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กิจกรรม

สถาบันคลังสมองของชาติ

2558

สถาบันคลังสมองของชาติมีความยินดีน�ำเสนอโครงการศึกษาดูงาน
และหลักสูตรต่างๆ ส�ำหรับปี 2558 นี้ เพือ่ สนับสนุนกรรมการสภามหาวิทยาลัย             
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนนิสิตนักศึกษาและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในระบบอุดมศึกษาไทยให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ติดตามประเด็นใหม่ๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ ความก้าวหน้าและ
การปรับตัวอย่างต่อเนื่อง
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กิจกรรมต่างๆ ในเอกสารนี้ประกอบด้วย 10 หมวด คือ
1. หลักสูตร
การกำกับดูแล

8. งานเครือขาย
ทางวิชาการ

9. โครงการ
วารสารวิจัยเพื่อ
พัฒนาเชิงพื้นที่

2. หลักสูตร
การบริหารจัดการ

7. โครงการสัมมนา
ทางวิชาการ

10. การจัดสรรทุน
งานวิจัยเชิง
นโยบายเกษตร

3. หลักสูตรงาน
วิชาการเพื่อสังคม

6. โครงการศึกษา
ดูงานตางประเทศ

4. หลักสูตร
การเรียนการสอน

5. หลักสูตร
อาสาสมัครใน
สถาบันอุดมศึกษา

1. หลักสูตรการก�ำกับดูแล ได้แก่ หลักสูตรธรรมาภิบาลเพือ่ การพัฒนา
อุดมศึกษา (University Governance Programme : UGP) และ
หลักสูตรธรรมาภิบาลเพือ่ การพัฒนาคณะ (Faculty Governance
Programme : FGP)
2. หลักสูตรการบริหารจัดการ ได้แก่ หลักสูตรผูน้ ำ� เพือ่ การเปลีย่ นแปลง
(DFC) หลักสูตรผูบ้ ริหารชุดโครงการวิจยั และนวัตกรรม (Research &
Innovation Executive Programme: R&I) หลักสูตรการบริหาร
ความเสีย่ งของมหาวิทยาลัย (University Risk Management: URM)
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3. หลักสูตรงานวิชาการเพื่อสังคม ได้แก่ หลักสูตรผู้บริหารวิชาการ
เพือ่ สังคม (Socially-engaged Scholarship - SeS) และหลักสูตร
นักวิชากรเพื่อสังคม (Socially-engaged Academics - SeA)
4. หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รการเรี ย น
การสอนส�ำหรับนักศึกษา Gen Z (Teaching and Learning for
Generation Z)
5. หลักสูตรอาสาสมัครในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ หลักสูตรบทบาท
สถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภยั พิบตั ิ
6. โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ในปี 2558 นี้ สถาบันฯ จะมีการ
ศึกษาดูงาน  5  ครั้ง คือ ญึ่ปุ่น เยอรมันและเนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง
ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
7. โครงการสัมมนาทางวิชาการ
8. งานเครือข่ายทางวิชาการ ได้แก่ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคม (Engagement Thailand: EnT) และเครือข่ายผู้ประเมิน
(Thailand Evaluation Network : TEN)
9. โครงการวารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
10. การจัดสรรทุนงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร
สถาบั น คลั ง สมองของชาติ ข อขอบพระคุ ณ ท่ า นผู ้ ส นใจทุ ก ท่ า น
ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ เป็นอย่างดีตลอดมา และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับท่าน อีกในปี 2558 นี้
ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
ผู้อ�ำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
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สารบัญ
หน้า

03
09
39
51
59
67

กิจกรรมสถาบันคลังสมองของชาติ 2558
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
13 หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
19 หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ
25 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
29 หลักสูตรกฎหมายที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
33 โครงการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย
หลักสูตรการบริหารจัดการ
39 หลักสูตรผู้น�ำเพื่อการเปลี่ยนแปลง
47 หลักสูตรผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม
หลักสูตรงานวิชาการเพื่อสังคม
51 หลักสูตรผู้บริหารวิชาการเพื่อสังคม
57 หลักสูตรนักวิชาการเพื่อสังคม
หลักสูตรการเรียนการสอน
59 หลักสูตรการเรียนการสอนส�ำหรับนักศึกษา Gen Z
หลักสูตรอาสาสมัครในสถาบันอุดมศึกษา
67 หลักสูตรบทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัครใน
สถานการณ์ภัยพิบัติ
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สารบัญ

หน้า

71
87
97
107
111
113

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
71 เยอรมันและเนเธอร์แลนด์
75 ฮ่องกง
79 ออสเตรเลีย
83 สหราชอาณาจักร
โครงการสัมมนาทางวิชาการ
87 From Green University to Sustainable Campus: Experiences
from the University of Hong Kong
91 Innovation in Teaching and Learning :the Australian Experiences
95 University Leadership: Changing times for Thai Universities
งานเครือข่ายทางวิชาการ
97 Thailand Evaluation Network (TEN)
101 Engagement Thailand (EnT)
โครงการวารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
การจัดสรรทุนงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร
ปฏิทินกิจกรรม
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University Governance Institute: UGI

University Governance Institute: UGI

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
ซึง่ เป็นแผนแม่บทก�ำกับการพัฒนาอุดมศึกษาของไทย โดยคณะรัฐมนตรีมมี ติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ก�ำหนดว่า “...ธรรมาภิบาล และ
การบริหารจัดการ (Governance and Management) เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และอุดมศึกษาในภาพรวม
กล่าวคือ หากสถาบันอุดมศึกษามีกลไกการก�ำหนดทิศทางที่ดีและก้าวหน้า
พร้อมการขับเคลื่อนโดยการบริหารคนที่มีประสิทธิภาพแล้ว ภารกิจของ
มหาวิทยาลัยก็สำ� เร็จลุลว่ งไปได้ บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรสูงสุด
ในที่นี้คือ “สภามหาวิทยาลัย” มีความส�ำคัญต่อความเจริญของสถาบัน และ
ผลผลิตที่ดี....”
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ยังได้ก�ำหนดแนวทางการพัฒนา
ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการอุดมศึกษา โดยการจัดตัง้ องค์กรหรือกลไก
พัฒนาผู้ก�ำกับนโยบาย และผู้บริหาร ในลักษณะเดียวกับ สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors: IOD) เพือ่ ท�ำหน้าที่
พัฒนาผู้บริหารตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย

UGI

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
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ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยด� ำ เนิ น การจั ด ฝึ ก อบรม ให้ ค วามรู ้ จั ด เยี่ ย มชม
สร้างเครือข่ายเวทีแลกเปลี่ยนความคิด และสนับสนุนการสร้างองค์กร
รวมทั้งนวัตกรรมการบริหารนโยบายและการจัดการ
สถาบันคลังสมองของชาติ ซึง่ เป็นหน่วยงานภายใต้มลู นิธสิ ง่ เสริมทบวง
มหาวิทยาลัย ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เล็งเห็นความส�ำคัญ
ของการน�ำแนวทางการพัฒนา ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา
ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ มาเป็นพลังในการขับเคลือ่ นการพัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยจัด
หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (University Governance
Programme: UGP) ส�ำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย หลักสูตรธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนาคณะ (Faculty Governance Programme: FGP) ส�ำหรับ
กรรมการประจ�ำคณะและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมาท�ำให้
เกิดการตื่นตัวในมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง และเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในด้านการก�ำกับดูแลที่ดีมากขึ้น   เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการด�ำเนินงาน คณะกรรมการการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติเห็นชอบ         
ให้จัดตั้ง “สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย” (University Governance
Institute - UGI) ขึ้น เป็นหน่วยงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ เพื่อให้
มีภารกิจและภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัยต่อไป
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วิสัยทัศน์
ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ จัดเยี่ยมชม สร้างเครือข่าย เปิดเวทีแลก
เปลี่ยนความคิดและสนับสนุนการวิจัยองค์กร และนวัตกรรมการ
บริหารนโยบาย (Governance) และการจัดการ (Management)
2. ผลิตหลักสูตรการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาให้แก่ผู้บริหาร
ทุกระดับของมหาวิทยาลัย
3. จัดให้มีเวทีถ่ายทอดนโยบายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
บริหารนโยบาย ระหว่างรัฐมนตรี คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
4. เสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับองค์กรในประเทศและ
ต่างประเทศ
5. สนับสนุนการวิจยั และจัดการความรูเ้ กีย่ วกับธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
6. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดี และ
นวัตกรรมธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
เพื่ อ น� ำ แนวทางการพั ฒ นาธรรมาภิ บ าลและการบริ ห ารจั ด การ
อุดมศึกษาภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ มาเป็นกลไกขับเคลือ่ นการ
พัฒนาอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยยึดถือหลักความโปร่งใส นิติธรรม
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ความรับผิดชอบ ความเสมอภาค คุณธรรม ความคุ้มค่า และการมีส่วนร่วม
เพื่อมุ่งสู่ความเข้มแข็งของอุดมศึกษา ด้วยการสร้างผู้น�ำการบริหารนโยบาย
หรือธรรมาภิบาลและการจัดการ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์สำ� คัญของสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมี 6 ด้าน ได้แก่
1. การจั ด ฝึ ก อบรม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ และปรั บ
กระบวนทัศน์
2. การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่ดี
3. การสนับสนุน และการจัดการโครงการวิจัยเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
4. การจัดการความรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้าน
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
5. การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทัง้ ภายในและ
ต่างประเทศ
6. การส่งเสริมและการเผยแพร่ความรู้
•
•
•
•
•
•

UGI Services

หลักสูตร
สัมมนาวิชาการ
In-House Training**
การศึกษาวิจัย
การประเมินมหาวิทยาลัย/อธิการบดี**
การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ**

หมายเหตุ** สถาบั น ธรรมธิ บ าลมหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ราณารายละเอี ย ดในการด� ำ เนิ นการ
เป็นรายกรณี
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ซึง่
เป็นแผนแม่บทก�ำกับการพัฒนาอุดมศึกษาของไทย ได้กำ� หนดให้ธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ (Governance and Management) เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาสถาบัน
อุดมศึกษาจ�ำเป็นต้องมีกลไกการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานที่ดีและ            
มีประสิทธิภาพ โดยที่ “สภามหาวิทยาลัย” เป็นองค์กรสูงสุดที่มีบทบาท     
และความรับผิดชอบต่อความเจริญก้าวหน้าของสถาบันการศึกษานั้นๆ       
สภามหาวิทยาลัยท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการด�ำเนินการของมหาวิทยาลัยให้เป็น
ไปตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยและตามที่สังคม     
และประเทศชาติมุ่งหวัง โดยยึดถือหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ  
ที่ดีสภามหาวิทยาลัยในฐานะสภาผู้ก�ำกับ (Governing Board) เป็นคณะ
กรรมการหรือกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทส�ำคัญในการท�ำหน้าที่พิทักษ์รักษาผล
ประโยชน์ และก�ำกับควบคุมคุณภาพการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยตาม
ภารกิจด้านต่างๆ  การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงเป็นหัวใจส�ำคัญของการสร้างการก�ำกับดูแลทีด่ ี เพือ่ ให้การบริหารมหาวิทยาลัย
อยู่ในครรลองของการบริหารและการจัดการที่ดี ตามระบบคุณธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้
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UGP
หลักสูตรธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
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“สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย” ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้สถาบันคลัง
สมองของชาติ มูลนิธสิ ง่ เสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้เริม่ จัดหลักสูตร “ธรรมาภิบาล
เพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษา” (University Governance Programme: UGP)
ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2552 ส�ำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการทีด่ ี ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจร่วมกัน เกีย่ วกับบทบาทและหน้าที่
ของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ภายใต้ น โยบายและปรั ช ญา
อุดมศึกษา และประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบัน
2. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นใน
เรือ่ งต่างๆ เกีย่ วกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการก�ำกับดูแล
การบริหารเงินและทรัพย์สนิ การเปิดหลักสูตร และการบริหารงาน
บุคคล ตลอดจนผลักดันความคิดเหล่านั้นให้บังเกิดผล
3. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นใน
เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย
4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ
(ค�ำสั่งทางปกครอง)
5. เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับประเด็นข้อพิพาทเกีย่ วกับ
มหาวิทยาลัยในศาลปกครอง
6. เพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาการ
อุดมศึกษาของประเทศ
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ส่วนที่ 1: บทบาทและหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
• บทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
• บทบาทสภามหาวิทยาลัยในการก�ำหนดเป้าหมาย นโยบาย และ
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
• ระดมความคิดเห็นเพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการก�ำกับ
ดูแลมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2: บทบาทสภามหาวิทยาลัยในการก�ำกับการจัดการศึกษา : การอนุมตั ิ
การเปิดสอน หลักสูตร การศึกษา
ส่วนที่ 3: บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการก�ำกับการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน  
ส่วนที่ 4: บทบาทสภามหาวิทยาลัยในการก�ำกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนที่ 5: กฎหมายและวิธีปฏิบัติที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรทราบ
ส่วนที่ 6: มหาวิทยาลัยกับคดีพิพาทในศาลปกครอง
ส่วนที่ 7: การก�ำกับการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 8: การประเมินสภามหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 9: สภามหาวิทยาลัยกับเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of Interests)  
ส่วนที่ 10: การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study)
ส่วนที่ 11: การดูงาน: แลกเปลี่ยนเรียนรู้

รูปแบบ การบรรยาย กรณีศกึ ษา และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ พร้อมทัง้ การศึกษา
ดูงาน
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เนือ้ หาหลักสูตร ประกอบด้วยเนื้อหา 11 ส่วน ดังนี้
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กลุม่ เป้าหมาย จ�ำนวนรวม 30 ท่าน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
2. เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึง่ เลือก
ตัง้ จากผูบ้ ริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ�ำ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึง่ เลือกตัง้ จากคณาจารย์ประจ�ำ หัวหน้า
ส่วนงานหรือเทียบเท่า)
5. เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย (อธิการบดี
รองอธิการบดี ผูช้ ว่ ยอธิการบดี คณบดี หรือต�ำแหน่งอืน่ ๆ ทีเ่ ทียบเท่า)
6. เป็นประธานสภาคณาจารย์
7. เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
8. เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูช้ ว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
9. เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์หรือมีความสนใจด้านอุดมศึกษา ด�ำรงต�ำแหน่ง
หรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือ
บริษัทมหาชนจ�ำกัด

สิง่ ทีจ่ ะได้รบั
1. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามหลักการธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี และแนวทางในการก�ำกับดูแล
อุดมศึกษาที่ดีในประเด็นเฉพาะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก
ของมหาวิท ยาลัยมากยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะการเงินและทรัพย์สิน
การเปิดหลักสูตรใหม่ และการบริหารงานบุคคล ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การก�ำกับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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ระยะเวลา สถานทีก่ ารศึกษาอบรม และเกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษา
การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ ใช้เวลาทั้งสิ้น 42 ชั่วโมง (8 วัน)
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ     
ในการเข้าร่วมในหลักสูตรนี  ้ ผูเ้ ข้าร่วมหลักสูตรจะต้องเข้าหลักสูตรครบ
เต็มเวลาของการอบรม ในหลักสูตรทั้งหมด ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วม
หลักสูตรในเนือ้ หาส่วนใดส่วนหนึง่ ได้ ผูเ้ ข้าร่วมหลักสูตรสามารถขอเข้ารับการ
อบรมในเนือ้ หาส่วนทีข่ าดนัน้ ได้ในหลักสูตรรุน่ ถัดไป ทัง้ นี้ การเข้าร่วมหลักสูตร
เต็มเวลาของการอบรมในหลักสูตรทั้งหมดเป็นหลักเกณฑ์ส�ำคัญในการ
พิจารณาการส�ำเร็จหลักสูตรและการได้รับเกียรติบัตรหลักสูตร

หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา University Governance Programme: UGP

2. มีความรู้ความเข้าใจในอ�ำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการ
ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(ค�ำสัง่ ทางปกครองของสภามหาวิทยาลัย) มากยิง่ ขึน้ เพือ่ ประโยชน์
ในการก�ำกับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
3. มีความรูค้ วามเข้าใจในประเด็นข้อพิพาททีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยใน
ศาลปกครอง และบทบาทของศาลปกครองในการวินจิ ฉัยข้อพิพาท
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
4. มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ในเรื่องการ
จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
และประเด็นท้าทายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำกับดูแลมหาวิทยาลัย
ในบริบทปัจจุบัน
5. มีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาอุดมศึกษาไทยต่อไปในอนาคต
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ระยะเวลา
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

UGP21

15-17/21-24 กรกฎาคม และ 28 สิงหาคม 2558

UGP22

11-13/17-20 พฤศจิกายน และ 18 ธันวาคม 2558

ค่าลงทะเบียน 50,000 บาท ต่อ 1 ท่าน

ติดต่อ

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 101, 108 (ส�ำนักงาน)
โทรสาร: 02-640-0465 (อัตโนมัติ)
E-mail: carjhan1411@gmail.com

Event & Activities 2558

หลักสูตรธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนาคณะ

Faculty Governance Programme: FGP

Faculty Governance Programme: FGP

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
ซึง่ เป็นแผนแม่บทก�ำกับการพัฒนาอุดมศึกษาของไทย ได้กำ� หนดให้ธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ (Governance and Management) ไว้ ซึ่งเป็น
ปัจจัยส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและอุดมศึกษา  
หากสถาบันอุดมศึกษามีกลไกการก�ำหนดทิศทางทีด่ แี ละก้าวหน้า พร้อมกับการ
ขับเคลือ่ น โดยการบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพแล้ว ภารกิจของมหาวิทยาลัย
ก็สำ� เร็จลุลว่ งไปได้ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ  ยังให้ความส�ำคัญกับการ
สร้างความเปลีย่ นแปลงในมหาวิทยาลัยโดยอาศัยการก�ำหนดและก�ำกับนโยบาย
การบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติ การมีผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน
การผลิตหลักสูตรการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาให้แก่ผู้บริหารทุก
ระดับตัง้ แต่การบริหารระดับสูงคือมหาวิทยาลัยลงไปถึง คณะ ภาควิชา สาขา
รวมทั้งให้การฝึกอบรมผู้พัฒนาหลักสูตรและผู้สอนอย่างต่อเนื่อง อันเป็น
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยด้วยการสร้างผูน้ ำ 
� การบริหาร
นโยบายหรือธรรมาภิบาล และการจัดการ

หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ

FGP
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“สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย” ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้สถาบัน
คลั ง สมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้เริ่มจัดหลักสูตร
“ธรรมาภิบาล เพือ่ การพัฒนาคณะ” (Faculty Governance Programme: FGP)
ขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2555 ส�ำหรับกรรมการคณะ เพือ่ ให้กรรมการคณะได้แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
คณะอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน   

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ�ำคณะในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับนโยบาย
ปรัชญาอุดมศึกษา และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ  ตลอดจน
สถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
2. เพื่ อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบริบทของอุดมศึกษาใน
ระดับชาติและสากล ทางด้านการศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนา
และด้านคุณภาพของการอุดมศึกษา ตลอดจนประเด็น ท้าทาย
อุ ด มศึ ก ษาในปั จ จุ บั น และอนาคต ตลอดจนผลั ก ดั น ความคิ ด
เหล่านั้นให้บังเกิดผล
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการถ่ายทอดนโยบายจาก
สภามหาวิทยาลัย ผูบ้ ริหารระดับสูงไปสูก่ ารปฏิบตั ิ การวางแผนงาน
และวิธดี ำ� เนินงานทีช่ ดั เจน การบริหารผลการปฏิบตั งิ าน การแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงพัฒนางานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รูปแบบ การบรรยายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษาและการฝึก
ปฏิบัติ

กลุม่ เป้าหมาย กรรมการในคณะกรรมการอ�ำนวยการคณะ  คณะกรรมการ

ประจ�ำคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ ตลอดจนคณาจารย์
ที่มีความสนใจ

Faculty Governance Programme: FGP

เนือ้ หาหลักสูตร เน้นบทบาทของคณะกรรมการคณะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ

4. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็น
ในเรื่องเกี่ยวกับการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการคณะ ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดี
5. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่าง
คณะกรรมการคณะของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อันน�ำไปสู่ความ
ร่วมมือในการด�ำเนินงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่มั่นคง
และยั่งยืน
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สิง่ ทีจ่ ะได้รบั
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ประจ�ำคณะในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถาบัน
อุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญา
อุ ด มศึ ก ษา และกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาวฯ ตลอดจน
สถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา   
2. มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทของอุดมศึกษาในระดับชาติและสากล
ทางด้านการศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านคุณภาพของ
การอุดมศึกษา ตลอดจนประเด็นทีท่ า้ ทายของอุดมศึกษาในปัจจุบนั
และอนาคต
3. มีความรู้ ความเข้าใจในการถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย
ผูบ้ ริหารระดับสูงไปสูก่ ารปฏิบตั ิ การวางแผนงานและวิธดี ำ� เนินงาน
ที่ชัดเจน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน การปรับปรุงพัฒนางานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็น
เกี่ยวกับการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการประจ�ำคณะ ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดี
5. มี โ อกาสในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
ในระหว่างคณะกรรมการประจ�ำคณะ ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
อันน�ำไปสู่ความร่วมมือในการด�ำเนินงานทั้งภายในและระหว่าง
หน่วยงานที่มั่นคงและยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
อุดมศึกษาไทยต่อไปในอนาคต
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การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ รวมทัง้ การดูงานใช้เวลาทัง้ สิน้ 4 วัน
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ  
รุ่น

วัน/เดือน/ปี
16-19 มีนาคม 2558

FGP9

27-30 เมษายน 2558

FGP10

25-28 พฤษภาคม 2558

FGP11

17-20 สิงหาคม 2558

FGP12

5-8 ตุลาคม 2558

ค่าลงทะเบียน 28,500 บาท ต่อ 1 ท่าน
ติดต่อ

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 101, 108 (ส�ำนักงาน)
โทรสาร: 02-640-0465 (อัตโนมัติ)
E-mail: carjhan1411@gmail.com

Faculty Governance Programme: FGP

FGP8

หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ

ระยะเวลา สถานทีก่ ารศึกษาอบรม
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“สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย
โดยมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีคณบดีรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
คณะ โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการประจ�ำคณะ คณะกรรมการประจ�ำคณะ
จึงมีบทบาทส�ำคัญยิง่ ในการน�ำนโยบายจากมหาวิทยาลัยสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ”
“บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการประจ�ำคณะต้องสอดคล้องเชือ่ มโยง
กับนโยบายและแผนพัฒนาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยยึดถือหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการอุดมศึกษาทีด่ ตี ามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ซึ่งเป็นแผนแม่บทก�ำกับการพัฒนาอุดมศึกษา
ของไทย”
“บทบาทและภารกิจส�ำคัญประการหนึง่ ของคณะกรรมการประจ�ำคณะ
ก็คือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยให้สอดรับกับปรัชญา
อุดมศึกษาไทย และบริบทโลก ประชาคมอาเซียน ตลอดจนความท้าทาย     
ของอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21”
“การบริหารคณะในศตวรรษที่ 21 ให้มปี ระสิทธิภาพ/ประสิทธิผลและ
การก�ำกับดูแลให้มีธรรมภิบาล ต้องอาศัยการประสานงานอย่างไร้ตะเข็บ
ระหว่างคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจ�ำคณะ”
(ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา)
“..ยากมากทีง่ านใหญ่จะส�ำเร็จโดยล�ำพัง ..แล้วจะให้คนเก่งมาช่วยคณะ
กันได้อย่างไร?”
(ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ)
“Academic excellence  always begins with faculty ability
to  introduce significant curriculum and pedagogical innovations.”  
(รศ.ดร.บวร ปภัสราทร)
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University Risk Management: URM

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเรื่องส�ำคัญในการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยในปัจจุบนั เนือ่ งจากพลวัตรการเปลีย่ นแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยใน
หลากหลายมิติ เช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย ความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต นักศึกษา ผูป้ กครอง)
การเปิดเสรีทางการศึกษา เป็นต้น ความท้าทายใหม่เหล่านีส้ ง่ ผลให้มหาวิทยาลัย
ต้องเร่งปรับตัวทัง้ ด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ซึง่ ความเสีย่ งเป็นได้ทงั้
โอกาสและภัยคุกคาม ดังนัน้ การบริหารความเสีย่ งทีด่ ี นอกจากจะช่วยป้องกัน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และส่งผลให้การด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุ
เป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์สำ� คัญทีว่ างไว้แล้ว ยังสามารถเพิม่ โอกาส
และมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
การบริหารความเสีย่ งเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับบุคลากรทุกระดับ
ในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูง และ
พนักงานทุกคน ที่ต้องร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์เชิงลึก เชิงบูรณาการ และ
เชือ่ มโยงเข้ากับการก�ำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายแผนงาน แผนปฏิบตั กิ าร และ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผ่านการน�ำการบริหารความเสี่ยงมาใช้ร่วมกับ

หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย University Risk Management: URM

URM
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย
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กระบวนการท�ำงานภายในมหาวิทยาลัย ท�ำให้มโี อกาสทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จ
มากกว่ามหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้
การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการด�ำเนินงาน
ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
หัวใจส�ำคัญของหลักสูตรนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจกระบวนการและ
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาแผนความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับกระบวนทัศน์ เสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหาร
ความเสีย่ งของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐาน COSO-ERM / ISO 31000
และสามารถประเมินความเสี่ยง การจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้เกิดผลในภาคการปฏิบตั ิ สามารถก�ำหนดความเสีย่ งส�ำคัญ
(KeyRisks) และตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง ส�ำคัญ (Key Risk Indicator: KRI)
ตลอดจนกระบวนการตรวจติดตาม และการปรับแผนบริหาร
ความเสี่ยง
2. เพื่อให้มีความตระหนักถึงความส�ำคัญการบริหารความเสี่ยง และ
ความเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆ เช่น การตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน การวางแผนกลยุทธ์ เป็นต้น
3. เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ และความคิดเห็นในการพัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมมาธิบาลอุดมศึกษา
ที่ดีรวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย
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ความรูด้ า้ นการบริหารความเสีย่ งมหาวิทยาลัย เช่น การก�ำหนดความเสีย่ ง
ส�ำคัญ (Key Risk Identification) และ Key Risk Indicators ระดับความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย (Treatment Plan) และ
การติดตาม รวมถึงการปรับแผนบริหารความเสีย่ ง และการปรับและสร้างวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย กลไกความเชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับของมหาวิทยาลัย (คณะ สถาบัน ส�ำนัก ศูนย์
ภาควิชา และโครงการ)  

รูปแบบ การบรรยาย กรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการอบรม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop)

Workshop I

การวิเคราะห์ SWOT และ External Factors ที่มีผลต่อ
การก�ำหนดความเสี่ยงส�ำคัญ (Key Risks)

Workshop II

การประเมินระดับความเสี่ยงส�ำคัญก่อนและหลังการ
ควบคุม - จัดการ

Workshop III

การจัดการแผนการบริหารความเสี่ยง การก�ำหนด
KRI/ระบบการติดตาม

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะต้องจัดเตรียมข้อมูลของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย (University SWOT Analysis) 3) แผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย 4) แผนโครงการส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น เช่น งานวิจัย Learning
Innovation การบริการวิชาการ เป็นต้น

หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย University Risk Management: URM

เนือ้ หาหลักสูตร
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กลุม่ เป้าหมาย
ผูบ้ ริหารระดับมหาวิทยาลัย/ คณะ/ ส่วนงาน รวมถึงกรรมการทีร่ บั ผิดชอบ
ด้านการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย และมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน
ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา
การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 2 วัน
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

URM5

11-12 มิถุนายน 2558

URM6

9-10 กรกฎาคม 2558

URM7

6-7 สิงหาคม 2558

ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
สิง่ ทีไ่ ด้รบั
1) ได้ปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารความเสีย่ งของมหาวิทยาลัยตาม
มาตรฐานฯ และสามารถประเมินความเสีย่ ง ได้แผนบริหารความเสีย่ ง
ของมหาวิทยาลัย
2) เกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญการบริหารความเสี่ยง และความ
เชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆ
3) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเครือข่ายการบริหาร
ความเสี่ยงระหว่างมหาวิทยาลัย
ติดต่อ

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 101, 108 (ส�ำนักงาน)
โทรสาร: 02-640-0465 (อัตโนมัติ)
E-mail: carjhan1411@gmail.com
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ปั จ จุ บั น มี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย จ� ำ นวนมาก เช่ น
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่า
ด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
แต่ละแห่ง  เป็นต้น ตลอดจนมีการยกร่างกฎหมายเกีย่ วกับอุดมศึกษาทีส่ ำ� คัญ
อีก 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบัน
อุดมศึกษา และร่างกฎหมายการอุดมศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารและ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทุกคน นอกจากนี้แล้ว ยังมีกฎหมายปกครอง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง
กฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง เป็นต้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่เป็นส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน จ�ำเป็นต้องยึดกฎหมายเหล่านี้เป็นหลักเพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้อง อันจะน�ำไปสู่การด�ำเนินงานการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  
ตลอดจนลดความขัดแย้ง และลดข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

หลักสูตรกฎหมายที่ส�ำคัญ ส�ำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

LAW

หลักสูตรกฎหมายที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
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“สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย” ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้ สถาบันคลังสมอง
ของชาติ มูลนิธสิ ง่ เสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้จดั หลักสูตร “กฎหมายทีส่ ำ� คัญ
ส�ำหรับผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย” ขึน้ ส�ำหรับผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั งิ านเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ ลดความเสีย่ งของการด�ำเนินงาน และการปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่อาจขัดกับกฎหมายตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน   

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมายต่างๆ ทีผ่ บู้ ริหาร
และบุคลากรมหาวิทยาลัยควรทราบ เพือ่ การด�ำเนินงานการปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
2. เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์เกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ติ า่ งๆ ภายใต้
กฎหมาย
3. เพือ่ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิด
ทางกฎหมาย
4. เพื่อมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถน�ำไป
ใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ตลอดจนเป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารด� ำเนิ น งานต่ า งๆ
อย่างมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร นิสิต นักศึกษา และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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1. ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายอุดมศึกษาทีส่ ำ� คัญส�ำหรับผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
2. ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญส�ำหรับผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย:  ค�ำสัง่
ทางปกครอง ความรับผิดทางปกครอง แพ่ง และอาญา
3. ข้อพิพาทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในศาลปกครอง

รูปแบบ การบรรยายโดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ และการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์

กลุม่ เป้าหมาย
ผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน ศูนย์หรือหน่วยงานทีเ่ ทียบเท่า หัวหน้าภาควิชา จากสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา

สิง่ ทีจ่ ะได้รบั
1. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมายต่างๆ ทีผ่ บู้ ริหารและบุคลากร
มหาวิทยาลัยควรทราบ เพือ่ การการด�ำเนินงานการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
อย่างถูกต้อง
2. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่างๆ ภายใต้
กฎหมาย
3. มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อ�ำนาจหน้าที  ่ และความรับผิดทาง
กฎหมาย

หลักสูตรกฎหมายที่ส�ำคัญ ส�ำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เนือ้ หาหลักสูตร
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4. มีความรูค้ วามเข้าใจกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็น
แนวทางในการปรับปรุงวิธกี ารด�ำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล
เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา การอบรมหลักสูตร ใช้เวลา 1 วัน   
ติดต่อ

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 101, 108 (ส�ำนักงาน)
โทรสาร: 02-640-0465 (อัตโนมัติ)
E-mail: carjhan1411@gmail.com

Event & Activities 2558

33

ตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย ได้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัยเพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย ก�ำกับดูแล พัฒนามหาวิทยาลัย
และรับผิดชอบในกิจการของมหาวิทยาลัย และรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา กอรปกับสภามหาวิทยาลัย
ได้กำ� หนดนโยบายให้มกี ารประเมินสภามหาวิทยาลัย เพือ่ ใช้เป็นกลไกสะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล การถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และการจัดการให้มรี ะบบติดตามผลการด�ำเนินงานตามภารกิจ
หลักอย่างครบถ้วน การส่งเสริมและพัฒนาสภามหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้สภา
มหาวิทยาลัยมีขอ้ มูลทีส่ ามารถน�ำไปใช้ปรับปรุงบทบาทได้อย่างเหมาะสมและ
สามารถท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลมหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล นอกจากนี้แล้ว แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11     
(พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งเป็นแนวทางส�ำหรับการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาได้
ก�ำหนดกลยุทธ์ในการสร้างระบบการประเมินศักยภาพและพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูง กรรมการสภาของสถาบันไว้

โครงการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย

โครงการการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย
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ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องจัดให้มโี ครงการติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของสภามหาวิท ยาลัยและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย โดยการแต่งตั้งคณะ ผู้ประเมินผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาด�ำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองในการปฏิบตั งิ านตาม
บทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามบทบาท
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยอย่างครอบคลุม 3 ด้านคือ
2.1 ด้านการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
2.2 ด้านการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการประจ�ำทีส่ ภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง
2.3 ด้านการปฏิบัติงานของส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์หรือตัวชี้วัด (Indicators) การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย
4. เพื่อมีข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้
กับการด�ำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
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1. การประเมินมีกรอบหัวเรื่องและประเด็นการประเมิน ดังนี้
เรื่องที่ 1 การปฏิบัติงานตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
เรื่องที่ 2 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ�ำที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง
เรื่องที่ 3 การปฏิบัติงานของส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย

2. การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยสอดคล้องกับหลักอัตตาภิบาล และหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
		
หลักอัตตาภิบาล 3 ประการ ได้แก่

ความเป็นอิสระ

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

เสรีภาพทาง
วิชาการ

โครงการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย

ขอบเขตการด�ำเนินงาน
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หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ได้แก่

3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ  โดยประเมินผล
การปฏิบัติงาน ในรอบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
4. ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยต้อง
ประกอบด้วย
1) ตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสภามหาวิทยาลัย
2) หลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภา
มหาวิทยาลัย
3) แบบประเมินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภา
มหาวิทยาลัย
4) การออกแบบและวิธกี ารติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
สภามหาวิทยาลัย
ติดต่อ

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 101, 108 (ส�ำนักงาน)
โทรสาร: 02-640-0465 (อัตโนมัติ)
E-mail: carjhan1411@gmail.com
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ประเด็นค�ำถาม
โครงการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย

การติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านของสภามหาวิทยาลัย มีประเด็น
ค�ำถามดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานครบถ้วน หรือไม่ อย่างไร เกี่ยวกับ
อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ กฎ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
2. สภามหาวิทยาลัยได้มกี ารสือ่ สารถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย กรอบ
ทิศทาง และแนวทางการด�ำเนินงานสู่ระดับต่างๆ ของฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อด�ำเนินการด้วยระบบสื่อสารที่หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ (บรรลุผลอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง รวดเร็วตาม
ขั้นตอน และประสบความส�ำเร็จ)
3. การปฏิบตั งิ านของสภามหาวิทยาลัย สอดคล้องกับหลักอัตตาภิบาล
3 ประการ ได้แก่ ความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ได้แก่ หลักประสิทธิผล
หลัก ประสิท ธิภาพ หลัก การตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ�ำนาจ
หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ หรือไม่
อย่างไร
4. สภามหาวิทยาลัยได้ท�ำหน้าที่หรือใช้อ�ำนาจ ล่วงล�้ำเข้าไปหรือไม่
สนใจในบทบาทหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย
หรือไม่ อย่างไร
5. การด�ำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยหรือไม่ ความสัมพันธ์นี้จะต้องสร้างและรักษาไว้
ภายใต้ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนซึ่งกันและกันหรือไม่
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6. มีระบบการติดตามผลการด�ำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
รวมทัง้ การติดตามผลการด�ำเนินงานตามมติและข้อสังเกตของสภา
มหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร
7. การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการประจ�ำทีส่ ภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้
ได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
หรือไม่ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดจากการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจอย่างไร
8. การปฏิบัติงานของส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผลการปฏิบัติงาน
ตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะหน่วยงานธุรการ
ของสภามหาวิทยาลัย ผลการปฏิบตั งิ านตามแผนการปฏิบตั ริ าชการ
ประจ�ำปีและผลการด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ภายในระดับหน่วยงานเป็นอย่างไร
9. ระบบงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย
มีรูปแบบอย่างไร
        10. กลไกและระบบงานติดตามผลการปฏิบตั งิ านของสภามหาวิทยาลัย
สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กบั การด�ำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ได้มากน้อยเพียงใด
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หลักสูตรผู้น�ำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

อุ ด มศึ ก ษาทั่ ว โลกก� ำ ลั ง เผชิ ญ กั บ ประเด็ น ท้ า ทายต่ า งๆ มากมาย          
สืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้ง
ค่านิยมและพฤติกรรมของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนัน้ มหาวิทยาลัยทัว่ โลก
ต้องปรับเปลี่ยนเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถรับประเด็นท้าทาย ดังกล่าวได้
อย่างมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ และหน่วยงานหลักที่จะเป็นพลังส�ำคัญใน
ระดับปฏิบัติส�ำหรับการนี้คือ “คณะ” ซึ่งรับผิดชอบทั้งงานด้านการเรียน
การสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ ซึง่ ในการบริหารการเปลีย่ นแปลงนี้
คณบดี จึงต้องมีความรอบรู้ และมีทักษะในด้านการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี ตลอดจนการพัฒนาคณะในมิติต่างๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
คณะนัน้ ๆ ทุกมิติ จึงจะสามารถบริหารคณะให้ประสบความส�ำเร็จและสามารถ
แข่งขันได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม คณะอาจจะ
ไม่สามารถด�ำเนินการให้บรรลุผลได้ หากไม่ได้รับการหนุนเสริมจากผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยทุกระดับ ทั้งระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก ดังนัน้ ผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับล้วนมีความส�ำคัญ
ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในบทบาทที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของตน ซึ่งการให้ความส�ำคัญของผู้บริหารและคณบดีนี้ ไม่ว่าผู้บริหารจะมี
ประสบการณ์มาก่อนมากเพียงใดก็ตาม ก็มปี ระเด็นทีจ่ ะเรียนรูใ้ หม่ๆ ได้เสมอ
ทั้งจากวิทยากรที่มีประสบการณ์และจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ     
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะด้วยกันเอง

หลักสูตรผู้น�ำเพื่อการเปลี่ยนแปลง
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สถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้พฒั นาหลักสูตร “ผูน้ ำ� เพือ่ การเปลีย่ นแปลง”
ขึ้น ตั้งแต่ปี 2555 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน 3 แห่ง คือ German
Academic Exchange Service (DAAD), German Rectors’ Conference (HRK),
และ Centre for Higher Education Development  (CHE) ของประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซง่ึ มีประสบการณ์ในการจัดท�ำหลักสูตร International
Deans’ Course (IDC) รวมทั้งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้มีประสบการณ์และ
ประสบความส�ำเร็จในด้านการบริหารระดับคณะของมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน
ประเทศไทยซึง่ ท�ำให้หลักสูตร “ผูน้ ำ� เพือ่ การเปลีย่ นแปลง” มีความเป็นสากล
ในขณะเดียวกันก็มคี วามสอดคล้องกับบริบทของประเทศและผูเ้ ข้าร่วมหลักสูตร
มีโอกาสสร้างเครือข่ายกับคณบดีในภูมิภาคอาเซียน โดยหลักสูตรนี้ เน้นการ
เรียนรูด้ ว้ ยการปฏิบตั ิ ผ่านโครงการปฏิบตั กิ าร (Project Action Plan - PAP)
เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้ทดลองใช้หลักการที่เรียนมากับสถานการณ์จริง
และเป็นส่วนที่จะท�ำให้ผู้เข้าร่วมได้ประโยชน์จากหลักสูตร DFC จริงสร้าง
การเปลี่ยนแปลงได้จริงในมหาวิทยาลัย/คณะ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างความตระหนักในบทบาททีส่ ำ� คัญของผูบ้ ริหารในการบริหาร
จัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย/คณะในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะในประเด็นส�ำคัญต่างๆ
ในการบริหารการเปลีย่ นแปลงมหาวิทยาลัย/คณะให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการ
วิชาการ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด หลักการ และวิธี
ปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/คณะกับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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เนือ้ หา

ส่วนที่ 1
(1 สัปดาห์)

ส่วนที่ 2
(1 สัปดาห์)

ส่วนที่ 3
(2 วัน)
2 ครั้ง

• แลกเปลีย่ นเรียนรูห้ ลักการ และกรณีศกึ ษาใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแนวใหม่
และการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย/คณะ
เช่น นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการ การเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 การบริหารบุคลากร
แนวใหม่ การเงินและการลงทุนในโมเดลใหม่
เป็นต้น รวมทั้งเรียนรู้การพัฒนาโครงการ
ปฏิบัติการ (Project Action Plan - PAP)
ตามที่ได้เสนอไว้ก่อนเข้าร่วมหลักสูตร
• ศึ ก ษาดู ง านที่ ป ระเทศสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ
เยอรมนี แ ละราชอาณาจั ก รเนเธอร์ แ ลนด์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่น
ในด้านต่างๆ
• ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อน�ำเสนอแผนและ  
ผลจากการด�ำเนินงานตาม PAP และรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักสูตรผู้น�ำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

3. เพือ่ ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยกับผู้บริหารในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เพือ่ เสริมสร้างความเป็นนานาชาติของ
มหาวิทยาลัย/คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยของไทย
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รูปแบบ
ประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่มีประสบการณ์       
ตรงในประเด็นดังกล่าว การอภิปราย การท�ำกรณีศึกษา การท�ำงานกลุ่ม  
การวิเคราะห์สงิ่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นแต่ละวัน การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จในการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ และการด�ำเนินการ
ตามโครงการปฏิบัติการตลอดระยะเวลา 4 เดือน ที่เข้าร่วมหลักสูตร

กลุม่ เป้าหมาย
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก และรอง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักที่มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีในมหาวิทยาลัย/คณะ จ�ำนวน 30 คน

สิง่ ทีจ่ ะได้รบั
จากการด�ำเนินการหลักสูตรทั้งสี่รุ่นที่ผ่านมา พบว่าหลักสูตรผู้น�ำเพื่อ
การเปลีย่ นแปลงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทงั้ คณะ/มหาวิทยาลัย และบุคคล ดังนี้
ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย

• โครงการ PAP บางโครงการ น�ำไปสู่การปฏิบัติจริงในระดับคณะ
เมื่อจบหลักสูตร รวมทั้งขยายผลไปยังคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
เช่น โครงการบูรณาการ KPI ของมหาวิทยาลัยกับการขึ้นเงินเดือน
ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โครงการการประกัน
คุณภาพการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของสถาบันร่วม
ผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการเพิ่มทักษะ
ในการวิเคราะห์ การใช้เหตุผล และการแก้ปัญหาของเนื้อหาวิชา
พืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ระดับบุคคล

• ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ได้แนวคิด มุมมองและประสบการณ์ใหม่ๆ ใน
การบริหารจัดการคณะและมหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ
และเอกชน การพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย และความ
ร่วมมือกับธุรกิจอุตสาหกรรมจากประสบการณ์จริงของมหาวิทยาลัย
ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

หลักสูตรผู้น�ำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

และโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียน - การสอน บัณฑิต
นักปฎิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นต้น
• ผูเ้ ข้าร่วมหลักสูตรบางท่าน ได้เจรจาเรือ่ งความร่วมมือในด้านวิชาการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยของเยอรมนีทันทีขณะศึกษาดูงาน เช่น คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ SRH Heidelberg ได้พัฒนา
ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนสาขา Music Therapy เป็นต้น
• มหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น European University Vadriana,
KIT, และ SRH มีความสนใจทีจ่ ะพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย ทัง้ ในด้านการเรียนการสอน และ Summer School
โดยมีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทันทีหลังจากกลับ
จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้ว
• ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในเยอรมนี เช่น Berlin School of
Economics and Law ได้เดินทางมาประเทศไทยหลังจากการศึกษา
ดูงาน เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์และคณะ
บริหารธุรกิจของประเทศไทย และได้เซ็น MOU ความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยไทยด้วย
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• เกิดการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ผู้เข้าร่วมหลักสูตร มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสะท้อน
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การคณะ/มหาวิ ท ยาลั ย
ระบบคุณภาพของอุดมศึกษาทั้งของไทยและเยอรมนี ตลอดจน
การสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งกับมหาวิทยาลัยไทย และ
มหาวิทยาลัยในเยอรมนีมากขึ้น
• ผูเ้ ข้าร่วมหลักสูตร ค้นพบตัวเอง มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างการเปลีย่ นแปลง
ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในมหาวิ ท ยาลั ย /คณะ เปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ ใ นการ
บริหารงาน วิธีคิด เพิ่มความเชื่อมั่นในการบริหารงานในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
• ผูเ้ ข้าร่วมหลักสูตรบางท่าน ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งบริหาร
ที่ สู ง ขึ้ น หลั ง จากส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รคณบดี เ พื่ อ การ
เปลีย่ นแปลง เช่น ต�ำแหน่งอธิการบดี  รองอธิการบดี และ คณบดี เป็นต้น
• ผู้เข้าร่วมหลักสูตรบางท่านได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน
การเข้าร่วมประชุมและน�ำเสนอผลงานทางวิชาการและโครงการ
ฝึกอบรมในระดับนานาชาติจากหน่วยงานพันธมิตรของสถาบัน
คลังสมองของชาติ เช่น German Academic Exchange Service
(DAAD), Higher Education Academy (HEA) ของประเทศ
สหราชอาณาจักร และ SIDA (Swedish International Development
Collaboration Agency) ของประเทศสวีเดน เป็นต้น
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วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
8 มีนาคม 2558
ปฐมนิเทศ
9 - 14 มีนาคม 2558 แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กรณีศึกษาและ
PAP Forum
2 - 9 พฤษภาคม 2558 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีและ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
28 - 29 พฤษภาคม 2558 PAP Presentation
25 มิถุนายน 2558
PAP Final Conference

สถานที่
โรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส
โรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส
มหาวิทยาลัยในประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีและ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 265,000 บาท ซึง่ ครอบคลุมค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการแลกเปลีย่ น
ความรู้ในส่วนที่ 1 และค่าที่พัก ค่าเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม
การประชุม PAP Presentation และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม PAP
Final Conference

หลักสูตรผู้น�ำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

วันเวลา
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ทั้งนี้ค่าลงทะเบียนนี้ไม่รวม ค่าเดินทางจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดมา
กรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกเวลาของการจัดประชุม PAP
ทั้งสองรายการ เช่น ค่าที่พักและค่าอาหาร
ติดต่อ
ดร. นงเยาว์  เปรมกมลเนตร
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 112  
โทรสาร: 02-640-0465 (อัตโนมัติ)
มือถือ:
081-909-8763
E-mail: nongyao@knit.or.th
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หลักสูตรผู้บริหาร
ชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม
Research & Innovation Executive
Programme

สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) ได้ตระหนักถึงบทบาทและความส�ำคัญของผู้บริหารงานวิจัยและ
นวัตกรรมในการสร้างความเปลีย่ นแปลงและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
จึ ง ได้ จั ด หลั ก สู ต ร “ผู ้ บ ริ ห ารชุ ด โครงการวิ จั ย และนวั ต กรรม” หรื อ
“Research & Innovation Executive Programme” (R&I) ขึ้น เพื่อ
เสริมสร้างนวัตกรรมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการวิจัยและ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะ
ครอบคลุมประเด็นงานวิจยั และนวัตกรรมทีม่ คี วามจ�ำเป็นของประเทศ สถานการณ์
ของระบบงานวิจยั และนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการชุดโครงการ
อย่างมืออาชีพตั้งแต่การออกแบบ/การวางแผน การติดตามความก้าวหน้า    
แก้ปญ
ั หาระหว่างทาง การประเมิน Outcome และ Impact ของชุดโครงการ
หลังจากสิน้ สุดโครงการ  และจะมีการแลกเปลีย่ นจากกรณีศกึ ษาชุดโครงการ
ที่ประสบความส�ำเร็จทั้งสาขาเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสังคม รวมถึงฝึกปฏิบัติร่างชุดโครงการ

หลักสูตรผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม Research & Innovation Executive Programme

R&I
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วัตถุประสงค์
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งนวั ต กรรมและความเข้ ม แข็ ง ในการบริ ห ารจั ด การ        
การวิจยั และนวัตกรรม (Research and Innovation) ของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานวิจัย

สิง่ ทีจ่ ะได้รบั
• ผูผ้ า่ นหลักสูตรได้ใช้ความรูใ้ นการบริหารงานวิจยั และนวัตกรรมของ
องค์กร หรือบริหารชุดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สกว. หรือ
แหล่งทุนอื่น
• เกิดเครือข่ายผู้บริหารการวิจัย เพื่อพัฒนาศาสตร์ของการบริหาร
งานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป

เนือ้ หา
R&I Overview

Management

• งานวิจัยและนวัตกรรมที่จ�ำเป็น
• รูปแบบหรือลักษณะของการ
ต้องมีส�ำหรับประเทศไทย
บริหารงานงานวิจัยและนวัตกรรม|
• อนาคตและยุทธศาสตร์งานวิจัย
ตามบริบทของงานทั้งแบบ
และพัฒนาของประเทศ
Top-down, Bottom-up และ
• ความหมายและความส�ำคัญของ
Co-design
การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม • องค์ประกอบของชุดโครงการ/
แบบชุดโครงการ  
การวางแผนชุดโครงการ/
• สถานภาพของระบบบริหาร
การบริหารจัดการชุดโครงการ
งานวิจัยและนวัตกรรมใน
อย่างมืออาชีพ
มหาวิทยาลัย
• ประสิทธิผล (Effectiveness) และ
• บทบาทของผู้บริหารชุดโครงการ
ประสิทธิภาพ (Efficiency)
• แหล่งทุน การร่วมทุน และ
การวางแผนงบประมาณ  
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Case Study

กรณีศึกษาการบริหารจัดการชุด
โครงการที่ประสบความส�ำเร็จ
ทั้งด้านอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม/
ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตร  
และสังคม

Management
• ธรรมาภิบาลในการจัดการงานวิจัย
และนวัตกรรม
• การติดตามความก้าวหน้าและ
แก้ปัญหาระหว่างทาง รวมทั้ง
contingency plans
• การเตรียมการเพื่อประเมิน
Outcome และ Impact ของ
ชุดโครงการหลังจากสิ้นสุด
Workshop

• การเลือกโจทย์ วัตถุประสงค์ และ
solution ที่เป็นไปได้และจ�ำเป็น  
• การหานักวิจัยและการปรับ
โครงการ
• การ integrate โครงการย่อย
ภายใต้ชุดโครงการรวมทั้ง
integration tools
• การวางแผนและควบคุมด้านเวลา
• แผนการสื่อสารระหว่าง
การด�ำเนินการ

กลุม่ เป้าหมาย
ผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองอธิการบดี
คณบดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ผู้บริหารกลุ่มงานวิจัย (Research Cluster)            
ผูป้ ระสานงานชุดโครงการ  หัวหน้าโครงการวิจยั รวมทัง้ ผูบ้ ริหารงานวิจยั และ
นวัตกรรมในหน่วยงานของรัฐและเอกชนอื่นๆ

หลักสูตรผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม Research & Innovation Executive Programme

R&I Overview
• หลักการบริหารจัดการงานวิจัย
อย่างมืออาชีพ
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ระยะเวลา
5 - 10 เมษายน 2558 (5.5 วัน)

ค่าลงทะเบียน 35,000.00 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ติดต่อ
น.ส.พัชยา มาสมบูรณ์
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 110  
E-mail: patchaya@knit.or.th

น.ส.ณราพร ธีรกัลยาณพันธุ์
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 106
E-mail: naraporn@knit.or.th
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หลักสูตรงานวิชาการเพื่อสังคม
Socially - engaged Scholarship

“งานวิชาการเพือ่ สังคม (Socially-engaged Scholarship)” ของ
โครงการนี้ มีความตั้งใจที่จะแยกแยะเฉพาะส่วนที่เป็นงานวิชาการออกมา     
เป็นพิเศษ เพือ่ ให้ “มหาวิทยาลัย” มีความเด่นชัด ในสังคม  โดยจ�ำกัดค�ำนิยาม
เฉพาะงาน ดังนี้
“Social” ครอบคลุมกลุม่ ต่างๆ ในสังคม เช่น ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง
ผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก/กลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ทรี่ บั ผิดชอบ
ต่อสังคม องค์กรภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหาก�ำไรต่างๆ
“Engage”หมายความถึง ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
กลุม่ ต่างๆ เหล่านี้ โดยตระหนักว่า มหาวิทยาลัยไม่ควรอยู่
อย่างโดดเดีย่ วในโลกของตนเอง  แต่ตอ้ งเกีย่ วข้องสัมพันธ์  
รู้ร้อนรู้หนาวร่วมกับชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้
ชุมชนได้ประโยชน์จากมหาวิทยาลัย และเพื่อการเรียนรู้
และความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเอง
“Scholarship” หมายถึง “ความเป็นวิชาการ” ซึ่งจะรวมภารกิจหลัก
ทั้ง 3 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ และการเรียนการสอน

หลักสูตรงานวิชาการเพื่อสังคม Socially - engaged Scholarship

SeS
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในการท�ำงานวิชาการเพื่อสังคมอย่างกว้างขวาง
2. เพือ่ ยกระดับการท�ำงานวิชาการเพือ่ สังคมให้เข้าสูร่ ะบบของมหาวิทยาลัย  
และเกิดการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยในการท�ำงานเพือ่ สังคม
3. เพือ่ เพิม่ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยใน
การท�ำงานวิชาการเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบ
4. เพือ่ สร้างเครือข่ายนักวิชาการในการขับเคลือ่ นงานวิชาการเพือ่ สังคม
ของมหาวิทยาลัย   และสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงกับ
ภาคีเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย

Event & Activities 2558

หลักสูตร
"ผู้บริหารงานวิชาการเพื่อสังคม"
Socially-engaged Scholarship
for Executive

เนือ้ หา
•
•
•
•
•

แนวคิดและหลักการของการท�ำงานวิชาการเพื่อสังคม
มาตรการและกลไกสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
การประเมินคุณค่าของงานวิชาการเพื่อสังคม
การสร้างเครือข่ายของการท�ำงานวิชาการเพื่อสังคม
กรณีตัวอย่างของการท�ำงานวิชาการเพื่อสังคม

รูปแบบ
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้บริหารงานวิชาการในมหาวิทยาลัย
ได้ แ ก่ รองอธิ ก ารบดี คณบดี รองคณบดี
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั /ส�ำนักวิจยั และพัฒนา  
และคณาจารย์ทสี่ นใจท�ำงานวิชาการเพือ่ สังคม

หลักสูตร "ผู้บริหารงานวิชาการเพื่อสังคม" Socially-engaged Scholarship for Executive

SeS
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สิง่ ทีจ่ ะได้รบั
• เข้าใจหลักการและธรรมชาติของงานวิชาการเพื่อสังคมที่สามารถ
ปรับใช้กับภารกิจของมหาวิทยาลัย
• มีแนวทางในการพัฒนามาตรการและกลไก ตลอดจนระบบบริหาร
จัดการในการสนับสนุนงานวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย
• มีเครือข่ายทางวิชาการในการขับเคลื่อนงานวิชาการเพื่อสังคม

ระยะเวลา

กันยายน - ตุลาคม  2558 (5 วัน)

ค่าลงทะเบียน 35,000.00 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Event & Activities 2558

หลักสูตร
"นักวิชาการเพื่อสังคม"

Socially-engaged Scholarship
for Academics

Part I

แนวคิดและเครื่องมือการท�ำงานวิชาการเพื่อสังคม
การเขียนข้อเสนอโครงการ

เนือ้ หา
• แนวคิดและหลักการท�ำงานวิชาการอย่างมีสว่ นร่วมกับสังคม/ชุมชน
• บทบาทของนักวิชาการในการท�ำงานร่วมกับชุมชน
• ตัวอย่างการท�ำงานวิชาการอย่างมีสว่ นร่วมกับชุมชน  เครือ่ งมือและ
การออกแบบกระบวนการในการท�ำงานกับชุมชน อาทิ เส้นแบ่งเวลา
ปฏิทินชุมชน แผนที่ชุมชน โอ่งชีวิต ฯลฯ
เพื่อการพัฒนาโจทย์และรวบรวมข้อมูลจากชุมชน
• แนวคิดและหลักการพื้นฐาน รวมทั้งเครื่องมือทางวิชาการในการ
คัดเลือก/พัฒนาโจทย์ และรวบรวมข้อมูลจากชุมชน
• กรอบแนวคิดและหลักการของการพัฒนา Concept Paper และ
Proposal

หลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" Socially-engaged Scholarship for Academics
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รูปแบบ
กลุม่ เป้าหมาย
คณาจารย์ นักวิจยั และนักวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยทีส่ นใจท�ำงานวิชาการ
เพื่อสังคม

สิง่ ทีจ่ ะได้รบั
• เข้าใจแนวคิดและหลักการของการท�ำงานวิชาการอย่างมีส่วนร่วม
กับสังคมที่สามารถปรับใช้กับภารกิจของมหาวิทยาลัย
• ได้หลักการ เทคนิค และวิธีการในการออกแบบกระบวนการ และ
เครื่องมือในการท�ำงาน
• เข้าใจแนวคิดและมีทักษะพื้นฐานใน “การคิดอย่างเป็นระบบ”
• ร่างข้อเสนอโครงการที่ได้รับการพัฒนาจากทักษะ “การคิดอย่าง
เป็นระบบ”

ระยะเวลา

พฤศจิกายน 2558 (5 วัน)

ค่าลงทะเบียน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

Event & Activities 2558

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคม
การเขียนบทความและการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อ
สังคมลักษณะอื่น

เนือ้ หา
• แนวคิดและหลักการการขอผลงานวิชาการเพือ่ สังคม ตามประกาศ
กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรง
ต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
• ตัวอย่างการสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพือ่ สังคมสาขาวิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์
• หลักการและแนวทางในการบันทึกข้อมูลเพื่อการเขียนผลงานทาง
วิชาการ
• หลักการและแนวทางการเขียนบทความวิชาการ
• รูปแบบการแสดงผลงานลักษณะอืน่   และการแสดงผลงานวิชาการ
เพื่อสังคมด้วยหนังสั้น
• หลักการในการประเมินผลกระทบของงานวิชาการเพื่อสังคม

รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นั ก วิ จั ย และ     
นักวิชาการของมหาวิทยาลัยทีส่ นใจ
ท�ำงานวิชาการเพื่อสังคม

หลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" Socially-engaged Scholarship for Academics

Part II
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สิ่งที่จะได้รับ
• เข้าใจแนวคิดและหลักการของการท�ำงานวิชาการอย่างมีส่วนร่วม
กับสังคมที่สามารถปรับใช้กับภารกิจของมหาวิทยาลัย
• เข้ า ใจทฤษฎี แ ละเครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ ง านวิ ช าการและ
การจัดการความรู้  โดยสามารถประยุกต์ใช้งานได้ในเบื้องต้น
• เข้าใจหลักการและแนวทางการเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม  
รวมทัง้ การเผยแพร่ในรูปแบบอืน่ โดยสามารถประยุกต์ใช้งานได้ใน
เบื้องต้น

ระยะเวลา           ธันวาคม 2558 (5 วัน)
ค่าลงทะเบียน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ติดต่อ
น.ส.พัชยา มาสมบูรณ์
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 110  
E-mail: patchaya@knit.or.th

น.ส.ณราพร ธีรกัลยาณพันธุ์
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 106  
E-mail: naraporn@knit.or.th
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ส่วนที่ 1

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

นักศึกษายุคปัจจุบนั เป็นกลุม่ คนทีเ่ รียกกันว่า เป็นคน Generation Z
ซึง่ เติบโต ขึน้ มาในยุคทีเ่ ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีพฒ
ั นาการมากขึน้ ไม่เพียงการติดต่อ
สื่อสาร การรับรู้ความเป็นไป และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคนที่อยู่ตาม
ที่ต่างๆ บนโลกใบนี้ที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยผ่านอินเทอร์เน็ต
แต่ยังมีไฮเปอร์ลิงค์ที่สามารถเชื่อมโยงผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บเพจอื่นได้ทันที และ
มีขอ้ มูลมัลติมเี ดียทีใ่ ห้ประสบการณ์แก่ผดู้ อู ย่างทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลา
อันสั้น สิ่งเหล่านี้ท�ำให้คนยุค Gen Z มีลักษณะเป็น Active Viewer ต้องการ
มีปฏิสมั พันธ์กบั ข้อมูล กับแหล่งความรู้ ไม่ให้ความส�ำคัญกับการเรียนรูไ้ ปตาม
ขัน้ ตอน ความคิดเรือ่ งเวลาและระยะทางไม่ใช่สงิ่ ส�ำคัญอีกต่อไป คาดหวังทีจ่ ะ
ติดต่อกับทุกคนทุกสิ่งได้ทุกเวลาและในทุกสถานที่ ต้องการการตอบสนอง
อย่างรวดเร็วทันทีทนั ใด มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถท�ำงาน

หลักสูตรการเรียนการสอนส�ำหรับนักศึกษา Generation Z รุ่น 2

Gen Z
หลักสูตรการเรียนการสอน
ส�ำหรับนักศึกษา Generation Z
รุ่น 2
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หลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน (Multitasking) แต่จะขาดทักษะความสามารถ
ด้านการอ่านการเขียน (Literacy) รวมทั้งไม่ให้ความสนใจและไม่ท่องจ�ำ
เนื้อหาของเรื่องที่เรียน เนื่องจากมีความคิดว่าเป็นสิ่งที่สามารถสืบค้นได้จาก
อินเทอร์เน็ตได้ภายในเวลาไม่กี่นาที ค�ำถามส�ำคัญส�ำหรับผู้ที่เป็นอาจารย์คือ
จะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของคน Gen Z
และจะส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้สิ่งที่เป็นคุณลักษณะเด่นเพื่อพัฒนาการเรียน
รูข้ องตนเองได้อย่างไร ในอีกด้านหนึง่ คือ จะแก้ไขปรับปรุงลักษณะบางประการ
ทีเ่ ป็นอุปสรรคของการเรียนรูไ้ ด้อย่างไร เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่ดีที่สุด
ทั้งส�ำหรับตัวผู้เรียนเองและต่อสังคม
สถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ส�ำหรับนักศึกษา Generation Z ขึน้ เพือ่ ช่วยอาจารย์และผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
ในการตอบโจทย์ดงั กล่าว โดยเน้นการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active Learning) กล่าวคือ
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียน
การสอนผ่านการอ่าน เขียน อภิปราย และสะท้อนความคิด และลงมือปฏิบตั ิ
ด้วย เพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดกระบวนการคิดขัน้ สูง (Higher Order Thinking)
โดยผู้สอนสามารถใช้รูปแบบหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายได้

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการบูรณาการเนื้อหาวิชาเข้ากับการศาสตร์และศิลป์ของ
การสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษา Generation Z ซึง่ จะท�ำให้การจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ ผูเ้ รียนเรียนรูไ้ ด้อย่างไร; ความสร้างสรรค์
และนวัตกรรม; การเรียนรูเ้ ชิงรุกและเทคนิคการเรียนการสอนเชิงรุก; Critical
Thinking เพื่อพัฒนาผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21; ไตรยางค์การศึกษา แผนการ
จัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล; สัมผัสกิจกรรมเชิงรุก; การวิจัยการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน; ออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและวิจัยทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

รูปแบบของหลักสูตร ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่
• การบรรยายหลักการและทฤษฎี โดยวิทยากรทีเ่ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
• การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับวิทยากรในทุกรายวิชา
• ตัวอย่างจากการปฏิบตั จิ ริง ได้เห็นตัวอย่างการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก
ซึ่งสามารถน�ำไปปรับใช้ในชั้นเรียนได้
• ฝึกปฏิบัติ ได้ลงมือปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

กลุม่ เป้าหมาย
อาจารย์ผู้สอนวิชาที่มีนักศึกษาในชั้นเรียนเป็นจ�ำนวนมากในสาขา
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด
เศรษฐศาสตร์ การเกษตร สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาศาสตร์
และผู้บริหารที่รับผิดชอบการพัฒนาอาจารย์ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพด้านการเรียนรู้ในตัวนักศึกษา

หลักสูตรการเรียนการสอนส�ำหรับนักศึกษา Generation Z รุ่น 2

เนือ้ หาหลักสูตร  ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
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สิง่ ทีจ่ ะได้รบั
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน และประสบการณ์
ตรงในการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดผลที่เหมาะส�ำหรับผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21

ระยะเวลา

วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2558 (4 วัน)

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 15,000 บาท
ติดต่อ
คุณอมรา รสสุข
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 132  
โทรสาร: 02-640-0465 (อัตโนมัติ)
มือถือ:
089-119-7954
E-mail: amara@knit.or.th
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ส่วนที่ 2

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(Scholarship of Teaching and Learning)

Boyer ได้กล่าวไว้ในรายงาน Scholarship Reconsidered ว่า งาน
การสอนที่มีความเป็นวิชาการนั้นไม่ใช่งานประจ�ำที่ใครๆ ก็ท�ำได้ แต่เป็นงาน
ที่ต้องเริ่มจากการมีความรู้ที่ลุ่มลึกในวิชาที่สอน มีความพยายามในการสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างความเข้าใจของผู้สอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และกระตุน้ ให้ผเู้ รียนคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ การสอนทีด่ เี กิดจากการทีผ่ สู้ อนเป็นผูเ้ รียน
และผูว้ จิ ยั ด้วยเนือ่ งจากการสอนไม่ได้เป็นเพียงการส่งผ่านความรูแ้ ต่ตอ้ งมีการ
เปลี่ยนรูปหรือการขยายเนื้อหาออกไป และการสอนที่ดีจะต้องคงความเป็น
วิชาการอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง Scholarly
Teaching กับ Scholarship of Teaching ซึ่งต่อมาได้มีการขยายความ
เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั วิ า่ Scholarly Teaching หมายถึง การสอน
ที่เหมาะสมกับสาขาวิชา เป็นการสอนที่สะท้อนให้เห็นถึงการคัดเลือกและ

หลักสูตรการเรียนการสอนส�ำหรับนักศึกษา Generation Z รุ่น 2

Gen Z
หลักสูตรการเรียนการสอน
ส�ำหรับนักศึกษา Generation Z
รุ่น 2
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การบูรณาการของความคิดและตัวอย่างทีม่ กี ารไตร่ตรองอย่างดี รวมถึงมีการ
ออกแบบทีด่ ที งั้ ในด้านกลยุทธ์ของการออกแบบรายวิชา การพัฒนา การส่งต่อ
(transmission) การมีปฏิสัมพันธ์ และการวัดผล ส่วน Scholarship of
Teaching จะต้องประกอบด้วยเกณฑ์ 3 ประการ คือ มีการน�ำเสนอผลงาน
ต่อสาธารณะ เปิดให้มีการวิจารณ์จากเพื่อนร่วมสาขาวิชา และเป็นผลงาน
ที่ให้ผู้อื่นน�ำไปใช้หรือน�ำไปพัฒนาต่อได้
สถาบั น คลั ง สมองของชาติ พั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน        
ส�ำหรับนักศึกษา Generation Z ส่วนที่ 2 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(Scholarship of Teaching and Learning) เพื่อให้อาจารย์ที่ต้องการ
ปรับปรุงการสอนของตนเองได้เรียนรู้วิธีการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดจาก
การเรียนการสอน และสามารถสร้างผลงานวิชาการจากการเรียนการสอนได้
หลักสูตรฯ ทั้งสองส่วนนี้จะช่วยเสริมสมรรถนะด้านการเรียนการสอน
และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์ เพื่อให้อาจารย์
ออกแบบ จัดการเรียนการสอนตลอดจนวัดผลได้อย่าง Scholarly Teacher
หรือเป็นอาจารย์ผสู้ อนด้วยปัญญา และเป็นบันไดขัน้ แรกไปสูก่ ารเป็นอาจารย์
ผู้สร้างความรู้ หรือ Scholarship of Teaching and Learning ซึ่งจะมีความ
เชีย่ วชาญในการจัดการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพในสาขาวิชาของตนเอง

วัตถุประสงค์
เสริมสร้างความรู้และทักษะของการท�ำวิจัยเพื่อการเรียนการสอน
และการสร้างผลงานวิชาการจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เข้าร่วมหลักสูตร
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ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
• สอนดีต้องมีวิจัย...ควรก้าวไปในทิศทางใด
• มองผ่านเลนส์ส�ำรวจงานวิจัยทางการศึกษา ตอนที่ 1&2
• ก้าวล�ำ้ ทันยุคกับงานวิจยั ทางการศึกษาด้านเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
• ลองลิ้มชิมรสการท�ำงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
• มองทะลุโจทย์วิจัย ใช้ค�ำถามดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
• ออกแบบวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ
• เก็บข้อมูลอย่างไรดี ตอนที่ 1&2
• จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ: ฝึกพัฒนาโครงร่างท�ำวิจัยทางการศึกษา
• การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
• ผลงานวิจยั ทางการศึกษา สูก่ ารตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
• เก็บตกการพัฒนาโครงร่างท�ำวิจัยทางการศึกษา
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิพากษ์โครงร่าง

รูปแบบของหลักสูตร
เรียนรู้แบบ Backward Design โดยเริ่มจากการศึกษาภาพรวม
ตัวอย่างงานวิจัยจากประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติ ท�ำความเข้าใจความ
เชื่อมโยงของการวิจัยทางการศึกษากับศาสตร์เฉพาะทางด้านต่างๆ จากนั้น
จึงเรียนรูห้ ลักการและแนวทางปฏิบตั ผิ า่ นการท�ำกิจกรรมแบบมีสว่ นร่วม และ
ฝึกปฏิบัติจากโจทย์จริงของผู้เข้าร่วมหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอนส�ำหรับนักศึกษา Generation Z รุ่น 2

เนือ้ หาหลักสูตร ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
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กลุม่ เป้าหมาย
อาจารย์ผู้สอนวิชาที่มีนักศึกษาในชั้นเรียนเป็นจ�ำนวนมากในสาขา
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตรศาสตร์บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สิง่ แวดล้อม ศึกษาศาสตร์
และผู้บริหารที่รับผิดชอบการพัฒนาอาจารย์ที่ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การวิจัยเพื่อการเรียนการสอน และการใช้ผลงานดังกล่าวในการขอก�ำหนด
ต�ำแหน่งทางวิชาการ

สิง่ ทีจ่ ะได้รบั
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกปฏิบัติในเนื้อหาวิชาวิจัย
เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน ผูท้ เี่ ข้าร่วมหลักสูตรตลอด 3 วันได้รบั สิทธิในการ    
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยท่านละ 30,000 บาท

ระยะเวลา
วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2558 (3 วัน)
ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท
ติดต่อ

คุณอมรา รสสุข
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 132  
โทรสาร: 02-640-0465 (อัตโนมัติ)
มือถือ:
089-119-7954
E-mail: amara@knit.or.th
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Volunteer
(Volunteer Management in Disaster)

(Volunteer Management in Disaster)

สถาบันอุดมศึกษาซึง่ เป็นองค์กรด้านวิชาการทีส่ ำ� คัญของประเทศและ
มีบทบาทส�ำคัญยิ่งหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ เช่น กรณีน�้ำท่วมใหญ่ใน         
ปี 2554 มหาวิทยาลัยต่างๆได้นำ� ความรูแ้ ละทักษะทางวิชาการเข้ามาช่วยเหลือ
ชุมชนที่ถูกน�้ำท่วม เช่น การน�ำความรู้ด้านวิศวกรรมเข้ามาช่วยออกแบบบ้าน
และร่วมฟื้นฟูชุมชนหลังน�้ำท่วม หรือการน�ำความรู้ทางธรณีวิทยาเข้ามาใช้
ประเมินสถานการณ์และเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น และจากการท�ำงาน
ของสถาบันคลังสมองของชาติทผี่ า่ นมาพบว่า สถาบันการศึกษานัน้ มีบทบาท
ส�ำคัญในด้านอาสาสมัครต่อสังคมในมิติต่างๆ และหลากหลายรูปแบบ เช่น
จัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา สร้างรายวิชาเลือกเสรี/วิชา
บังคับเลือก/วิชาศึกษาทัว่ ไปหรือเป็นส่วนหนึง่ ของรายวิชาการเรียน การสอน
หรือการบริการวิชาการ เป็นต้น
ดังนัน้ สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา (Volunteer
Spirit Network) และองค์กรอาสาสมัครประเทศอังกฤษ (Voluntary Service
Oversea: VSO) เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของบทบาทสถาบันอุดมศึกษาใน
สถานการณ์ภยั พิบตั ทิ อี่ าจเกิดขึน้ ได้ทกุ เมือ่ โดยมิอาจคาดหมายทัง้ ในประเทศไทย

หลักสูตร “บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ”

หลักสูตร “บทบาทสถาบัน
อุดมศึกษากับการจัดการอาสา
สมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ”
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และภูมภิ าคอาเซียน จึงได้กำ� หนดจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร  “บทบาท
สถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภยั พิบตั ”ิ (Volunteer
Management in Disaster) ขึ้น เพื่อหนุนเสริมบทบาทสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งเป็นหน่วยงานส�ำคัญทั้งในเรื่องของขั้นตอนเตรียมการหรือการเฝ้าระวัง
สถานการณ์โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิชาการเข้ามาสนับสนุน การเป็นจุด
ประสานงานและบริหารจัดการอาสาสมัครเมื่อประสบภัย การเป็นองค์กร
กลางเพื่อช่วยประสานความช่วยเหลือและมีบทบาทเป็นผู้อ�ำนวยให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทัง้ กระตุน้
การรับรูข้ องสาธารณชนให้มคี วามตระหนักต่อความส�ำคัญของงานอาสาสมัคร
ในสถานการณ์ภัยพิบัติสู่สังคมต่อไป

วัตถุประสงค์
(1) เพือ่ สร้างความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทของอาสาสมัครใน
สถานการณ์ภัยพิบัติ
(2) เพื่อสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการอาสาสมัครใน
สถานการณ์ภัยพิบัติ
(3) เพื่อสนับสนุนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
(4) เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย และบุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพใน
การจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ
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• รุน่ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

รูปแบบ/เนื้อหา
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) “การจัดการอาสาสมัครในภัยพิบตั ิ
Volunteer Management in Disaster”       
วัน เวลา
วันที่ 1
วันที่ 2

“แนวโน้มและสถานการณ์ภัยพิบัติใน
ประเทศไทย”
การจัดการอาสาสมัครในภัยพิบัติ:
3 ขั้นตอนช่วงเตรียมการรับมือ ระหว่างเกิด - การฟื้นฟู
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยมหิดล
กระบวนการออกแบบระบบการ
จัดการอาสาสมัครในภัยพิบัติ
(ตามโจทย์ของมหาวิทยาลัย)

บ่าย
แนวคิด/ทฤษฎี: การจัดการ
อาสาสมัคร (Volunteer Management)
กระบวนการประเมินวิเคราะห์ความ
ต้องการอาสาสมัครในภัยพิบัติ
(Need Assessment)
แนวทางการพัฒนาและยกระดับ
การจัดการอาสาสมัครในภัยพิบัติ:
ประสบการณ์จากองค์กรระหว่าง
ประเทศ โดย Voluntary Service
Oversea (องค์กรอาสาสมัครจาก
ประเทศอังกฤษ)

(Volunteer Management in Disaster)

วันที่ 3

เช้า

หลักสูตร “บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ”

วัน เวลา สถานที่
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กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณบดี/รองคณบดี อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จากสถาบันอุดมศึกษา
และเทียบเท่า จ�ำนวน 30 ท่าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมตระหนักในความส�ำคัญและมีความเข้าใจต่อ
เรื่องการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ
2. เกิดการพัฒนาระบบการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
3. เกิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยทีม่ คี วามพร้อมส�ำหรับการบริหารจัดการ
อาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ละ ภูมิภาคของประเทศไทย

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 3,500 บาท (รวมอาหารกลางวัน/อาหารว่างตลอดหลักสูตร
ไม่รวมทีพ่ กั และค่าเดินทางในระหว่างเดินทาง) และท่านสามารถสมัครเข้าร่วม
หลักสูตรได้ที่ www.knit.or.th และสามารถโอนเงินเพื่อช�ำระค่าลงทะเบียน
กลับมาที่สถาบันคลังสมองของชาติ

ติดต่อ
คุณสุกัญญา เศษขุนทด
คุณสุภาภรณ์ ภัทรพรชัยวัฒน์
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 103 โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 124
อีเมล์:
Sukanya@knit.or.th อีเมล์:
Supaporn@knit.or.th หรือ
FB: VolunteerForU

Event & Activities 2558

71

Germany and the Netherlands Study Visits
“University Leadership for Change : T&L, Research,
Engagement and Management”

สังคมโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในทุกระบบและ
ทุกภาคส่วน เช่น ระบบเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม ความก้าวหน้าของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และที่ส�ำคัญที่สุด คือ คนวัยหนุ่มสาวในสังคมปัจจุบัน
ที่เกิดใน Generation ใหม่ที่มีแนวคิด วิธีปฏิบัติและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
จากคนรุ่นก่อน จึงท�ำให้ระบบอุดมศึกษาของประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องมี            
การเปลี่ยนแปลงและมีการปฎิรูปการศึกษา ในทุกมิติเพื่อให้สอดรับก้าวทัน
กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ในด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ล              
การบริ ห ารจั ด การ การงบประมาณ การวางแผน การพั ฒ นาบุ ค ลากร
การเรียนการสอน การประเมินผล การวิจยั และงานวิชาการเพือ่ สังคม เป็นต้น
ระบบอุดมศึกษาของประเทศเยอรมนีมีการเปลี่ยนแปลงและการ
ปฎิ รู ป การศึก ษาเช่นเดียวกับ อุดมศึก ษาของประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัง้ แต่ปี 1999 เป็นต้นมา เมือ่ เยอรมันเข้าร่วมใน Bologna
Process ที่ต้องปรับโครงสร้างของหลักสูตรให้สามารถเทียบโอนกับของ
ประเทศสมาชิก EU ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย

โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ Germany and the Netherlands Study Visits

โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย
ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
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จากหลักสูตร Diploma มาเป็น 2 หลักสูตรแยกจากกัน คือ ปริญญาตรี
และปริญญาโท-เอก การใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
การประกันคุณภาพการศึกษา การเตรียมบัณฑิตสูต่ ลาดแรงงานของทวีปยุโรป
และการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดนักศึกษาต่างชาติของยุโรป  
ในด้านการวิจัยนั้น รัฐบาลกลาง (Federal Government) และรัฐบาลของ
รัฐต่างๆ (Lander)  ได้ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการ Excellence Initiative (EI)  
ขึ้นตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนางาน
วิจัยระดับดีเลิศในมหาวิทยาลัย สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเลิศเพื่อประโยชน์แก่
นักวิจัยรุ่นใหม่ สร้างความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาและหน่วยงานต่างๆ ให้
มากขึ้น รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์กับเครือข่ายวิจัยนานาชาติให้แน่นแฟ้น
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงการ EI ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นโครงการ
ที่ประสบผลส�ำเร็จสูงที่สุดในบรรดาโครงการ “มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ”
ของประเทศต่างๆ เพราะมีการก�ำหนดเป้าหมาย วางแผน และเตรียมการ
อย่ า งดี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง มี ก ารจั ด สรรทุ น เพื่ อ พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย (Institutional Strategies) ด้วย
ส่วนระบบอุดมศึกษาของประเทศเนเธอร์แลนด์ ก็มีการเปลี่ยนแปลง
และปฎิรปู เช่นเดียวกันเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย Europe  2020 Strategy
ตัง้ แต่ปี 2011 เป็นต้นมา โดยเฉพาะในเรือ่ งการพัฒนาการสอน การออกแบบ
หลักสูตรทีเ่ น้นการปฏิบตั ิ การดูแลนักศึกษา การศึกษาตลอดชีวติ แก่ประชาชน
ทั้งในสถานศึกษาและในที่ท�ำงาน และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
หน่วยงานของรัฐ และเอกชนเพือ่ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ
ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนือ่ ง เช่น เมือง Amsterdam ต้องการ
พัฒนาใน 8 ด้าน คือ Creative industries, ICT/e-Science, Life Science &
Health, Financial & business services, Logistics, Horticultural & Agri
Food, Tourism & Conferences, and High Tech Materials ซึง่ มหาวิทยาลัย
มีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาเหล่านี้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระบบบริหาร
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และวิธีปฎิบัติที่ดี ในด้าน
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และงาน
วิ ช าการเพื่ อ สั ง คมระหว่ า งผู ้ บ ริ ห ารของประเทศไทยและของ
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และวิธีปฎิบัติที่ดีในด้าน
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย/
คณะระหว่างผู้บริหารของประเทศไทยและของประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับ
มหาวิ ท ยาลั ย ของประเทศสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี แ ละ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย/คณะ

โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ Germany and the Netherlands Study Visits

จั ด การและในการพั ฒ นาพั น ธกิ จหลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ในเยอรมนี แ ละ
เนเธอร์แลนด์ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศ ติดอันดับต้นๆ ของ
การจัดอันดับโลกของ Times Higher Education World University Ranking
อย่างต่อเนื่อง
สถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการสร้างการ
เปลีย่ นแปลงภายในมหาวิทยาลัย/คณะเพือ่ การพัฒนาคุณภาพของระบบการ
บริหารจัดการภายใน การเรียนการสอน การวิจัย และงานวิชาการเพื่อสังคม
จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในหัวข้อ “University Leadership
for Change : T&L, Research, Engagement and Management” ระหว่าง
วันที่ 2 - 9 พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี         
และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์           
วิธปี ฎิบตั ิ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัย             
และหน่วยงานของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ต่อไป

74

Event & Activities 2558

วัน เวลา สถานที่
วันที่ 2 - 9 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยหลายแห่งในเมือง Bonn,
Cologne, Aachen ประเทศสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี และเมื อ ง        
Maastricht และ Amsterdam ในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

กลุ่มเป้าหมาย
นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี รองคณบดี ผู้อ�ำนวยการสถาบัน และผู้บริหารอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานที่สนใจ จ�ำนวน 15 ท่าน

กิจกรรมต่อเนื่อง
1. ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยทีป่ ระเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ในประเด็น “University Leadership
for Change: T&L, Research, Engagement and Management”
ในระหว่างวันที่ 2 - 9 พฤษภาคม 2558
2. การประชุม “University Leadership : Changing times for Thai
Universities” วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค
ถ. ราชปรารภ กรุงเทพฯ
ติดต่อ
ดร. นงเยาว์  เปรมกมลเนตร
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 112
โทรสาร: 02-640-0465 (อัตโนมัติ)
มือถือ:
081-909-8763
E-mail: nongyao@knit.or.th
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Hong Kong Study Visit
“2015 International Sustainable Campus Network (ISCN) Conference:
Expanding the dialogue : sustainability in a connected world”

Hong Kong Study Visit

จากการเปลีย่ นแปลงในด้านสภาพแวดล้อม สภาพภูมอิ ากาศ (Climate
Change) สภาวะโลกร้อน และสภาพเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องและรุนแรง
มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันทางวิชาการของสังคมทีม่ นี กั ศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรมารวมตัวกันเป็นจ�ำนวนมาก รวมทัง้ มีทด่ี นิ สิง่ ปลูกสร้าง อาคารเรียน
ห้องปฏิบัติการ ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนความรู้ และเทคโนโลยีที่จะน�ำ
มาใช้ในการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงมี
ภารกิจหนึง่ ในการรักษาสิง่ แวดล้อมและเป็นต้นแบบทีด่ ใี นเรือ่ งนีแ้ ก่ชมุ ชนและ
สังคมในวงกว้างเพื่อการพัฒนาไปสู่สังคมที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งในด้านการ
รักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมให้มีการ
กินดีอยู่ดี อย่างไรก็ดี การรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการก้าวไปสู่การเป็น
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ยั่ ง ยื น นั้ น มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นเพราะต้ อ งการทั้ ง ความรู ้
เทคโนโลยี ตลอดจนเครือ่ งมือใหม่ๆ และเป็นเรือ่ งใหญ่ทมี่ ผี ลกระทบกับคนทัง้ โลก
จึงมีมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของโลกกลุ่มหนึ่ง เช่น Harvard University, MIT,
Yale University, University of Cambridge, University of Oxford,

โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย ณ ประเทศฮ่องกง

โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย
ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง
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University of Melbourne, NUS,  NTU , Peking University, Hokkaido
University, Indian Institute of Technology Madras, และ University
of Hong Kong เป็นต้น เห็นความจ�ำเป็นที่ต้องมีเครือข่ายเพื่อร่วมมือกันใน
การส่งเสริม สนับสนุน วิจยั เพือ่ พัฒนาโมเดลใหม่ๆ ลงมือปฎิบตั ิ และเผยแพร่
วิธีปฏิบัติที่ดีในประเด็นการรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างโลกสีเขียวเพื่อน�ำไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม จึงได้จัดตั้งเครือข่ายนานาชาติ
ด้านมหาวิทยาลัยทีย่ งั่ ยืน  (International Sustainable Campus Network
(ISCN)) ขึ้นตั้งแต่ปี 2550 เพื่อเป็นเวทีสากลให้วิทยาลัย มหาวิทยาลัย         
และวิทยาเขตต่างๆ มาแลกเปลี่ยนความรู้ เนวคิด และวิธีปฏิบัติที่ดีในด้านนี้
ตลอดจนการบูรณาการเรือ่ งมหาวิทยาลัยทีย่ งั่ ยืนเข้ากับการเรียนการสอนและ
การวิจัยของมหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้ ISCN ได้พัฒนากรอบในการศึกษาความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย
ไว้ 3 ประการ คือ 1) อาคารและสิ่งก่อสร้าง ที่เน้นการประหยัดพลังงาน        
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีการจัดการขยะ และน�ำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร 2) แผนภาพรวมของมหาวิทยาลัย ที่น�ำไปสู่
การลดก๊ า ซเรือนกระจก การเป็นมหาวิท ยาลัยสีเขียว และการใช้พื้นที่          
ทางกายภาพ 3) การวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับสังคม และการบูรณาการเรื่อง
ความยั่งยืนไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ   
และความตระหนักเรื่องความยั่งยืนแก่สังคมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม       
ขณะนี้ ISCN มีสมาชิกที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำจ�ำนวน 67 แห่งจาก 5 ทวีป
คือ อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้  ยุโรป เอเชีย และ ออสเตรเลีย โดยมีมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย 2 แห่ง เป็นสมาชิก ISCN เมื่อปี 2557 คือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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1. เพื่อรับทราบถึงแนวคิด วิธีปฎิบัติที่ดี นวัตกรรม และรูปแบบการ
บูรณาการแนวคิดของมหาวิทยาลัยทีย่ งั่ ยืนกับการวิจยั และการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของโลกที่เป็นสมาชิก ISCN
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาประสบการณ์ในด้านการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูค่ วามยัง่ ยืน ตามแนวทางของ ISCN ระหว่างผูบ้ ริหาร
และนั ก วิ ช าการของประเทศไทยและของประเทศฮ่ อ งกงและ
ประเทศสมาชิกอื่นๆ
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
กับมหาวิทยาลัยของประเทศฮ่องกงและประเทศสมาชิกอื่นๆ ใน
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

วัน เวลา สถานที่
วันที่ 15 - 19 มิถนุ ายน 2558 ณ ฮ่องกง และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยต่างๆ
ในเมืองฮ่องกง

Hong Kong Study Visit

วัตถุประสงค์

โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย ณ ประเทศฮ่องกง

สถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักถึงความส�ำคัญและบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการรักษาสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยที่
ยัง่ ยืน  จึงได้จดั โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในฮ่องกงและเข้าร่วมประชุม
นานาชาติหัวข้อ “2015 International Sustainable Campus Network
(ISCN) Conference : Expanding the dialogue : sustainability in a
connected world” ซึ่งจัดโดย ISCN และ University of Hong Kong ขึ้น
ในระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 ณ ฮ่องกง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ วิธีปฎิบัติ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทย
กับมหาวิทยาลัยในฮ่องกงและประเทศสมาชิก ISCN อื่นๆ
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กลุ่มเป้าหมาย
นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบัน และผู้บริหารอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 30 ท่าน

กิจกรรมต่อเนื่อง
1. ประชุมสัมมนา “From Green University to Sustainable
Campus: experiences from the University of Hong Kong”
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
ในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ความยั่ ง ยื น และตั ว ชี้ วั ด ที่ ใช้ ใ น
University of Hong Kong
2. ร่วมประชุมนานาชาติ 2015 International Sustainable Campus
Network (ISCN) Conference จัดโดย University of Hong Kong
และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยทีฮ่ อ่ งกง ระหว่างวันที่ 15-19 มิถนุ ายน
2558 ที่ฮ่องกง
"สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางหากมีจำ� นวนผูเ้ ข้าร่วมต�ำ่ กว่า 15 คน"

ติดต่อ
ดร. นงเยาว์  เปรมกมลเนตร
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 112  
โทรสาร: 02-640-0465 (อัตโนมัติ)
มือถือ:
081-909-8763    
E-mail: nongyao@knit.or.th
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Australia Study Visit
“การพัฒนาความเป็นวิชาการของการเรียนการสอน
(Scholarship in Teaching and Learning) :
2015 International Society for the Scholarship of Teaching and Learning
(ISSOTL) Conference : Leading Learning and the Scholarship of Change”

การเรี ย นการสอนเป็ น หนึ่ ง ในพั น ธกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย                      
ในการถ่ายทอดแนวคิดของเนื้อหาในแต่ละรายวิชา ตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์จากผู้สอนทั้งในด้านวิชาการและทักษะในการด�ำรงชีวิต มายัง  
ผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้และทักษะใหม่ๆ จากผู้สอน เพื่อน�ำ
มาพัฒนาแนวความคิด พัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะ ตลอดจนสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป อย่างไรก็ตาม การเรียน
การสอนจะบรรลุผลดังกล่าวต้องมีการพัฒนาความเป็นวิชาการในกระบวนการ
เรียนการสอนด้วย ไม่เพียงแต่สอนเหมือนการท�ำงานประจ�ำอย่างเดียว
แนวคิดเรื่อง “ความเป็นวิชาการ” (Scholarship)  เกิดขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เมื่อ Professor Ernest L.Boyer ซึ่งใน  
ขณะนั้นเป็นประธานของ Carnegie foundation advance of education  
มีความวิตกกังวลมากว่า มหาวิทยาลัยก�ำลังเน้นงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์มาก
เกินไปจนละเลยภารกิจอื่นที่ส�ำคัญ จึงได้เขียนหนังสือเล่มเล็กขึ้นมาเล่มหนึ่ง

โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย ณ ประเทศออสเตรเลีย Australia Study Visit

โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย
ณ ประเทศออสเตรเลีย
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ที่น�ำเสนอว่า “ความเป็นวิชาการ” ของมหาวิทยาลัยควรมีหลายด้าน ไม่ใช่
วิชาการของการค้นพบใหม่ (Scholarship of Discovery) หรือการวิจยั เท่านัน้
ซึ่งได้แก่ การผสมผสานความเชี่ยวชาญ (Sharing of expertise) ระหว่างผู้มี
วิ ช าการ กั บ ผู ้ ที่ จ ะน� ำ วิ ช าการนั้ น ไปใช้ (The Scholarship of
Application) ซึ่งเน้นการน�ำวิชาการไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผล ภายใต้
เงื่อนไขและบริบทของการใช้งานจริง เป็นการร่วมมือ (Collaboration)
ระหว่าง นักวิชาการกับผู้ใช้วิชาการ ต่างฝ่ายต่างเสริมความรู้ให้กัน  
นอกจากนี้ วิชาการของการเรียนการสอน (The Scholarship of
Teaching) ซึ่งเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่ท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนรู้และมีความสนใจที่จะเรียนรู้
เพิม่ เติม สร้างผูเ้ รียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สุดท้ายคือ วิชาการ
ที่เกิดจากหลายๆ สาขามารวมกัน (The Scholarship of Integration) แล้ว
เห็นมุมมองใหม่ที่กว้างขึ้น เกิดความเข้าใจใหม่ต่อโจทย์ ต่อสถานการณ์ หรือ
ต่อธรรมชาติการรวมกันของสหสาขาวิชานีอ้ าจจะเกิดขึน้ ภายในหรือระหว่าง
การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการก็ได้
จากแนวคิดดังกล่าว ท�ำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้พัฒนา ความเป็นวิชาการของประเด็นต่างๆ ที่ได้
กล่าวมา รวมทัง้ ความเป็นวิชาการของการเรียนการสอนอย่างกว้างขวางและ
ต่อเนือ่ ง ทัง้ ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับรัฐ ระดับภูมภิ าค และระดับนานาชาติ
และมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพือ่ ผลักดัน ความเป็นวิชาการของการเรียน
การสอน ให้ก้าวหน้าและแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวมตัวกันของ
นักวิชาการ 67 คนจากมหาวิทยาลัยของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในปี 2547  
เพื่อจัดตั้งองค์กรกลางระดับนานาชาติ ชื่อ  International Society for the
Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) ขึ้นมา โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อ Recognize และกระตุ้นให้มีการสร้างความเป็นวิชาการ
ในการเรียนการสอนให้มากขึน้ ทัง้ ในระดับสาขาวิชา ระหว่างวิชาชีพ และระหว่าง
ระดับการศึกษา สนับสนุนการแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างสาขาวิชาต่างๆ เพือ่
สร้างการประสานสอดคล้อง (Synergy) และน�ำไปสูค่ ำ� ถามใหม่ๆ รวมทั้งกระตุ้น
ให้เกิดการบูรณาการข้อค้นพบใหม่ๆ เข้ากับการเรียนการสอนและการท�ำงาน
กับชุมชนสังคม ตลอดจนหนุนเสริม ทบทวน ให้รางวัล และน�ำความเป็น
วิชาการของการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในปี 2558 นี้ ISSOTL ร่วมกับ RMIT University and Monash
University ได้กำ� หนดจัดให้มกี ารประชุมนานาชาติประจ�ำปี  2015 International
Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL)
Conference ในหัวข้อ  “Leading Learning and the Scholarship of
Change” ขึ้นที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 27 - 30
ตุลาคม 2558  ซึง่ จะมีการน�ำเสนอนวัตกรรมความเป็นวิชาการ (Scholarship)
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในกระบวนการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำต่างๆ ทัว่ โลก
ทั้งในระดับสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย และระดับระหว่างมหาวิทยาลัย
สถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพอาจารย์ผู้สอน และคุณภาพบัณฑิต จึงได้
จัดโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยและการเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 2015
International Society of Scholarship in Teaching and Learning
(ISSOTL) Conference ในหัวข้อ  “Leading Learning and the Scholarship
of Change” ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 - 30 ตุลาคม 2558 ณ เมืองเมลเบิร์น
ประเทศออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วิธีปฏิบัติ และ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยของประเทศ
ออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ ต่อไป
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วัตถุประสงค์

1. เพือ่ รับทราบถึงแนวคิด วิธปี ฎิบตั ทิ ดี่ ี นวัตกรรมในการพัฒนาความ
เป็นวิชาการของการเรียนการสอน และรูปแบบการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับพันธกิจหลักอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การวิจยั
การบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาประสบการณ์ในด้านการพัฒนา
ความเป็นวิชาการของการเรียนการสอนระหว่างผู้บริหารและ
นักวิชาการของประเทศไทย ประเทศออสเตรเลียและประเทศ
สมาชิกอื่นๆ
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับ
มหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลียในการพัฒนาความเป็นวิชาการ
ของการเรียนการสอน

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 25 - 30 ตุลาคม 2558 ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
และศึ ก ษาดู ง านมหาวิ ท ยาลั ย ในเมื อ งเมลเบิ ร ์ น เช่ น University of
Melbourne และ Swinbourne University of Technology

กลุ่มเป้าหมาย

นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบันการเรียนรู้ และผู้บริหารอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 30 ท่าน
"สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางหากมีจำ� นวนผูเ้ ข้าร่วมต�ำ่ กว่า 15 คน"

ติดต่อ

ดร. นงเยาว์  เปรมกมลเนตร
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 112  
โทรสาร: 02-640-0465 (อัตโนมัติ)  
มือถือ:
081-909-8763         
E-mail: nongyao@knit.or.th
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“National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE)
Annual Conference 2015 and University Engagement Study Visit in the UK”
ณ เมือง Bath และ Bristol ประเทศสหราชอาณาจักร
29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2558

ประเทศสหราชอาณาจั ก รเป็ น ประเทศที่ มี ค วามโดดเด่ น ในเรื่ อ ง
การท�ำงานเพื่อสังคม ทั้งในด้าน Social enterprise, Social venture และ      
ด้าน University engagement ซึ่งในด้าน University engagement
นีม้ ี National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) เป็น
องค์กรกลางในการส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้มกี ารวางยุทธศาสตร์
ในการท�ำงานเพื่อสังคมในศตวรรษที่ 21 ให้มากขึ้น NCCPE ก่อตั้งขึ้นเมื่อ     
ปี 2008 โดยได้รับทุนสนับสนุนการด�ำเนินงานจาก Higher Education   
Funding Council for England (HEFCE), RCUK และ Wellcome Trust
ในการเป็นศูนย์ประสานงานกลางของศูนย์แห่งความร่วมมือทีท่ ำ� งานเพือ่ สังคม
6 ศูนย์ที่เรียกว่า Beacons for Public Engagement เพื่อ recognising,
rewarding and building capacity for public engagement ทั้งนี้      
University of Bristol และ University of the West ได้รับเลือกให้เป็น      
ผู้ดูแล NCCPE ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา

โครงการเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมในประเทศสหราชอาณาจักร

โครงการเข้าร่วมประชุมและ
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
ในประเทศสหราชอาณาจักร
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ในการหนุนเสริมมหาวิทยาลัยนั้น NCCPE เน้นการพัฒนาคุณภาพ    
การเพิ่มผลกระทบในเชิงบวกของงานวิชาการเพื่อสังคม ตลอดจนการบูรณา
การเข้ากับการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
3 ประการคือ 1) การสร้างแรงบันดาลใจให้มกี ารเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์กร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิชาการเพือ่ สังคม (Inspire a shift in culture) 2) การเพิม่
Capacity ของมหาวิทยาลัยด้านการท�ำงานเพื่อสังคม 3) สร้างและกระตุ้น
เครือข่ายให้บูรณาการงานเพื่อสังคมเข้าไปในพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ NCCPE ได้ด�ำเนินกิจกรรมหลายประการ เช่น บริการฝึกอบรม
แนวคิดและทักษะในการท�ำงานเพื่อสังคม บริการที่ปรึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องเช่น Culture change  การประกวดโครงการเพื่อสังคม และการ
ประชุมวิชาการประจ�ำปีที่เรียกว่า NCCPE Engage Conference ซึ่งจัดให้มี
ทุกปี โดยในปี 2558 นี้ ได้ก�ำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2558
ที่เมือง Bristol เพื่อเป็นเวทีให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ไม่หวังผลก�ำไร
ต่างๆ เช่น Eden Project, National Trust,  the Museum of London
มาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
งานเพื่อสังคม ซึ่งรูปแบบของการประชุมนั้น นอกจากจะมีการบรรยายโดย
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นห้องประชุมใหญ่แล้ว ยังมี Workshop สัมนาย่อย การเล่าเรือ่ ง
และมีโปสเตอร์ อีกด้วย
สถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักถึงความส�ำคัญของบทบาทมหาวิทยาลัย
เพือ่ สังคม และการบูรณาการหลักคิดและแนวปฏิบตั ขิ องงานเพือ่ สังคมในการ
ด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการเข้าร่วมประชุมประจ�ำปีของ
NCCPE และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษที่มีความโดดเด่นใน
ประเด็นดังกล่าวในหัวข้อ “National Co-ordinating Centre for Public
Engagement (NCCPE) Annual Conference 2015 and University
Engagement Study Visit in the UK” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาประสบการณ์ในด้านมหาวิทยาลัย
เพื่อสังคม ระหว่างผู้บริหารของประเทศไทยและของประเทศ
สหราชอาณาจักร
2. เพือ่ ศึกษาเทียบเคียงการเป็นมหาวิทยาลัยเพือ่ สังคมของมหาวิทยาลัย
ไทยและของประเทศสหราชอาณาจักร
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและในสหราชอาณาจักร

วัน เวลา สถานที่
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2558 ณ เมือง Bristol ตลอดจน
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่เมือง Bath และเมือง Bristol ประเทศสหราช
อาณาจักร  

กลุ่มเป้าหมาย
นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี และผู้บริหารอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 30 ท่าน
“สถาบันของสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางหากมีจำ� นวนผูเ้ ข้าร่วมต�ำ่ กว่า 15 คน”

ติดต่อ

ดร. นงเยาว์  เปรมกมลเนตร
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 112  
โทรสาร: 02-640-0465 (อัตโนมัติ)
มือถือ:
081-909-8763
E-mail: nongyao@knit.or.th

โครงการเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมในประเทศสหราชอาณาจักร

ธันวาคม 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วิธีปฎิบัติที่ดี และส่ง
เสริมความร่วมมือในด้านมหาวิทยาลัยเพือ่ สังคมระหว่างผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
ไทยกับของประเทศสหราชอาณาจักรต่อไป
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การสัมมนา “From Green University to Sustainable Campus:
Experiences from the University of Hong Kong”
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

จากการเปลีย่ นแปลงในด้านสภาพแวดล้อม สภาพภูมอิ ากาศ (Climate
Change) สภาวะโลกร้อน และสภาพเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องและรุนแรง
มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันทางวิชาการของสังคมทีม่ นี กั ศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรมารวมตัวกันเป็นจ�ำนวนมาก รวมทัง้ มีทด่ี นิ สิง่ ปลูกสร้าง อาคารเรียน
ห้องปฏิบัติการ ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนความรู้ และเทคโนโลยีที่จะน�ำ
มาใช้ในการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงมี
ภารกิจหนึง่ ในการรักษาสิง่ แวดล้อมและเป็นต้นแบบทีด่ ใี นเรือ่ งนีแ้ ก่ชมุ ชนและ
สังคมในวงกว้างเพื่อการพัฒนาไปสู่สังคมที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งในด้านการ
รักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมให้มี
การกินดีอยู่ดี อย่างไรก็ดี การรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการก้าวไปสู่การเป็น
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ยั่ ง ยื น นั้ น มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นเพราะต้ อ งการทั้ ง ความรู ้
เทคโนโลยี ตลอดจนเครื่องมือใหม่ๆ และเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบกับคน
ทั้งโลก ด้วยเหตุนี้ จึงมีมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของโลกกลุ่มหนึ่ง เช่น Harvard
University, MIT, Yale University, University of Cambridge, University
of Oxford, University of Melbourne, NUS, NTU , Peking University,
Hokkaido University, Indian Institute of Technology Madras และ
University of Hong Kong เป็นต้น เห็นความจ�ำเป็นที่ต้องมีเครือข่ายเพื่อ
ร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน วิจัยเพื่อพัฒนาโมเดลใหม่ๆ ลงมือปฎิบัติ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ 1

โครงการสัมมนาทางวิชาการ 1
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และเผยแพร่วธิ ปี ฏิบตั ทิ ดี่ ใี นประเด็นการรักษาสิง่ แวดล้อม การสร้างโลกสีเขียว
เพื่อน�ำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม จึงได้จัดตั้งเครือข่าย
นานาชาติด้านมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน (International Sustainable Campus
Network (ISCN)) ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2550 เพือ่ เป็นเวทีสากลให้วทิ ยาลัย มหาวิทยาลัย
และวิทยาเขตต่างๆ มาแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และวิธีปฏิบัติที่ดีในด้านนี้
ตลอดจนการบูรณาการเรือ่ งมหาวิทยาลัยทีย่ งั่ ยืนเข้ากับการเรียนการสอนและ
การวิจยั ของมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ ISCN ได้พฒ
ั นากรอบในการศึกษาความยัง่ ยืน
ของมหาวิทยาลัย ไว้ 3 ประการ คือ 1) อาคารและสิ่งก่อสร้างที่เน้นการ
ประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีการจัดการขยะ และน�ำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร 2) แผนภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ที่โครงการสัมมนาทางวิชาการ 1 การสัมมนา “From Green
University to Sustainable Campus: Experiences from the University of Hong Kong” วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ น�ำไปสู่การลด
ก๊าซเรือนกระจก การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และการใช้พื้นที่ทางกายภาพ
3) การวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับสังคม และการบูรณาการเรื่องความยั่งยืนไว้ใน
หลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและความตระหนัก
เรือ่ งความยัง่ ยืนแก่สงั คมเพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ขณะนี้ ISCN มีสมาชิก
ที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำจ�ำนวน 67 แห่งจาก 5 ทวีป คือ อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย และ ออสเตรเลีย โดยมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
2 แห่ง เป็นสมาชิก ISCN เมื่อปี 2557 คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันคลังสมองของชาติ เห็นถึงความส�ำคัญและ
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างสังคมที่ยั่งยืน จึง
ได้จดั ชุดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมมหาวิทยาลัยของไทยให้สนใจในเรือ่ งการพัฒนา
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการท�ำงานของ
เครือข่าย ISCN หลักการ วิธีการ กิจกรรม และตัวชี้วัดที่ตอบโจทย์
การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน
2. เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์กบั วิทยากรทัง้ ชาวไทยและ
ต่างประเทศและกับผู้เข้าร่วมการประชุมที่มีประสบการณ์ตรงใน
การท�ำงานด้านนี้
3. เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยทีย่ งั่ ยืนระหว่าง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รอง
อธิการบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักและผู้สนใจทั่วไป จ�ำนวน 80 คน

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 5,000 บาท รวมค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง 2 มื้อและอาหาร
กลางวัน 1 มื้อ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ 1

มหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน โดยกิจกรรมแรกในปีนี้ คือ การประชุมวิชาการ
หัวข้อ “From Green University to Sustainable Campus: Experiences
from the University of Hong Kong” ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกี่ยว
กับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนตามหลักการของ ISCN ปรัชญาการ
ท�ำงานของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง วิธีการตลอดจนตัวชี้วัดในการก้าวไปสู่
มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนต่อไป
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กิจกรรมต่อเนื่อง
1. ประชุมสัมมนา “From Green University to Sustainable
Campus: experiences from the University of Hong Kong”
วันที่ 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้สเซส กรุงเทพฯ
2. ร่วมประชุมนานาชาติ 2015 International Sustainable Campus
Network (ISCN) จัดโดย University of Hong Kong ที่ฮ่องกง
วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558
ติดต่อ
ดร. นงเยาว์  เปรมกมลเนตร
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 112  
โทรสาร: 02-640-0465 (อัตโนมัติ)
มือถือ:
081-909-8763
E-mail: nongyao@knit.or.th
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การสัมมนา “Innovation in Teaching and Learning: the
Australian experiences” วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

การเรียนการสอนเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยใน
การถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์จากผูส้ อนไปยังผูเ้ รียน ซึง่ กระบวนการ
เรียนการสอนในศตวรรษนี้มีความท้าทายมาก เพราะผู้เรียนเป็นคนที่เกิดใน
Generation ใหม่ซึ่งมีแนวคิด มุมมอง ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมที่
แตกต่างออกไปจากยุคทีผ่ า่ นมา นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
การสือ่ สารทีค่ วามรูท้ กุ อย่างมีอยูบ่ นระบบอินเทอร์เน็ตและสือ่ ดิจติ ลั ก็มผี ลต่อ
การเรียนรูข้ องนักศึกษาเป็นอย่างมาก ดังนัน้ ครูผสู้ อนจึงต้องมีการปรับเปลีย่ น
กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การวัดผล การจัดท�ำ
สื่อการสอน รวมทั้งการใช้สื่อในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้เรียนและกับเนื้อหาวิชา และต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาทั้งใน
ด้านปรัชญาการเรียนการสอนสมัยใหม่  เทคนิคการสอนแบบใหม่ เนือ้ หาวิชา  
ตลอดจนทัศนคติของตัวเองต่อการเรียนการสอนในยุคสือ่ ดิจทิ ลั   ทัง้ นี้ ในต่าง
ประเทศหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
ได้มีนโยบายและสร้างกลไกในการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งในระดับชาติ  
ระดับสถาบันและระดับสาขาวิชา ยกตัวอย่างเช่น ใน สหราชอาณาจักร
มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ข้ึนมาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนใน

โครงการสัมมนาทางวิชาการ 2

โครงการสัมมนาทางวิชาการ 2
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สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะ  มีการก�ำหนดกรอบการพัฒนาผูส้ อนในมิตติ า่ งๆ
ตลอดจนมีการประเมินและรับรองหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผสู้ อน
ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น  
ส�ำหรับประเทศออสเตรเลียซึง่ เป็นประเทศทีม่ รี ายได้หลักอย่างหนึง่ มา
จากการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาตินั้น รัฐบาลได้ก�ำหนดกรอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไว้ในส่วนกลาง ส่วนในระดับมหาวิทยาลัย แต่ละ
มหาวิทยาลัยมีการแข่งขันกันด้านการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ คุณภาพ
ของการเรียนการสอน คุณภาพหลักสูตร และคุณภาพของการวิจัยอย่าง
ต่อเนือ่ ง ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยซิดนียซ์ งึ่ เป็นมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ
ในประเทศออสเตรเลียได้จดั ตัง้ Institute for Teaching and Learning (ITL) ขึ้น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนในแต่ละคณะของมหาวิทยาลัย
โดยมีกจิ กรรมทีเ่ กีย่ วข้องหลากหลายกิจกรรม เช่น การจัดหลักสูตรเพือ่ พัฒนา
คุณภาพของอาจารย์ผู้สอนอย่างสม�่ำเสมอ การพัฒนาอาจารย์ใหม่ การวิจัย
ด้านการศึกษา การพัฒนาความเป็นวิชาการ (scholarship) ในการเรียนการสอน
และ Teaching Leadership เป็นต้น ซึ่งความพยายามต่างๆ เหล่านี้ ท�ำให้
มหาวิทยาลัยซิดนียเ์ ป็นหนึง่ ในมหาวิทยาลัยชัน้ แนวหน้าของประเทออสเตรเลีย
สถาบันคลังสมองของชาติ และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ จึงได้จัดให้มี
การสัมมนาครัง้ นีเ้ พือ่ การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ คุณภาพบัณฑิตและสังคมไทย
ต่อไป
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1. เพื่อสร้างความตระหนักและความส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและการพัฒนาผู้ส อนอย่างเป็นระบบและมี
ยุทธศาสตร์
2. เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์และวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน และคุณภาพอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
และคุณภาพของอาจารย์ผสู้ อนระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และออสเตรเลีย                     

กลุ่มเป้าหมาย
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รอง
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ�ำนวยการสถาบันการเรียนรู้ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนัก หัวหน้าสาขา อาจารย์ และผู้สนใจ จ�ำนวน 100  คน   

ค่าลงทะเบียน    ท่านละ  4,500 บาท  รวมค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง 4  มื้อ
และอาหารกลางวัน 2 มื้อ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ 2

วัตถุประสงค์
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กิจกรรมต่อเนื่อง
1. Workshop on “Innovation in Teaching and Learning: the
Australian experiences” ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2558
ที่โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ
2. หลักสูตรการเรียนการสอนส�ำหรับนักศึกษา  Generation  Z รุน่ 2
ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2558
3. ร่วมประชุมนานาชาติ the 12th Annual Conference on the
International Society for Scholarship of Teaching and
Learning 2015 (ISSOTL): Leading Learning and the Scholarship
of Change ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที  ่
25 - 30 ตุลาคม 2558
ติดต่อ
ดร. นงเยาว์  เปรมกมลเนตร
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 112  
โทรสาร: 02-640-0465 (อัตโนมัติ)
มือถือ:
081-909-8763
E-mail: nongyao@knit.or.th
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การสัมมนา “University Leadership: Changing times for Thai
Universities” วันที่ 30 กรกฎาคม 2558
เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค ถ. ราชปรารภ กรุงเทพฯ

สังคมโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในทุกระบบและ
ทุกภาคส่วน เช่น ระบบเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม ความก้าวหน้าของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และที่ส�ำคัญที่สุดคือคนในสังคมปัจจุบันที่เกิดใน
Generation ใหม่ที่มีแนวคิด วิธีปฎิบัติและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากคน
รุน่ ก่อน  จึงท�ำให้มหาวิทยาลัยทัว่ โลกต้องมีการเปลีย่ นแปลงภายใน (Internal
Engagement) ในทุกมิตเิ พือ่ ให้สอดรับ  ก้าวทันกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการก�ำกับดูแล การบริหารจัดการ การงบประมาณ  
การวางแผน การพัฒนาบุคลากร  การเรียนการสอน การประเมินผล การวิจยั
และงานวิชาการเพื่อสังคม เป็นต้น เพื่อความสามารถในการแข่งขันและโดย
เฉพาะในกรณีของประเทศไทยที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ในปีหน้า ยิง่ ต้องสร้างการเปลีย่ นแปลงภายในมหาวิทยาลัย/คณะ/ในเชิงบวก
ให้เกิดขึ้นเพื่อรองรับ AEC ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตเพื่อการมีงานท�ำในยุคแห่งการแข่งขัน
สถาบันคลังสมองของชาติ เห็นถึงความส�ำคัญในการสร้างการเปลีย่ นแปลง
ภายในมหาวิทยาลัย/คณะเพือ่ การพัฒนาคุณภาพของระบบการบริหารจัดการ
การเรียนการสอน การวิจัย และงานวิชาการเพื่อสังคม จึงได้จัดการสัมมนา
เรือ่ ง “University Leadership : Changing times for Thai Universities”
ขึน้ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ทีโ่ รงแรมเซ็นจูรพี าร์ค ถ. ราชปรารภ  กรุงเทพฯ  
เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ  และวิธีปฏิบัติที่ดี
ในการเปลี่ยนแปลงคณะและมหาวิทยาลัยไทยต่อไป  

โครงการสัมมนาทางวิชาการ 3

โครงการสัมมนาทางวิชาการ 3
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ แลกเปลีย่ นความรู้ แนวคิด มุมมอง ประสบการณ์และวิธปี ฎิบตั ิ
ที่ ดี ใ นการสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงในมหาวิ ท ยาลั ย /คณะทั้ ง ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ  
2. เพือ่ แลกเปลีย่ นและเรียนรูก้ รณีศกึ ษาในการสร้างการเปลีย่ นแปลง
ในคณะและมหาวิทยาลัยไทย
3. เพือ่ ส่งเสริมเครือข่ายและความร่วมมือในการสร้างการเปลีย่ นแปลง
ในคณะและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  

กลุ่มเป้าหมาย
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย   อธิการบดี
รองอธิการบดี ผูช้ ว่ ยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก หัวหน้า
ภาควิชา และผู้สนใจทั่วไป จ�ำนวน 150 คน      

ค่าลงทะเบียน ท่านละ  2,000  บาท  รวมค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง 2  มือ้
และอาหารกลางวัน 1 มื้อ

กิจกรรมต่อเนื่อง
1. ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยทีป่ ระเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ในประเด็น “University Leadership
for Change: T&L, Research, Engagement and Management”
ในระหว่างวันที่ 2 - 9 พฤษภาคม 2558
2. การประชุม “University Leadership: Changing times for Thai
Universities” วันที่ 23 กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค
ถ. ราชปรารภ กรุงเทพฯ
ติดต่อ

ดร. นงเยาว์  เปรมกมลเนตร
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 112  
โทรสาร: 02-640-0465 (อัตโนมัติ)
มือถือ:
081-909-8763
E-mail: nongyao@knit.or.th
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โครงการ “Credentialing Professional Evaluators in Thailand”
โดย เครือข่ายการประเมินแห่งชาติ (Thailand Evaluation
Network: TEN) ร่วมกับ Canadian Evaluation Society (CES)

เครือข่ายการประเมินแห่งชาติ หรือ Thailand Evaluation Network
(TEN) เป็นเครือข่ายที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร ด�ำเนินการอาสาสมัครที่มีความ
มุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมการประเมินเพื่อการพัฒนาประเทศ และส่งเสริม
ศักยภาพของนักประเมิน โดยความร่วมมือกับสถาบันคลังสมองของชาติ
(สคช.) ส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)  องค์การ
ยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF) และสถาบันพันธมิตร
พร้อมกันนี้ TEN มีความร่วมมือกับ Canadian Evaluation Society
(CES) ภายใต้โครงการ “Credentialing Professional Evaluators in
Thailand” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการประเมิน           
ในประเทศไทยให้เป็นมืออาชีพ ได้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับและเชือ่ ถือได้ ทัง้ ใน    
ระดับชาติและระดับสากล ซึง่ มีแผนการด�ำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2562
The Five - Year Programme of Cooperation between Thailand
Evaluation Network (TEN) and Canadian Evaluation Society (CES)
entitled “Credentialing Professional Evaluators in Thailand”,            
2014 - 2019

เครือข่ายทางวิชาการ

เครือข่ายทางวิชาการ
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Step I

Build high quality evaluation capacity of evaluators
through setting and promoting  standards, and to
disseminate advances in evaluation practice for
both beneficiaries and users of evaluations
9 - 13 Dec. 2014 Training of Trainers by international
evaluation experts from UN agencies, CES and    
others

Step II

Development of National Evaluation Curriculum
and Celebration of 2015 International Evaluation
Year
2015 TEN/CES Master Evaluation Trainers
(The training is to strengthen capacity of the
trained trainers to test the lessons plan,
practice facilitation and teaching skills. It will
be coached by international experts) First
certification will be given to celebrate
international year of evaluation. A TEN/CES
Professional Learning Network will be
established.
2015 Finalization of national evaluation curriculum
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Training of Evaluators at beginner level & Coaching
Programmes for TEN/CES Master Evaluation Trainers
2016 First Evaluation Training at beginner level
delivered by TEN/CES trained Master
Evaluation Trainers.
2016 Capacity Building and Professional Learning
(Topic will be identified)
Jan. 2016 Training and coaching for TEN/CES
Master Evaluation Trainers to apply
for CES Credentialed Evaluator
Designation Programme

Step IV

Training of evaluators at intermediate level &
Coaching Programmes  (To be continued)
2017 Training of evaluators at intermediate level
by TEN/CES Master Evaluation Trainers
2017 Capacity building and Professional Learning
(Topic will be identified)
Jan. 2017 Training and coaching to be continued
for CES Credentialed Evaluator
Designation Programme.

เครือข่ายทางวิชาการ

Step III
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Step V

Training of Evaluators at advanced level & Coaching
Programme
2018 Training of evaluators at advanced level
delivered by TEN/CES Mater Evaluation
Trainers
2018 Capacity building and Professional Learning
(Topic will be identified)
Jan. 2018 Training and coaching to be continued
for CES Credentialed Evaluator
Designation Programme

Step VI

Evaluation Training and Workshops
2019 Training of evaluators/ evaluation workshop
(open for discussion)
2019 Capacity building and Professional Learning
(Topic will be identified)
2019 Continued support master trainers to CES
Credentialed Evaluator Designation
Programme
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tenthailand.net
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พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
(Engagement Thailand : EnT)

แนวคิดของพันธกิจมหาวิทยาลัยเพือ่ สังคม (University Engagement)
เป็นจุดเปลีย่ น (transition) ของการท�ำงานกับสังคมของมหาวิทยาลัย ซึง่ เดิม
ด�ำเนินการอยูใ่ นรูปแบบของงานบริการวิชาการ (service) และงานอาสาสมัคร
(volunteering) เป็นหลักไปสูก่ ารท�ำงานร่วม (engagement) กับภาคีในพืน้ ที่
ในลักษณะเชิงสถาบันทีเ่ ป็นหุน้ ส่วนระยะยาว (long-term partnership) และ
หวังทีจ่ ะให้มหาวิทยาลัยเป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (stakeholders) อย่างแท้จริง
ของชุมชนหรือสังคมในพืน้ ที่ พันธกิจนีจ้ ะเป็นการเชือ่ มโยงระหว่างภารกิจหลัก
ทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการ
และการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม เข้าด้วยกันอย่างมียทุ ธศาสตร์และเป็นระบบ  
และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในระหว่างมหาวิทยาลัย
ด้วยกันเอง และระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
จากความส�ำคัญของพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมดังกล่าว หลาย
หน่วยงานจึงร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (Engagement
Thailand - EnT) ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์   

เครือข่ายทางวิชาการ

เครือข่ายทางวิชาการ
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การท�ำงานวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนเป็น
จุดประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทีส่ นใจพันธกิจเพือ่ สังคม ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยเป็นพันธมิตร (partner)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) อย่างแท้จริงของชุมชนและสังคม”

เป้าหมายของ EnT
1. เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งในมหาวิทยาลัย ใน
การขั บ เคลื่ อ นพั น ธกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สั ง คม และเกิ ด การ
บูรณาการของทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการท�ำงานเพื่อ
สังคม
2. เพื่อให้มีการพัฒนาก�ำลังคนในมหาวิทยาลัยที่มีอุดมการณ์ ความรู้
และทักษะในการท�ำงานวิชาการเพื่อสังคม อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
3. เพื่อให้เกิดการยกระดับงานวิชาการจากผลงานเพื่อสังคม และ
เกิดการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพงานวิชาการเพื่อสังคม
เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร
4. เพื่อสร้างชื่อเสียงและการยอมรับของมหาวิทยาลัยไทยในด้าน
พันธกิจต่อสังคม ในวงการอุดมศึกษานานาชาติ
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1. ร่วมคิดร่วมท�ำแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (partnership)
2. เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (mutual benefits)
3. เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน และเกิดผลงานวิชาการ (knowledge sharing
and scholarship)
4. เกิดผลกระทบต่อสังคมทีป่ ระเมินได้ (measurable social impact)

ผลที่คาดหวังของ EnT
1. เกิดประโยชน์ทั้งแก่มหาวิทยาลัยและสังคม ทั้งในด้านการพัฒนา
การเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต การพัฒนาก�ำลังคน การสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุ ชน
และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เกิดการท�ำงานร่วมกันระหว่างนักวิชาการและนักวิจยั จากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ  และการท�ำงานร่วมกับชุมชน/
สังคม เพื่อร่วมสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้เกิดแก่สังคมอย่างเป็น
ระบบและมียุทธศาสตร์
3. เกิ ด ระบบการบริ ห ารจั ด การแบบใหม่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ก าร
บูรณาการทรัพยากรทุกประเภทมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
4. เกิดความเข้มแข็งและก้าวหน้าทางอาชีพแก่บุคลากรทุกประเภท
ของมหาวิทยาลัย เช่น ในการเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการหรือ
ช�ำนาญการ

เครือข่ายทางวิชาการ

หลักการท�ำงานของ EnT
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การบริหารจัดการ EnT

สมาชิก
1. ประเภทสมาชิก/ค่าสมาชิก
ประเภทสมาชิก

ค่าสมาชิก

สมาชิกประเภทองค์กร
ได้แก่ มหาวิทยาลัย สมาคม มูลนิธิ องค์กรภาครัฐ
องค์กรภาคเอกชน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสังคม
สมาชิกประเภทบุคคล
ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป ที่ประสงค์
จะท�ำงานเพื่อสังคม

15,000 บาท ต่อ 3 ปี

3,000 บาท ต่อ 3 ปี

2. สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
สมาชิกประเภทองค์กร

สมาชิกประเภทบุคคล

• มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมใหญ่เพือ่ ออกเสียงเลือกตัง้ คณะกรรมการอ�ำนวยการของ EnT ทุกปี
(กรณีสมาชิกประเภทองค์กรได้รับ 2 สิทธิ สมาชิกประเภทบุคคลได้รับ 1 สิทธิ)
• มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการอ�ำนวยการ และอนุกรรมการอื่นๆ ของ EnT
• มีสิทธิประดับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของ EnT
• รับข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการท�ำงานเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย
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สมาชิกประเภทองค์กร

สมาชิกประเภทบุคคล

ได้รบั บริการและเข้าร่วมกิจกรรมของ EnT อาทิ
• การพัฒนางานวิชาการเพื่อสังคมใน
องค์กรสมาชิก เช่น การให้ค�ำปรึกษา
ฝึกอบรม และประสานวิทยากรจาก
ทั้งในและต่างประเทศมาแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์กับบุคลากร
• การให้ค�ำปรึกษาการเขียนผลงาน และ
การเสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพของบุคลากรด้วยผลงาน
เพื่อสังคม

ได้รับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมของ EnT อาทิ
• การรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงาน
วิชาการเพือ่ สังคม (ในกรณีทผี่ ลงานนัน้ ๆ ได้
รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรณีศึกษา
ของ EnT)
• เข้าร่วมการประชุมสัมมนาของ EnT ในอัตรา
สมาชิก
• ได้รับการสนับสนุนจาก EnT
ในการไปเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคม
ในต่างประเทศ

สมาชิกประเภทองค์กร

สมาชิกประเภทบุคคล

• ร่วมเสนอแนะนโยบายและมาตรการ • ร่วมเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel)
ต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง Engagement
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศไทยและ ASEAN
• การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม
สัมมนาของ EnT ในราคาสมาชิก
(ไม่เกิน 2 คน)
• การเตรียมความพร้อมของสมาชิกใน
การสมัครรับการประเมินด้าน
Engagement ในระดับนานาชาติ
• การยกย่องและประกาศเกียรติคุณ
ผลงานเพื่อสังคมของสมาชิกและ
องค์กรอื่นๆ ที่ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

เครือข่ายทางวิชาการ

2. สิทธิประโยชน์ของสมาชิก (ต่อ)
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3. หน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกประเภทองค์กร

สมาชิกประเภทบุคคล

• สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วม • ร่วมเป็น Reviewer และวิทยากรในงาน
Reviewer’s Panel รวมทั้งการประชุม วิชาการเพื่อสังคม
กรรมการ และอนุกรรมการต่างๆ ตาม • ส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวและผลงาน
ค�ำเชิญของ EnT
ทางวิชาการเพื่อสังคมให้กับ EnT
• สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดส่งผลงาน
อย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่
ยอมรับ เพื่อความก้าวหน้าของวงการ
• รับเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของสมาชิก
EnT และองค์กรที่สนใจอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม

ติดต่อ
สถาบันคลังสมองของชาติ (ส�ำนักประสานงานชั่วคราว)
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22B ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02 640 0461 ต่อ 122 (คุณรัชนี)
โทรสาร: 02 640 0465
อีเมล์:
ratchanee@knit.or.th
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...ระบบนิเวศใหม่ แห่งการสร้าง ความก้าวหน้าของความรู้ กระบวนการ
ผลงาน และนักวิชาการคุณภาพเพื่อสังคม...
วารสารวิจยั เพือ่ การพัฒนาเชิงพืน้ ที่ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2552 ตลอดช่วง
6 ปีแรกประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี ถือเป็นยุคของการเปิดพื้นที่ใหม่
ในวงการวิชาการส�ำหรับงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่เน้นการประยุกต์ใช้วิชาการใน
บริบทของชุมชนและสังคม ส�ำหรับปี พ.ศ. 2558 นี้ สถาบันคลังสมองของชาติ
ได้รับการสนับสนุนทุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มา
ด�ำเนินการในยุคที่ 2 เพือ่ ต่อยอดผลงานโดยมุง่ เน้นสาระส�ำคัญด้าน “วิชาการ”
และ “ระบบอุดมศึกษา” มากขึน้ ให้วารสารฯ มีบทบาทเป็นส่วนหนึง่ ของการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับใน
วงการอุดมศึกษา ทัง้ จากผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาเฉพาะ จากสถาบันการศึกษา
และจากหน่วยงานส่วนกลางที่ดูแลระบบอุดมศึกษา เป้าหมายส�ำคัญก็เพื่อ
สร้างการเปลี่ยนแปลงงานวิชาการเพื่อสังคมในระดับการด�ำเนินการเพื่อการ
พัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ การสรุปผลงานวิชาการและการเผยแพร่ขยายผล
ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการของผู้ท�ำงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการชี้วัด
คุณภาพของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตและเผยแพร่วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่รูปแบบ
ใหม่ ที่สามารถชี้น�ำการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่
2. เพือ่ การพัฒนานักวิชาการรุน่ ใหม่ให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในการสร้าง
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่

โครงการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

โครงการวารสาร
วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
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กิจกรรม
1. การปรับเปลีย่ นรูปแบบของวารสารวิจยั เพือ่ การพัฒนาเชิงพืน้ ที่ เป็น
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (On-line Journal) มีก�ำหนดออกปีละ
4 ฉบับ ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยจะ
เชือ่ มต่อเข้าสูฐ่ านข้อมูลของศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (ThaiJournal Citation Index Centre : TCI) เพื่อสร้างคุณภาพผลงาน
วิชาการเพื่อสังคม ในขณะเดียวกันก็ท�ำให้เกิดความสะดวกต่อ
ผูเ้ ขียน ผูอ้ า่ น และผูท้ สี่ นใจโดยทัว่ ไปทีจ่ ะสามารถดาวน์โหลดข้อมูล
จากวารสารฯ ในลักษณะ Print on Demand ได้
2. สร้างเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และพิจารณาคุณภาพเชิงวิชาการ
ส�ำหรับผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ของนักวิชาการรุ่นใหม่
โดยวารสารฯ เปิดรับบทความวิชาการเพื่อการบริการสังคมจาก
ทุกสาขาวิชาในรูปแบบบทความวิจัย บทความปริทัศน์ กรณีศึกษา
บทความเชิงนโยบาย และบทความรับเชิญทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องหรือ
เป็นผลมาจากการปฏิบัติการจริงกับชุมชนทั้งภาษาไทยและภาษา
อั ง กฤษ ทั้ ง นี้ จ ะมี ก ระบวนการพิ จ ารณาบทความวิ ช าการเพื่ อ
สั ง คมที่ เ น้ น การประยุ ก ต์ วิ ช าการเพื่ อ สร้ า งการเปลี่ ย นแปลง
(Change) ในสังคมหรือชุมชนเป้าหมาย เป็นบทความที่มีฐานจาก
การท�ำงานจริงในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง โดยมีการออกแบบ ทดลอง
ปฏิบัติการ วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลัง
และสะท้อนมุมมองทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในทุกขัน้ ตอน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้แนวทางการน�ำเสนอ
เนื้อหาวิชาการสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่งทางวิชาการของ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2556
ดังนั้นเนื้อหาบทความจะต้องประกอบด้วยประเด็นส�ำคัญดังนี้
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โครงการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ส�ำหรับขั้นตอนการพิจารณาบทความ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
1) บรรณาธิการพิจารณาเบื้องต้น ตามเป้าหมายของวารสารฯ
2) เชิญผูท้ รงคุณวุฒอิ ย่างน้อย 2 ท่านพิจารณาให้ความเห็น และให้
ค� ำ แนะน� ำ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไข เมื่ อ ผู ้ เ สนอบทความแก้ ไขแล้ ว
กองบรรณาธิการจะพิจารณาความเหมาะสมทีจ่ ะตีพมิ พ์ในขัน้ สุดท้าย
3. การพัฒนานักวิชาการรุน่ ใหม่ กองบรรณาธิการและคณะท�ำงานใน
โครงการฯ จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่สนใจจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ใน
การท�ำวิจัยและการเขียนบทความวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในประเด็น
ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ปรัชญาของการร่วมสร้างความรูร้ ะหว่างนักวิชาการ
กับผูใ้ ช้ (Co-producton of knowledge) หลักการและทฤษฎีของ
การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรณีศึกษางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านสัง คมศาสตร์ และด้านศิล ปวัฒนธรรมชุมชน
การเขียนบทความวิชาการ และการวิจารณ์งานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะด้าน เกณฑ์การพิจารณาผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ และประเด็นอื่นๆ ตามความเหมาะสม
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โดยจะจัดฝึกอบรมปีละ 3 ครั้ง ใน 3 ภูมิภาค มีระยะเวลาการอบรม
แต่ละครั้ง 2 วันช่วงเวลาประมาณต้นปี กลางปี และปลายปี 2558 หรือขึ้น
อยูก่ บั ทีม่ หาวิทยาลัยทีใ่ ห้ความร่วมมือจะประสานและก�ำหนดวัน-เวลาในการ
จัดอบรม จ�ำนวนนักวิชาการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละประมาณ 30 คน โดย
อิ ง กั บ หลั ก สู ต ร “นั ก วิ ช าการเพื่ อ สั ง คม” ที่ ส ถาบั น คลั ง สมองของชาติ
ด�ำเนินการอยู่แล้ว
นักวิชาการที่จะเสนอผลงานลงวารสารฯ สามารถน�ำเสนอผลงานวิจัย
ในระหว่างการฝึกอบรม และรับค�ำวิจารณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วม
หลักสูตร เพื่อน�ำไปปรับปรุงพัฒนางานของตนเองต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายของวารสารฯ ได้แก่ นักวิชาการทุกสาขาทีม่ คี วามมุง่ มัน่
จะใช้และพัฒนาวิชาการให้เป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคมนักพัฒนา
ผู้บริหาร ผู้ก�ำหนดนโยบายวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงานวิชาการ

สิ่งที่จะได้รับ
• วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์
มีบทความวิจัย บทความรับเชิญ บทความปริทรรศน์ และบทความ
อื่ น ๆที่ ผ ่ า นการประเมิ น โดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามเกณฑ์ ที่ ก� ำ หนด
และออกเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป
• นักวิชาการรุ่นใหม่ที่ผ่านการพัฒนาความรู้และทักษะในการเขียน
บทความวิชาการเพื่อสังคม จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 180 คน
• ผลจากการประชุมแลกเปลีย่ นประสบการณ์ของนักวิชาการรุน่ ใหม่
(ตามสถานการณ์และความพร้อม)
ติดต่อ
นางสาว ชมพูนุท สวนกระต่าย
โทรศัพท์: 02-640-0461 ต่อ 109
โทรสาร: 02-640-0465 (อัตโนมัติ)
มือถือ:
081-420-7990
E-mail: khunkor@hotmail.com, shompunut@knit.or.th
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โดย ส�ำนักประสานงาน “งานวิจยั เชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้าง
เครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”

จากสถานการณ์แรงกดันทัง้ ทีเ่ กิดจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ
ซึ่งมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจการผลิตและการค้าของสินค้าเกษตรไทย
รวมถึงการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศโลก ปัจจัยภายในของประเทศนัน้
ส่วนหนึง่ ประเด็นปัญหามาจากการใช้นโยบายประชานิยมของภาครัฐ ซึง่ ก่อให้
เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อสังคม ดังนั้นมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่ง
สร้างฐานองค์ความรูเ้ ชิงนโยบาย เกษตรและแนวทางในการจัดการ เพือ่ ให้สงั คม
ได้ตระหนักถึงผลกระทบและสามารถน�ำข้อความรู้ไปใช้ให้เกิดกระบวนการ
ปรับตัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) ได้จัดท�ำส�ำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและ
เสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” เพื่อสร้างฐานข้อความรู้เรื่อง
เศรษฐกิจการเกษตร และพัฒนาชุดฐานความรู้ เชิงนโยบายการเกษตร พร้อมกับ
ขยายฐานข้อความรูจ้ ากโครงการวิจยั ภายใต้ความดูแลให้ไปสูเ่ วที สาธารณะ
และสังคมทั้งในรูปของการจัดสร้างเอกสารทางวิชาการ จดหมายข่าว และ

การจัดสรรทุนวิจัยเชิงนโยบายเกษตร

การจัดสรรทุนวิจัย
เชิงนโยบายเกษตร
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การจัดเวทีวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะของ
การเป็นเครือข่ายวิจัย ทั้งในและต่างประเทศที่เชื่อมต่อกันในวงกว้าง อีกทั้ง
ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งนักวิจัยรุ่นใหม่เชิงนโยบายเกษตร และเครือข่าย
กับนักวิจัยอาวุโสเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
โดยในทุกปีส�ำนักประสานงานฯ จะด�ำเนินการประกาศโจทย์วิจัยใน
ประเด็นนโยบายเกษตร (ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน มกราคม และครั้งที่ 2 ช่วงเดือน
มิถุนายน) เพื่อกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี เสนอต่อ สกว. พิจารณา
ให้ทุนวิจัย
สามารถอ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.agripolicyresearch.com
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ปฏิทินกิจกรรม
ประจ�ำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2558
วัน

เวลา

11 - 16 ม.ค.

13.30 - 15.30 น.

หลักสูตรผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและ
นวัตกรรม รุ่น 1
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

08.00 - 16.30 น.

การสัมมนา “Sustainable Campus for
Sustainability Society” Event 1: Sustainable
campus initiatives: experiences from the
University of Hong Kong
ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

		
23 ม.ค.

		
26 - 30 ม.ค.

08.30 - 15.30 น.

			
			
5 - 6 ก.พ.
		

08.00 - 16.30 น.

กิจกรรม/สถานที่

หลักสูตรนักวิชาการเพื่อสังคม รุ่น 2 ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพือ่
สังคม และการเขียนบทความและการเผยแพร่
ผลงานวิชาการเพื่อสังคมลักษณะอื่น
ห้อง Executive Junction ชั้น B
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
การสัมมนา “Innovation in Teaching and
Learning: the Australian experiences”
ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
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ปฏิทินกิจกรรม
ประจ�ำเดือนมีนาคม - เมษายน 2558
วัน

กิจกรรม/สถานที่

16 - 19 มี.ค.
		

หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 8 (FGP8)
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

22 - 27 มี.ค.

โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย “University Engagement
and Research Utilization: Japan case studies
เมืองโอซาก้า เกียวโต โกเป ประเทศญี่ปุ่น
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

		
		
27 มี.ค.
		

หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของ
มหาวิทยาลัย (Business Continuity Management ) รุ่น1
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

27 - 30 เม.ย.
		

หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 9 (FGP9)
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

ปฏิทินกิจกรรม
ประจ�ำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2558
วัน
2 - 9 พ.ค.

กิจกรรม/สถานที่
โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย “University Leadership for
Change: T&L, Research, Engagement and Management,”
ประเทศสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี แ ละราชอาณาจั ก ร
เนเธอร์แลนด์
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ปฏิทินกิจกรรม
ประจ�ำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2558 (ต่อ)
วัน
6 - 7 พ.ค.
		
15 พ.ค.
		
18 - 21 พ.ค.

กิจกรรม/สถานที่
หลักสูตร “บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัคร
ในสถานการณ์ภยั พิบตั ”ิ รุน่ 2
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของ
มหาวิทยาลัย (Business Continuity Management) รุ่น 1
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

		

หลักสูตรการเรียนการสอนส�ำหรับนักศึกษา Generation Z
ส่วนที่ 1 การจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active Learning) รุ่น 2
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

25 - 28 พ.ค.
		

หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 10 (FGP10)
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

11 - 12 มิ.ย.
		

หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย รุ่น 5 (URM5)
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

15 - 19 มิ.ย.

การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยและเข้าร่วมประชุมนานาชาติ “2015
International Sustainable Campus Network (ISCN)
Conference: Expanding the dialogue: sustainability in
a connected world”
ประเทศฮ่องกง
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ปฏิทินกิจกรรม
ประจ�ำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2558
วัน
1 - 3 ก.ค.

กิจกรรม/สถานที่

		

หลักสูตรการเรียนการสอนส�ำหรับนักศึกษา Generation Z
ส่วนที่ 2 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Scholarship of
Teaching and Learning) รุ่น 2
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

9 - 10 ก.ค.
			

หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยรุ่น 6 (URM6)
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

15 - 17 ก.ค.,
21 - 24 กค.
และ 28 ส.ค.
(Case study)

หลักสูตรธรรมาภิบาลเพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษา รุน่ 21 (UGP21)
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

30 ก.ค.  
		

การสัมมนา “University Leadership: Changing times for
Thai Universities”
โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค ถ. ราชปรารภ กรุงเทพฯ

6 - 7 ส.ค.
			

หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย รุ่น 7 (URM7)
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

17 - 20 ส.ค.
			

หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 11 (FGP11)
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
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ปฏิทินกิจกรรม
ประจ�ำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2558
วัน

กิจกรรม/สถานที่

5 - 8 ต.ค.
			

หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 12 (FGP12)
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

25 - 30 ต.ค.

การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
“การพัฒนาความเป็นวิชาการของการเรียนการสอน (Scholarship
in Teaching and Learning) : 2015 International Society
for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL)
Conference: Leading Learning and the Scholarship of
Change” ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ปฏิทินกิจกรรม
ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558
วัน

กิจกรรม/สถานที่

11 - 13 พ.ย.,
17 - 20 พ.ย.
และ 18 ธ.ค.
(Case study)

หลักสูตรธรรมาภิบาล เพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษา รุน่ 22 (UGP22)
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

25 - 27 พ.ย.

หลักสูตร “บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัคร
ในสถานการณ์ภัยพิบัติ” รุ่น 3
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
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ปฏิทินกิจกรรม
ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558 (ต่อ)
วัน
29 พ.ย. - 5 ธ.ค.

		

กิจกรรม/สถานที่
โครงการเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
“National coordinating Centre for Public Engagement
(NCCPE) Annual Conference 2015 and University
Engagement Study Visit in the UK” เมือง Bath และ Bristol
ประเทศสหราชอาณาจักร

