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รายงานผลการดำเนินงานสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

20 มิถุนายน-20 ธันวาคม 2562  
โดย ดร. นงเยาว์ ศรีพรมสุข เลขาธิการสมาคมฯ 

20 ธันวาคม 2562  

 
บทนำ 

สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (สพมส) (Association for University Social Engagement Thailand (EnT))  ได้จด
ทะเบียนขึ้นเป็นนิติบุคคลในรูปแบบสมาคม เมื่อวันที่ 20 มถินุายน 2562 หลังจากทำงานในรูปแบบเครือขา่ยอย่างไม่เป็นทางการในลักษณะโครงการ
นำร่องมา 5 ปี ต้ังแต่ปี 2557-2561 มสีำนักงานต้ังอยู่ที่ วิจิตรภาคียสถาน  55/33  หมู่บา้นเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด  อำเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี   สมาคมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคมและนานาชาติ  เพ่ือร่วมคิดร่วมทำ  ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมได้รับประโยชน์และเกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคม 

2) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งในมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและ
เกิดการบูรณาการของทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการทำงานเพ่ือสังคม  

3) เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจของสังคมต่องานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
4) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนากำลังคนในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่มีอุดมการณ์ ความรู้ และทักษะในการทำงานวิชาการเพื่อ

สังคมอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
5) เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการและการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพงานวิชาการเพื่อสังคมเพื่อความก้าวหน้าใน

วิชาชีพของบุคลากร 
6) เพื่อจัดตั้งสถาบันภายใต้สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ไม่ขึ้นกับการเมือง มีการ

บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารของสถาบัน เพื่อพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อสังคม งานวิจัย นวัตกรรม และงานส่งเสริม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

7) เป็นที่ปรึกษา บริการให้คำปรึกษาหรือแนะนำเก่ียวกับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
8) ไม่ดำเนินการเก่ียวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด 

 
สมาชิกของสมาคม มี 2 ประเภท คือ 

1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ 
• บุคคลทั่วไปที่ย่ืนคำขอเข้าเป็นสมาชิกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมรับรอง 
• สถาบัน ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาทั ้งของรัฐและเอกชน หน่วยงานหรือองค์กรที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคมที่ย่ืนคำขอเข้าเป็นสมาชิกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมรับรอง สมาชิกประเภทสถาบันมี
สิทธิกำหนดผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมในฐานะสมาชิกได้ 2 คน 

2) สมาชิกกิตติมศักด์ิ ได้แก่ ผู้ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม 
 

ทั้งน้ี สมาชิกสมาคม ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 มีดังน้ี 
 

สมาชิกประเภทองค์กร จำนวน (แห่ง)  สมาชิกประเภทบุคคล จำนวน (คน) 
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แบบตลอดชีพ 11  แบบตลอดชีพ 27 
แบบ 3 ปี  14  แบบ 2 ปี  17 
                     รวม 25                   รวม 44 

            รายละเอียดของสมาชิกทุกประเภท มีปรากฎในภาคผนวก 1 
รายนามคณะกรรมการสมาคมตามประกาศเร่ืองจดทะเบียนจัดต้ังสมาคม  (20 มิถุนายน-20 ธันวาคม 2562) 

1. ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน     นายกสมาคม 
2. ศ.นพ.ดร. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล    อุปนายก 
3. ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย    กรรมการกลาง 
4. รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ     กรรมการกลาง  
5. ดร. กฤษณ์ ทองเลิศ     กรรมการกลาง 
6. ดร. ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์     นายทะเบียน  
7. รศ. ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์    ประชาสัมพันธ์ 
8. ดร. พีรยา หาญพงศ์พันธุ์    สาราณียากร 
9. ผศ.ดร. พัชรศักด์ิ อาลัย    ปฏิคม 
10. รศ.ดร. พีรเดช ทองอำไพ    เหรัญญิก 
11. ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข    เลขาธิการ   

 
รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ  ระหว่าง วันที่ 20 มิถุนายน-20 ธันวาคม 2562 
 

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา  คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ดำเนินการต่างๆ ดังน้ี  
1. การรับมอบงาน Engagement Thailand จากสถาบันคลังสมองของ

ชาติ 
 

2 . ก า ร จ ั ด ก า ร ป ร ะ ช ุ ม  6th Engagement Thailand Annual 
Conference ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และ Pre-
Conference Workshop ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. การรณรงค์หาสมาชิกสมาคม 4. การพิจารณาเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของ EnT ครั้งต่อไป 
5. ความร ่วมม ือก ับ National Co-ordinating Centre for Public  
   Engagement (NCCPE) 

6. การเตรียมการเดินทางไปร่วมประชุม 2019 Engage Conference    

    ของ NCCPE ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ในเดือนธันวาคม 2562 
7. การจัดทำแผนการดำเนินงานของสมาคมในระยะต้น 8. การเตรียมการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ 
9. การพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ของสมาคมฯ 10. การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 
11. การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม   

 
รายละเอียดของแต่ละงานมีดังน้ี 

 

1. การรับมอบงาน Engagement Thailand จากสถาบันคลังสมองของชาติ 
 

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการชั่วคราวของเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลัยที่ไมเ่ป็นทางการที่
เรียกว่า เครือข่าย Engagement Thailand หรือ EnT ซึ่งมีการดำเนินงานในลักษณะโครงการนำร่อง อยู่ 5 ป ี(2557-2561) มาต้ังแต่ต้น  จนกว่า
การจัดต้ังสมาคมฯ จะแล้วเสรจ็ ซึ่งในวันที่ 20 มถิุนายน 2566 เครือขา่ย EnT ได้มีสถานภาพเป็นสมาคมแล้ว ดังน้ัน สมาคมฯ ได้ทำหนังสือถึง
สถาบันฯ เพื่อขอรับมอบงานและเงินที่สถาบันฯ ดูแลให้สมาคมฯ ในการรับมอบเงินน้ัน คณะกรรมการสมาคมได้อนุมัติให้มีการเปิดบัญชีสมาคมทั้ง
ประเภทกระแสรายวัน และออมทรัพย์ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเมืองทองธานี โดยมีเง่ือนไขการสั่งจ่าย ศ.ดร.วิจิตร ศรสีอ้าน (นายกสมาคม) ลง
นามร่วมกับ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ (เหรัญญิก) หรือ ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข (เลขาธิการ) รวมเป็น 2 ท่าน โดยมิต้องประทับตรา 
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รายละเอียดบัญชีของสมาคม ชื่อบญัชี คือ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม หรือ Association for University Social 
Engagement Thailand เลขที่บัญชีคือ 328-250371-7  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเมืองทองธานี 

นอกจากน้ี สมาคม ได้จัดทำ stationary ของสมาคมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ตรายาง หัวกระดาษที่มีโลโก้ของ
สมาคม ซองจดหมาย และ ซองเอกสาร 

อีเมลกลางของสมาคมฯ คือ engagementthailand2019@gmail.com 
 
2. การจัดการประชุม 6th Engagement Thailand Annual Conference ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และ Pre-Conference 

Workshop ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในการจัดการประชุมทางวิชาการประจำปี คือ the  6th Engagement Thailand 
Annual Conference ขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  762 คนจากมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องทั่วประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรม 5 ส่วน คือ 1) การนำเสนอในเวทีกลางโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศ 2) การจัด Special 
session and workshop โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนำเสนอกรณีศึกษาไทยเพ่ือการคัดเลือกไปสู่การนำเสนอในการประชุม 2019 Engage Conference 
ของ National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) ของประเทศสหราชอาณาจัก  3) การนำเสนอกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
งานวิชาการเพื่อสังคมจำนวน 114 กรณีศึกษา จาก 20 มหาวิทยาลัย  4) การจัดนิทรรศการ  5) การศึกษาดูงานในพื้นที่  ซึ่งการจัดการประชุม
ดังกล่าว ส่งผลกระทบในเชิงบวกทั้งในเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจซึ่งทำให้เกิดเงินหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวของนักวิจัยและจากการซื้อสินค้าพื้นเมือง 
และเชิงสังคม   

นอกจากนี้ ก่อนการประชุมประจำปีที่อุตรดิตถ์  สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรม Pre-Conference 
Workshop : Lessons Learned from the National Co-ordinating Centre for Public Engagement and the implications for Thailand 
ขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมี Dr Mhairi Stewart, Head of Public Engagement, University of St Andrew, Scotland ซึ่งเป็นตัวแทน
ของ NCCPE มาเป็นวิทยากร ในการประชุมครั้งน้ีมีสมาชิกของสมาคมเข้าร่วมจำนวน 36   คน โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีระหว่าง
มหาวิทยาลัยไทยและของ NCCPE นอกจากนั้น ยังมีการระดมสมองเรื่องประเด็นความร่วมมือระหว่าง สมาคมฯ กับ NCCPE ในการพัฒนางาน
มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมของประเทศไทยด้วย 

 
3. การรณรงค์หาสมาชิกสมาคม 

 

ก่อนที่จะเปลี่ยนสถานะมาเป็นสมาคมน้ัน เครือข่าย Engagement Thailand เคยมีสมาชิกประเภทองค์กร 56 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่หมด
สภาพการเป็นสมาชิกแล้วในปี 2562 และ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  สมาคมฯ มีจำนวนสมาชิกประเภทองค์กรเพียง 13 แห่ง และสมาชิก
ประเภทบุคคลเพียง 29 คน เท่าน้ัน จึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์หาสมาชิกเพิ่มทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล ดังน้ัน คณะกรรมการสมาคมได้
จัดทำ List of Prospective Members โดยได้รวบรวมรายชือ่จากผู้มานำเสนอกรณีศึกษาในการประชุมทางวชิาการประจำปีของ EnT ต้ังแต่การ
ประชุมครั้งที่ 3-6 ซึ่งมีประมาณเกือบ 200 คน รวมกับรายชื่อสมาชิก EnT เดิม และรายชื่อของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งน้ี สมาคมฯ ได้ส่งจดหมายเชิญ
ชวนสมัครสมาชิก แบบฟอร์มใบสมคัรทั้งประเภทองค์กร และบุคคล เอกสารเชิญชวนสมัครสมาชิก และหนังสือข้อบังคับ  ออกไปเมื่อวันที่ 17 
ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 258 ฉบับ โดยแบ่งเป็นสมาชิกประเภทองค์กรเดิม 38 แห่ง มหาวิทยาลัยที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิก 91 แห่ง ทปอ+สกสว+วช 
รวม 6 แห่ง และบุคคลจำนวน 123 คน  

 ปัจจุบันน้ี (ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562) สมาคมฯ มีสมาชิกประเภทองค์กร 25 แห่ง และประเภทบุคคล 44 คน 

 

4. การพิจารณาเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของ EnT คร้ังต่อไป  
 

ในการจัดการประชุมประจำปีของ EnT ทั้ง 6 ครั้งที่ผา่นมาน้ัน มีเจ้าภาพเป็นมหาวทิยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแล้ว แต่ยังไม่มีเจ้าภาพที่เปน็มหาวิทยาลัยเอกชนเลย ปี 2563 จึงน่าจะเป็นโควต้าของมหาวิทยาลัยเอกชนที่เคยเป็น
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สมาชิกของ EnT  ในการน้ี สมาคมฯ ได้ประสานไปที่มหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่ง เพ่ือทาบทามการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 7th EnT Annual 
Conference ในปีหน้า แต่ทางมหาวิทยาลัยดังกล่าวไมส่ะดวก ดังน้ัน จึงต้องมาพิจารณามหาวิทยาลัยที่แสดงความจำนงขอเป็นเจ้าภาพในปีหน้าคือ 
2563 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเดียวคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งปีหน้าจะครบรอบ 30 ปีของการก่อต้ังมหาวิทยาลัยด้วย ดังน้ันคณะกรรมการ
สมาคมจึงมีมติใหเ้ชญิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 7th EnT Annual Conference ซึ่งทาง  มทส.  ได้มีหนังสือ
ตอบรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวมาแล้ว  และทาง มทส. ได้กำหนดวันจัดงาน คือระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ส่วน  theme ในการจัดงาน จะเป็น theme ที่ทุกคนได้ประโยชน์ ต้องเน้นประเด็นและนโยบายของชาติ โดยเฉพาะนโยบายของ
กระทรวงใหม่ คือ กระทรวง อว.   เน้นความเป็นนานาชาติ โดยเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาเป็นวิทยากร และ ต้องเน้น ประเด็นในระดับ
หน่วยงาน/องค์กร ด้วยเพ่ือให้สมาชิกทุกแห่ง/ทุกคนได้ประโยชน์จากการเขา้ร่วมประชุมวิชาการ ทั้งน้ีรายละเอียดต่างๆ  มทส. จะประกาศให้ทราบ
ต่อไป 
   
5. ความร่วมมือกับ National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) 

 

สมาคมฯ ได้เจรจาความร่วมมือกับ National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) ซึ่งเป็นหน่วยประสานงาน
กลางที่ดูแลเรื่อง Public Engagement ของประเทศสหราชอาณาจักร ในการประชุม 2018 Engage Conference ของ NCCPE เมื่อเดือนธันวาคม 
2018 ที่เมืองเอดินบะระ ประเทศสก๊อตแลนด์  โดยมี ศ.นพ.ดร. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล เป็นหัวหน้าทีม พร้อมด้วย รศ.ดร. สรุินทร์ ไหมศรีกรด  รศ. 
ดร. พีรเดช ทองอำไพ และ ดร. นงเยาว์ ศรีพรมสุข เป็นผูช้่วยหัวหน้าทีม  ซึ่งทาง NCCPE ตกลงร่วมมือกับสมาคม EnT ในการพัฒนางาน
มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม และยกระดับงานด้านน้ีของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับนานาชาติ ทั้งน้ี NCCPE และ สมาคมฯ มีการประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือร่วมกันทาง Skype  3 ครั้ง ในวันที่ 22 กุมภาพนัธ์ /  20 มถิุนายน และ 27 กันยายน 2562 ตามลำดับ โดยได้ข้อสรุปว่า NCCPE และ 
สมาคม EnT ตกลงพัฒนาความร่วมมือใน 3 ด้าน คือ Professional Development / Raising Profile of Thai University in University Social 
Engagement Work / Raising Profile of the Association for University Social Engagement Thailand (EnT) ซึ่งขณะน้ี NCCPE และ 
สมาคม EnT กำลังพัฒนาข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน และแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างรอ MOU น้ี NCCPE และ สมาคม EnT ได้จัดกิจกรรมร่วมกันหลายกิจกรรม กิจกรรมแรก คือ NCCPE ส่ง 
วิทยากรชื่อ Dr. Mhairi Stewart มาเป็นวิทยากรในการประชุม Pre-Conference Workshop ซึ่งจัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2562  และเป็น Keynote speaker ในการประชุม the 6th Engagement Thailand Annual Conference ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่  3-5 กรกฎาคม 2562 ตลอดจน เป็นวิทยากรใน Workshop ที่การประชุมดังกล่าวในการคัดเลือกกรณีศึกษาของ
ไทยไปนำเสนอในการประชุม NCCPE ที่ประเทศสหราชอาณาจักรในเดือนธันวาคม 2562  

กิจกรรมที่สองต่อเน่ืองจากกิจกรรมแรกคือ NCCPE รับกรณีศกึษาไทย 4 กรณีศึกษา เข้าไปนำเสนอในการประชุม 2019 Engage 
Conference ของ NCCPE  รวมทั้งรับการนำเสนอ Poster 2 เรื่องจากประเทศไทยไปแสดงในการประชุม 2019 Engage Conference ซึ่งจัด
ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2562 ที่เมือง Bristol ประเทศสหราชอาณาจักร  ซึ่งในการนำเสนอกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณีศึกษาของไทยน้ี ได้จัดแยกเป็น
ห้องหน่ึงต่างหาก และมีผู้เขา้ฟังเต็มห้อง มีการถาม ตอบอย่างลึกซึ้ง ทำให้กรณีศึกษาของไทยได้รับความสนใจจากคนอังกฤษเป็นอย่างมาก และ
หลังจากวันประชุมแล้ว มีอีเมลติดต่อมาจากผู้แทนของ Oxford University และ University of Dundee ระบุความสนใจอยากทำงานด้าน
มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมกับนักวิจัยของไทยที่ไปนำเสนอกรณีศกึษาด้วย นับเป็นความสำเร็จอย่างย่ิงของนักวิจัยไทย และความสำเร็จของความร่วมมือ
ระหว่าง NCCPE กับ สมาคม EnT ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและกรณีศึกษาไทยไปสู่ระดับนานาชาติ 

นอกจากน้ี กิจกรรมที่สาม คือ NCCPE ให้ทุนการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอ Poster ในการประชุม 2019 Engage 
Conference ที่ประเทศสหราชอาณาจักรแก่ รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งครอบคลุมค่าบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียนด้วย ซึ่งนับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ทุนน้ี   
 

6. การเดินทางไปร่วมประชุม 2019 Engage Conference ของ NCCPE ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ในเดือนธันวาคม 2562 
  

สมาคมฯ ได้ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติในการจัดโครงการไปเขา้ร่วมประชุม 2019 Engage Conference ที่ประเทศสหราช
อาณาจักร โดยกำหนดวันเดินทางระหว่างวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน – อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562  โดยมีกิจกรรม 3 รายการคือ 1) การไปเข้ารว่ม
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ประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการของประเทศไทยในการประชุมของ NCCPE   2) การไปพฒันาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 4 แห่งใน 
Cardiff, Bristol และ Bath  3) การไปเจรจาความร่วมมือกับ NCCPE โดยมีการกำหนดอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ  และบคุคลทั่วไป  
โดยมีผู้ร่วมเดินทาง 14 ท่าน จาก 8 หน่วยงาน  ซึ่งประสบความสำเร็จมาก ทั้งในด้านการนำเสนอกรณีศึกษา การพัฒนาความร่วมมือทางวชิาการกับ
มหาวิทยาลัย และ การเจรจารายละเอียดต่างๆ ในความร่วมมือกับ NCCPE  

 
7. การจัดทำแผนการดำเนินงานของสมาคมในระยะต้น 

 

สมาคมโดย ศ.นพ.ดร. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล และ ผศ.ดร. พัชรศักด์ิ อาลัย ได้จัดทำแผนในการดำเนินงานของสมาคมในระยะก่อต้ัง โดย
เน้น 3 เรื่อง คือ  

1) การสร้างความเข็มแข็งแก่บุคลากรและองค์กรที่ทำงานด้านมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม 
2) การ Raise Profile ของมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม 
3) การเข้าสู่ตำแหน่งทางวชิาการรับใชส้ังคมของบคุลากรด้านการทำงานเพ่ือสังคม 

 

ทั้งน้ี รายละเอียดของแต่ละด้านมีแสดงในภาพด้านข้างล่างน้ี 
 

 
 

8. การเตรียมการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ 
 

จากข้อบังคบัของสมาคม ข้อ 13 ที่กำหนดให้สมาคมฯ มีคณะกรรมการบริหารคณะหน่ึง มีจำนวนไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน และไม่เกินย่ีสิบห้า

คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เลือกนายกสมาคมคนหน่ึงและกรรมการจำนวนสิบคนจากภูมภิาคต่างๆ ภาคละไม่น้อยกว่าสองคนน้ัน คณะกรรมการสมาคม

ได้ศึกษาข้อบังคับของสมาคม ในประเด็นต่างๆ เช่น วิธีการคัดเลือกนายกสมาคมและกรรมการสมาคม และสัดส่วนกรรมการตามภาคต่างๆ เป็นต้น 

แล้วเห็นว่า สมาคมอาจมีสมาชิกไม่ถึง 50 คนในระยะเริ่มต้น จึงขอแก้ไขข้อบังคับสมาคม  เพ่ือให้การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถ

ปฏิบัติได้ในระยะเริ่มก่อต้ังสมาคม ดังน้ี  

1. ข้อบังคับข้อ 27  แก้ไข จาก  “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้ารว่ม

ประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน ของสมาชิกสามัญทั้งหมดน้ัน” เป็น “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ

จะต้องมสีมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงหรือไม่น้อยกว่า 50 คน ของสมาชิกสามัญทั้งหมดน้ัน” 

2. ข้อบังคับข้อ 28  แก้ไข จาก  “ได้กำหนด”  เป็น  “ไม่ได้กำหนด”  

นอกจากน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม ได้มีคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังนายกสมาคมและกรรมการสมาคมฯ จำนวน 5 
คน คือ ดร. ธัญนันท์  วรเศรษฐพงษ์ (ประธาน)  ดร. สันติ เติมประเสริฐสกุล  ดร.ล่ำสัน เลิศกลูประหยัด  ดร. ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย (เลขานุการ) และ 
ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ (ผู้ช่วยเลขานุการ) ทั้งน้ี ดร.ธัญนันท์ และคณะ ได้ไปพัฒนาระบบการหย่ังเสียงเลือกต้ังแบบออนไลน์ รวมทั้งรวบรวมรายชื่อ
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สมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังตามภาคต่างๆ และดำเนินการให้มีการหย่ังเสียงในระบบออนไลน์ตาม  “ระเบียบว่าด้วยการหย่ังเสียงเลือกต้ัง คณะกรรมการ
บริหารสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม พ.ศ. 2562” ในระหวา่งวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 นอกจากน้ีคณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ัง 
ยังได้ต้ังกลุ่มไลน์ขึ้นสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งขณะน้ี มีจำนวนสมาชิกในกลุ่มไลน์ Member EnT จำนวน 35 คน 

สำหรับผลการหย่ังเสียงเลือกต้ัง มีดังน้ี 

 

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง
ภาค

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

รวมคะแนน

P1 วิจิตร ศรีสอ้าน 2 7 19 3 31 1

P2 พีรเดช ทองอ าไพ 3 1 1 5 2

P3 ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 2 2 3

P4 จิตศิริน ก้อนคง 1 1

P5 จิระพันธ์ ห้วยแสน 1 1

P6 ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ 1 1

P7 นงเยาว์ ศรีพรมสุข 1 1

P8 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1 1

P9 ประสาท สืบค้า 1 1

P10 รวิภา ยงประยูร 1 1

P11 วรปภา อารีราษฎร์ 1 1

P12 วัชรี สีห์ช านาญธุระกิจ 1 1

P13 ศิริสุภา เอมหยวก 1 1

P14 เสมอ ถาน้อย 1 1

P15 อภิรักษ์ สงรักษ์ 1 1

10 10 24 6 50

4

รวมท้ังส้ิน

ผู้ได้รับการหย่ังเสียงเลือกต้ัง
ให้เป็นนายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

หมายเลข ช่ือ - สกุล สมาชิกสมาคม

ได้รับคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ัง (เสียง)
ได้รับคะแนน
เป็นอันดับท่ี



- 7 - 

 
 

9. การพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ของสมาคมฯ 
 

เว็บไซต์เดิมของเครือข่าย EnT พัฒนาโดยใช้ Jumla version 1.5 ซึ่งเก่ามาก ทำให้ไม่ support function หลายอย่างรวมทั้งไม่มีระบบ 
security ใดๆ ดังน้ันคณะกรรมการสมาคมจึงอนุมัติให้มีการพฒันาเว็บไซต์ใหม่ โดยใช้ Wordpress มีสองภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มี
ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  มีแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก แบบฟอร์มการสมัครเข้ารว่มกิจกรรมต่างๆ  มีระบบการนับสถิติต่างๆ ด้วย 
นอกจากน้ี ยังรองรับมือถือด้วย ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายในการพฒันาเว็บไซต์คือ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ส่วน ค่าใช้จา่ยของระบบ IT ประจำปีของ

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง
ภาค

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

N1 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 5 1
N2 เสมอ ถาน้อย (มหาวิทยาลัยพะเยา) 3 2
N3 จิรวัฒน์ พิระสันต์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 1

N4 รวิภา ยงประยูร (มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง) 1

S1 อภิรักษ์ สงรักษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 4 1
S2 วัฒนา รัตนพรหม (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 2

S3 สุรินทร์ ไหมศรีกรด (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 2

S4 พิเชตวุฒิ นิลละออ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 1

S5 วรรณา ชูฤทธ์ิ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 1

C1 ชลวิทย์ เจียรจิตต์  (มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ) 4

C2 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 4

C3 จินตนา เวชมี  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 2

C4 พีรเดช ทองอ าไพ (สถาบันคลังสมองของชาติ) 2

C5 วารุณี อริยวิริยะนันท์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 2

C6 วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทิพย์ (มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 2

C7 กฤษ อังคนาพร  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 1

C8 ดวงพร ภู่ผะกา  (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) 1

C9 นงเยาว์ ศรีพรมสุข (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 1

C10 ประสาท สืบค้า (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 1

C11 ภูมิ มูลศิลป์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 1

C12 รสสุคนธ์ ศุนาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 1

C13 วราวุฒิ ค าพานุช (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ) 1

C14 วิษชญะ ศิลาน้อย (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ) 1

EN1 กิตติ วงษ์ชวลิตกุล (มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล) 1

EN2 เฉลิมพล เย้ืองกลาง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 1

EN3 ฐิรชญา มณีเนตร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 1

EN4 ธิติพัทธ์ ล้ิมสัมฤทธ์ินิภา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 1

EN5 วรปภา อารีราษฎร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) 1

EN6 วาสนา ภานุรักษ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 1

10 10 24 6 50

ผู้ได้รับการหย่ังเสียงเลือกต้ัง
ให้เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ประจ าภูมิภาค

หมายเลข
ประจ าภาค

ช่ือ - สกุล สมาชิกสมาคม

ได้รับคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ัง (เสียง)
ได้รับคะแนน
เป็นอันดับท่ี

1

รวมท้ังส้ิน

3

2

3

1

2

3
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เว็บไซต์น้ีคือ  ค่าต่ออายุโดเมนเว็บไซต์ 500 บาท และค่าเชา่พื้นที่ hosting 3GB/ปี 2,800 บาท รวม 3,300 บาท/ปี โดย server เก็บไว้ที่
บริษัทเอกชนของผู้พัฒนาระบบ 

ขณะน้ีเว็บไซต์ใหม่ของสมาคม สามารถเขา้ถึงได้แล้วที่ http://engagementthailand.org/ ในด้านเน้ือหาของเว็บไซต์ภาษาไทยยังไม่
สมบูรณ์มากนัก และในส่วนภาษาอังกฤษยังรอการพัฒนาอยู่ 

 
 

10. การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 6 คร้ัง 
 

ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ของการเป็นสมาคมน้ัน คณะกรรมการบริหารสมาคมในช่วงก่อต้ังทั้ง 11 ท่าน ได้มาประชุมปรึกษาหารือ ระดม
สมอง และช่วยทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทั้ง 9 งานที่กล่าวมาแล้วอย่างแข็งขัน และต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนและความสะดวกในด้าน
สถานที่และอาหารว่างจาก รศ.ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างต่อเน่ือง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

คร้ังท่ีประชุม วันเวลาประชุม สถานท่ี 
ครั้งที่ 1 พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 วิจิตรภาคียสถาน 
ครั้งที่ 2 ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์ มศว 
ครั้งที่ 3 ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 คณะสังคมศาสตร์ มศว 
ครั้งที่ 4 ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์ มศว 
ครั้งที่ 5 พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คณะสังคมศาสตร์ มศว 
ครั้งที่ 6 อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะสังคมศาสตร์ มศว 

 
 
11. การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  

ตามข้อบังคับสมาคม ที่ต้องมีการเลือกต้ังนายกสมาคมและกรรมการสมาคมภายใน 6 เดือน หลังจากการจัดต้ังสมาคมแล้วน้ัน 

คณะกรรมการสมาคมจึงได้ทำหนังสือเชิญสมาชิกทุกคนร่วมประชุมใหญสามัญประจำปีแบบทางไกล ในวันศุกรที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 16:00 น. 

ณ หอง ประชุมอนันต เจียมเจริญ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร อาคาร 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือน 

รายงานการเงิน และรายงานผลการหย่ังเสียงเลือกต้ังใหที่ประชุมใหญพิจารณารับรองผลการหย่ังเสียงเลือกต้ังต่อไป 

 

 

 

  

http://engagementthailand.org/%20ใน
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ภาคผนวก 1 รายนามสมาชิกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562) 

รายชื่อสมาชิกประเภทองค์กร แบบตลอดชีพ 
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รายชื่อสมาชิกประเภทองค์กร แบบราย 3 ปี  
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รายชื่อสมาชิกประเภทบุคคล แบบตลอดชีพ 
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รายชื่อสมาชิกประเภทบุคคล แบบราย 2 ป ี
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