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กําหนดการ 
วันเปดตัว Engagement Thai land (EnT) 

วันศุกร ท่ี 16พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น .  
ณ หองแซฟไฟร111 อิมแพ็คฟอร่ัม1  ถนนแจง วัฒนะ   กรุงเทพฯ 

 

13.00-13.30 ลงทะเบยีน 

13.30–13.45  กล่าวนํา 

โดย   ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง  

        เลขาธิการ Engagement Thailand  

13.45-14.15 ทําไมต้องมี “Engagement Thailand (EnT)”? 

โดย   ศ.ดร.วิจติร ศรีสอ้าน 

        ประธานคณะกรรมการอํานวยการ Engagement Thailand 

14.15-14.45 ประสบการณ์การบริหารจัดการ “Engagement Australia” 

By  Prof Pierre Viljoen 

     Chair of Engagement Australia Board 

14..45-15.00 บทบาทของคณะอนุกรรมการวิชาการและการพัฒนาการเรียนรู้ ของ Engagement Australia 

By  Dr.Megan Le Clus, Director and member of Scholarship & Professional Learning 

Committee,   Engagement Australia 

15.00-16.30 การประชุมเครือข่าย Engagement Thailandคร้ังที่ 1 

 แนะนําคณะกรรมการอํานวยการเครือข่าย  Engagement Thailand (EnT)  

   โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมการอํานวยการ Engagement Thailand 

 แนวทางการขบัเคลื่อน Engagement Thailand ปี 2557 

   โดย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กรรมการอํานวยการ และประธานอนุกรรมการวิชาการ EnT 

   รศ.ดร. ชาญวิทย ์เทยีมบุญประเสริฐ กรรมการอํานวยการ และประธานอนุกรรมการ 

   เครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์ EnT 

 อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเหน็ 

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

16.30 ปิดการประชุม 
 

หมายเหตุ อาหารว่างเสริฟในห้องประชุม เวลา 14.30 น. 
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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 
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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 

 
รายนามคณะกรรมการอํานวยการ 
Engagement Thailand (EnT) 

 
1. ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน        ประธาน 
2. ดร.กีร์รัตน์  สงวนไทร (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)     กรรมการ 
3. ศ.นพ.ดร.นรินทร์  หริัญสุทธิกุล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั)    กรรมการ 
4. ผศ.ทพ.พีระ  สิทธิอํานวย (มหาวิทยาลัยมหดิล)     กรรมการ 
5. รศ.นพ.อํานาจ อยู่สุข (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)     กรรมการ 
6. ดร.กัณทิมา  ศริิจีระชัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)    กรรมการ 
7. ผศ.ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลยั (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)    กรรมการ 
8. รศ.ดร.ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)   กรรมการ 
9. ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร (มหาวิทยาลัยพะเยา)     กรรมการ 
10. ดร.วิสิทธ์ิ  ล้อธรรมจักร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)   กรรมการ 
11. รศ.มุกดา  สุขสวัสด์ิ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)   กรรมการ 
12. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  เยรมัย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)   กรรมการ 
13. ผศ.ดร.กฤชกนก  สทุัศน์ ณ อยุธยา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) กรรมการ 
14. ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ  (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)    กรรมการ 
15. ดร.คมกฤต  โอวรารินท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)    กรรมการ 
16. อาจารย์พิสมัย ประชานันท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)    กรรมการ 
17. ผศ.ร้อยโทหญงิวิภาวี  เกียรติศิริ        กรรมการ 

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

 
รายนามคณะอนุกรรมการวิชาการ 
Engagement Thailand (EnT) 

 
1. ดร.กีร์รัตน์  สงวนไทร (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)     ประธาน 
2. ศ.นพ.ดร.นรินทร์  หริัญสุทธิกุล(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั)    อนุกรรมการ 
3. ผศ.ดร.สรันยา  เฮงพระพรหม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั)    อนุกรรมการ 
4. ผศ.ทพ.พีระสทิธิอํานวย  (มหาวิทยาลัยมหดิล)     อนุกรรมการ 
5. รศ.นพ.อํานาจ อยู่สุข (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)     อนุกรรมการ 
6. รศ.ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)    อนุกรรมการ 
7. ดร.กัณทิมาศิรจิีระชัย(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)    อนุกรรมการ 
8. ผศ.ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลยั (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)    อนุกรรมการ 
9. ดร. คมกฤต โอวรารินท์(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)    อนุกรรมการ 
10. รศ. ดร. มุกดา สุขสวัสด์ิ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)   อนุกรรมการ 
11. ดร.นงเยาว์  เปรมกมลเนตร (สถาบันคลังสมองของชาติ)    เลขานุการ 

 
รายนามคณะอนุกรรมการเครือข่ายและสมาชิกสัมพนัธ ์

Engagement Thailand (EnT) 
 

1. รศ.ดร.ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)   ประธาน 
2. รศ.ดร.ก้านจันทร์พรหมมา(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)์     อนุกรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร(มหาวิทยาลัยพะเยา)      อนุกรรมการ 
4. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์เยรัมย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)   อนุกรรมการ 
5. ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)    อนุกรรมการ 
6. นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ (สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ)     อนุกรรมการ 
7. ผศ.พัชริน  ดํารงกิตติกุล (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)   อนุกรรมการ 
8. ดร.นงเยาว์  เปรมกมลเนตร (สถาบันคลังสมองของชาติ)    เลขานุการ 
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University Engagement คืออะไร 
 

Engagement Thailand  ได้กําหนดความหมายของ “University Engagement” ไว้ดังน้ี   
 
“การทํางานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัย  

บนหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมทําแบบหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) 3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และ 4)เกิดผล
กระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact)  โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 

 มหาวิทยาลัยรับรู้และยอมรับคุณค่า (values) วัฒนธรรม (culture) ความรู้และทักษะ (knowledge 
and skills) ของสังคม และทํางานที่เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน 

 มหาวิทยาลัยต้องกําหนดเรื่องพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมไว้ในระบบกํากับดูแล  นโยบาย
และแผน การดําเนินการ งบประมาณ หลักสูตร รวมถึงวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 ในการทําวิจัยร่วมกันนั้น  ต้องร่วมกันพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการและ
ประเด็นของสังคม 

 ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนน้ัน ต้องเช่ือมโยงกับเป้าหมายในการเรียนรู้ของนักศึกษา และ
ต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

 มหาวิทยาลัยและสังคมทํางานร่วมกันในการติดตามความร่วมมือ วัดผลกระทบประเมินผลลัพธ์ และ
ปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมที่ทําร่วมกัน 

 เป้าหมายสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น และสร้าง engaged citizens ซึ่งรวมถึง
นักศึกษาบัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 

ทั้งน้ี สังคม หมายรวมถึง กลุ่มบุคคลที่อาจเช่ือมโยงกับชุมชนทั้งในมิติของพ้ืนที่ ความสนใจร่วมกัน อัต
ลักษณ์สถานที่ทํางาน  ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรืออยู่ในภาคส่วนเดียวกัน 
ชุมชนนักปฏิบัติ  ชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน  โดยไม่มีข้อจํากัดทั้งในเชิงพ้ืนที่ ภูมิภาค และประเทศ รวมถึงภาค
ธุรกิจ อุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษย์เก่า และชุมชนพ้ืนเมือง เป็นต้น” 

 
มหาวิทยาลัยอาจจะ engage กับสังคมได้อย่างน้อย 5 แบบคือ Community engagement, 

Government engagement, Industry engagement, International engagement และ Alumni 
engagement เป็นต้น 
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  แนวคดิและหลักการของพันธกิจสมัพันธ์
มหาวิทยาลัยกบัสังคม (University Engagement) 
ของประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย 
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แนวคิดและหลักการของพนัธกิจสัมพันธม์หาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) ของประเทศ

ออสเตรเลยีและประเทศไทย 
 
บทนํา 

เอกสารน้ีเป็นเอกสารท่ีคณะอนุกรรมการวิชาการของ Engagement Thailand (EnT) โดย ดร. 
คมกฤต โอวรารินท์  ได้แปลและเรียบเรียงจาก “Universities Community Engagement : Position 
paper 2008-2010” ที่ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม 2008โดย Australian Universities Community 
Engagement Alliance (AUCEA) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น Engagement Australia (EA) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการด้าน พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม หรือเรียกสั้นๆ ว่าพันธกิจสัมพันธ์(University Engagement) ของประเทศออสเตรเลีย  
นอกจากน้ัน  EnT ยังได้เพ่ิมประเด็นสําคัญบางประเด็นที่มีการดําเนินการแล้วในประเทศไทยเข้าไปในส่วนท้าย
ของเอกสารน้ี เพ่ือให้เห็นภาพรวมว่า ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย มีหลักการ  แนวคิด และวิธีปฎิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมที่เหมือนและแตกต่างกันอย่างไรเพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษาเปรียบเทียบและต่อยอดความรู้ต่อไป 

สําหรับแนวคิดและหลักการด้านพันธกิจสัมพันธ์ของประเทศออสเตรเลียน้ีประกอบด้วยเนื้อหา 9 
ประเด็น ได้แก่ วัตถุประสงค์ ลักษณะของพันธกิจสัมพันธ์  พันธกิจสัมพันธ์ด้านการวิจัย พันธกิจสัมพันธ์ด้าน
การสอนการเรียนการบริการสาธารณะและบริการวิชาการ  ชุมชนเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเข้มแข็ง  การวัดผล 
และแนวทางการสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์  โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังน้ี 
 
วัตถุประสงค์ 

AUCEA ได้จัดทําเอกสารฉบับน้ีขึ้นเพ่ือสร้างความเข้าใจในประเด็น พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคม(University Engagement) ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่หลักของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพราะพันธ
กิจสัมพันธ์เป็นส่วนประกอบที่สําคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้เพราะ
มหาวิทยาลัยนอกจากจะทําหน้าที่หลักในการสอนและการวิจัยแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตปัญญาให้กับสังคมรวมทั้ง
สร้างผลงานที่มีความสําคัญต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองทั้งน้ีมหาวิทยาลัยมีการดําเนินพันธกิจสัมพันธ์ร่วมกับสังคม
หลายรูปแบบโดยเน้นกระบวนการทํางานร่วมกับสังคมกล่าวคือมหาวิทยาลัยนําความเข้มแข็งทางวิชาการมา
ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทและความต้องการของสังคมในแต่ละพ้ืนที่ ดังน้ันพันธกิจสัมพันธ์ ในออสเตรเลียจึง
สามารถขยายแนวทางและรูปแบบ รวมท้ังเพ่ิมปริมาณงานวิจัยและการเรียนรู้ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดีซึ่ง
สอดคล้องกับแนวโน้มของมหาวิทยาลัยต่างๆท่ัวโลก ซึ่งเช่ือว่าพันธกิจสัมพันธ์เป็นการปฎิรูปการทํางานและ
ขยายความสามารถของบุคคลากรทางการศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สําคัญของสังคมรวมทั้งจะส่งผลดี
ต่อสังคมทั้งในและต่างประเทศในอนาคตปัจจุบันน้ีมหาวิทยาลัยของหลายประเทศได้ตระหนักและยึดถือว่า

EnT Opening Day [12]



เอกสารประกอบงานเปิดตัว Engagement Thailand  16  พฤษภาคม 2557  

พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยซึ่งประเทศออสเตรเลีย
ต้องการนโยบายระดับชาติในการสนับสนุนการทํางานของมหาวิทยาลัยในพันธกิจน้ี 
 
ลักษณะของพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement Initiative) 

พันธกิจสัมพันธ์ เป็นรูปแบบการทํางานที่มีลักษณะพิเศษคือเป็นการบูรณาการการเรียน การสอนและ
การวิจัย เข้ากับความต้องการของชุมชน สังคมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม โรงเรียน หน่วยงานของรัฐและที่ไม่ใช่
ของรัฐ สมาคม กลุ่มชนทางศาสนา และประชาชนทั่วไป ประเด็นสําคัญของการทํางานร่วมกันน้ีคือต้องเกิด
จากความต้องการของชุมชนหรือเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ของชุมชนในขณะน้ัน พันธกิจสัมพันธ์เป็นการทํางาน
ของนักวิชาการที่พยายามนําเอาความรู้และภูมิปัญญาต่างๆมาทําให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจใน
บริบทของสังคมมากข้ึน  และกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่สามารถแยกหรืออธิบายได้ว่าเป็นงานด้านใดด้านหน่ึงของ
มหาวิทยาลัยเพียงด้านเดียว แต่เป็นงานที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยและชุมชนใน
การนําเอาความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะมาสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เช่น 
พันธกิจสัมพันธ์ด้านการวิจัย การสอน หรือการเรียนรู้ของนักศึกษาจะสามารถผลิตองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อทั้ง
งานวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคม ดังน้ันการทําพันธกิจสัมพันธ์จะเปลี่ยนรูปแบบการทํางานของ
มหาวิทยาลัยจากแบบ“เชิงรับ”มาเป็นการทํางานแบบ “เชิงรุก”เพ่ือสร้างสรรค์งานที่มีประโยชน์ต่อ
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  
 
พันธกิจสัมพันธ์ด้านการวิจัย (Engaged Research)  

ในการทําพันธกิจสัมพันธ์ด้านการวิจัยน้ัน มหาวิทยาลัยต้องถือว่าสังคมคือพันธมิตรที่เต็มไปด้วยแหล่ง
ความรู้มากมายที่สามารถนําประเด็นต่างๆ ทั้งที่เป็นปัญหาหรือความต้องการของสังคมมาสร้างเป็นโจทย์วิจัย
ได้ซึ่งกระบวนการทํางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านการวิจัยน้ีสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้กับสังคม รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนความรู้ในหลายประเด็น จึงส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งนักวิชาการเศรษฐกิจและการพัฒนาของ
สังคมตัวอย่างผลงานพันธกิจสัมพันธ์ด้านการวิจัย อาทิ สิทธิบัตรทางการค้า แนวทางการจัดต้ังและพัฒนา
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ผลกระทบของนโยบายภาครัฐและการแทรกแซง รวมถึงรูปแบบความร่วมมือทาง
ธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยกับพันธมิตรจากสังคม เป็นต้น นอกจากน้ี พันธกิจสัมพันธ์ทางด้านการวิจัย ยังส่งผล
ดีต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถตีมูลค่าออกมาเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจได้ รวมทั้ง
ผลประโยชน์ด้านอ่ืนๆอีกมากมาย เช่น การพัฒนาสภาพสังคมและวัฒนธรรม ความสําเร็จทางการศึกษาของ
คนในชุมชน  การมีสุขภาพดีทั้งทางกายและจิตใจ และการเติบโตของเศรษฐกิจเป็นต้น 

สําหรับกระบวนการทางการวิจัยและยุทธศาสตร์การทํางานด้านพันธกิจสัมพันธ์ด้านการวิจัย มีหลาย
รูปแบบ  เช่น การวิจัยที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based Research) และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคนในชุมชนสังคมซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันทั้งด้านความรู้  คุณลักษณะที่โดดเด่น
ของชุมชนสังคม และหากมีการทํางานวิจัยแบบผลิตผลงานร่วมกัน ยิ่งทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้อย่าง
เป็นรูปธรรม ผลงานวิจัยสามารถเพ่ิมกําลังการผลิตในสังคม และเพ่ิมคุณภาพชีวิตได้เช่นกัน  นอกจากนี้ งานที่
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เกิดจากพันธกิจสัมพันธ์จะไม่ได้ดําเนินการจากศาสตร์วิชาใดเพียงศาสตร์เดียวเท่าน้ัน แต่ต้องทํางานร่วมกันจน
กลายเป็นสหศาสตร์  มีการนําความรู้จากหลายๆด้านมาแก้ปัญหาโจทย์วิจัย จึงเป็นการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือระหว่างมหาวิทยาลัยในกรณีการแก้ปัญหาที่มีลักษณะซับซ้อน จึง
ถือว่ามีประโยชน์และตอบโจทย์หรือเป้าหมายของชุมชน สังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
พันธกิจสัมพันธ์ด้านการสอน การเรียน และการสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา (Engagement teaching, 
learning and student Experience)  

พันธกิจสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอน สามารถนําประเด็นความต้องการของชุนชนมาใช้สอนได้ซึ่งจะ
ทําให้นักศึกษามีความรู้ในสถานการณ์จริงมากย่ิงขึ้นเป็นการสร้างความพร้อมของการเป็นประชากรของสังคม
และพร้อมทํางานเพ่ือท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ ในประเด็นน้ีมีงานวิจัยที่ยืนยันว่าการทําพันธกิจสัมพันธ์
ทางด้านการเรียน การสอน จะทําให้นักศึกษามีทักษะหลายๆอย่างดีขึ้น เช่น ความสนใจในการเรียน การจดจํา
เนื้อหาวิชา โอกาสในการหางาน ผลการเรียนและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งประสิทธิผลในการเรียนที่ดีขึ้นน้ี 
เป็นเพราะนักศึกษาได้เรียนรู้จากกิจกรรมนอกห้องเรียนที่มีการฝึกปฏิบัติจริง จึงทําให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีทักษะการติดต่อประสานงาน และแรงจูงใจในการเรียนหรือทํางานของ
ตนเองมากขึ้น 

นอกจากน้ี การเรียนรู้ของนักศึกษาที่เป็นส่วนหน่ึงของพันธกิจสัมพันธ์ จะทําให้นักศึกษามีโอกาสได้
งานสูงขึ้นเพราะเป็นพันธกิจที่มีการติดต่อกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน 
โรงเรียน และหน่วยงานอื่นๆที่รับนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานมากขึ้นนอกจากนั้นแล้ว การทําพันธกิจสัมพันธ์จะ
เป็นการบูรณาการการเรียนรู้  การฝึกงาน และการบริการวิชาการ ที่ทําให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะและ
เข้าใจในวิชาชีพของตนเองมากยิ่งขึ้น เป็นการปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นการเพ่ิมคุณภาพการ
ทํางานให้แก่ชุมชน  นอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และพัฒนาของนักศึกษาล้วนเป็นสิ่งที่ดีต่อทั้ง
นักศึกษา กระบวนการเรียนรู้ และมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น ดังน้ันมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เข้ากับยุทธศาสตร์การเรียนรู้ภายใต้เง่ือนไขต่างๆที่มีอยู่ รวมท้ังรูปแบบการสอนแบบบรรยายที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ทั้งนี้ความสําเร็จของพันธกิจสัมพันธ์ด้านการเรียน การสอนจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานภายนอก และการลงทุนในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนรูปแบบการเรียนที่อาจารย์ได้จัดทําขึ้น
เพ่ือนักศึกษา 
 
การบริการสาธารณะและบริการวิชาการ (Public Service and Outreach) 

มหาวิทยาลัยสามารถสร้างสรรค์งานบริการวิชาการให้กับสังคมในฐานะพันธมิตรที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน  ประเด็นสําคัญที่ทําให้งานจากการทําพันธกิจสัมพันธ์ทางด้านการเรียนและการวิจัยแตกต่างจากงาน
บริการวิชาการทั่วๆไป คือความต้องการในการพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม เกิดพันธมิตรที่มี
ความต้องการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน ในขณะที่การบริการวิชาการ มักจะไม่กล่าวถึงการทํางานแบบพันธมิตร
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือ การแลกเปลี่ยนความรู้ของทั้งสองฝ่าย ตัวอย่างของการบริการสาธารณะและ
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บริการวิชาการ เช่น การบรรยายทางวิชาการ บทความวิชาการ การเข้าร่วมงานด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดง
นิทรรศการให้สาธารณะ และการแสดงข้อมูลของชุมชนผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเป็นต้น 
 
ชุมชนเข้มแข็งจากพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement Strengthens Communities) 
 พันธกิจสัมพันธ์ก่อให้เกิดผลงานดี ๆ มากมายจากการทํางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม  
โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นมิใช่การมองว่าชุมชนหรือสังคมเป็นเพียงห้องทดลองของมหาวิทยาลัย แต่เป็นกิจกรรมท่ี
เกิดจากการคิดร่วมกันและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสองฝ่ายซึ่งสามารถทําได้ทั้งทางด้านการวิจัยและ
รูปแบบการเรียนการสอน การทํางานในรูปแบบน้ีจะทําให้สังคมรับรู้ถึงบทบาทที่สําคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เป็นเสมือนสินทรัพย์ทางปัญญาของสังคมที่เพ่ิมขีดความสามารถในการทํางานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การแก้ปัญหาของสังคม พันธกิจสัมพันธ์ทําให้ทรัพยากรความรู้ของมหาวิทยาลัยเข้าถึงสังคมได้โดยผ่านทาง
กิจกรรมที่หลากหลายและส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม นอกจากน้ีพันธกิจสัมพันธ์ จะ
ช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาทําให้เกิดการเรียนรู้และสร้างประชากรท่ี
พร้อมทํางานร่วมกับสังคม มีความรับผิดชอบ  มีการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม   มีการเพ่ิมคุณภาพทางการศึกษาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทางสังคมที่ส่งผลดี
ต่อคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่ดีต่อทุกฝ่าย 

ประเทศออสเตรเลียได้รับประโยชน์มาอย่างยาวนานจากการถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนความรู้ทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเชิงประจักษ์ ได้แก่ การจดทะเบียน
และจัดต้ังธุรกิจจากผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากการทํางานร่วมกันของมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน การเพ่ิม
จํานวนขององค์ความรู้ใหม่ๆที่มีประโยชน์ร่วมกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ เช่นการคิดค้นนวัตกรรม  การ
สร้างรูปแบบการทํางานและนโยบายท่ีทันสมัยที่ทําให้เกิดประสิทธิผลในหลายๆด้าน เช่นสุขภาพ ความ
ปลอดภัย การศึกษา สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมสาธารณะ  รวมทั้งเกิดประโยชน์ในทางอ้อม เช่น 
การค้นพบปัญหาของสังคมท่ีต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขและการค้นพบแนวทางการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชากรลดการพ่ึงพาระบบการศึกษาและสวัสดิการของรัฐที่ไม่สมบูรณ์ลดปัญหาอาชญากรรมและความ
รุนแรง และเพ่ิมปริมาณอาสาสมัครที่พร้อมทํางานเพ่ือสังคม นอกจากน้ี พันธกิจสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นด้าน
นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการน้ัน สามารถเพิ่มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการ
ผลิต ตัวอย่างเช่น พันธกิจสัมพันธ์ทางด้านการสอนและงานวิจัย จะเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดของธุรกิจขนาด
เล็กในชุมชน การเพ่ิมความสามารถของธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ส่วนชุมชนที่มีส่วนร่วมกับ
การเรียนรู้ของนักศึกษาน้ันก็สามารถเรียนรู้แนวความคิดใหม่ๆและกลยุทธ์ในการเพ่ิมขีดความสามารถของ
ตนเอง และยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้ เช่น นักศึกษาเข้าไปสอนหนังสือให้เยาวชนในชุมชน เป็นต้น 
 
มหาวิทยาลัยเข้มแข็งจากพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement Strengthens Universities) 

มหาวิทยาลัยจะได้รับประโยชน์จากการทํางานร่วมกับสังคม ประสิทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาจะ
ดีขึ้นเพราะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการทํางานร่วมกัน ทําให้มหาวิทยาลัยเข้าถึงผู้เรียนที่มีความ
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หลากหลายมากขึ้นเพราะในปัจจุบันน้ีประเทศออสเตรเลียมีประชากรท่ีมีความแตกต่างกันมากขึ้น  การเรียนรู้
จากการทํางานพันธกิจสัมพันธ์นี้จะเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาเกิดการอยากเรียนรู้อนาคตด้วยตนเองด้วย
รูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนจึงเป็นโอกาสที่ดีในการยกระดับความสําเร็จ
ทางการศึกษาของประเทศให้มากขึ้นด้วย 

นอกจากน้ี พันธกิจสัมพันธ์สามารถทําให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยโดยความร่วมมือกับพันธมิตร
ภายนอกในการสร้างงานวิจัยใหม่ๆตามความต้องการของชุมชนสังคม ซึ่งทําให้ผลงานวิจัยน้ันมีคุณค่าและมี
ประโยชน์กับสังคม ตลอดจนเศรษฐกิจการค้ากิจกรรมของพันธกิจสัมพันธ์จึงเป็นกิจกรรมหลักสําหรับทั้งการ
วิจัยและการสอนของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรนําพันธกิจสัมพันธ์มาประกอบการพิจารณาในการ
คัดเลือกบุคลากร ปฐมนิเทศการทํางาน การพิจารณาความดีความชอบ และการประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยด้วย 

ในระดับประเทศ พบว่าการทํางานพันธกิจสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยน้ันสามารถเพ่ิมความหลากหลาย
ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น เพราะปัจจัยพ้ืนฐานของการทํางานพันธกิจสัมพันธ์จะอ้างอิงถึงบริบท 
และลักษณะของสังคม ตลอดจนประเด็นความต้องการของชุมชน ซึ่งทําให้มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่น
ทางด้านงานวิจัยที่แตกต่างกัน ทําให้เป้าหมายในการเรียนรู้ของนักศึกษามีลักษณะแตกต่างกันด้วย 
 
การวัดผลสําเร็จของพันธกิจสัมพันธ์ (Measuring Engagement) 

มีมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ AUCEA (ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือแล้วเป็น Engagement Australia) 
หลายแห่งได้พยายามพัฒนาตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินผลกระทบของพันธกิจสัมพันธ์ที่มีต่อนักศึกษา ผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ขีดความสามารถและเง่ือนไขต่างๆของชุมชนซึ่งAUCEA กําลังดําเนินการเรื่องการ
สร้างกรอบมาตรฐานการประเมินผลงานที่นํามาจากทั้งในและต่างประเทศ และกําลังศึกษาแนวทางในการนํา
กิจกรรมของพันธกิจสัมพันธ์เป็นส่วนหน่ึงในการประเมินมหาวิทยาลัยโดยรัฐและการประเมินมหาวิทยาลัย  
 
แนวทางสนับสนุนการทํางานพันธกิจสัมพันธ์ของ AUCEA มีดังน้ี 

- ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐรับรู้ และพร้อมทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยด้านพันธกิจสัมพันธ์โดยให้
ตระหนักและยึดถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการเข้าถึงประเด็นปัญหาของสังคมท้ังในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติในฐานะเป็นพันธมิตรของสังคม วิธีการน้ีเป็นแนวทางใหม่สําหรับกิจกรรมในการเรียนและ
การสอน ซึ่งกําลังเป็นประเด็นที่สําคัญของออสเตรเลียในขณะน้ี 

- ส่งเสริมให้ชุมชนสังคมทําการสํารวจเพ่ือหาประเด็นและสร้างโอกาสในการทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในฐานะพันธมิตรของสังคม 

- ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์เป็นหน่ึงในพันธกิจหลักโดยพิจารณา
ตามงานวิชาการและความชํานาญของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
ประเด็นปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ได้ และเป็นแนวทางในการสร้างผลงานที่มีความหลากหลาย  
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- ส่งเสริมให้ภาครัฐดําเนินการกําหนดนโยบายในการสร้างแรงจูงใจโดยเร็วเพ่ือสร้างงานที่เกิดจากความ
ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในระดับชาติ 

- ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการเจรจาและประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในด้านการ
สนับสนุนและหาแหล่งทุนที่เหมาะสมในการดําเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ 

- รับรองว่าจะมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนถ้ามหาวิทยาลัยประสบปัญหาในการหาเงินทุนหรือการจัดสรร
ทรัพยากรอ่ืนๆ แต่การให้การสนับสนุนต้องขึ้นอยู่กับสัญญาและผลการดําเนินงานทางด้านพันธกิจ
สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยทั้งน้ี AUCEA จะมุ่งกระจายทรัพยากรไปในโครงการต่างๆซ่ึงต้องมีการ
แข่งขันกัน และจะสนับสนุนทุนกับโครงการที่มีการลงทุนในระบบโครงสร้างเพ่ือความยั่งยืนของการ
ทํางานพันธกิจสัมพันธ์  

 

พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมในประเทศไทย 
 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็มีการดําเนินการด้านพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมอยู่บ้างแล้วเช่นเดียวกับใน
ประเทศออสเตรเลีย กล่าวคือมีกิจกรรมร่วมกับสังคมทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และงานอาสาสมัคร แต่กิจกรรมเหล่าน้ียังไม่มีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนในระดับมหาวิทยาลัย ยังเป็น
กิจกรรมของปัจเจกบุคคลอยู่เป็นส่วนใหญ่ จึงมักดําเนินงานในลักษณะเป็นโครงการๆ ไม่มีความสัมพันธ์ใน
ลักษณะหุ้นส่วนระยะยาว (long-term partnership) ในเชิงสถาบัน แนวคิดเรื่องพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคมของออสเตรเลียจึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับบทบาทของมหาวิทยาลัย
กับสังคมในประเทศไทยต่อไป 
 อย่างไรก็ดี ประเทศไทยมีความก้าวหน้ากว่าออสเตรเลียในเรื่องหน่ึงคือการวิจัยเพ่ือเสริมสร้างพลัง
ชุมชน (Research for Empowerment) ซึ่งเป็นก้าวที่ไปไกลกว่าความสัมพันธ์ (Engagement) ธรรมดา ใน
การดําเนินการเช่นน้ี ชุมชนจะมีบทบาทหลักในการวิจัยปฏิบัติการ และนักวิชาการเป็นผู้เติมความรู้ที่จําเป็น 
และถอดบทเรียนเชิงทฤษฎี  ซึ่งเป้าหมายของงานน้ีคือการสร้างความมั่นใจในตนเอง (self-confidence) และ
ส่งเสริมการจัดการตนเอง (self-management) ของชุมชน เพ่ือให้สามารถอยู่ได้อย่างย่ังยืน สามารถจัดการ
กับสถานการณ์ต่างๆได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตในปัจจุบันมีโครงการเช่นน้ีในชุมชนต่างๆมากกว่า 2,500 แห่ง 
และมีนักวิชาการจากหลายมหาวิทยาลัยเข้าไปทํางานร่วมกันโดยได้รับการสนับสนุนหลักจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ต้ังแต่ปี 2541 
 
 

****************** 
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เอกสารนําเสนอของวิทยากร 
 

  ทําไมต้องมี “Engagement Thailand (EnT)”?    
 

 ประสบการณ์การบริหารจัดการ “Engagement Australia” 
 

 บทบาทของคณะอนุกรรมการวิชาการและการพัฒนาการเรียนรู้ 
ของ Engagement Australia 

 
  แนะนําคณะกรรมการอํานวยการเครือข่าย  Engagement 

Thailand (EnT)  
 

 แนวทางการขับเคลื่อน Engagement Thailand ปี 2557 
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ประวัติวิทยากร 

ศาสตราจารย ดร.วิจิตร   ศรีสอาน 
 

๑.  การศึกษา 
 ๑.๑   อักษรศาสตรบัณฑิต (จุฬาฯ) 
 ๑.๒   ครุศาสตรบัณฑิต (จุฬาฯ) 
 ๑.๓   M.A. บริหารการศึกษา  University of Minnesota สหรัฐอเมริกา 
 ๑.๔   Ph.D. บริหารการศึกษา University of Minnesota สหรัฐอเมริกา 
 ๑.๕   ว.ป.อ. (วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร) 
 

๒.  รางวัลเกียรติคุณ 
 ๒.๑   ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  จากมหาวิทยาลยัเปดประเทศอังกฤษ 
  มหาวิทยาลัยเปดประเทศอินเดีย  มหาวิทยาลัยเปดฮองกง  
  มหาวิทยาลัยเปดประเทศมาเลเซีย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวทิยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
                  มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  มหาวิทยาลัยเกริก  มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 ๒.๒  รางวัลผลงานดีเดน  จาก สภาการศึกษาเพ่ือการสอนระหวางประเทศ มหาวทิยาลัยมินเนโซตา 
         ยูเนสโก สมาคมมหาวิทยาลยัเปดแหงเอเชีย และสมาคมสหกิจศึกษาโลก 

๒.๓ ไดรับการประกาศเกียรติคณุยกยองใหเปน “บิดาแหงสหกิจศึกษาไทย” โดยสํานักงานคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ ในวันสหกิจศึกษาไทย เม่ือวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
๒.๔  ไดรับยกยองใหเปน ALL-TIME FAME 2010 โดยมูลนิธิฟุลไบรทไทยและมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน 
 

๓.  ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต 
 ๓.๑ ผูบริหารราชการระดับสูง  :  ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  อธิการบดี เลขาธิการ ก.พ. 
 ๓.๒   ตําแหนงทางการเมืองระดับชาติ  :  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร สมาชิกวฒิุสภา   
  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร   
 

๔.  ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน 
  นายกสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
  และนายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฎเทพสตรี  
 

๕.  ผลงานสําคัญ    :     ผูกอตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สมาคมมหาวิทยาลัยเปดแหงเอเชีย สมาคมมหาวิทยาลยั 
    ในเอเชียและแปซิฟค และผูริเร่ิมและบุกเบิกมหาวิทยาลัยเปดในระบบการสอนทางไกลและ       
                              มหาวิทยาลยัในกาํกับของรัฐ  และบิดาแหงสหกิจศึกษาไทย 
รกฎาคม 2548 

   
 ฉบับปรับปรุง เมื่อ 5 กันยายน ๒๕๕๕ 
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งานเปดตัว

16 พฤษภาคม 2557

ทําไมจึงตองมีทาไมจงตองม 

h il d ( )Engagement Thailand (EnT) ?
โโดย

ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน
ป ํ E t Th il dประธานคณะกรรมการอํานวยการ Engagement Thailand
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I.

มหาวิทยาลัยไทยไดรบัการกาํหนดโดยมหาวทยาลยไทยไดรบการกาหนดโดย

กฎหมาย ใหมีภารกิจดาน Engagementกฎหมาย ใหมภารกจดาน Engagement    

มาต้ังแตเริ่มกอต้ัง โดยใชชื่อเปนทางการวามาตงแตเรมกอตง โดยใชชอเปนทางการวา 

“การบรกิารทางวิชาการแกสังคม”การบรการทางวชาการแกสงคม

3

II.

เม่ือองคกรธุรกิจเอกชนมีบทบาทในการชวย
กิ จกา ร สั งคมมาก ข้ึน  เ อกชนใช คํ า ว า 

ืCorporate Service Responsibility หรือ 
CSR มหาวิทยาลัยตางๆ ก็มักจะเรียกภารกิจCSR มหาวทยาลยตางๆ กมกจะเรยกภารกจ
บริการทางวิชาการแกสังคมวา University y
Service Responsibility หรือ USR ทํานอง
เดียวกับ องคกรธุรกิจ (Corporation)
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III

เม่ือ กพอ กําหนดใหผลงานบริการทางวิชาการ เปนผลงาน

III.

เมอ กพอ. กาหนดใหผลงานบรการทางวชาการ เปนผลงาน
ที่ใชขอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ (Academic Ranks) ของ

ไ  ี  “ ิช ั ใชสั ” โคณาจารยได   กพอ. เรียกวา “งานวิชาการรับใชสังคม” โดย
ไดวางหลักการการเสนอผลงานในลักษณะท่ีเปนไปในทํานอง
เ ดียวกับพันธกิจสัมพันธมหา วิทยาลัย กับสั งคม  หรือ 
Engagement กลาวคือ เปนงานท่ีทํารวมกันระหวางg g
คณาจารยกับหนวยงานภายนอกโดยเปนสวนหนึ่งของการทํา
หนาท่ี มีการทํารายงานเชนเดียวกับงานทางวิชาการและหนาท มการทารายงานเชนเดยวกบงานทางวชาการและ
งานวิจัย ไดรับการเผยแพรในแหลงท่ีมีมาตรฐานเปนท่ี

ั ป ิ ั ใ  ั ี่ ียอมรับของ กพอ. และเปนงานวิชาการรับใชสังคมทีมี
คุณภาพตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

5

IV

ี่ ั ใ  ํ ิ  ี้ ี ํ ั

IV.

การทีจะพัฒนาใหการทําภารกิจดานนีมีความสําคัญ
เทียบเคียงไดกับภารกิจดานการสอนและการวิจัย และ
เกิดประโยชนตอสังคมและมหาวิทยาลัย จําเปนตองจัดให
การทําภารกิจดานนี้มีระบบและวิธีการท่ีสามารถสรางการทาภารกจดานนมระบบและวธการทสามารถสราง
ผลงานเปนองคความรูและประสบการณดานบริการสังคม
่ ่ท่ีมีคุณคาทางวิชาการ สามารถถายทอดและเผยแพรเพ่ือ
การขยายผลไดกวางขวาง จึงจําเปนตองทําในรปแบบการขยายผลไดกวางขวาง จงจาเปนตองทาในรูปแบบ 
Engagement อยางท่ีมหาวิทยาลัยในประเทศ
ส ี ไ  ํ ิ  ั E tออส เตร เ ลี ย ได ดํ า เ นิ นกา ร ร ว ม กับ  Engagement 

Australia อยูในปจจุบัน
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V

ั ใ  ี E t Th il d (E T) ึ ป

V.

การจัดใหมี Engagement Thailand (EnT) จึงเปนการ
รวมพลังมหาวิทยาลัยท่ีสนใจ และทําภารกิจนี้อยูแลว เพ่ือ
รวมกันพัฒนาระบบและกระบวนการทําภารกิจดานนี้ ให
เปนพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม (Universityเปนพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม (University 
Engagement) ท่ีเขมแข็งตอเนื่องและยั่งยืนย่ิงขึ้น  ตาม
บริบทของแตละมหาวิทยาลัย โดยการจัดระบบนํารองใน
รปเครือขาย (Network) ของมหาวิทยาลัยท่ีสมัครใจเขารูปเครอขาย (Network) ของมหาวทยาลยทสมครใจเขา
รวมเปนเวลา 3 ป ในลักษณะ   รวมคิด รวมทํา และรวม

ป ี่ ี   ั โแลกเปลียนเรียนรูระหวางกัน ตามนโยบายและความ
ตองการจําเปนของประเทศไทย
7
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Professor Dr Pierre Viljoen  

Deputy Vice-Chancellor and Vice President (Engagementand Campuses)  

Professor Pierre Viljoen is CQUniversity’s Deputy Vice-Chancellor and Vice President 
(Engagementand Campuses) based at their Ooralea Campus in Mackay. As the chief external affairs officer for 
CQUniversity, Professor Viljoen provides leadership and advice to the Vice-Chancellor and President, as well 
as the ‘Heads of Region’ team, on strategies to cultivate high-quality relationships with the University's internal 
and external communities and to develop productive partnerships to further the University’s interests and 
strategic priorities. 

CQUniversity is a multi-campus institution with ten campuses reaching from Cairns to Melbourne with 
approximately 20,000 students, offering a range of qualifications from Associate to Doctoral degrees in contact 
and supported distance modes. On 1 July, 2014 it will become Queensland’s first Comprehensive University 
operating at roughly 23 different locations and servicing approximately 40,000 students. 

The primary objective of Professor Viljoen’s role is to build Australia’s ‘most engaged University’ by fostering a 
deep and pervasive culture of engagement, supporting the University's mission to leverage its power of place 
and identifying and addressing the needs of its communities. The position currently has executive responsibility 
for six ‘Heads of Region’, as well as theEngagement, and the Development and Alumni Relations Directorates. 

A number of Professor Viljoen’s major achievements in this role include being awarded a Personal Chair in 
2011, developing a positioning document and comprehensive, whole of university Engagement Strategy 2011 – 
2014 which is currently being executed, developing an online tool to track and measure community 
engagement activities and developing and implementing a comprehensive regional engagement process across 
Central Queensland campuses, to name but a few. 

Professor Viljoen holds a PhD in Industrial Psychology from the North West University in South Africa and he 
is registered as a psychologist with the Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA). His formal 
schooling as Industrial Psychologist has allowed him to grow his career over the past 20 years in Higher 
Education in both South Africa and Australia. 

Professor Viljoen is currently the Chairperson of Engagement Australia, a not-for-profit organisation 
representing 27 Australian universities and focused on building the scholarship and practice of university-
community engagement within Higher Education in Australia and the Asia Pacific region. 

He holds several ministerial appointments namelyDirector for Regional Development Australia Mackay-Isaac-
Whitsunday Incorporated, the Mackay Hospital Foundation and the Central Queensland Institute of TAFE. 
Furthermore he serves on the Mackay Area and Industry Network and Reef CatchmentsBoards. 

On a more personal note, Professor Viljoen acknowledgesthat fishing has taught him patience and optimism; he 
finds cooking therapeutic; reading stimulating to the mind; and enjoys camping when the opportunity arises. He 
also has a keen interest in discovery science, as well asmixed martial arts (MMA). 
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Dr. Megan Le Clus  
Director and member of Scholarship & Professional Learning Committee  

Engagement Australia 

 

 

 

Dr Megan Le Clus is a Senior Lecturer and Work Integrated Learning Coordinator in 

Curtin Teaching and Learning, Office of the Deputy Vice Chancellor Education, at Curtin 

University.  In this position, Megan provides academic support on all matters relating to 

university community engagement and work integrated learning. Megan’s research totem is 

university community engagement, and in particular, the development of mutually beneficial 

and collaborative partnerships with industry and community that lead to engaged learning 

opportunities for students.  Other research areas include work integrated learning, service 

learning, and informal learning in the workplace.  Megan is a Director on the Engagement 

Australia Board and is the State Secretary (Western Australia) for the Australian 

Collaborative Education Network (ACEN). 
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CommitteesCommittees

EnT Opening Day [27]



D M L ClDr Megan Le Clus

Director, Engagement AustraliaDirector, Engagement Australia

S i L t C ti U i itSenior Lecturer, Curtin University
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Committees: roles and responsibilities
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งานเปดตัวงานเปดตัว

16 พฤษภาคม 2557

www.engagementthailand.org

วสิยัทัศนวสยทศน

มหาวิทยาลัยเปนพนัธมิตร (partner)
ผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) 
อยางแทจรงิของชมชนและสังคมอยางแทจรงของชุมชนและสงคม
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เปาหมายของ EnTเปาหมายของ EnT
เพื่อใหเกิดระบบการบริหารจัดการที่เขมแข็งในมหาวิทยาลัย ในการขับเคล่ือน
พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม  และเกิดการบูรณาการของทุกพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยในการทํางานเพื่อสังคมมหาวทยาลยในการทางานเพอสงคม 

เพื่อใหมีการพัฒนากําลังคนในมหาวิทยาลัยที่มีอุดมการณ ความรู และทักษะในุ ู
การทํางานวิชาการเพื่อสังคม อยางเปนระบบและตอเนื่อง

ื่ ใ  ิ ั ิ ื่ ั ิ ัเพือใหเกิดการยกระดับงานวิชาการจากผลงานเพือสังคม และเกิดการพัฒนา
ระบบการรับรองคุณภาพงานวิชาการเพื่อสังคม เพื่อความกาวหนาในวิชาชีพของ
บุคลากรุ

เพื่อสรางช่ือเสียงและการยอมรับของมหาวิทยาลัยไทยในดานพันธกิจตอสังคม 
ใ ึ ิในวงการอุดมศึกษานานาชาติ

3

หลักการทํางานของ EnTหลกการทางานของ EnT
รวมคิดรวมทําแบบพันธมิตรและหุนสวน (partnership)

เกิดประโยชนรวมกันแกผเก่ียวของทกฝาย (mutual benefits)เกดประโยชนรวมกนแกผูเกยวของทุกฝาย (mutual benefits)

ิ ี   ั ิ ิเกิดการเรียนรูรวมกัน และเกิดผลงานวิชาการ 

(knowledge sharing and scholarship)

เกิดผลกระทบตอสังคมท่ีประเมินได (measurable social impact)เกดผลกระทบตอสงคมทประเมนได (measurable social impact)
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ผลท่ีคาดหวังผลทคาดหวง
้ ้เกิดประโยชนทัง้แกมหาวิทยาลัยและสังคม ทั้งในดานการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย 

การถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  การพัฒนากําลังคน การสรางความ
เขมแขง็แกชุมชน และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธภิาพ

เกิดการทํางานรวมกันระหวางนักวิชาการและนักวิจยัจากมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ และการทํางานรวมกับชมชน/สังคม เพ่ือรวมสรางผลกระทบในเชิงบวกใหและตางประเทศ  และการทางานรวมกบชุมชน/สงคม เพอรวมสรางผลกระทบในเชงบวกให
เกิดแกสังคมอยางเปนระบบและมียทุธศาสตร

เกิดระบบการบริหารจัดการแบบใหมในมหาวิทยาลยัที่มีการบูรณาการทรัพยากรทุกประเภท
มาใชใหเกดิประโยชนตอสังคม

เกิดความเขมแข็งและกาวหนาทางอาชีพแกบคลากรทกประเภทของมหาวิทยาลัย เชน ในเกดความเขมแขงและกาวหนาทางอาชพแกบุคลากรทุกประเภทของมหาวทยาลย เชน ใน
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการหรือชาํนาญการ

5

โครงสรางการบริหาร

คณะกรรมการ
อํานวยการ

อนุกรรมการ
ิ

อนุกรรมการ
เครือขายและ เลขาธิการวิชาการ เครอขายและ
สมาชิกสัมพันธ

เลขาธการ

6EnT Opening Day [32]



ท่ี่มาและองคประกอบทมาและองคประกอบ
ท่ีมา องคประกอบ

คณะกรรมการ
ํ

ทมา

ปแรก 
ั ื ี ่ป ิ

องคประกอบ

รวมจํานวน 21 คน
ป 1อํานวยการ

(วาระ 1 ป)
คัดเลือกจากทีประชุมสมาชิก
ผูกอตั้ง
ปตอๆ ไป 
ั ื ี่ป ิ

• ประธาน 1
• กรรมการ 19 คน ประกอบดวย 
มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัย
เอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ และคัดเลือกจากทีประชุมสมาชิก เอกชน มหาวทยาลยราชภฎ  และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

• เลขาธกิาร 1 

อนุกรรมการวิชาการ
(วาระ 1 ป)

คณะกรรมการอํานวยการแตงตั้ง ตามความเหมาะสม

อนุกรรมการเครือขาย
และสมาชิกสัมพันธ
(วาระ 1 ป)

คณะกรรมการอํานวยการแตงตั้ง ตามความเหมาะสม

(วาร  1 ป)

เลขาธกิาร (วาระ 1 ป) คณะกรรมการอํานวยการแตงตั้ง 7

บทบาทหนาท่ีของกรรมการอํานวยการ 

ํ โ ิ ใ ั ื่ ั ิ ิ ักําหนดนโยบายและทิศทางในการขับเคลือนพันธกิจมหาวิทยาลัย
เพ่ือสังคมและกํากับดูแลการทํางานของคณะอนุกรรมการตางๆให
สอดคลองกับนโยบายและทิศทางของ EnTสอดคลองกบนโยบายและทศทางของ EnT

อนมัติการรับสมาชิก และยติสภาพสมาชิกอนุมตการรบสมาชก และยุตสภาพสมาชก

ป ป ปอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจาํป

เสนอแนะและใหคําปรึกษากับภาครัฐในการดําเนินนโยบายเพ่ือสังคม

ั ิ ใ ใ ื่ ื่ ี่ ี่  ั ิ ั ื  E T
8

ตัดสินใจในเรืองอืนๆทีเกียวของกับการบริหารจัดการเครือขาย EnT
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รายนามคณะกรรมการอํานวยการ
Engagement Thailand (EnT)

1 ศ ิ ิ ศ ีส  ป1. ศ.ดร.วจตร  ศรสอาน                ประธาน
2. ดร.กีรรัตน  สงวนไทร (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)               กรรมการ
3. ศ.นพ.ดร.นรินทร  หิรญัสทธิกล (จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)             กรรมการญ ุ ุ ( ุ )
4. ผศ.ทพ.พีระ สิทธิอํานวย (มหาวิทยาลัยมหิดล)               กรรมการ
5. รศ.นพ.อํานาจ อยูสุข (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)               กรรมการ
6 ั ิ ศิ ิ ี ชั ( ิ ั โ โ ีส ี)6. ดร.กัณทมา ศรจระชยั(มหาวทยาลัยเทคโนโลยสุรนาร)               กรรมการ
7. ผศ.ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลัย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)   กรรมการ
8. รศ.ดร.ชาญวิทย  เทียมบญประเสรฐิ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) กรรมการ8 ญ ุญ ฐ ( )
9. ผศ.ดร.วิบูลย วัฒนาธร (มหาวิทยาลัยพะเยา)               กรรมการ
10. ดร.วิสิทธ์ิ  ลอธรรมจักร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)   กรรมการ
11 ศ ส ส ัส ิ์ ( ิ ั โ โ ี ช ศ ี ิชั )11. รศ.มุกดา  สุขสวัสด (มหาวทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลศรวชยั)   กรรมการ
12. ผศ.ดร.จักรกฤษณ เยรัมย   กรรมการ
      (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
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( ง )

รายนามคณะกรรมการอํานวยการ
Engagement Thailand (EnT) (ตอ)

13. ผศ.ดร.กฤชกนก  สทุัศน ณ อยธุยา                                           กรรมการ
     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
14. ดร.ธนวัฒน จอมประเสริฐ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ) กรรมการ
15. ดร.คมกฤต  โอวรารินท (มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี) กรรมการ
16 อาจารยพิสมัย ประชานันท (มหาวิทยาลัยราชภัฏบรีรัมย) กรรมการ16. อาจารยพสมย ประชานนท (มหาวทยาลยราชภฏบุรรมย) กรรมการ
17. ผศ.รอยโทหญิงวิภาวี  เกียรตศิิริ กรรมการ
     (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ)
18. รศ.ดร.อัมพร  ศรีเสรมิโภค (มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย) กรรมการ
19. ผศ.ดร.ธนวรรธน  พลวิชัย (มหาวิทยาลัยหอการคาไทย) กรรมการ
20 ดร สีลาภรณ บัวสาย (สํานักงานกองทนสนับสนนการวิจัย) กรรมกา20. ดร.สลาภรณ บวสาย (สานกงานกองทุนสนบสนุนการวจย) กรรมกา
21.ศ.ดร.ปยะวัติ  บุญ-หลง (สถาบันคลังสมองของชาติ) เลขาธิการ
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รายนามคณะกรรมการวิชาการ
Engagement Thailand (EnT)

1. ดร.กีรรัตน  สงวนไทร (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ) ประธาน
2. ศ.นพ.ดร.นรินทร  หิรัญสุทธิกุล(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)           อนุกรรมการ
3. ผศ.ดร.สรันยา  เฮงพระพรหม (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)           อนุกรรมการ
4. ผศ.ทพ.พีระ สิทธิอํานวย (มหาวิทยาลัยมหิดล)           อนุกรรมการ
5 รศ นพ อํานาจ อยสข (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) อนกรรมการ5. รศ.นพ.อานาจ อยูสุข (มหาวทยาลยเชยงใหม)           อนุกรรมการ
6. รศ.ดร.อาวรณ  โอภาสพฒันกิจ(มหาวิทยาลัยเชียงใหม)           อนุกรรมการ
7. ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)           อนุกรรมการ
8. ผศ.ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลัย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)        อนกุรรมการ
9. ดร. คมกฤต โอวรารินท(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี)           อนุกรรมการ
10 รศ ดร มกดา สขสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)อนกรรมการ10. รศ. ดร. มุกดา สุขสวสด (มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลศรวชย)อนุกรรมการ
11. ดร.นงเยาว  เปรมกมลเนตร (สถาบันคลังสมองของชาติ) เลขานุการ

11

รายนามคณะกรรมการเครือขายและสมาชิกสัมพันธ
Engagement Thailand (EnT)Engagement Thailand (EnT)

1. รศ.ดร.ชาญวิทย  เทียมบุญประเสริฐ(มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ)    ประธาน
2. รศ.ดร.กาน จันทรพรหมมา(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)            อนกรรมการ( ) ุ
3. ผศ.ดร.วิบูลย วัฒนาธร(มหาวิทยาลัยพะเยา)            อนุกรรมการ
4. ผศ.ดร.จักรกฤษณ เยรัมย            อนุกรรมการ

( ิ ั โ โ ี ช ีส )(มหาวทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลอสาน)
5.   ดร.ธนวัฒน จอมประเสริฐ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ)      อนกุรรมการ
6.   นายณัฐพงษ จารวรรณพงศ                                                   อนกรรมการ 6 ฐ ง ุ ง ุ
      (สํานักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ)   
7.   ผศ.พัชรนิ  ดํารงกิตตกุิล (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)        อนุกรรมการ
8  ป (ส ั ั ส ช ิ)8.   ดร.นงเยาว  เปรมกมลเนตร (สถาบันคลังสมองของชาต)              เลขานุการ
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ประเภทสมาชิกประเภทสมาชก

ประเภทสมาชิก คาสมาชกิ

สมาชิกประเภทองคกร
ไดแก มหาวิทยาลัย สมาคม

15,000 บาท ตอ 3 ป
ไดแก มหาวทยาลย สมาคม 
มูลนิธิองคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน 
ท่ีมีวัตถประสงคเพ่ือสังคมทมวตถุประสงคเพอสงคม 

สมาชิกประเภทบคคล 3 000 บาท ตอ 3 ปสมาชกประเภทบุคคล
ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
ผูสนใจท่ัวไป ท่ีประสงคจะทํางานเพื่อ

3,000 บาท ตอ 3 ป

ู
สังคม

13

สิทธิประโยชนของสมาชกิสทธประโยชนของสมาชก

ประเภทองคกร ประเภทบุคคล

• มีสิทธิเขารวมประชมใหญเพ่ือออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ• มสทธเขารวมประชุมใหญเพอออกเสยงเลอกตงคณะกรรมการ
อํานวยการของ EnT ทุกป (กรณีสมาชิกประเภทองคกรไดรับ 2 สิทธิ 
สมาชิกประเภทบคคลไดรับ 1 สิทธิ)สมาชกประเภทบุคคลไดรบ 1 สทธ)

• มีสิทธิไดรับเลือกเปนกรรมการอํานวยการ และอนุกรรมการอ่ืนๆ ของ 
EnT

่• มีสิทธิประดบัเคร่ืองหมายและสญัลกัษณของ EnT
• รับขาวสารความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการทํางานเพ่ือสังคมของ

ิ ัมหาวทิยาลยั
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สิทธิประโยชนของสมาชกิ
ประเภทองคกร ประเภทบุคคล

• การพัฒนางานวิชาการเพ่ือสังคมในองคกรสมาชิก 
เชน การใหคําปรึกษา ฝกอบรม และประสาน
ิ ั้ ใ  ป ศ ป ี่

• การ รับรองการใชประโยชนของ
ผลงานวิชาการเพื่อสังคม (ในกรณีท่ี

ั้ ไ  ั ิวทยากรจากทังในและตางประเทศมาแลกเปลยน
ความรูและประสบการณกับบุคลากร

• การใหคําปรึกษาการเขียนผลงาน และการเสนอ
ผลงานเพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพของบคลากร

ผลงานนันๆ  ไดรับการพจารณา
คัดเลือกเปนกรณีศึกษาของ EnT)

• เขารวมการประชุมสัมมนาของ EnT
ในอัตราสมาชิกผลงานเพอความกาวหนาทางวชาชพของบุคลากร

ดวยผลงานเพื่อสังคม
• รวมเสนอแนะนโยบายและมาตรการตางๆ เพื่อ
เสริมสราง Engagement ในประเทศไทยและ

ในอตราสมาชก
• ไดรับการสนับสนุนจาก EnT ในการ
ไปเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมใน
ตางประเทศเสรมสราง Engagement ในประเทศไทยและ 

ASEAN
• การสงบุคลากรเขารวมการประชุมสัมมนาของ EnT
ในราคาสมาชิก (ไมเกิน 2 คน)

ตางประเทศ
• รวมเปนคณะผูเชี่ยวชาญ (Expert 

Panel) ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ
ในราคาสมาชก (ไมเกน 2 คน)

• การเตรียมความพรอมของสมาชิกในการสมัครรับ
การประเมินดาน Engagement ในระดับนานาชาติ

• การยกยองและประกาศเกียรติคณผลงานเพื่อสังคม• การยกยองและประกาศเกยรตคุณผลงานเพอสงคม
ของสมาชิกและองคกรอื่นๆ ท่ีดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคม 15

หนาท่ีของสมาชกิหนาทของสมาชก

ประเภทองคกร ประเภทบคคลร เภ ง ร

• สนับสนนใหบคลากรในสังกดัเขารวม

ร เภ ุ ล

• รวมเปน Reviewer และวิทยากรในงานสนบสนนุใหบุคลากรในสงกดเขารวม
Reviewer’s Panel รวมทั้งการประชุม
กรรมการ และอนุกรรมการตางๆ ตาม
คําเชิญของ EnT

รวมเปน Reviewer และวทยากรในงาน
วิชาการเพ่ือสังคม

• สงขาวสารความเคล่ือนไหวและผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือสังคมใหกับ EnTคาเชญของ EnT

• สนับสนนุใหบุคลากรในสังกดัสงผลงาน
เพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีเปนท่ี
ยอมรับ เพ่ือความกาวหนาของวงการ

ทางวชาการเพอสงคมใหกบ EnT 
อยางสม่ําเสมอ

ยอมรบ  เพอความกาวหนาของวงการ
• รับเปนสถานท่ีศึกษาดงูานของสมาชกิ 

EnT และองคกรที่สนใจอื่นๆ ตามความ
เหมาะสมเหมาะสม
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ประวัติวิทยากร 
 
ชื่อ – สกุล :  ดร.กีร์รัตน์  สงวนไทร 
ตําแหน่งหน้าท่ี :  อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
สถานทีท่ํางาน :  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

222 ตําบลไทยบุรี 
อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160 

ประวตัิการศึกษา : Ph.D. (Mining Engineering), Pennsylvania State University, 1984 

   M.S. (Mining Engineering), South Dakota School of Mines and Technology, 1977 
   วท.บ.(ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2516 

ประวตัิการทํางาน : 
 ด้านวิชาการ 

2516 – 2518  นักธรณีวิทยา  กรมทรัพยากรธรณี 
2518 – 2548  อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 

    คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ด้านการบริหาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

14 ตุลาคม 2528 – 30 กันยายน 2530   รองคณบดีฝา่ยวางแผนและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1  ตุลาคม 2530 – 14 มกราคม 2532   หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1 มกราคม 2534 – 31 ธันวาคม 2534   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาเขตหาดใหญ ่
1 ตุลาคม 2534 – 31 มกราคม 2536   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1 กุมภาพันธ์ 2536 – 30 พฤษภาคม 2539   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตหาดใหญ ่
1 ธันวาคม 2538 – 31 พฤษภาคม 2540   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  
1 มิถุนายน 2540 – 31 พฤษภาคม 2543    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 

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

 
ชื่อ-สกุล   นายปิยะวัต ิ บุญ-หลง 
ประวัติการศึกษา 

 B.S.    2516  Cornell University        ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 M.Eng. (Mechanical)  2517 Cornell University         ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 Ph.D (Nuclear Engineering) 2521 Kansas State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการ  สถาบันคลังสมองของชาต ิ  
สถานที่ติดต่อ  สถาบันคลังสมองของชาต ิ
   อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยธุยา เขตราชเทวี  

กรงุเทพฯ 10400 
โทรศัพท์  02- 640 – 0461  ต่อ 124   โทรสาร  02- 640 0465  
อีเมล์  piyawat@knit.or.th 

ตําแหน่งหน้าทีส่ําคัญในอดีต-ปัจจุบัน  
    

 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจยั  พ.ศ. 2544 –  2552   

 ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ สกว. พ.ศ. 2541 - 2544   

 ศาสตราจารย์ ระดับ 10 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2538   

 รองผู้อํานวยการ สถาบันวิจยัและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2530 – 2538 

 กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 กรรมการสภาสถาบันปัญญาภิวฒัน์ 

 กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

 กรรมการสถามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 กรรมการบริหารศูนย์มานุษยวทิยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
ผลงานวิชาการ 

 ผลงานวิจัยทีต่พีิมพ์ รวม 23 เรื่อง  

 หนังสือ 

 P. Boon-Long, “Nocturnal cooling”, in A.A.M. Sayigh and J.C. McVeigh(eds.)    

 Solar Air Conditioning and Refrigeration, Pergamon Press, 1992 
เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ชั้นสูงสดุที่ได้รับ 

 มหาวชิรมงกุฎ   5 ธันวาคม 2548 

 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  5  ธันวาคม 2553 
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งานเปดตัวงานเปดตัว

16 พฤษภาคม 2557

โ ี  ั  ส ไ

ประธานคณะอนกรรมการวิชาการ

โดย ดร.กรรัตน สงวนไทร

ประธานคณะอนุกรรมการวชาการ

บทบาทของคณะอนุกรรมการวิชาการ
บทบาทของอนุกรรมการบทบาทของอนุกรรมการ  คือ การสรางความรูคือ การสรางความรู

ื่ ปื่ ป ไป ป ้ไป ป ้ 

ุ

เพือเปน เพือเปน how to how to   ไปสูการบรรลุเปาหมายทัง ไปสูการบรรลุเปาหมายทัง 4 4 ดาน ดาน 
ตามท่ี ตามท่ี EnTEnT กําหนดไว กลาวคือ กําหนดไว กลาวคือ 

1) เพ่ือใหเกิดระบบการบริหารจัดการท่ีเขมแขง็ใน
มหาวิทยาลัยในการขับเคล่ือนพันธกิจมหาวทยาลยในการขบเคลอนพนธกจ
มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม และเกิดการบูรณาการ
ของทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการ
ทํางานเพ่ือสังคม 

2) เพ่ือใหมีการพัฒนากําลังคนในมหาวิทยาลัยที่มี
อดมการณ ความร และทักษะในการทํางานอุดมการณ ความรู และทกษะในการทางาน
วิชาการเพ่ือสังคม อยางเปนระบบและตอเน่ือง
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บทบาทของคณะอนุกรรมการวิชาการ (ตอ)

3) เพ่ือใหเกิดการยกระดับงานวิชาการจากผลงาน

ุ ( )

)
เพ่ือสังคม และเกิดการพัฒนาระบบการรับรอง
คณภาพงานวิชาการเพ่ือสังคม เพ่ือคุณภาพงานวชาการเพอสงคม เพอ
ความกาวหนาในวิชาชีพของบุคลากร

4) ื่  ื ่ ี ั4) เพือสรางชือเสียงและการยอมรับของ
มหาวิทยาลัยไทยในดานพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคม ในวงการอุดมศึกษา
นานาชาติ

ซ่ึง ซ่ึง how to how to เหลานี้จะนําไปสูการพัฒนา เหลานี้จะนําไปสูการพัฒนา best practice best practice 
และและ standardstandard ของของและ และ standard standard ของ ของ 

Thai University Engagement Model Thai University Engagement Model 

3

การทํางานของคณะอนุกรรมการวิชาการ

ภายใตการทํางานของคณะอนกรรมการ

ุ

ภายใตการทางานของคณะอนุกรรมการ
วิชาการควรสราง

คลังความรู (knowledge asset) เกี่ยวกับ
 ั

1

งานดาน engagement ของมหาวิทยาลัย
ตางๆ ที่ผูที่สนใจสามารถเขาสืบคนได

จดหมายขาวเพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรม2 จดหมายขาวเพอประชาสมพนธกจกรรม
ตางๆของ EnT

วารสารวิชาการ 3
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ภารกจิของคณะอนุกรรมการวิชาการุ

• สรางความร ความเขาใจ basic concept ใน• สรางความรู ความเขาใจ basic concept  ใน
เร่ือง Engagement ใหชัดเจนโดยภาษาอังกฤษ
ใชคําวา University Engagement  สวน

ไ ใ  ํ  ั ิ ั ั 

ภารกิจท่ี 1 

ภาษาไทยใชคําวา  พันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกบัสังคม  

• สํารวจและติดตามสถานภาพของมหาวิทยาลัย
ไทยในเร่ือง engagement

ภารกิจท่ี 2 
ไทยในเรอง engagement  

• จัดทําฐานขอมูล knowledge asset  และ
ีศึ ี่ ี่ 

ภารกิจท่ี 3 
รวบรวมกรณีศึกษาทีเกียวของ

5

ภารกจิของคณะอนุกรรมการวิชาการ (ตอ)ุ ( )

• สรางความรเพ่ือเปน how to ไปสการบรรลิ ี่ 4 • สรางความรูเพอเปน how to  ไปสูการบรรลุ
เปาหมายทั้ง 4 ดาน ดังท่ีกลาวไวขางตน (บทบาท
หนาท่ี) โดยมีผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม เชน

ภารกิจที 4 

11
• โครงสรางและการจัดการของมหาวิทยาลัยจะตองเปนอยางไร

1

22
• หา case studies ของตางประเทศ มาวิเคราะห สังเคราะหวามีจุด
แข็ง จุดออน การประสบความสาํเร็จ ลมเหลว อยางไร 

33
• การตดิตามตรวจสอบประเมิน social impact ของงาน 

engagement ควรเปนอยางไร

• จัดทํามาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีดีดานพันธกิจภารกิจที่ 5 จดทามาตรฐานแล แนวปฏบตทดดานพนธกจ
สัมพันธของมหาวิทยาลัยและองคกรชุมชน

ภารกจท 5
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Definition ของ University Engagement y g g

University Engagement คือ การทํางานเชิงวชิาการรวมกันy g g
ระหวางมหาวิทยาลัยกับสังคมในพนัธกจิหลักทุกดานของ
มหาวิทยาลัย  บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ไดแก

รวมคิดรวมทําแบบพันธมิตรและหุนสวน (Partnership)

ฐ

เกิดประโยชนรวมกันแกผเกี่ยวของทกฝาย (Mutual benefit)เกดประโยชนรวมกนแกผูเกยวของทุกฝาย (Mutual benefit)

มีการใชความรูและเกิดการเรียนรูรวมกัน (Scholarship)

เกิดผลกระทบตอสังคมท่ีประเมินได (Social impact)

7

Definition ของ University Engagement (ตอ) y g g ( )

โดยมีแนวทางปฏบิัติดังน้ี
มหาวิทยาลัยรับรูและยอมรับคุณคา (values) วัฒนธรรม (culture) ความรู
และทักษะ (knowledge and skills) ของสังคม และทํางานท่ีเกิดประโยชน
แกท้ังสองฝายรวมกันแกทงสองฝายรวมกน
มหาวิทยาลัยตองกําหนดเร่ืองพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมไวใน
ระบบกํากับดูแล  นโยบายและแผน การดําเนินการ งบประมาณ หลักสูตร ู ู
รวมถึงวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย
ในการทําวิจัยรวมกันนั้น  ตองรวมกันพัฒนาโจทยและวิธีการที่ครอบคลุมท้ัง
ใ ิ ิ ป ็ ัในเชิงวิชาการและประเด็นของสังคม
ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนน้ัน ตองเช่ือมโยงกับเปาหมายในการ
เรียนรของนักศึกษา และตองสอดคลองกับความตองการของสังคมเรยนรูของนกศกษา และตองสอดคลองกบความตองการของสงคม
มหาวิทยาลัยและสังคมทํางานรวมกันในการติดตามความรวมมือ วัดผลกระทบ
ประเมินผลลัพธ และปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมท่ีทํารวมกัน

่ ่ ้เปาหมายสําคัญคือ การเปล่ียนแปลงสังคมไปในทางท่ีดีขึ้น และสราง
engaged citizens ซึ่งรวมถึงนักศึกษาบัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
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Definition ของ University Social Engagement
(ตอ)(ตอ) 

ทั้งนี ้สังคม หมายรวมถึง  

ที่อาจเช่ือมโยงกับชุมชนทั้งในมิติของพ้ืนท่ี ความสนใจรวมกัน 
่กลมบคคล ุ

อัตลักษณ และ สถานที่ทํางานกลุมบุคคล

ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการท่ีอยูใกลเคียงกัน  หรือ
อยูในภาคสวนเดียวกัน หรือชุมชนนักปฏิบัติ หรือชมุชนท่ีมี

ใ  ั ิ ี โ ี ั ิ  ความสนใจรวมกัน สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษยเกา 
และชุมชนพ้ืนเมืองที่ไมมีขอจํากัดในเชิงพื้นท่ี ภูมิภาค ชาติ 
และประเทศ

ชุมชน

ธุรกิจ อุตสาหกรรมภาคธุรกิจ

9

กิจกรรมสําคัญในชวง 1 ปแรกญ

วันท่ี 16 พฤษภาคม 2557  งานเปดตัว EnT

วันท่ี  28-29 สิงหาคม 2557  การประชุมวิชาการประจาํป Engagement 

6 ฤ ม 55

สํารวจสถานภาพการทํางานดาน Social Engagement ของมหาวิทยาลัย

ุ g g
Thailand คร้ังท่ี 1

สารวจสถานภาพการทางานดาน Social Engagement ของมหาวทยาลย
สมาชิก EnT

การจดัทําคลังขอมูล และการจัดทําเว็บไซต

รวมการประชุมวิชาการประจาํปของ ทปอ. (ธันวาคม 2557)

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ปละ 3 รุน

10EnT Opening Day [44]



EnT Opening Day [45]



ประวตัิวิทยากร 

รศ.ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ 

 

วุฒิการศึกษา :    

 ปริญญาตรี กศ.บ. คณิตศาสตร ์

 ปริญาโท กศ.ม. การวัดผลการศึกษา 

 ปริญาเอก กศ.ด. การทดสอบและวัดผลการศึกษา 

 

ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่ง 

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม 

 

ประสบการณ ์:  

 เคยเปน็ครู โรงเรียนมัธยมราชาธิวาส กทม. 

 เป็นนักการศึกษาประจําส.กศ. 

 เป็นผูเ้ชี่ยวชาญประจํา สสวท. 

 เป็นวิทยากรบรรยายการวัดผล ประเมินผล สถิติ และวิจัย ทุกระดับทัว่ประเทศ 

 เป็นประธานสภาคณาจารย์ มศว   2 สมัย 

 เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  หลายสมัย 

 เป็นผู้อํานวยการสาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 2 สมัย 

 เป็นกรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ 

 เป็นผู้อ่านผลงานทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ 

 ที่ปรึกษานิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
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งานเปดตัวงานเปดตัว

16 พฤษภาคม 2557

โ ี ป
ประธานคณะอนกรรมการเครือขายและสมาชิกสัมพันธ

โดย รศ.ดร. ชาญวทิย เทียมบุญประเสริฐ
ประธานคณะอนุกรรมการเครอขายและสมาชกสมพนธ

กิจกรรมของคณะอนกรรมการเครือขายกจกรรมของคณะอนุกรรมการเครอขาย
และสมาชิกสัมพันธ

1. เชิญชวนมหาวิทยาลัย / 
สถาบันอดมศึกษา / หนวยงานท่ีเก่ียวของสถาบนอุดมศกษา / หนวยงานทเกยวของ
เขารวมเปนสมาชิก EnT

2. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการ
วิชาการเพ่ือจัดทําเอกสารประชาสัมพันธวชาการเพอจดทาเอกสารประชาสมพนธ

3. จัดกิจกรรมนําเสนอผลงานทางพันธกิจ
สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม
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1. เชิญชวนเขารวมสมาชิก EnT1. เชญชวนเขารวมสมาชก EnT

ชิ ช ช ิ ั   ั้  ป ส ชิเชญิชวนชาวมหาวิทยาลัยผูกอตัง เขาเปนสมาชกิ

่เชิญชวนมหาวิทยาลัยทีสังกัด ทปอ. มหาวิทยาลัยของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยในกํากับ

เชิญชวนมหาวิทยาลัยท่ีสังกัด ทปอ. มหาวิทยาลัยราชภัฎท้ังหมด

เชิญชวนมหาวิทยาลัยท่ีสังกัด ทปอ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลท้ังหมดมงคลทงหมด

ชิ ช ิ ั ี่ ั ั ป ิ ั ช ั้เชญิชวนมหาวิทยาลัยทีสังกัด ทปอ. มหาวิทยาลัยเอกชนทังหมด

3

1. เชิญชวนเขารวมสมาชิก EnT (ตอ)1. เชญชวนเขารวมสมาชก EnT (ตอ)

ิ  ื ่ ี่ ี่  ั เชิญหนวยงานอืนๆทีเกียวของกับชุมชนเชน สกว., กรม
พัฒนาชมุชน, ส.ก.ส., กรมการปกครองสวนทองถิ่น, 
มลนธิิหมออาสา มลนธิิรากแกว มลนิธิสยามกัมมาจลมูลนธหมออาสา, มูลนธรากแกว, มลูนธสยามกมมาจล 
ฯลฯ

บคคลสําคัญในวงการอดมศึกษาบุคคลสาคญในวงการอุดมศกษา 

ผูเขารวมหลักสูตรผูบริหารงานวิชาการเพ่ือสังคมของ
สถาบันคลังสมองของชาติทกรนสถาบนคลงสมองของชาตทุกรุน
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2. ประสานงานจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ2. ประสานงานจดทาเอกสารประชาสมพนธ 
เชิญชวนเขาเครอืขาย

เชิญชวน สมัคร

เปนสมาชิก 

ประเภทสถาบันประเภทสถาบน 

15,000 / 3 ป        

ประเภทบุคคล 

3,000 / 3 ปทําโบรชัวร EnT 
เครือขายพันธกิจ

เอกสารวิชาการ, 
จดหมายขาว,เครอขายพนธกจ

สมัพันธ มหาวิทยาลัย
กับสังคม

จดหมายขาว, 
แผนพับ แนะนาํ
เครือขาย

5

กบสงคม เครอขาย

3.จดักิจกรรมนําเสนอผลงาน3.จดกจกรรมนาเสนอผลงาน 

• ผลงานทางพนัธกจิสมัพันธมหาวิทยาลัยกบัสังคม

• รวมงานกับมหาวิทยาลัยตางๆท่ีจัดงานทางพันธกจิ

สัมพันธมหาวิทยาลัยกบัสังคม

• อ่ืนๆ ...

6EnT Opening Day [49]




