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สรุปการประชุมคณะกรรมการสมาคมพันธกิจสัมพันธ2มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 3/2564  

วันศุกร2ที ่23 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. 

ณ หJองประชุมออนไลน2 Zoom 

 

รายนามคณะกรรมการสมาคมท่ีเข1าร2วมประชุม 

1. ศาสตราจารย+ ดร.วิจิตร ศรีสอ1าน     นายกสมาคม 

2. ศาสตราจารย+ นพ.ดร.นรินทร+ หิรัญสุทธิกุล    อุปนายก 

3. รองศาสตราจารย+ ดร.อาวรณ+ โอภาสพัฒนกิจ     กรรมการกลาง  

(ปฏิบัติหน1าท่ีแทนเลขาธิการ) 

4. รองศาสตราจารย+ ดร.ชลวิทย+ เจียรจิตต+      ประชาสัมพันธ+ 

      

รายนามผู1เข1าร2วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย+ ดร.สุรินทร+ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝSายกิจการตTางประเทศ 

และพัฒนาการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ+ 

2. รองศาสตราจารย+ ดร.พีรเดช ทองอำไพ  ผู1อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

3. ผู1ชTวยศาสตราจารย+ ดร.ธันนิกานต+ สูญส้ินภัย รักษาการแทนรองคณบดีฝSายวิชาการและวิเทศสัมพันธ+

      คณะสังคมศาสตร+ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. ผู1ชTวยศาสตราจารย+ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท+      ผู1อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

5. ผู1ชTวยศาสตราจารย+ ดร.สารัมภ+ บุญมี  รองผู1อำนวยการเทคโนธานี ฝSายบริหารจัดการนวัตกรรม

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ผู1แทน) 

6. ผู1ชTวยศาสตราจารย+ ดร.อภิรักษ+ สงรักษ+  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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เร่ิมประชุมเวลา 16.00 น. 

ศาสตราจารย+ ดร.วิจิตร ศรีสอ1าน กลTาวต1อนรับและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ1งเพ่ือทราบ 

วาระท่ี 1.1 จำนวนสมาชิกสมาคมฯ 

 สรุปจำนวนสมาชิก 

สรุปสมาชิกสมาคมสัมพันธ+มหาวิทยาลัยกับสังคม จากคร้ังท่ีแล1ว ดังตารางตTอไปน้ี 

 

ประเภทสมาชิก 

 

จำนวนสมาชิก 

(หน2วยงาน) 

จำนวนสมาชิก 

(คน) 

จำนวนสมาชิกตาม

ภูมิภาค (คน) 

รวมท้ังส้ิน 

(คน) 

หมายเหตุ 

องค+กร ตลอดชีพ 12 24 8 6 6 3 23 ซ้ำภาคเหนือ 1 คน 

องค+กร ราย 3 ป̀ 14 

-2 

25 

-4 

11 

-4 

2 5 6 24 

-4 

ซ้ำภาคกลาง 1 คน 

หมดอายุ 4 คน 2 ม. 

บุคคลตลอดป̀  30 15 2 9 4 30  

บุคคลราย 2 ป̀  18 8 3 5 2 18 หมดอายุป̀น้ี 17 คน 

รวมท้ังส้ิน 24 93 38 13 25 15 91  

 

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบให1ดำเนินการตรวจสอบอายุวาระของการเปgนสมาชิก EnT ประเภทบุคคล ราย 

2 ป` ที่กำลังจะหมดอายุในป` 2564 จำนวน 17 ราย เพื่อวางแผนในการรณรงค+หาสมาชิกเพิ่มเติมเพื่อความ

เข1มแข็งของสมาคม 

 

วาระท่ี 1.2 การประชุมคณะกรรมการ EnT Association คร้ังท่ี 2/2564 

มติ ที่ประชุมมีมติให1การประชุมครั้งหน1าเปgนต1นไป ให1เชิญกรรมการที่มีรายชื่อในประกาศนายทะเบียนสมาคม

จังหวัดนนทบุรี เรื่อง การขอจดทะเบียนการแตTงตั้งกรรมการของสมาคมพันธกิจสัมพันธ+มหาวิทยาลัยกับสังคม

ข้ึนใหมTท้ังชุด ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2563 เข1ารTวมประชุม 

 

วาระท่ี 1.3 ความคืบหน1าการจัดประชุมวิชาการ 7th EnT Annual Meeting 

ผู1ช2วยศาสตราจารยj ดร.สารัมภj บุญมี ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แจ1งความคืบหน1า

และรายละเอียดในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand Annual Conference 

2021 โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

วันที ่ 15 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได1เข1าพบทTานรัฐมนตรีกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร+ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อเชิญให1ทTานเปgนประธานเป}ดงานและบรรยายพิเศษ ซ่ึง

ทTานได1ตอบรับแล1ว จากนั้นได1เข1าปรึกษา ศาสตราจารย+ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการ
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อุดมศึกษา วิทยาศาสตร+ วิจัยและนวัตกรรม โดยเชิญสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปgนเจ1าภาพรTวมใน

การประชุมฯ โดยรTวมจัดนิทรรศการ กิจกรรมการเสวนา และเชิญเปgนผู1คัดเลือกกรณีศึกษาจากโครงการ U2T 

มานำเสนอในการประชุมฯ 

 กำหนดวันจัดงานเดิม คือ วันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ถ1ามีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เกิดขึ้นในชTวงดังกลTาว จะจัดในรูปแบบออนไลน+      

ธีมงานของการประชุมฯ คือ Innovation - Engaged Society สังคมผูกพัน สร1างนวัตกรรม โดยมีรTาง

กำหนดการดังน้ี 
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- อัตราค2าลงทะเบียน 

การลงทะเบียนเข1ารTวมงาน ลงทะเบียนได1ต้ังแตT 1 พฤษภาคม - 20 สิงหาคม 2564 ท้ังน้ี ผู1แทนองค+กรท่ีเปgน

สมาชิกขององค+กรน้ันจะได1รับการยกเว1นคTาลงทะเบียนจำนวน 2 ทTาน 
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- แผนและปฏิทินการรับเป}ดรับกรณีศึกษาและลงทะเบียนรTวมงาน 

 

- ข้ันตอนการลงทะเบียนเข1างาน 

1. ลงช่ือตามหนTวยงาน/สถาบัน 

2. รับกระเป�าเอกสาร (ประกอบด1วย สูจิบัตร Proceeding เคร่ืองเขียน ฯลฯ) 

3. รับปSายช่ือ-สายรัดข1อมือแท็ก RFID/QR Code (เพ่ือเช็คสถานะการเข1ารTวม) 

4. รับของท่ีระลึกของงาน EnT#7/ ใบเสร็จการลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ของท่ีระลึก 

 ขวดเพาะพันธุ+เน้ือเย้ือกล1วยไม1 

 

 

 

 



 6 

- แผนผังโซนนิทรรศการ Engagement Thailand#7 ณ สุรสัมนาคาร ช้ัน 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท้ังน้ี เจ1าภาพจัดโรงแรมท่ีพัก และจัดรถรับ-สTง สำหรับผู1เข1ารTวมโครงการ 

 

- การหมุนเวียนเย่ียมชนแต2ละอาคาร จัดกลุ2มผู1เข1าร2วมโครงการกลุ2มละ 50 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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- การพิจารณาผู1เปrน Reviewer ในการประชุม 7th EnT Annual Conference 

   โดยห1องประชุมหัวข1อยTอยในการอภิปรายและนำเสนอกรณีศึกษา ประกอบด1วย 6 ห1อง ดังน้ี 

    ห1องหัวข1อยTอยท่ี 1 University Engagement by U2T 

    ห1องหัวข1อยTอยท่ี 2 Community Engagement 

    ห1องหัวข1อยTอยท่ี 3 Industrial Engagement 

    ห1องหัวข1อยTอยท่ี 4 Innovation for Society 

    ห1องหัวข1อยTอยท่ี 5 Co-operative Education 

    ห1องหัวข1อยTอยท่ี 6 International Engagement (คัดเลือกผลงานไป NCCPE) 

มติ ที่ประชุมเห็นควรให1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพิจารณาจากอนุกรรมการวิชาการเปgนหลัก และขอเชิญ 

ศาสตราจารย+ นพ.ดร.นรินทร+ หิรัญสุทธิกุล เปgนประธานในการพิจารณารTวม โดยจัดให1มี Reviewer ห1องท่ี   

1-4 ห1องละ 3 คน โดยเชิญจากสมาชิกหรือกรรมการ EnT ที่มีความเชี่ยวชาญด1าน Engagement และให1

เปล ี ่ยนช ื ่อห ัวข 1อย Tอยที ่  5 จาก Co-operative Education เป gน Cooperative and Work integrated 

Education (CWEE) 

ท้ังน้ี หน1าท่ี Reviewer มีดังน้ี 

1) พิจารณากรณีศึกษาในเบ้ืองต1น 

2) ตรวจทานแก1ไข full paper และให1คำแนะนำ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคม 

มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไมTมีการแก1ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

วาระท่ี 3.1 แผนการดำเนินงานของสมาคม ประจำปz 2564 (ความร2วมมือกับกระทรวง อว.) 

ศาสตราจารย+ ดร.วิจิตร ศรีสอ1าน แจ1งวTา จากการเข1าพบทTานรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร+ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อเชิญเปgนประธานในการประชุม ทTานให1ความสนใจ Engagement 

Thailand ใน 2 ประเด็น 

1. การประเมินผลกระทบของ U2T โดยมีผู1ทรงคุณวุฒิท่ีเปgนกลาง 

2. เร่ืองอ่ืนๆ ท่ี EnT สามารถทำงานรTวมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร+ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

 

- การประเมินผลกระทบของ U2T โดยมีผู1ทรงคุณวุฒิท่ีเปrนกลาง 

มติ  ท่ีประชุมเห็นควรให1มีหนTวยงานกลาง ในการประเมิน ตัวเกณฑ+ หรือ ตัวช้ีวัด โดยดำเนินการดังน้ี 

1) ให1อนุกรรมการวิชาการพิจารณา โดยอนุกรรมการวิชาการ ประกอบด1วย รองศาสตราจารย+           

ดร.พีรเดช ทองอาไพ รองศาสตราจารย+ ดร. เสมอ ถาน1อย และรองศาสตราจารย+ ดร.กาญจนา      

แก1วเทพ  
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2) ให1ผู1เช่ียวชาญด1านการประเมินเปgนผู1พิจารณา 

 

วาระท่ี 3.2 เว็บไซตjของสมาคม EnT 

รองศาสตราจารย+ ดร. ชลวิทย+ เจียรจิตต+ ได1ประสานกับ ดร.นงเยาว+ ศรีพรมสุข โดยจัดให1มีผู1ดูแล

เว็บไซต+ และดำเนินการให1คTาตอบแทน ซึ่งจะหมดสัญญากับบริษัทเดิมประมาณเดือนมิถุนายน ซึ่งในระหวTางน้ี

เจ1าหน1าท่ีของทาง มศว จะได1เรียนรู1การดูแลเว็บไซต+จากบริษัทเดิม 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 3.3 การจัดประชุม 7th EnT Annual Conference 

มติ   

 

วาระท่ี 3.4 ความร2วมมือกับ NCCPE 

- รองศาสตราจารย+ ดร.อาวรณ+ โอภาสพัฒนกิจ รับประสานกับ ดร.นงเยาว+ ศรีพรมสุข ในการ

ดำเนินการเชิญวิทยากรมาเปgนองค+ปาฐก รวมทั้งการคัดเลือกกรณีศึกษาของการประชุม 7th EnT Annual 

Conference โดยจะดำเนินการผTานระบบออนไลน+ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

- ศาสตราจารย+ ดร.วิจิตร ศรีสอ1าน เสนอท่ีประชุมเรื่อง International Engagement โดยมีรูปแบบ

ครอบคลุมทั่วโลก จัดให1มีการลงทะเบียนออนไลน+ และจัดเปgน Webinar ในหัวข1อที่มีความสำคัญ โดย EnT 

เปgนตัวกลางในการจัด Conferences 

มติ ที ่ประชุมเห็นควรให1 รองศาสตราจารย+ ดร.สุรินทร+ ไหมศรีกรด และรองศาสตราจารย+ ดร.ชลวิทย+       

เจียรจิตต+ ศึกษาเพ่ิมเติมในการจัด International Engagement และจะมีการนำเสนอในการประชุมคร้ังตTอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ1ามี) 

วาระที่ 4.1 สัมมนาวิชาการ Online "การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเตรียมเอกสาร ผลงาน

วิชาการรับใช1สังคมเพ่ือขอกำหนดตำแหน2งทางวิชาการ วันท่ี 5 เมษายน 2564 

รองศาสตราจารย+ ดร.อาวรณ+ โอภาสพัฒนกิจแจ1งที ่ประชุมวTา คณะกรรมการ EnT ได1ขอความ

อนุเคราะห+ศาสตราจารย+ ดร.เอนก เหลTาธรรมทัศน+ สนับสนุนการแก1ป�ญหาคอขวด ได1แกT 

4.1 Internal management ระดับมหาวิทยาลัย ที่ยังไมTเอื้อตTอการสนับสนุนวิชาการรับใช1สังคม 

และนักวิชาการรับใช1สังคม 

4.2 List ของ Reader ที่ยังไมTเปgนป�จจุบัน และยังไมTมีรายชื่อของผู1เชี่ยวชาญด1านพันธกิจสัมพันธ+

มหาวิทยาลัยกับสังคม 
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มติ ที่ประชุมเห็นควรให1มีการพิจารณาในกลุTมที่เกี่ยวข1องโดยตรง เนื่องด1วยมีเรื่องพิจารณาในลักษณะตTอเนื่อง 

ทั้งน้ี ในเบื้องต1นให1พิจารณาโดยถอดบทเรียนจากผู1ที่เคยได1รับตำแหนTงทางวิชาการด1านรับใช1สังคมมาพัฒนา

นักวิชาการด1านการรับใช1สังคม 

 

วาระท่ี 4.2 การประชุม 16th APUCEN Regional Council Meeting โดย USM secretariat 

มติ ท่ีประชุมเห็นควรให1มีการศึกษาในการจัด International Engagement โดย EnT เปgนตัวกลางในการจัด 

Conferences ระบบออนไลน+ โดยเชิญองค+กรตTางๆ รวมท้ัง APUCEN เข1ารTวมด1วย 

 

วาระที ่ 4.3 การตั ้งคณะอนุกรรมการ RSI ภาคเหนือ ฝ�ายประเมินโครงการ U2T ภาคเหนือ/ ต้ัง

คณะอนุกรรมการ RSI ภาคเหนือ ฝ�ายสนับสนุนการเตรียมผลงานวิชาการรับใช1สังคม 

มติ ที่ประชุมเห็นควรให1มีการประสานการตั้งคณะอนุกรรมการ RSI ภาคเหนือ โดยขอตั้งเปgนอนุกรรมการ 

U2T เพ่ือให1เช่ือมโยงกับ EnT เพ่ือการเรียนรู1รTวมกัน 

 

กำหนดการประชุมคร้ังต2อไปคือ วันศุกรjท่ี 18 มิถุนายน 2564 ณ คณะสังคมศาสตรj ร2วมกับ ระบบออนไลนj Zoom 

เวลา 16.00 น 

ประธานกล2าวป�ดประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา 17.45 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)…………………………………………………………….ผู1บันทึกการประชุม 

               (รองศาสตราจารย+ ดร.ชลวิทย+ เจียรจิตต+) 

                                                 กรรมการฝSายประชาสัมพันธ+ 

 

 

                   (ลงช่ือ) ……………………………………………… 

                            (ศาสตราจารย+ ดร.วิจิตร ศรีสอ1าน) 

                                  นายกสมาคมสมาคมพันธกิจสัมพันธ+มหาวิทยาลัยกับสังคม 

                               ประธานการประชุม 


