที่ 272/9  ตําบลขุนทะเล  อําเภอเมือง  จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี
 สถานที่ทํางาน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
 ตําแหน่งทางการบริหาร  คือ   อธิการบด ี
 ตําแหน่งทางวิชาการ  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
2.  ด้านการศึกษา  

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก คณติศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ สําเร็จ พ.ศ. 2520 
ปริญญาโท ครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาการอดุมศึกษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย สําเร็จ พ.ศ. 2525 
ปริญญาเอก ครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สําเร็จ พ.ศ. 2531 

 
4.  ไดร้ับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 2  ระดับ 6  เมื่อ พ.ศ.  2536 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ 7 เมื่อ พ.ศ.  2536 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ 8 เมื่อ พ.ศ.  2540 

 
3.  ประวัติการทํางาน 
 3.1  พ.ศ. 2532 – 2533 หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน  สถาบนัราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
 3.2  พ.ศ. 2534 – 2535  ผู้อํานวยการโครงการเปิดสอนปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างสถาบัน 

บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 3.3  พ.ศ. 2535 – 2538 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
 3.4  พ.ศ. 2542 – 2545 คณบดีบณัฑิตวทิยาลัย  สถาบนัราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
 3.5  พ.ศ. 2546 – 2547 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  สถาบันราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
 3.6  พ.ศ. 2548 – 2554  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
 3.7  พ.ศ. 2552 – 2555 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
 3.8  7 กุมภาพนัธ์ 2556  ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดี   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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ระบบ กลไก มาตรการ และภาวะผู้นํา ทีเ่อ้ือต่อการทํางานวิชาการเพื่อสังคม :  
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล*  

ดร.วัฒนา  รัตนพรหม** 
 

 
บทนํา 
 งานบริการวิชาการแก่สังคมเป็นพันธกิจหน่ึงที่มีความสําคัญไม่แพ้พันธกิจอ่ืนใน 4 พันธกิจของ
อุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัยสร้างองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในฐานะเป็นองค์กรทางวิชาการจึงให้
ความสําคัญกับการดําเนินการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้วยการใช้องค์ความรู้บูรณาการสู่พันธกิจอย่างเหมาะสม จึง
นํามากําหนดเป็น “ปรัชญา” และ “วิสัยทัศน์” ของมหาวิทยาลัย 
 จากปรัชญา “สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” ถูกถ่ายทอดเป็นวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยต้นแบบ
แห่งภูมิภาคเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ตระหนักถึงความสําคัญในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นตาม “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” (University Engagement) บนหลักการ
พ้ืนฐาน 4 ประการ คือ 1) ร่วมคิดร่วมทําแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกัน
แก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefits) 3) เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและนําไปสู่ผลงานวิชาการ (knowledge 
sharing and scholarship) และ 4) เกิดผลกระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้ (measurable social impact) โดย
ให้ความสําคญักับการแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนและสง่เสริมการ
เรียนรู้ของชุมชนด้วยการเช่ือมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นศักยภาพของชุมชน               
ให้สามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความสําคัญกับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมใน 2 
ลักษณะ คือ 1) พันธกิจสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย (Internal Engagement) มีการบูรณาการระหว่าง
ภาระกิจทั้ง 4 ด้าน บูรณาการระหว่างบุคลากรและนักศึกษา และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 2) พันธ
กิจสัมพันธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย (External Engagement) ที่ต้องเช่ือมโยงกับ ชุมชน (Community)  
ท้องถิ่น (Local Government) ภาคราชการ (Central Government) ภาคเอกชน (Private Sector)  
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Sector) องค์กรนานาชาติ (International Organization) และศิษย์เก่า 
(Alumni) 
 
 
 
 

 *อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 **รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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ระบบและกลไกพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้สร้างระบบกลและไกหลักของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคม 4 ประการ คือ 

1. พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมด้านการจัดองค์กร (Engaged Organization) 
2. พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมด้านการจัดการเรียนการสอน (Engaged Learning and 

Teaching) 
3. พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Engaged Research and 

Innovation) 
4. พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมด้านกิจการเพ่ือสังคม (Engaged Social Enterprise)  

 
1. พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมด้านการจัดองค์กร (Engaged Organization)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กําหนด ปรัชญา “สร้างปัญญาเพ่ือพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น” และวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาคเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” โดยกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 2) การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 3) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวใหม่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 5) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 6) การยกระดับสู่มาตรฐานอาเซียน 
โดยที่ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์จะมีการบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัย
ต้นแบบแห่งภูมิภาคเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมดังน้ี 

   1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กําหนดให้มีกรอบการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยใช้ Area Based University Engagement เรียกว่า SRU Model โดยกําหนด
พ้ืนที่รับผิดชอบให้บริการวิชาการแก่สังคมของทุกคณะ คณะละ 2 อําเภอ โดยมีคณะกรรมการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนบุคลากรจากหน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน เพ่ือการบูรณาการ
ทุกส่วนงานและทุกพันธกิจเข้าด้วยกัน โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการเป็นผู้กํากับดูแล 

   1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีคณะกรรมการบริการวิชาการของหน่วยงานระดับคณะ 
สํานัก สถาบัน เพ่ือขับเคลื่อนงานบริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงาน กําหนดให้มีการจัดประชุม 
คณะกรรมการบริการวิชาการเป็นระยะๆ เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ และติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม มีการจัดทําคู่มือการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมมีแผนงานโครงการบริการวิชาการประจําปี และกําหนดให้มีการบูรณาการการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
2. พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมด้านการจัดการเรียนการสอน (Engaged Learning 

and Teaching) มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีเน้นการบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางานจริง (Work 
Integrated Learning) โดยร่วมกับสถานประกอบการในการร่วมคิดร่วมทํา ร่วมออกแบบหลักสูตร ร่วม
จัดการเรียนการสอนดังน้ี 
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2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก มหาวิทยาลัยร่วมกับ บริษัท ซีพี 
ออลล์ จํากัด (มหาชน)  

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล 

2.3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยร่วมกับโรงพยาบาลท้ังของรัฐและเอกชน 
2.4 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็น

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเช่ียวชาญ มหาวิทยาลัยร่วมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

3. พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Engaged Research and 
Innovation) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยระบบและกลไกดังน้ี 

3.1 การกําหนดประเด็นการวิจัยที่สะท้อนถึงการสร้างองค์ความรู้ในอ่าวบ้านดอน (Issue Based 
Research) ใน 3 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ 1) การสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน 2) การส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 3) การสร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.2 การสร้างระบบสร้างขวัญกําลังใจ (Reward and Recognition) โดยให้รางวัลนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ดังน้ี 1) วารสารระดับชาติที่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่ม 1 และ 2 รางวัลบทความละ 10,000 บาท 2) วารสารระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูล 
ScimacoJR ควอไทล์ (SJR Q3-4) รางวัลบทความละ 20,000 บาท 3) วารสารระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏ
ในฐานข้อมูล ScimacoJR ควอไทล์ที่ 1-2 (SJR Q1-2), Scopus หรือ ISI รางวัลบทความละ 30,000 บาท 

3.3 การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกแบบโคชช่ิง (Research and Coaching)  
3.3.1 มหาวิทยาลัยร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการการพัฒนา

งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ (Area Based Collaboration; ABC) เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ ด้วยวิธีการ
ร่วมทุน (Matching Fund) ฝ่ายละ 3 ล้านบาท รวม 6 ล้านบาทในระยะที่ 1 ใช้เวลา 3 ปี (พ.ศ. 2554 - 
2557) จัดสรรเป็นทุนวิจัยทุนละ 200,000 บาท เกิดผลงานวิจัยที่เช่ือมโยงกับบริบทท้องถ่ินจังหวัดสุราษฎร์
ธานี จํานวน 28 โครงการ สร้างนักวิจัย จํานวน 32 คน ในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2558 - 2561) มีการร่วมทุนฝ่ายละ 
3 ล้านบาท รวม 6 ล้านบาท ในทําวิจัยเชิงประเด็น (Issue Based Research) ที่เช่ือมโยงกับบริบทท้องถิ่น ใน 
3 ประเด็น คือ การสร้างองค์ความรู้ในวัฒนธรรมอาหาร การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน และการบริหารจัดการ
เพ่ือท้องถิ่น 

3.3.2 มหาวิทยาลัยร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการพัฒนานักวิจัย
ของประเทศตามโครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers)” ให้เป็น
วิทยากร (นักวิจัยแม่ไก่) ที่มีคุณภาพและสามารถฝึกอบรมนักวิจัย (ลูกไก่) ได้ตามหลักสูตรที่ วช. กําหนด 
เพ่ือให้ได้นักวิจัยที่มีคุณภาพในปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้น 

3.4 การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกแบบร่วมคิดร่วมทํา (Research & 
Partnerships) 
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3.4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) สํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก 3) จัดต้ังศูนย์สนับสนุนวิชาการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน
ท้องถ่ินน่าอยู่ ภาคใต้ตอนบน (ศวภ.มรส.) เพ่ือเช่ือมโยงองค์ความรู้และบุคลากรจากภาควิชาการของ
มหาวิทยาลัยสู่ภาคปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่น 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ต  โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนผ่านทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งทําหน้าที่เป็น ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.)  หรือ “แม่ข่าย” ซึ่งแต่ละแม่ข่าย
จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ลูกข่าย” จํานวน 20 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยที่ ศวภ.มรส. ได้
ทํางานร่วมกับ 5 ศจค. ได้แก่ 1) เทศบาลตําบลขุนทะเล อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เทศบาล
ตําบลกะปาง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 3) องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแสน อําเภอทับปุด จังหวัด
พังงา 4) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่นางขาว อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 5) องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะ
กลาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี โดย มี อปท. ลูกข่ายทั้งสิ้น 118 อปท. ครอบคลุมใน 7 จังหวัดภาคใต้
ตอนบน  

 ครภ.มรส. จะทําหน้าที่สนับสนุนให้ อปท. ลูกข่าย โดยการพัฒนาระบบข้อมูลตําบลโดยใช้
เครื่องมือจากโปรแกรมฐานข้อมูล TCNAP (Thailand Community Network Appraisal Program) 
ประกอบด้วยชุดข้อมูลพ้ืนฐานในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน 7 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลทุนที่แสดงศักยภาพ
ตําบล  ข้อมูลการสื่อสาร  ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ ข้อมูลประชากร ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเศรษฐกิจ
ชุมชน  ข้อมูลการเมืองการปกครอง ในขณะเดียวกันก็จะพัฒนาศักยภาพการวิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติ
พันธ์ุวรรณนาแบบเร่งด่วน หรือ RECAP (Rapid Ethnographic Community Assessment Process) เพ่ือ
สร้าง “นักวิจัยชุมชน” ให้สามารถค้นหาศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนของตนเอง และสามารถพัฒนา
เป็นชุดความรู้เพ่ือนําไปสู่การแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ไปสู่ “ตําบลสุข
ภาวะ” 

 ข้อมูลทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์ และพัฒนาเป็นชุดโครงการ “วิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่า
อยู่” ร่วมกับเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
เพ่ือสร้างงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ (Area Based Research Project) ที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
เหมาะสมกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่นําไปสู่การพัฒนาและสร้างนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ของชุมชน
ท้องถิ่นรวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จัดการความรู้ และเสริมพลังเครือข่ายทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับ
มหาวิทยาลัย 

 3.4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เครือข่ายครู และประชาสังคม เพ่ือขับเคล่ือนการปฏิรูปการเรียนรู้ของจังหวัด              
สุราษฎร์ธานี (Area Based Education Reform) ใน 3 ประเด็นต่อไปนี้  

  1) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือ
การบูรณาการ สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจได้ และการวางแผนแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based Planning) 
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  2) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน โดยการสร้าง “หลักสูตรพุทธทาส
ศึกษา” ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  3) การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Learning Disability; LD) ให้สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 4. พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมด้านกิจการเพื่อสังคม (Engaged Social Enterprise) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีการดําเนินการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมด้าน
กิจการเพื่อสังคมด้วยโครงการ พุมเรียงชุมชน 2 วัฒนธรรม เพ่ือการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
และหลักธรรมทางพุทธศาสนา ในตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และองค์การบริหารส่วนตําบลพุมเรียง  มหาวิทยาลัยได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน  5 ล้านบาท บูรณะ
อาคารเรียนเก่าโรงเรียนวัดโพธารามที่ท่าน “พุทธทาส” เคยศึกษาเล่าเรียนเม่ือคร้ังยังเป็นเด็ก ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน  และเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว  “ย้อนรอยเส้นทางธรรมท่านพุทธทาสภิกขุ” 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมฟ้ืนฟูการทําบุญตักบาตร ในตําบลพุมเรียง 
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน เพ่ือให้คนในชุมชนได้เกิดการต่ืนตัวและรู้สึกร่วม
ในการทําบุญตักบาตรเพ่ือเป็นการสืบทอดพุทธศาสนา  และร่วมมือกับชุมชนมุสลิม เพ่ือสร้างรูปแบบการอยู่
ร่วมกันอย่างผสมกลมกลืนระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมการพัฒนา “วัดตระพังจิก” ซึ่งเป็นจุดกําเนิด
ของคําว่า “พุทธทาส”ด้วยการทําความสะอาด ปรับพ้ืนที่ และซ่อมบํารุงให้วัดตระพังจิก เป็นวัดของชุมชน มี
การระดมทุนในการบูรณะกุฏิเก่าที่เป็นที่พักของท่านพุทธทาส และ กุฏิสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ที่อยู่ในสภาพ
ทรุดโทรม โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 350,000 บาท และจัดงานทอดผ้าป่า
เพ่ือจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และการบูรณะส่วนอ่ืนๆ ที่ทรุดโทรมภายในวัดให้สามารถใช้ประกอบกิจกรรม
ทางศาสนาได้ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เช่ือมโยงแหล่งทุนต่างๆ ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัด
ตระพังจิก โดยการทําโครงการเพ่ือขอสนับสนุนทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ผ่านทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา 
ภายใต้โครงการ Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) จํานวน 200,000 ดอลล่าร์ หรือ
ประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งได้รับการคัดเลือกในระดับประเทศส่งไปแข่งขันในระดับโลก ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา)  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน และสร้างอาชีพ
รายได้ของคนในชุมชน 
 
มาตรการสําคัญที่ใช้ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีมาตรการในการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
ใน 3 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการด้านบุคลากร (Staffing) 2) มาตรการด้านงบประมาณ (Budgeting) 3) 
มาตรการด้านคณะวิชา (University Engagement Scholars) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1. มาตรการด้านบุคลากร (Staffing)  
1.1 ให้บุคลากรทุกคนรู้สึกร่วมกับปรัชญา “สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” และวิสยัทัศน์ 

“มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาคเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” ส่งเสริมค่านิยมหลักองค์กร SRU เพ่ือ
การบรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งมีความหมายดังน้ี  
    S คือ Spirit (จิตมุ่งมั่น) และ Speed (รวดเร็ว)  
    R คือ Responsibility (รู้รับผิดชอบ) และ Rethink (ความคิดใหม่) 
    U คือ Unity (เป็นหน่ึงเดียว) และ Utility (มีประโยชน์)  

1.2 มีหน่วยสื่อสารองค์กร  ช่วยสร้างการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ  มุ่งสร้างความผูกพันของบุคลากร 
สร้างความเข้าใจบทบาทของบุคลากรต่อพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  ทั้งในเชิงกลยุทธ์ 
และการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ผ่านทางหลายช่องทาง เช่น จุลสาร 
“ขุนทะเล” ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและระดับชาติ รายการโทรทัศน์
ท้องถิ่น “แหลงข่าวเช้าน้ี” 

1.3 มีการประชุมให้ผู้บริหารและบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  สัญจร เป็นรายคณะ 
เพ่ือหารือในประเด็น ที่เก่ียวข้องกับ ทิศทาง กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยด้านพันธกิจสัมพันธ์                
มหาวิทยาลัยกับสังคม และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะแปรับปรุงผลการดําเนินงาน ภาคการศึกษา 
ละ 2 ครั้ง 

1.4 มีการมอบรางวัลแก่บุคลากรทุกระดับที่มีผลงานดีเด่น ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม  ทั้งในด้านการบริหารองค์กร การเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุ
บํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

2. มาตรการด้านงบประมาณ (Budgeting) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้ังงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ และแหล่งทุนจาก
ธุรกิจเอกชนและองค์กรท้องถิ่นในรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งทุนภายนอกจากภาคียุทธศาสตร์ได้แก่ 
1) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
2) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
3) สํานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ธุรกิจเอกชน 

3. มาตรการด้านคณะวิชา (University Engagement Scholars) 
จากแนวทาง SRU Model ที่ให้ทุกคณะมีพ้ืนที่รับผิดชอบในการดําเนินพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

กับสังคมโดยให้แต่ละคณะดําเนินการทําแผนกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 1 คณะ 2 อําเภอ ดังน้ี 
 3.1 คณะวิทยาการจัดการ ได้สร้างความร่วมมือกับชุมชนตําบลช้างขวา อําเภอกาญจนดิษฐ์  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือถ่ายทอดแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริและศึกษาดูงาน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ันแล้วคณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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จัดต้ังศูนย์เรียนรู้การลงทุน หรือ SET Investment Center (SET IC) เพ่ือให้บริการข้อมูลและความรู้ด้านการ
ลงทุนที่ครบวงจรแก่นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป  มีสื่อความรู้และหลากหลายช่องทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ 
อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น  
 3.2 คณะพยาบาลศาสตร์ มีความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) นิคมสร้างตนเองขุนทะเลและผู้แทนประชาชนหมู่ 2 เพ่ือร่วมกันดําเนิน
โครงการในเชิงพ้ืนที่ตําบลขุนทะเลซึ่งเป็นที่ต้ังของมหาวิทยาลัยฯ โดยการใช้ Brain Gym ประยุกต์กับท่ารํา
ระบําศรีวิชัย เพ่ือนําไปใช้ในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 
 3.3 คณะนิติศาสตร์ มีความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยคณะได้รับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียของชุมชนมาร่วมมือในการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะนิติศาสตร์กับหน่วยงานต่างๆ 
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ให้คําปรึกษา แนะนําปัญหาทางกฎหมายแก่ชุมชน จัดต้ังคลินิกกฎหมายแก่ชุมชนใน
พ้ืนที่ตําบลขุนทะเล ตําบลคลองน้อย อําเภอเมือง ตําบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน และได้ทําความร่วมมือกับสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สสวท.) โดยอาจารย์คณะนิติศาสตร์ได้ดําเนินรายการ
เวทีชาวบ้านช่วงกฎหมายใกล้ตัวทุกวันอังคาร เวลา 17.10-18.00 น. ทางวิทยุ FM 89.75MHz ซึ่งมีลักษณะ
สนทนาสดตอบปัญหาข้อกฎหมายต่างๆจากทางผู้ฟังทางบ้านในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง  
 3.4 คณะครุศาสตร์ มีความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยประสานความ
ร่วมมือ ในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ ให้กับครูประจําการ และครูประจําการที่สอนรายวิชาไม่ตรง
กับสาขาที่สําเร็จการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง  
 3.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมกับ
หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอาทิเช่น 
โครงการศึกษาส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชุมชน ตําบลขุนทะเล และตําบลมะขามเต้ีย อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะได้ร่วมมือกับภาคีในพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการสํารวจข้อมูลทางด้านสุขภาพของคน
ในชุมชน 
 3.6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เพ่ือการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน เช่น โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาป่าชายเลนโดยนําผลจากการสํารวจและ
ประชุมวางแผนร่วมกับผู้นําชุมชน เพ่ือดําเนินโครงการ โดยมีการประสานผู้นําชุมชนเพ่ือร่วมกําหนดรูปแบบ
และแนวทางในการดําเนินโครงการ ทั้งน้ีผู้รับผิดชอบโครงการและผู้นําชุมชน สมาชิกชุมชนได้มีการกํากับ
ติดตามผลการดําเนินการ และมีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
 3.7 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ได้สร้างความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
กับสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพสุราษฎร์ธานี เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งกับ
ชุมชนท้องถิ่นในการนําความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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 บทสรุป 
 การทํางานวิชาการเพ่ือสังคมเป็นการทํางานที่สนองตอบตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ซึ่งอยู่ใกล้ชิดชุมชนและเป็นที่พ่ึงของชุมชนท้องถิ่นมาโดยตลอด  บุคลากร อาจารย์ได้เรียนรู้ และยกระดับใน
การทํางานในพันธกิจ “การบริการวิชาการแก่สังคม” เป็นการทํางานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคมที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างต่อเน่ืองและสามารถประเมินตัวช้ีวัดในการพัฒนาได้  ต่างกับการทํางาน
แบบเดิมที่เน้นการจัดการในรูปแบบกิจกรรมเฉพาะคราว (Event) แล้วเลิกรา  ซึ่งไม่ค่อยมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพของชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

________________________________ 
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       ประวัตยิอ 

       ดร.สีลาภรณ บัวสาย 
การศึกษา 

• รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิมอันดับ 1)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• M.A. in International Development Education (Stanford University, 

U.S.A.)   
• Ph.D. in Education Policy and Foundations (Florida State University, U.S.A) 

ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน 
• สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาต ิ
• รองผูอํานวยการดานงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที ่

สถานที่ติดตอ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ที่อยู ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท  02-278-8236  โทรสาร  02-278-8225 
อีเมล  silaporn@trf.ro.th, silapornb@gmail.com 
ความเชีย่วชาญพิเศษ 

• Research management covering the fields of community empowerment, education, local 
history, decentralization, land and water resource management at local level, area-
based development.  

ผลงานสําคญั 
• Influencing policy, implementation, budgetary support of several ministries relating to 

poverty alleviation, decentralization, and community empowerment, resulting in 
significant growth of the work on community strengthening in Thailand 

• Conflict management in the case of Pak Panang Dam and Pak Mun Dam, using 
research management as a tool to find solution to the conflcts 

• Engineering the movement of research in Rajabhat Universities to shift their research 
focus to more engagement in local community 

• Initiating Area-Based Collaborative Research as a new research management paradigm 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสูงสุดที่ไดรับ 
 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.) 
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ประวัติย่อ 

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรนัดร์ 
ข้อมูลสว่นตัว 

ตําแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย ์
ที่ทํางานปัจจุบัน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
60/50 หมู่ 3 ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

โทรศัพท ์ : 08-9801-9597 
ไปรษณีย์อิเลคทรอนกิส ์ : kitti.b@rmutsb.ac.th   kittihuntra@hotmail.com 

 
การศกึษา 

ปี พ.ศ. : วุฒกิารศกึษา/สาขาวิชา/สถาบัน/ประเทศ 
2531 : วท.บ. เกษตรศาสตร ์(พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
2535 : วท.ม. เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ประเทศไทย 
2556 : ปร.ด. การปรับปรุงพันธ์ุพืช  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 

 
ประวัติการทํางาน 

เดือน/พ.ศ. : ตําแหน่ง/สังกดั 
มิถุนายน 2535 : อาจารย์ 1 ระดับ 4 / สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลําปาง/สถาบัน

เทคโนโลยรีาชมงคล 
กรกฎาคม 2542 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต

พระนครศรอียุธยา 
กันยายน 2555 - ปัจจุบัน : รองศาสตราจารย ์/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ตุลาคม 2554 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยอธิการบด ี
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ระบบ กลไก มาตรการ และภาวะการน า ที่เอื้อต่อการท างานวิชาการเพื่อสังคม: 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ และ ดร. ธารนี นวัสนธ ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

บริบทของพ้ืนที่และสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่จัดตั้งเมื่อ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เป็น
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้น
การปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่
สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อ
ด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีพ้ืนที่จัดการศึกษา 4 แห่ง 
ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรี ในปีแรกของโครงการวิจัยนวัตกรรมเพ่ือ
สังคมและชุมชน ได้ด าเนินงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางมหาวิทยาลัย จึงขอกล่าวถึง
เฉพาะบริบทพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศ  มีแม่น้ าไหลผ่าน 
4  สาย ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าลพบุรี และแม่น้ าน้อย  และมีล าคลองสาขาหลายสายเชื่อมโยง
กัน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีโครงการชลประทานครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรเกือบทั้งจังหวัด 
ท าให้อยุธยามีศักยภาพสูงในด้านการเกษตร โดยเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญของประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อดีตเป็นที่ตั้งราชธานีเก่าของไทย มีวัดและโบราณสถานส าคัญจ านวนมาก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดก
โลก จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ส าคัญของประเทศ  

การที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพ้ืนที่ตั้งใกล้กรุงเทพมหานคร การเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟ 
และทางเรือ จึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคอีสานและภาคเหนือ ท าให้
ได้รับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานตามนโยบายการส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก มีการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ถึง 5 แห่ง ในปี 2557 มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 
2,400 โรง มีการจ้างแรงงานกว่า 270,722 คน ในปี 2555 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial 
Product หรือ GPP ) มีมูลค่า 328,259 ล้านบาท จ านวนเงินรายได้ต่อหัว 377,243 บาท/ปี/คน โดยรายได้ส่วน
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ใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงถึง 220,723 ล้านบาท  หรือคิดเป็น 67.24 % ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในจังหวัด ในขณะที่ภาคเกษตรกรรม อยู่ล าดับที่ 4 มีมูลค่าเพียง 13,566 ล้านบาท คิดเป็น 4 % 
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในจังหวัด  ฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดจึงอยู่กับภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก 
ท าให้ทรัพยากร เช่น ที่ดิน น้ า และแรงงาน กลายเป็นปัจจัยการผลิตที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น  พ้ืนที่
การเกษตรเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม กรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากินกลายเป็นของนายทุนในพ้ืนที่และนอก
พ้ืนที่ เกษตรกรส่วนใหญ่จึงกลายสภาพเป็นผู้เช่าที่ดินท ากิน ขณะเดียวกันยังเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาค
เกษตรกรรมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างถิ่นเข้ามาท ากินและพักอาศัยในจังหวัด เกิด
สภาพสังคมที่ซับซ้อน มีการซ้อนทับของสังคมชนบทกับสังคมเมือง ครอบครัวและชุมชนมีลักษณะผสมผสานกัน 
เช่น สมาชิกในครัวเรือนจะมีทั้งที่อยู่ในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม มีการขยายตัวของชุมชนเมือง เกิดสภาพ
ชุมชนที่มีความขัดแย้ง การเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมยังท าให้เกิดผลกระทบในหลายลักษณะ ได้แก่ ปัญหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น น้ าเสีย ดินเสื่อมสภาพ ปัญหาขยะ ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร
ระหว่างภาคเกษตรกับอุตสาหกรรม และระหว่างคนในท้องถิ่นกับประชากรแฝง ปัญหาการรุกล้ าแย่งชิงพ้ืนที่
ระหว่างชุมชนกับแหล่งโบราณสถาน ปัญหาการขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมที่ไร้ระเบียบและทิศทาง 
ปัญหาหนี้สินและต้นทุนการผลิตของเกษตรกร  

แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้
ดังนี้ “อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล” จึงสะท้อนถึงความส าคัญของนโยบายจังหวัดในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเน้นภาคการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในภาคการเกษตร ส่งเสริมการผลิตที่
ปลอดภัย ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเป็นอาชีพเสริม ส่วนการท่องเที่ยวในชนบท มีการส่งเสริมกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยอาศัยศักยภาพและทรัพยากรในพ้ืนที ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพ่ือชุมชน สังคมและนานาชาติ” และก าหนดบทบาทด้านวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน โดยใช้กลไกและการมีส่วนร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและการน าพาชุมชน
ไปสู่สังคมอุดมปัญญา ภายใต้บริบทของพ้ืนที่ การประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยของจังหวัด คงต้องเผชิญกับความ
ท้าทายจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความคาดหวังจากชุมชน สังคม ดังนั้นระบบ กลไก มาตรการ และ
ภาวะการน าที่เอ้ือต่อการท างานวิชาการเพ่ือสังคม จึงเป็นสิ่งส าคัญที่มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาเพ่ือหารูปแบบการ
ท างานวิชาการที่เหมาะสมและสอดคล้องกันทั้งบริบทของมหาวิทยาลัยและสังคมโดยเฉพาะในพ้ืนที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนแนวคิด ระบบ กลไก และแนวทางในการท างานของหน่วยวิจัย
นวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ด าเนินงานในปี 2557 เป็นปีแรก 
เพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เข้มแข็ง ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบการจัดการงานวิจัย
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เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา โดยการสนับสนุนทุนวิจัยตามโครงการมุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ  ปี  2557 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน จากเครือข่ายองค์กร
บริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) 

ลักษณะการด าเนินงาน 

การด าเนินงานเป็นไปในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) เพ่ือมุ่งพัฒนาระบบ กลไก 
และมาตรการ และการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ ใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือแก้ไขปัญหา/
ความต้องการพัฒนาพ้ืนที่ และพัฒนาทักษะการวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่แก่นักวิจัย โดยน ากรอบแนวคิดและ
ประสบการณ์การวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area Based Collaborative Research) ของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยเป็นแบบอย่าง ร่วมกับวงจรคุณภาพ (PDCA cycle) วางระบบการท างานในเชิงยุทธศาสตร์ใน
งานบริการทางวิชาการโดยก าหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ทุกคณะก าหนดพ้ืนที่ระดับต าบล
เป็นพ้ืนที่ท างาน และใช้วิธีการศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ก าหนดแผนการท างาน โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็นผู้ประสานงานและถอดบทเรียนเพ่ือสร้างความรู้ในการท างาน มีการเชื่อมต่องานบริการทางวิชาการกับ
งานวิจัย โดยใช้กลไกการให้ทุนวิจัยของกองทุนส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัยร่วมกับทุนนวัตกรรมเพ่ือสังคม
และชุมชน จากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ก าหนดมาตรการสนับสนุนทุนวิจัย โดยมีหน่วย
วิจัยนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการ เพ่ือเรียนรู้กลไกการจัดการและพัฒนาวิธีการ
ท างาน ตามกิจกรรมตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ การประกาศทุน การปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย การท า
สัญญารับทุน การติดตามความก้าวหน้าการวิจัย การพัฒนานักวิจัยระหว่างท างานวิจัย การตรวจสอบคุณภาพ
ผลงานวิจัย การเผยแพร่และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ตลอดจนการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา  
โดยด าเนินงานวิจัยในพ้ืนที่ต าบลสามเรือน อ าเภอบางปะอิน ต าบลทับน้ า อ าเภอบางปะหัน และต าบลช้างใหญ่ 
อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ข้อเรียนรู้กลไกการจัดการที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย 

 การวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาโจทย์วิจัย   

ได้พัฒนารูปแบบการท างานเชิงบูรณาการงานวิจัยกับงานบริการทางวิชาการ โดยน าเครื่องมือการศึกษา
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม จากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือท้องถิ่นมาปรับใช้ โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยจากทุกคณะร่วมลง
พ้ืนที่ชุมชนเป้าหมาย ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาพ้ืนที่ ร่วมกับผู้น าชุมชน โดยความร่วมมือ
กับองค์การบริหารส่วนต าบล  และจัดประชุมทบทวนผลการศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับนักวิจัย เพ่ือก าหนดเป็นโจทย์วิจัยและประกาศรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย (concept paper)  ให้นักวิจัยที่สนใจได้เสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน  
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วิธีการนี้ท าให้นักวิจัยได้ลงพ้ืนที่สัมผัสกับสภาพจริงของชุมชน และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาเป็นโจทย์วิจัย นักวิจัยต่างคณะได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันระหว่างนักวิจัย และลงพ้ืนที่
ร่วมกันต่อเนื่องเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาเชิงลึกก่อนท าข้อเสนอโครงการวิจัย ซึ่งวิธีการนี้นอกจากได้ทราบปัญหาเพ่ือ
การวิจัยแล้วยังได้หัวข้อหรือประเด็นในการจัดท าโครงการบริการทางวิชาการของคณะแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผลการ
ท างานจะเป็นตัวอย่างแก่คณะต่างๆ ในการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้ทุกคณะก าหนดพ้ืนที่
เป้าหมายเพื่อบริการทางวิชาการแบบบูรณาการ 

การน าเสนอแนวคิดการวิจัยเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาและเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเป็นข้อเสนอ
โครงการวิจัย (full proposal) ท าให้นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ิมมุมมองสภาพ
ปัญหาและวิธีการแก้ไขให้รอบด้านมากขึ้น การรับฟังการน าเสนอและข้อเสนอแนะทั้งงานของตนเองและเพ่ือน
นักวิจัยโครงการอ่ืน ท าให้นักวิจัยได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิด การวิเคราะห์โจทย์ และการเสนอแนววิธี
แก้ปัญหา เพ่ือเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยครั้งต่อไป 

การพัฒนานักวิจัยระหว่างด าเนินงานวิจัย 

ได้พัฒนารูปแบบการพัฒนานักวิจัย โดยให้นักวิจัยเรียนรู้จากการท าวิจัยด้วยการถอดบทเรียนการท างาน
และสรุปบทเรียนร่วมกันเป็นระยะๆ ซ่ึงท าให้นักวิจัยได้ทบทวนการท างานของตนเองและยังเป็นการสร้างเครือข่าย
นักวิจัยที่อยู่ต่างคณะ การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการท างาน ท าโดยร่วมกับศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งวิธีการนี้ท า
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยด้วยกันเอง และเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัย ผู้ประสานงานหน่วยวิจัย 
และผู้ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ซึ่งนอกจากได้ความรู้จากการท างานยังเป็นการติดตามงานโครงการย่อย เพ่ือ
รวมเป็นผลการท างานของโครงการใหญ่ส าหรับรายงานแหล่งทุนต่อไป  

การถอดบทเรียนการท างานร่วมกัน พบว่า นักวิจัยของมหาวิทยาลัยจากคณะสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เมื่อพบปัญหาจากพ้ืนที่มักมีการวิเคราะห์และสนใจเฉพาะตัวแปรที่ส าคัญออกมาศึกษา จึงท าให้เห็นถึง
ความชัดเจนของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา การวิจัยจึงจ ากัดการเก็บข้อมูลเฉพาะงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจละเลย
บริบทหรือปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ส่วนนักวิจัยจากคณะ
สายสังคมศาสตร์ เมื่อพบปัญหาจากพ้ืนที่มักมองภาพรวมซึ่งมีความซับซ้อน ท าให้ตัวแปรที่ศึกษาและการออกแบบ
วิธีวิจัยไม่ชัดเจน แต่สามารถดึงการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ได้อย่างดี การเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรอบแนวคิดของ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ชักน าให้นักวิจัยสรุปบทเรียนร่วมกันว่า “บริบทของชุมชนด้าน เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ปัญหาของพ้ืนที่จึงเป็นปัญหาร่วม ซึ่งต้องมีกระบวนการค้นหา วิเคราะห์
สาเหตุ และออกแบบวิธีวิจัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน การวิจัยนอกจากได้ความรู้เป็นเรื่องๆ เพ่ือ
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แก้ปัญหายังต้องให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อม เงื่อนไขต่าง ๆ และการวัดการเปลี่ยนแปลง โดยเชื่อมโยงความรู้
แต่ละเรื่องเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน อันจะส่งผลต่อเป้าหมายสูงสุดของการท างาน” 

 ภาคี เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

 การท างานเชิงพ้ืนที่ พบว่า ในพ้ืนที่มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งใน
ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และกระทรวง แต่ละหน่วยงานมีการจัดตั้งมวลชน เก็บรวบรวมข้อมูล และรายงานผล
กับหน่วยงานต้นสังกัด มหาวิทยาลัยก าลังเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ลงไปท างานในพ้ืนที่ รูปแบบการท างานอย่างไร
จึงไม่เกิดความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่โดยตรง จึงเป็นค าถามที่ต้องหาค าตอบเพ่ือทบทวนการท างาน
ตลอดเวลา นักวิจัยจึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ไม่ใช่พัฒนากร ไม่ใช่สมาชิก อบต. ฯลฯ พันธกิจทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับการทบทวนและตอบค าถามในการท างาน ดังนั้นนักวิจัยที่
ท างานในพ้ืนที่ต้องมีความชัดเจนว่าเรื่องที่ท าเป็นปัญหาของใคร ต้องการข้อมูลและองค์ความรู้อะไรในการน าไปสู่
การตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้เดิมที่มีอยู่ร่วมกับเจ้าของปัญหาและผู้เกี่ยวข้อง จะท าให้
เห็นว่าเป็นปัญหาของใคร ยังขาดความรู้อะไร ที่จะน ามาซึ่งการแก้ปัญหา หรือเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหา และ
น าไปสู่การน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ซึ่งการสร้างกลไกเพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างภาคี เครือข่าย จึงต้องมี
จุดเหมาะสมในการมีส่วนร่วม และต้องมองเห็นเป้าหมายรวมร่วมกันเพ่ือให้ทุกฝ่ายร่ว มกันท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การท างานร่วมกับภาคี เครือข่าย ในระยะแรกมักเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ส่วนตัวและไม่ครบทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลไกการจัดการหนึ่งที่ใช้ คือ การร่วมกับศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และเครือข่ายนักวิจัยท้องถิ่นจัดประชุมเสวนาในประเด็นกว้างๆ ที่รับรู้ร่วมกันได้ เช่น 
สถานการณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเชิญหน่วยงานระดับพ้ืนที่และระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม มีการ
น าเสนอข้อมูลและข้อวิเคราะห์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมอภิปราย ซึ่งกระบวนการนี้น าไปสู่การท าความรู้จักกัน
ระหว่างนักวิจัยกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ในการติดต่อประสานงานขอข้อมูลและร่วมกันท างานใน
ระยะต่อไปและยังสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์ของจังหวัดที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันท างานในอนาคต 

สรุปผลและการท างานในระยะต่อไป 

การขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เข้มแข็ง นอกจากความรู้ทางวิชาการ ปัจจัยส าคัญ
ที่น าไปสู่ความส าเร็จ คือ การจัดการความสัมพันธ์ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้นระบบ กลไก มาตรการ และ
ภาวะการน าแบบเดิมที่เน้นความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การสร้างความรู้ในการ
ท างาน และการปรับระบบ กลไก มาตรการ เพ่ือจัดการกับความสัมพันธ์ทีล่ึกลงระดับคณะ เพ่ือกระจายการท างาน
ตามพ้ืนที่ตั้งของคณะและตรงตามศาสตร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ 
พร้อมกับการจัดการความสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการ
ท างานเป็นปัจจัยส าคัญ  ในปีแรกของการท างานได้เรียนรู้กระบวนการจัดการต้นทาง และอยู่ระหว่างทางของการ
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ท างาน ดังนั้นงานในระยะต่อไปจึงมีทั้งการเรียนรู้วิธีการท างานและแสวงหาเครื่องมือการท างานใหม่ๆ ในการ
จัดการระหว่างทางและปลายทางของการวิจัย เพ่ือหารูปแบบการท างานที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย
และบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งมีความแตกต่างกันกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ พร้อมทั้งยกระดับการท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จาก
ข้อมูลบริบท สถานการณ์ และสภาพปัญหาของพ้ืนที่ที่เป็นปัญหาร่วมกันในระดับจังหวัด และศึกษานโยบายจาก
ภาครัฐที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เพ่ือให้พ้ืนที่ได้เตรียมพร้อมเพ่ือปรับตัวและพัฒนา ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทาย
และส่งสร้างผลสะเทือนในระดับที่กว้างขวางข้ึน 

ขอขอบคุณ 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ที่สนับสนุนทุนวิจัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สถาบันคลังสมองของชาติ และเครือข่ายวิจัยนวัตกรรมเพ่ือสังคม ชุมชน ที่ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะการท างาน 
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากลไกการจัดการภายในมหาวิทยาลัยฯ  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และเครือข่ายนักวิจัยท้องถิ่น สกว. ชุมชน อบต. หน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่  และนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการ และ ที่ปรึกษาโครงการ  รศ.ดร.เอ็จ สโรบล  
รศ.ดร. เทิดชาย ช่วยบ ารุง ที่ให้ค าแนะน าปรึกษาจนงานลุล่วงอย่างดี 
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ภาพที 1  การศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายให้นักวิจัยทุกคณะลงพ้ืนที่
ร่วมกัน และนักวิจัยลงหาข้อมูลสถานการณ์ในพ้ืนที่ตามประเด็นที่นักวิจัยสนใจ 

ภาพท ี2 การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนชุมชนร่วมให้ข้อเสนอแนะ ได้
โครงการย่อยจากทุกคณะที่มีเป้าหมายร่วมกัน 

ภาพที่ 3 การประชุมนักวิจัยเพือเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และข้อมูลของโครงการย่อยประกอบรวม
เป็นชุดโครงการในพ้ืนที่ 
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ภาพที 5 การสร้างความเข้าใจแก่นักวิจัยถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย
การศึกษาดูงานในพ้ืนที่ ต. แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

ภาพที 4 การถอดบทเรียนการท างานและสรุปบทเรียนร่วมกัน ซึ่งนักวิจัยได้ทบทวนการท างาน
ของตนเองและเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่อยู่ต่างคณะ 
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ภาพที่ 6  นักวิจัยลงพ้ืนที่และมีกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน ต าบลสามเรือน อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ไ ํ ี่ ื้  ํ ิ ื่ ัระบบ กลไก มาตรการ และภาวะการนําทีเอือตอการทาํงานวิชาการเพือสังคม
กรณีศึกษา: มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภมิกรณศกษา: มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสุวรรณภูม

มทร สวรรณภมิ กับงานวิชาการเพ่ือสังคมมทร.สุวรรณภูม กบงานวชาการเพอสงคม

• จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2548   ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีุ

• วิสัยทัศน ์“มหาวิทยาลัยช้ันนําด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชุมชน สังคมและ
นานาชาติ”นานาชาต

• นโยบายอธิการบดี 

“ให้มีบทบาทด้านวิชาการที่ตอบสนองความ ปน็ไป ล ความต้องการของชมชน ต้อง– “ใหมบทบาทดานวชาการทตอบสนองความเปนไปและความตองการของชุมชน ตอง
รับรู้ปัญหาทุกข์ - สุขของชุมชน ช่วยแก้ปัญหาของชุมชน รวมท้ังมีส่วนร่วมกับ
จังหวัดและองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนา “จงหวดและองคกรปกครองสวนทองถนในการพฒนา 

– “พัฒนาองคค์วามรู้ด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม
 ึ ป ั ป ั ิ ้ / ิ  ิ่ ัชุมชน รวมถงการปรบปรงุพฒนาคุณภาพสนคา / บรการ ตลอดจนการเพมพูนทกษะ

ของพนักงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
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จดุเริม่ต้น...... • ตัวช้ีวัด  กพร. ุ
– การขยายผลงานวิจัย

– กระบวนการมีส่วนร่วม

– โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตข้าวโพดเทียน

การวิจัย
สรา้งองค์ความรู้ใหม ่

องค์ความรู้ใหม่

ความรู้ทีม่อียู่เดิมจาก
เอกสารและประสบการณ์

วิธีการใหม่/เทคโนโลยีใหม่/
ิ ั ์ใ ่

ู
ประยุกต์

สังเคราะห์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จเอกสารและประสบการณ ผลิตภัณฑ์ใหม่

ทดสอบการจัดการความรู้ และวิจัย

ตวชวดความสาเรจ

ผลผลิต
วธิีการ/เทคโนโลยี/กระบวนการ

ผลิตท่ีเหมาะสม

- ผลงานวจิัยตีพิมพ์เผยแพร่
- เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ั ์
บริบทของพื้นที่ สภาพและปัญหาการผลิต ความต้องการ

่

ผลลัพธ์
- มีการนําผลงานไปใชป้ระโยชน์แก้ปัญหาได้

ของชุมชนภายใต้การวิเคราะห์ปัจจัยร่วมกันของผูเ้กี่ยวข้อง
มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพ่ือ วางแผน ทํางาน  และติดตาม

ประเมนิผลร่วมกัน 

ผลกระทบ
- ชุมชนมีการพัฒนาต่อเน่ือง ย่ังยืน

ประเมนผลรวมกน 

มาตรการทางสังคมมาตรการทางสงคม
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  

–  คน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
้ ็ ั่ ื–  ชุมชน ความเข้มแข็ง ความยังยืน

• การทํางานที่ม่งเน้นผลสัมฤทธ์ในระบบราชการ• การทางานทมุงเนนผลสมฤทธในระบบราชการ
• ความรับผิดชอบของสังคมในภาคธุรกิจุ
• สังคมในมหาวทิยาลัย แยกตัวออกจากสังคม (อยู่บน

ไ ้ ้ ้ ั ึ้ ้หอคอย/ไม่รู้ร้อนรู้หนาว/วจิัยขึนหิง) 
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กระแสร์ จากวงการกระแสร........จากวงการ...

• หนึง่จังหวัดหนึง่มหาวทิยาลัย

• ป ิ ึ• การประเมินคณุภาพการศึกษา

• การเข้าส่ตําแหนง่ทางวชิาการการเขาสูตาแหนงทางวชาการ

• มหาวิทยาลยัเพ่ือสังคม ชุมชน

• พันธกจิสัมพันธ์มหาวทิยาลัยกบัสงัคม

มทรส. จะเตรียมตัวเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลง
อย่างไร การทํางานเชิงรกุจะทําอย่างไร

ทิศทางงานบริการวิชาการตามแผนยทธศาสตร์ทศทางงานบรการวชาการตามแผนยุทธศาสตร
วางแผนทํางานอย่างเป็นระบบ.........

• ร่างเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบ 4 (พ.ศ. 2559-2563)
การตรวจประเมิน มทรส  ประเมินปี 2561 (ใช้ผล 3 ปีย้อนหลัง 2558-2560) 

 ด้านความสัมพันธ์กับชมชน/สังคม 2 ตัวบ่งช้ี–  ดานความสมพนธกบชุมชน/สงคม 2 ตวบงช

•  การบริการวิชาการท่ีส่งผลต่อสถานศึกษา 

•  การบริการวิชาการท่ีส่งผลต่อชุมชน/สังคม

• เกณฑ์ประเมิน สกอ  เน้นกระบวนการ  และผลลพัธ์• เกณฑประเมน สกอ. เนนกระบวนการ  และผลลพธ

– การบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถวัดความสาํเร็จได้

– มีความร่วมมือระหว่างคณะที่ดําเนินการในชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย โดยการ
มีส่วนร่วม ให้เกิดความเข้มแข็งและดํานินการต่อเนื่อง เกิดเครือข่ายหน่วยงานมสวนรวม ใหเกดความเขมแขงและดานนการตอเนอง เกดเครอขายหนวยงาน
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การเรียนการสอนนัน้ ตอ้งเช่ือมโยงไปกับเป้าหมายในการการเรยนการสอนนน ตองเชอมโยงไปกบเปาหมายในการ
เรียนรู้ของนักศกึษา และต้องสอดคล้องกับความต้องการ

ของชมชนสังคมด้วย

ี

ของชุมชนสงคมดวย

การเรยีน
การสอน

บริการ
ทําวิจัยร่วมกัน 

พัฒนาโจทย์และวิธีการท่ี
กิจกรรม ต้องให้ชุมชน/สังคม
มีส่วนร่วมท้ังในการออกแบบ 

ทาง
วิชาการ

การวิจัยครอบคลุมทั้งในเชืงวิชาการ
และประเด็นของชุมชน

บริหารจัดการ และทํางาน
ร่วมกัน

คํานึงถึงและยอมรบั
คณค่า (values) วัฒนธรรม (culture) ความร้และทักษะของชมชน/สังคม (knowledge and skills) คุณคา (values) วฒนธรรม (culture) ความรูและทกษะของชุมชน/สงคม (knowledge and skills) 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุ ุ
 เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา /60 พรรษา

Input Process Op+Oc+Imp p

โ ี่ ี ผลต่อชมชน/สังคม ผลต่อคณะ/โครงการทด

• วิเคราะห์ความ
ต้องการ

บูรณาการ

• การมีส่วนรว่มของ
ชมชน

ผลตอชุมชน/สงคม
(Oc)

• พึ่งตนเองได้

ผลตอคณะ/
มหาวิทยาลัย (Oc)

• พัฒนาหลักสตรตองการ

• มีเป้าหมายชัดเจน

• รู้ว่าใครทํา ทํากับ

ชุมชน

• การวิจัย

• การเรียนการสอน

พงตนเองได

• มีคว่ามเข้มแข็ง

• แข่งขันได้

พฒนาหลกสูตร

• พัฒนาเอกสาร/
ตําราู

ใคร ทําอย่างไร ทํา 
ท่ีไหน

• วัดผลสําเร็จได้

• องค์ความรู้ สห
วิชาการ ข้ามคณะ

• ทําต่อเน่ือง 
เข้มแข็ง ยั่งยืน

• พัฒนาตําแหน่งทาง
วิชาการ

• ชื่อเสียง• วดผลสาเรจได

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการที่เสนอขอุ
งบประมาณต้องแสดงตัวชี้วัด Oc ด้วย

195



องค์ประกอบของโครงการสําคัญ 
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา /60 พรรษา

• มีโครงการย่อยท่ีสร้างการเปล่ียนแปลง (คุณภาพชีวิตดีข้ึน สิ่งแวดล้อมดีข้ึน เข้มแข็ง ุ
พึ่งตนเองได้ แข่งขันได้) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และมีการบูรณาการ  (อย่าง
น้อย คณะละ 1 ชมชน)นอย คณะละ 1 ชุมชน)

•  มีการถอดบทเรียนร่วมกันในโครงการย่อยและระหว่างโครงการ (KM)

•  มีโครงการนําเสนอผลงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้รับ
ประโยชน์ ภาคีเครือข่าย (KM) 

•  มีการติดตามประเมินผลร่วมกัน (ผลที่เกิดกับสถาบัน +ชุมชน/องคก์ร/สังคม)

ี ั ้ โ•  มีการพัฒนาผู้ทําโครงการ 

กําหนดบทบาท/หน้าทีข่องหนว่ยงานกาหนดบทบาท/หนาทของหนวยงาน

การต่อยอด การตอยอด 
ส่งต่อความรู้ พื้นที่ทาํงาน

การติดตามประเมินผล
และพัฒนาตัวชี้วัด

โจทย์จากพ้ืนที่การถอดและสรุป How to…..
บทเรียนร่วมกัน tools.

Learning by doing

การมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน/ภาคีการแลกเปลี่ยน ุ

ประสบการณ์ระหว่างชุมชน

บูรณาการศาสตร์ 
ข้ามคณะ

บูรณาการพันธกิจ
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การเช่ือมงานบริการวิชาการกับการวิจัยการเชอมงานบรการวชาการกบการวจย

• ผลผลติการวิจัย
ิ ั ื่ ้ ์ ้– วิจัยเพือสร้างองค์ความรู้

– วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

• ผลสําเร็จของการวิจัย
– การตีพิมพ์/การจดสิทธิบัตร

– การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยการใชประโยชนจากผลงานวจย

การประเมินความสาํเร็จของการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์จะทําอย่างไร 
ผลการประเมินส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี
แม่แบบการทํางานวิจัยที่นําไปสู่การใช้ประโยชน์

• กําหนดขอบเขตพื้นท่ี 

• สอดคล้องกับ นโยบายมหาวิทยาลัย
– บทบาทด้านวิชาการทีต่อบสนองความต้องการของชมชน/สังคม– บทบาทดานวชาการทตอบสนองความตองการของชุมชน/สงคม

– บูรณาการร่วมกับงานบริการวิชาการ/การเรียนการสอน/ศิลปวัฒนธรรม

• ทํางานเชิงรุก  พันธกิจเพื่อสังคม

• มีแหล่งทน• มแหลงทุน
บริหารจัดการอยา่งไร ในบริบทของมหาวิทยาลยั
สร้างและนาํความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาตาม
ความต้องการของชุมชน/สังคมุ

197



โครงการม่งเป้าตอบสนองความต้องการพฒันาประเทศ  ป ี๒๕๕๗โครงการมุงเปาตอบสนองความตองการพฒนาประเทศ  ป ๒๕๕๗
กลุ่มเร่ืองนวัตกรรมเพ่ือสงัคมและชุมชน

โครงการ “การปรับปรุงระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่
จังหวดันนทบรี สพรรณบรี และพระนครศรีอยธยา”จงหวดนนทบุร สุพรรณบุร และพระนครศรอยุธยา

ป้  เปาหมาย 
ผลงานวจิัยของมหาวิทยาลัย เป็นประโยชน์สามารถใช้แก้ปัญหา พัฒนาตามความ

้ ่ตอ้งการของพืนที 

 วัตถุประสงค์ุ
พัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัย 

พัฒนานักวิจัยพฒนานกวจย

สร้างความร่วมมอื ภาคี เครือข่าย

หนวยวิจัยนวตักรรมเพื่อสังคมและชุมชน

งานบริการวิชาการ
โครงการยกระดับคณภาพ

งานวิจัย
่โครงการยกระดบคุณภาพ

ชีวิต ชุมชน สังคม 
(1 คณะ 1 ตําบล)

แผนงานวิจัยบูรณาการเพือ
พัฒนาพื้นท่ี 

คณะ 3R&I 
Unit

- พัฒนาคน (นักวิจัยและพัฒนาผูประสานงาน
ระดับคณะ)
ั ไ ั

คณะ 1พ้ืนทีท่ํางาน- พัฒนากลไกการจัดการ
- พัฒนาเครื่องมือการทํางาน
ั   ื่ ั ื้ ี่

คณะ 2
- พัฒนาชุดความรูและขอมูลเพือพัฒนาพืนที
- สรางภาคี เครือขาย

นักวจิัย  นักฝกอบรม นักพัฒนา นกวจย  นกฝกอบรม นกพฒนา
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คาถา 3 ขอการจดัการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยคาถา 3 ขอการจดการงานวจยของมหาวทยาลย
สูการวิจยัเชงิพ้ืนท่ีู

เนนการจัดการเพือ่ใหเกิด outcome ดวยกฏ 3 ขอเนนการจดการเพอใหเกด outcome ดวยกฏ 3 ขอ
1. การจดัการใหผลงานวิจยัมีคณภาพตั้งแตการตั้ง1. การจดการใหผลงานวจยมคุณภาพตงแตการตง

โจทย  การติดตามความกาวหนา และการตรวจสอบ
คุณภาพผลงาน 

ั้ ํ  ใ ป ใช ี้ ใ  ํ ไ2. ตังคําถามวาใครเปนผูใชผลงานนี และใชทําอะไร

3. Connect, connect, connect

ดร. สลีาภรณ  บัวสาย,   สกว.

ั ิ ั   How toการจดการงานวจย  How to…………

ตนทาง กลางทาง ปลายทาง
การศึกษาบริบท และ
วิเคราะหปญหา /ความ

 การสรางความเขาใจ 
รวมกัน

การตรวจสอบคุณภาพ
ผลงานวิจัยวเคราะหปญหา /ความ

ตองการพัฒนาของ
ชมชน/สงัคม 

รวมกน
 การพัฒนานักวิจัย
 การติดตามความกาวหนา

ผลงานวจย
การเผยแพรผลงานวิจัย
การสรางขวัญกําลังใจแกชุมชน/สงคม 

การพัฒนาโจทยวิจัย
และขอเสนอ

 การตดตามความกาวหนา
งานวิจัย
 การมีสวนรวมของชมชน/

การสรางขวญกาลงใจแก
นักวิจัย
การผลักดันใหเกิดการใช

โครงการวิจัย
การจัดสรรทุนวิจัย

 การมสวนรวมของชุมชน/
สังคม
 การสรางภาคี 

การผลกดนใหเกดการใช
ประโยชน
 การประเมินผลสําเร็จและุ  การประเมนผลสาเรจและ
การประชาสัมพันธ

เรียนรูวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชทํางาน   Learning by Doing199



เครื่องมือที่ใช้ในการทํางานเครองมอทใชในการทางาน

• การศกึษาชมุชนแบบมีส่วนร่วม

์ ์ ้ ่• การวิเคราะห์สถานการณ์พืนทีกับทิศทางการปรับตัวของชุมชน

• ั โ ์ ิ ั ้ โ ิ ั• การพฒนาโจทยวจยและขอเสนอโครงการวจย

• การประกอบรวมเป็นชดโครงการการประกอบรวมเปนชุดโครงการ

• การติดตามความก้าวหน้าการวิจัย

• การเช่ือมโยงข้อมูลโครงการย่อย

การศกึษาชมุชนแบบมีส่วนร่วม

้ ่ ้ ่ ้ ่กําหนดพื้นทีเ่ป้าหมายให้นักวิจัยทุกคณะลงพื้นทีร่่วมกัน กําหนดประเด็นวิจัยในพื้นที่ตาม
สภาพปัญหาและความต้องการพฒันาของพื้นที่  และนักวิจัยลงหาข้อมูลสถานการณ์ในู
พื้นที่ตามประเด็นที่นกัวิจัยสนใจ
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ั่ ี
การพัฒนา
พื้นที่/ความ
ม่ันคงอาชีพ

ผลลัพธที่ได การ
่ ่

การจดัการทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ภูมปิัญญาและวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมในชมุชน 
บนฐานความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฐานการ การสร้างมลค่าเพ่ิม การเชื่อมโยงทาง การแลกเปล่ียน

ความมันคงอาชีพ

เปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน

ความรูจากโครงการยอย ฐานข้อมลูเพ่ือการบริหารจดัการและวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี

ฐานการ
ผลิตใน
ชมุชน

การสรางมลูคาเพม
จากอัตลักษณข์อง

ชมุชน

การเชอมโยงทาง
การตลาด

การแลกเปลยน
เรียนรู้สังคม
ภายนอก

ขอมูลท่ีเก่ียวของ

บริบทชมชน ตําบล

บริบทชมุชนและสังคม

การประชุมนักวิจัยเพือเช่ือมโยงวัตถุประสงคและขอมูลของโครงการยอย

บรบทชุมชน ตาบล

ุ ุ ู
ประกอบรวมเปนชุดโครงการในพ้ืนท่ี

การถอดบทเรียนการทํางานและสรุปบทเรียนรวมกัน ซึ่งนักวิจัยไดทบทวนการ
่ทํางานของตนเองและเปนการสรางเครือขายนักวิจัยท่ีอยูตางคณะ
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การสรางความเขาใจแกนักวจัิยถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของชมชน การสรางความเขาใจแกนกวจยถงความสาคญของการมสวนรวมของชุมชน 

โดยการศึกษาดูงานในพื้นท่ี ต. แพรกหนามแดง
ั ป  ั ื  ั ิ ั  ิ่และจัดประชุมรวมกับเครือขายนักวิจัยทองถิน อยุธยา

สรปบทเรียนจากการทํางานสรุปบทเรยนจากการทางาน

• สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่างานวิชาการเพื่อสังคม

• กระบวนการมีส่วนร่วม

• กําหนดเป้าหมายร่วมกัน  ประโยชน์ร่วมกัน

ั ํ ิ ี ื่ ื ีใ่ ้• การพัฒนาคนทํางาน วิธีการ เครืองมือทใีช้ และการ
จัดการจดการ

• การวัดผลสําเร็จ การเปลี่ยนแปลง
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คําขอบคณคาขอบคุณ

ขอขอบคณขอขอบคุณ......
• เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
• สถาบันคลังสมองของชาติ
• เครือข่ายวิจยันวัตกรรมเพ่ือสังคม ชุมชน 
• ศนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือทอ้งถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยธยา และเครือข่าย• ศูนยประสานงานวจยเพอทองถนจงหวดพระนครศรอยธุยา และเครอขาย

นักวิจัยท้องถ่ิน สกว.
  ่ ่  ใ ื้ ี่• ชุมชน อบต. หน่วยงานต่างๆ ในพืนที

• ที่ปรึกษาโครงการ  รศ.ดร.เอ็จ สโรบล  รศ.ดร. เทิดชาย ช่วยบํารุง
• นักวิจัยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ และชาวบ้าน
• ฯลฯฯลฯ
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ประวตัิย่อ  
อาจารย์สชุฌุเศรษฐ์ เรอืงเดชสุวรรณ 
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ระบบ กลไก มาตรการ และภาวะการนำ ที่เอื้อต่อการทำงานวิชาการเพื่อสังคม 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยขนาดกลางภายใต้ทุนมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

กลุ่มทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน สนับสนุนโดย คอบช. 

กรณีศึกษา  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่

สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ  อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารการตลาด  
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ETHICS.
WISDOM.
WHOLENESS.
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about Fareastern.
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FAST

SHORT

Out of The Box

ตัดสินใจไว / ทำงานคล่องตัว /ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

สายการบังคับบัญชาสั้น

เปิดกว้างทางความคิด/ ไม่มีกรอบจำกัดการทำงาน
Strength
DNA
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group (Facebook) & 

progressive meeting
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training & km
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best practice & km
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Fareastern
swot &  

develop

swot & development

contact us
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