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หลกัสูตร การสร้างความเข้มแข็งด้านการบรหิารของสถาบนัอดุมศกึษา 

ตามภารกิจหลัก (สอน วิจัย บริการวิชาการ และท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม)

 •	 หลักสูตร “การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ส�าหรับการเรียนการสอน 

  ที่ผูกพันกับสังคม” (Learning Outcome Assessment for  

  Socially-engaged Pedagogy)

 •	 หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่าง

  มีส่วนร่วม” (SeS for Co - value Creation of 

  Community Products)

 •	 หลักสูตร “ผู้น�าเพื่อการเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 7

  (Deans for Change: DFC)

 •	 หลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 1 

  (Conflict Management)

 •	 หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ: การบริหารจัดการอาสาสมัคร 

  นักศึกษาเพื่อการเรียนการสอนและการท�างานเพื่อสังคม”

 •	 หลักสูตร “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” 

  (Research Impact Assessment: RIA)
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 •	 หลักสูตร “ภารกิจที่ 4 กับการจัดการเพื่อพัฒนาพื้นท่ีทาง 

  วัฒนธรรม” (Training Program: The MISSION 4 and the  

  Management for Cultural Space Development)

 •	 หลักสูตร “วิสาหกิจวัฒนธรรมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่” 
  (Training Program - Cultural Enterprise and Area-Based  
  Collaborative Development)
หลกัสตูร ธรรมาภบิาลของสถาบนัอุดมศกึษาเพือ่การพัฒนาอย่างยัง่ยนื
 •	 หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” 
  (University Governance Programme: UGP)
 •	 หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ” 
  (Faculty Governance Programme: FGP)
 •	 หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย” 
  (University Risk Management: URM)
 •	 หลักสูตร “การบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของ
  มหาวิทยาลยั” (Business Continuity Management: BCM)
 •	 หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” 
  (LAW)
 •	 หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของอุดมศึกษาสู่ความ 
  เป็นเลิศ” (Human Resource Development: HRD)
หลักสูตร ตามความต้องการเฉพาะด้าน (Custom made) 
ของสถาบันอุดมศึกษา
 •	 หลักสูตร “In - house Training: นักวิชาการเพื่อสังคม” 
  (Socially-engaged Scholarship for Academics)
 •	 หลกัสูตร “In - house Training: การบรหิารงานวจิยัเชงิพืน้ที”่  
  (Area - based Research Management)
กิจกรรมอื่นๆ ของสถาบันฯ
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 •	 งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร
 •	 การสัมมนาทางวิชาการ “The Third Scholarship of 
  Teaching and Learning Seminar: Transformation  
  towards University 4.0”
 •	 การสัมมนาวิชาการ “Upgrading the Thai University 
  Classification System ร่วมกับ Thailand - EU PDSF”
 •	 การสัมมนาวิชาการ “อุดมศึกษากับภารกิจที่ 4” 
  (The Role of Thai Higher Education and the Mission 4)
 •	 การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ณ 
  ประเทศออสเตรเลีย (International Trip)
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กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม	2560

18 - 20 •	 การสัมมนาทางวิชาการ “The Third Scholarship of  
   Teaching and Learning Seminar: Transformation  
   towards University 4.0”

 30 ม.ค. - •	 หลักสูตร “ภารกิจที่ 4 กับการจัดการเพื่อพัฒนาพื้นที่ทาง 
  4 ก.พ.  วัฒนธรรม” (Training Program: The MISSION 4 and  
     the Management for Cultural Space Development)

2 - 3 •		 หลักสูตร “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” รุ่นที่ 3 
   (Research Impact Assessment: RIA)

16 - 17 •		 หลกัสตูร “การบรหิารความขดัแย้งในมหาวิทยาลยั” รุน่ท่ี 1 
   (Conflict Management)

20 - 24 •		 หลกัสตูร “ธรรมาภบิาลเพือ่การพฒันาอดุมศกึษา” รุน่ที ่23 
   (University Governance Programme: UGP) 

เดือน	มกราคม

เดือน	กุมภาพันธ์
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20 - 24 •	 หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่าง
   มีส่วนร่วม: ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้า” 
   (SeS for Co - value Creation of Community Product:  
   textiles product)

5 - 10 •	 หลักสูตร “ผู้น�าเพื่อการเปลี่ยนแปลง”
   (Deans for Change: DFC 7) 

6 - 9 •		 หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ” รุ่นที่ 16 
   (Faculty Governance Programme: FGP) 

    15 •		 การสัมมนาวิชาการ “ปักหมุดพื้นที่วัฒนธรรม - ทิศทาง 
   เศรษฐกิจท้องถิ่นไทย” (Pinning Cultural Space - 
   Direction to Local Cultural Economy)

20 - 24 •		 หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่าง
   มีส่วนร่วม: ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม”  
   (SeS for Co - value Creation of Community Product: 
   food and beverage product)

22 - 24 •		 หลกัสตูร “กฎหมายมหาชนกบัการบรหิารงานมหาวิทยาลยั” 
   (LAW) รุ่นที่ 3

เดือน	กุมภาพันธ์

เดือน	มีนาคม
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เดือน	มิถุนายน

เดือน	เมษายน

เดือน	พฤษภาคม

2 - 4 •		 หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของอุดมศึกษาสู่
   ความเป็นเลิศ” (Human Resource Development: 
   HRD) รุ่นที่ 1

     15 •		 การสัมมนาวิชาการ “อุดมศึกษากับภารกิจที่ 4: การสร้าง
   มลูค่าทางเศรษฐกจิบนฐานวัฒนธรรม: อย่างไรจงึไม่ลดทอน 
   คุณค่า” (Creating Economic Value on a Cultural  
   Foundation: Principles and Case Studies)

23 - 25 •		 หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ: การบริหารจัดการอาสา
   สมัครนักศึกษาเพื่อการเรียนการสอนและการท�างาน
   เพื่อสังคม”

1 - 8 •	 การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 
   ณ ประเทศออสเตรเลีย (International Trip)

27 - 28 •		 หลักสูตร “การบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบ
   งานของมหาวทิยาลยั” (Business Continuity 
   Management: BCM) รุ่นที่ 4

1 - 2  •		 หลกัสตูร “การวดัผลลพัธ์การเรียนรูส้�าหรบัการเรียนการสอน
   ทีผ่กูพนักบัสงัคม” (Learning Outcome Assessment for  
   Socially - engaged Pedagogy)

5 - 9 •		 หลักสูตร “วิสาหกิจวัฒนธรรมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่” 
   ครั้งที่ 1 (Training Program - Cultural Enterprise and  
   Area-Based Collaborative Development)
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6 - 7 •		 หลักสูตร “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” รุ่นที่ 4 
   (Research Impact Assessment: RIA)

26 - 28 •		 หลกัสตูร “กฎหมายมหาชนกบัการบรหิารงานมหาวิทยาลยั”  
   (LAW) รุ่นที่ 4

4 - 7 •		 หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ” 
   (Faculty Governance Programme: FGP 17)

    14 •		 การสัมมนาวิชาการ “วิสาหกิจวัฒนธรรม: กระแสโลก 
   กระแสไทย และการมีส่วนร่วมของอุดมศึกษา” (Cultural  
   Enterprise: Global Trend, Thai Economics Situation  
   and Higher Education’s Cooperation)

9 - 13 •		 หลักสูตร “วิสาหกิจวัฒนธรรมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่” 
   ครั้งที่ 2 (Training Program - Cultural Enterprise 
   and Area - Based Collaborative Development)

เดือน	กรกฎาคม

เดือน	กันยายน

เดือน	ตุลาคม

เดือน	มิถุนายน

19 - 22 •	 หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย” 
   (University Risk Management: URM 9)
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สถาบันคลังสมองของชาติ

 สถาบนัคลงัสมองของชาติ จัดตัง้ข้ึนโดยคณะรฐัมนตรี

รับทราบเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2546 ให้มีภารกิจ 

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและสังคมใน 

การแก้ปัญหาและแสวงหาความริเริ่มเชิงนโยบายใหม่ๆ ที่มี

ผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วยกระบวนการทางวิชาการ 

บนฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์วิจัย ผ่านการประสาน

กับเครือข่ายนักวิชาการจากอุดมศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ 
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หลากหลายสาขาจากองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีคณะกรรมการ

บริหารก�ากับดูแล

 ในปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติได้มอบ

นโยบายให้สถาบันฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทย ให้ตอบสนอง 

ต่อสังคมมากขึ้น และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพและความรู ้ตาม 

ความสามารถในการท�างานในโลกยุคใหม่

 ปัจจบุนั สถาบนัคลงัสมองของชาติ ได้ปรับเปลีย่นยทุธศาสตร์การด�าเนินงาน 

ให้เหมาะสม 3 ด้าน คือ (1) หนุนเสริมความเข้มแข็งของระบบอุดมศึกษา 

(2) ใช้ประโยชน์จากพลังปัญญาของบุคลากรในระบบอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ประเทศ และ (3) การจัดให้มีการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษา 

และพัฒนาประเทศ การด�าเนินงานของสถาบันจึงเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น 

ท้ังการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อหนุนเสริมการท�างานของสถาบันอุดมศึกษา 

จัดเวทีประชุมและสัมมนาเพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีปฏิบัต ิ

ทีด่รีะหว่างสถาบนัอดุมศกึษาภายในประเทศและต่างประเทศ หนนุเสรมิการสร้าง

เครือข่ายด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา และจัดโครงการศึกษาดูงานสถาบัน

อดุมศกึษา หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

เพือ่ให้สถาบนัอดุมศกึษาไทยมขีดีความสามารถในการปรบัตัวอย่างต่อเน่ือง สร้าง

ความก้าวหน้า และตอบสนองกับสังคม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

บางส่วนจากมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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กิจกรรมสถาบันปี 2560

 การด�าเนินงานของสถาบันด้านการหนุนเสริมความเข้มแข็งของระบบ

อุดมศึกษา โดยการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 1. หลกัสูตร การสร้างความเข้มแขง็ด้านการบรหิารของสถาบนัอดุมศกึษา 

ตามภารกิจหลัก (สอน วิจัย บริการวิชาการ และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม)

  1.1 หลักสูตร “การวัดผลลัพธ์การศึกษาส�าหรับการเรียนการสอน 

   ที่ผูกพันกับสังคม” (Learning Outcome Evaluation for  

   Socially - engaged Pedagogy)

  1.2 หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม”  

   (SeS for Co - value Creation of Community Products)

1. หลักสูตร การสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการบริหาร

ของสถาบันอุดมศึกษา 
ตามภารกิจหลัก

2.  หลักสูตร 
ธรรมาภิบาลของสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

หลักสูตร ตามความต้องการ
เฉพาะด้าน (Custom made) 

ของสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันคลังสมอง
ของชาติ
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  1.3 หลกัสตูร “ผูน้�าเพ่ือการเปลีย่นแปลง” (Deans for Change: DFC)

  1.4 หลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย” (Conflict  

   Management)

  1.5. หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ: การบริหารจัดการอาสาสมัคร 

   นักศึกษาเพื่อการเรียนการสอนและการท�างานเพื่อสังคม”

  1.6 หลักสูตร “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” (Research  

   Impact Assessment: RIA)

  1.7 หลักสูตร “ภารกิจที่ 4 กับการจัดการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ทาง 

   วัฒนธรรม” (Training Program: The MISSION 4 and the  

   Management for Cultural Space Development)

  1.8 หลักสูตร “วิสาหกิจวัฒนธรรมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่” (Training  

   Program - Cultural Enterprise and Area-Based  

   Collaborative Development)

 2. หลักสูตร ธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน

  2.1 หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” (University  

   Governance Programme: UGP)

  2.2 หลกัสูตร “ธรรมาภิบาลเพือ่การพฒันาคณะ” (Faculty Governance  

   Programme: FGP)

  2.3 หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย” (University  

   Risk Management: URM)

  2.4 หลักสูตร “การบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของ 

   มหาวิทยาลัย” (Business Continuity Management: BCM)
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  2.5 หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย”  

   (LAW)

  2.6 หลกัสตูร “การพฒันาบุคลากรเชงิรกุของอดุมศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ”  

   (Human Resource Development)

 3. หลักสูตร ตามความต้องการเฉพาะด้าน (Custom made) ของ

สถาบันอุดมศึกษา

  3.1 หลักสูตร “ประเภท In-house Training” ได้แก่ หลักสูตร  

   “นักวิชาการเพื่อสังคม” (Socially-engaged Scholarship 

   for Academics), หลักสูตร “การบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่” 

   (Area-based Research Management)

 นอกจากนี้สถาบันฯ จัดให้มีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจได้แก่ (1) งานวิจัยเชิง

นโยบายเกษตร (2) การสัมมนาทางวิชาการ (3) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

(4) การประชมุเครือข่ายต่างๆ (5) การส่งเสรมิความร่วมมอืทางวชิาการในประเทศ

และต่างประเทศ ทีเ่กีย่วข้องและส�าคัญต่อการพฒันาเชงิระบบของอุดมศกึษาไทย 

ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป

 สถาบันคลังสมองของชาติขอขอบพระคุณท่านผู ้สนใจทุกท่านที่ได้ให ้

การสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯเป็นอย่างดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่ง 

ว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านอีกในปี พ.ศ. 2560 นี้

รศ.ดร.พีรเดช   ทองอ�าไพ

    ผู้อ�านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
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การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหาร
ของสถาบันอุดมศึกษา ตามภารกิจหลัก

(สอน วิจัย บริการวิชาการ 
และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม)

หลักสูตร
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(Learning Outcome Assessment for Socially - engaged Pedagogy)

หลักสูตร “การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้
ส�าหรับการเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม”

 มหาวิทยาลัยมีการท�างานวิชาการเพื่อสังคมผ่านภารกิจหลักหลากหลาย

รูปแบบและมีผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกจ�านวนมาก 

ซึ่งมีตัวอย่างจ�านวนไม่น้อยท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตหรือนักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมท้ัง

การบริการวิชาการ การวิจัย รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการ

ออกแบบการเรียนการสอนที่ให้ประสบการณ์และทักษะต่างๆ เช่น การท�างาน 

เป็นทีม การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แก่นักศึกษาในการท�างาน 

และการใช้ชีวิตจริง และยังส่งผลต่อการเรียนรู้ ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning 

outcome) ของนิสตินกัศึกษา รวมทัง้อาจารย์ผูส้อนอกีด้วย ซึง่แต่ละมหาวทิยาลยั

มีนโยบาย รูปแบบการจัดหลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี 

แตกต่างกันออกไป สถาบันคลังสมองของชาติ ในฐานะองค์กรท่ีหนุนเสริมให้

มหาวิทยาลัยตอบสนองกับสังคม จึงได้จัดหลักสูตรการวัดผลลัพธ์ทางการศึกษา

ส�าหรับการเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคมเพ่ือส่งเสริมความรู้และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcome) ของนักศึกษา

และการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น outcome - base learning ในการเรียน 

การสอนที่ผูกพันกับสังคม 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 ผูเ้ข้าร่วมได้เหน็ตวัอย่างและเรยีนรูว้ธิกีารวดัผลลพัธ์การเรยีนรู ้(Learning 

outcome) ของนักศกึษาในการเรยีนการสอนทีผ่กูพนักบัสงัคมทีส่ามารถน�าไปใช้

ในการออกแบบการเรียนการสอนหรือหลักสูตรที่เน้น outcome - based ให้

เหมาะกับบริบทของมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา หลักสูตรของตนเองได้
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กลุ่มเป้าหมาย

 อาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร นักวิชาการ นักวิจัยท่ีมี

ประสบการณ์ในท�างานวิจัยบริการวิชาการ และการเรียนการสอนในชุมชน และ/

หรือน�านักศึกษาเข้ามาร่วมในการท�างานและลงชุมชน

การรับสมัคร

 จ�านวน 35 คน

วัน เวลา/สถานที่

 วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2560 (2 วัน) ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

 *** ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนออนไลน์ 

 ได้ที่ www.knit.or.th

ค่าลงทะเบียน

 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
คุณพัชยา  มาสมบูรณ์ 
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 110 E - mail: patchaya@knit.or.th
คุณณราพร  ธีรกัลยาณพันธุ์ 
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 131 E - mail: naraporn@knit.or.th
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(SeS for Co - value Creation of Community Products)

หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม” 

 นกัวชิาการในมหาวทิยาลยัได้มส่ีวนร่วมในการพฒันาผลิตภัณฑ์ชุมชนหลาย

บทบาทหน้าทีต่ลอดทัง้ห่วงโซ่การผลติ (Supply chain) อาท ิการปรบัปรงุวตัถดุบิ 

การพัฒนาอุปกรณ์การผลิต การแปรรูป/พัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดท�าระบบบัญชี 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ตามสาขาวิชาและความเช่ียวชาญของตนเอง 

เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติและสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชนโดยรวม แต่ท่ามกลาง

สภาพทางเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงขึ้น ผู้บริโภคมีความต้องการหลากหลาย 

ตลาดมีความซับซ้อนและขนาดใหญ่ขึ้น ประเทศมีเป้าหมายสู่ Thailand 4.0  

บนฐานของ “Value-based economy” ที่ผู้ประกอบการมุ่งเน้นตัวลูกค้า  

(Customer focus) มีสมรรถนะในการแข่งขนั (Competency) และมเีครอืข่าย 

ความร่วมมือ (Collaborative network) นักวิชาการจะสร้างคุณค่าและ 

มลูค่าเพ่ิมให้กบัผลิตภณัฑ์ชมุชนอย่างเป็นระบบบนฐานของ Knowledge-based 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนได้อย่างไร 

 ผลติภณัฑ์ชมุชน ส่วนใหญ่ทีม่กีารจ�าหน่ายและรบัรองเรือ่งคณุภาพจะเป็น

สินค้าหน่ึงต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ OTOP ซึ่งมีทั้งผลิตโดยผู้ผลิตชุมชนที่เป็น

เจ้าของรายเดยีว กลุม่ผูผ้ลิตชุมชน และผูผ้ลติทีเ่ป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP โดยกรมการพัฒนาชุมชน

จ�าแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทอาหาร 2) ประเภทเครื่องดื่ม 

3) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย 4) ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก และ 
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5) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยผลิตภัณฑ์ OTOP ส่วนใหญ่ที่ผู้ผลิตน�ามา

ขอขึน้ทะเบยีนและได้รบัการขึน้ทะเบยีนจะเป็นกลุม่ของอาหารและเครือ่งดืม่ และ

เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ด้วยความส�าคัญดังกล่าว สถาบันคลังสมองของชาติจึงได้

จดัหลกัสูตรการสร้างมูลค่าเพิม่ผลติภณัฑ์ชมุชนอย่างมีส่วนร่วม: ผลิตภณัฑ์ชมุชน

ประเภทผ้า และผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อส่งเสริมความ

รู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประเภทผ้า และอาหาร/เครื่องดื่มตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตแก่นักวิชาการใน

มหาวิทยาลัย

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 ผูเ้ข้าร่วมมคีวามเข้าใจเกีย่วกบัการสร้างคณุค่าและมลูค่าเพิม่ให้กบัผลติภณัฑ์ 

ชุมชนประเภทผ้า และอาหาร/เคร่ืองด่ืมอย่างเป็นระบบ รวมท้ังเห็นตัวอย่าง 

การท�างานของนักวิชาการทีส่ามารถน�าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบรบิทของชุมชน 

และสาขาวิชาของตนเองได้

กลุ่มเป้าหมาย

 นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ที่มีประสบการณ์ในท�างานวิจัยหรือบริการ

วิชาการกับชุมชนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผ้า หรือ อาหาร/เครื่องดื่ม

การรับสมัคร

 จ�านวน 40 คน



การกำากับดูแลและการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา 21

กิจกรรม ระยะเวลา และสถานที่

วัน เวลา/สถานที่

หลักสูตร “ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเภทผ้า”

วนัที ่20 - 24 กมุภาพันธ์ 2560 (5 วนั)

ณ โรงแรมปทุมวันพริ้นเซส กรุงเทพ

หลักสูตร “ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม”

วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 (5 วัน)
ณ โรงแรมปทุมวันพริ้นเซส กรุงเทพ

*** ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนออนไลน์ 

ได้ที่ www.knit.or.th

ค่าลงทะเบียน

 จ�านวน 30,000. บาทต่อท่าน

ติดต่อสอบถาม
คุณพัชยา  มาสมบูรณ์ 
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 110 E - mail: patchaya@knit.or.th
คุณณราพร  ธีรกัลยาณพันธุ์ 
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 131 E - mail: naraporn@knit.or.th
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(Deans for Change: DFC)

หลักสูตร “ผู้น�าเพื่อการเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 7

 สถาบนัคลังสมองของชาต ิได้พฒันาหลกัสตูร “ผูน้�าเพือ่การเปลีย่นแปลง” 

ขึ้นตั้งแต่ปี 2555 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน 3 แห่ง คือ German 

Academic Exchange Service (DAAD), German Rectors’ Conference 

(HRK) และ Centre for Higher Education Development  (CHE) ของ 

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซ่ึงมีประสบการณ์ในการจัดท�าหลักสูตร 

International Deans’ Course (IDC) รวมท้ังได้รับข้อเสนอแนะจาก 

ผู ้มีประสบการณ์และประสบความส�าเร็จในด้านการบริหารระดับคณะของ

มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ซ่ึงท�าให้หลกัสตูร “ผูน้�าเพ่ือการเปลีย่นแปลง” 

มีความเป็นสากล ในขณะเดียวกันก็มีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศ 

และผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับผู ้บริหารมหาวิทยาลัยใน 

ต่างประเทศโดยหลักสตูรนี ้เน้นการเรยีนรู้ด้วยการปฏบิตั ิผ่านโครงการปฏบิตักิาร 

(Project Action Plan - PAP) เพ่ือให้ผู ้เข ้าร่วมหลักสูตรได้ทดลองใช ้

หลักการที่เรียนมากับสถานการณ์จริง เป็นส่วนที่จะท�าให้ผู้เข้าร่วมได้ประโยชน์

จากหลักสูตร DFC จริง สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงในมหาวิทยาลัย/คณะ 

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือสร้างความตระหนักในบทบาทที่ส�าคัญของผู้บริหารในการบริหาร 

  จัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย/คณะในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 

  และสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนทักษะในประเด็นส�าคัญต่างๆ 

  ในการบรหิารการเปลีย่นแปลงมหาวทิยาลยั/คณะให้มปีระสทิธภิาพและ 

  ประสิทธิผลทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ
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 2. เพือ่แลกเปลีย่นความรู้ประสบการณ์ แนวคิด หลกัการและวธิปีฏิบัตท่ีิดี 

  ในการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยั/คณะกบัผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทัง้ใน 

  ประเทศและต่างประเทศ

 3.  เพือ่ส่งเสรมิการสร้างความร่วมมอืระหว่างผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัใน 

  ประเทศไทยกับผู ้บริหารในประเทศออสเตรเลีย เพื่อหนุนเสริม 

  ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย/คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

  ของไทย

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ 

 จากการด�าเนินการหลักสูตรทั้งหกรุ่นที่ผ่านมา พบว่าหลักสูตรผู้น�าเพื่อ 

การเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งคณะ/มหาวิทยาลัย และบุคคล ดังนี้  

(1) ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย พัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน 

กบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ รวมทัง้มกีารเซ็น MOU ความร่วมมือทางวชิาการ

ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วย (2) ระดับบุคคล 

ได้แนวคิด มุมมองและประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการคณะและ

มหาวิทยาลัยทัง้มหาวทิยาลัยของรฐัและเอกชน การพฒันาการเรยีนการสอน และ

การวิจัย และความร่วมมือกับธุรกิจอุตสาหกรรมจากประสบการณ์จริงของ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เกิดการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือ 

ทางวชิาการระหว่างผูเ้ข้าร่วมหลกัสตูร มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ และสะท้อน

ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการคณะ/มหาวิทยาลัย ระบบคุณภาพของ

อดุมศกึษาทัง้ของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างความร่วมมอืทางวชิาการ

ทั้งกับมหาวิทยาลัยไทย และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย

 รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ�านวยการส�านัก 

รองผูอ้�านวยการส�านกั และผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัในต�าแหน่งอืน่ๆ ทีม่คีวามมุง่มัน่ 

มีวิสัยทัศน์ และต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในมหาวิทยาลัย/คณะ
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การรับสมัคร

 จ�านวน 20 ท่าน

วัน เวลา/สถานที่

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่
5 มีนาคม 2560 ปฐมนิเทศ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

6 - 10 มีนาคม 2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
 กรณีศึกษาและ 
 PAP Forum 

1 - 8 เมษายน 2560 ศึกษาดูงาน  มหาวทิยาลยัในเมอืงเมลเบร์ิน
 ณ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย

18 - 19 พฤษภาคม 2560 PAP Presentation and  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
 Final Conference 

 *** ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนออนไลน์ 
 ได้ที่ www.knit.or.th

ค่าลงทะเบียน

 ท่านละ 198,000 บาท (หนึง่แสนเก้าหมืน่แปดพนับาทถ้วน) ซึง่ครอบคลมุ
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่วนที่ 1 คือ การปฐมนิเทศและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (5.5 วัน) ค่าเอกสาร 1 ชุด ค่าอาหารว่าง 11 มื้อ ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ 
ค่าอาหารเย็น 5 มื้อ  ค่าที่พัก 5 คืน พร้อมอาหารเช้า ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ 2 คือ 
การเดินทางไปสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ประเทศออสเตรเลีย 
(8 วัน) และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกจิกรรมในส่วนที ่3  (2 วนั) คือค่าเอกสาร 1 ชุด 
ค่าอาหารว่าง 4 ม้ือ ค่าอาหารกลางวนั 2 มือ้ ค่าอาหารเยน็ 2 มือ้ และค่าทีพ่กั 1 คนื 

พร้อมอาหารเช้าที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊สเซส กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม
ดร.นงเยาว์  ศรีพรมสุข 
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 112 มือถือ: 081 - 909 - 8763
 โทรสาร: 02 - 126 - 7635  E - mail: nongyao@knit.or.th
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(Conflict Management)

หลกัสตูร “การบรหิารความขัดแย้งในมหาวทิยาลยั” 
รุ่นที่ 1

 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยบุคคลากรหลายประเภท หลาย

ระดับ เช่น ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย นักคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เป็นต้น ท�าให้มีโอกาสสูงที่คนหรือกลุ่มคนเหล่านี้ 

จะมีความคดิเห็นทีไ่ม่สอดคล้องกัน ทัง้ในเร่ืองการบริหารจดัการ และวธิกีารท�างาน 

หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง จะส่งผลต่อการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งต่อตัวบัณฑิตด้วย ดังนั้นเพ่ือให้ความขัดแย้งต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้รับ

การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันคลังสมองของชาติจึง 

ได้จัดให้มีหลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management: Theory 

and Practices) ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและแนวคิดใน 

การจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนเสริม 

ทักษะในการจัดการความขัดแย้งแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเพื่อแลกเปลี่ยน 

และเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ เพ่ือแก้ไขความขัดแย้งในบริบท

มหาวทิยาลยัไทยอย่างเปน็ระบบและมส่ีวนร่วม โดยเน้นการวเิคราะห์กรณศีกึษา

ประเดน็ความขดัแย้งในบรบิททีเ่กีย่วข้องกบัมหาวทิยาลยัอย่างเข้มข้นเพือ่ประโยชน์

สงูสุดต่อการแลกเปลีย่นและเรยีนรูร้ะหว่างวทิยากร และระหว่างผูเ้ข้าร่วมประชุม

กลุ่มเป้าหมาย: 

 รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ�านวยการส�านัก 

รองผู้อ�านวยการ ผู้ช่วยคณบดี และผู้บริหารต�าแหน่งอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
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การรับสมัคร

 รับสมัครจ�านวน 30 ท่าน

วัน เวลา/สถานที่

 หลักสูตรน้ีจัดเป็นหลักสูตรแบบพักค้างคืนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้เข้าร่วม

หลกัสตูรมเีวลาในการท�ากิจกรรมกลุม่มากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การวเิคราะห์

กรณีศึกษาร่วมกับวิทยากร ก�าหนดการหลักสูตรคือ 1 คืน 2 วัน ระหว่างวันที ่

16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊สเซส ถ พญาไท กรุงเทพฯ

 *** ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนออนไลน์ 

 ได้ที่ www.knit.or.th

ค่าลงทะเบียน

 ท่านละ 28,000 บาท (สองหม่ืนแปดพนับาทถ้วน) ซึง่ครอบคลุมค่าเอกสาร 

ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ  ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ และค่าที่พัก 

1 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊สเซส

วิทยากร

 หลักสูตรนี้ประกอบด้วยวิทยากรท่ีมากด้วยประสบการณ์ในการบริหาร

จัดการความขัดแย้ง อาทิเช่น (1) ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน (2) ศ.นพ.สุรศักดิ์  

ฐานีพานิชสกุล (3) ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา เเละ (4) ศ.ดร.สุริชัย  หวันแก้ว 

เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม
ดร. นงเยาว์  ศรีพรมสุข 
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 112 มือถือ: 081 - 909 - 8763
 โทรสาร: 02 - 126 - 7635 E - mail: nongyao@knit.or.th
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หลกัสตูร “อบรมเชงิปฏบัิตกิาร: 
การบรหิารจดัการอาสาสมัครนักศกึษา
เพ่ือการเรยีนการสอนและการท�างานเพือ่สงัคม”

 สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา

พลเมืองในประเทศ อีกทั้งยังมีบทบาทต่อการพัฒนาวิชาการและความรู้ที่น�าไปสู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคม ฉะน้ันการอาสาสมัคร (Volunteerism) จึง 

เป็นเครื่องมือส�าคัญของสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถน�าไปสู่การบรรลุผลส�าเร็จ

ใน 3 ด้านส�าคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การพัฒนาวิชาการ และ 

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ 

เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) และองค์การหน่วยอาสาสมัคร

อังกฤษ (Voluntary Service Oversea: VSO) จึงก�าหนดจัดหลักสูตรอบรม 

เชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการอาสาสมัครนักศึกษาเพ่ือการเรียนการสอน 

และการท�างานเพ่ือสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

สถาบนัอุดมศกึษาในการออกแบบกระบวนการอาสาสมัครเพือ่สร้างกระบวนการ

เรียนรู้แก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัย และเพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาน�า

ศักยภาพขององค์กรเข้าไปหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน

และสังคมด้วยกระบวนการอาสาสมัครเพื่อสังคมต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

 1. คณาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจงานอาสา 

  สมัครในกระบวนการจัดการเรียนการสอน, ด้านการส่งเสริมการเป็น 

  อาสาสมัคร (Volunteering Promotion), ด้านการมีส่วนร่วมของ 

  พลเมือง (Civic Engagement) กระบวนการบริหารจัดการอาสาสมัคร  
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  (Volunteer Management), กระบวนการการรับสมัครเรียนรู้ด้วย 

  การบริการสังคม (Service Learning), กระบวนการเรียนรู้ด้วยการท�า 

  โครงการ (Project based learning), กระบวนการเรียนรู้อย่างมี 

  ส่วนร่วมกับชุมชน (Community based learning)

 2. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทเกี่ยวกับ ด้านพัฒนานักศึกษา,  

  ด้านพัฒนาวิชาการ, ด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสังคม/ 

  ชุมชน, ด้านส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

การรับสมัคร

 1. สถาบันฯ รับสมัคร จ�านวน 30 - 35 ท่าน โดยการรับสมัครพิจารณา 

  จากล�าดับการช�าระค่าลงทะเบียน

 2. สถาบนัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าลงทะเบยีน หากผูส้มคัรต้องยกเลกิ 

  การเข้าร่วมหลักสูตร แต่สามารถส่งผู้แทนได้

วัน เวลา/สถานที่ 

 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้อง

ปทุมวัน ชั้น 2 โรงแรมเอเชียกรุงเทพฯ

 *** ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนออนไลน์ 

 ได้ที่ www.knit.or.th

ค่าลงทะเบียน

 ท่านละ 6,500 บาท (รวมอาหารกลางวนั/อาหารว่างตลอดหลกัสตูรไม่รวม

ที่พักและค่าเดินทางในระหว่างเดินทาง) และท่านสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตร

ได้ที่ (www.knit.or.th) และสามารถโอนเงินเพื่อช�าระค่าลงทะเบียนกลับมาท่ี

สถาบันคลังสมองของชาติ
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วิทยากร

 1. ทีมวิทยากรหลัก เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network)  

  และองค์การหน่วยอาสาสมัครประเทศอังกฤษ (VSO)

 2. วิทยากรจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์ด�าเนินงานบริหาร 

  จัดการอาสาสมัครนักศึกษาเพื่อการเรียนการ สอนและการท�างาน 

  เพื่อสังคม

ติดต่อสอบถาม
คุณสุกัญญา  เศษขุนทด
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 103
 E-mail: Sukanya@knit.or.th หรือ FB: VolunteerForU



Event & Activities 256030

หลกัสตูร “การประเมินผลกระทบจากงานวจิยั”

 งานวิจัยมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ให้ก้าวหน้าไป ทัง้น้ีบทบาทของการวจัิย นอกจากจะน�าไปสูก่ารสร้างสมให้เกดิการ
ขยายตัวของพรมแดนด้านองค์ความรู ้แล้ว ยังเป็นที่มาของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ หรือเพื่อใช้ใน
กระบวนการสร้างสรรค์กฎระเบยีบสงัคม ลดความเหลือ่มล�า้ สร้างความเป็นธรรม 
รวมถงึเพ่ือการก�ากบัให้เกดิการใช้และการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและวฒันธรรมอนัมี
ค่าอย่างยั่งยืน อันน�ามาซึ่งความอยู่เย็นเป็นสุขและสร้างความมั่งคั่ง ให้กับสังคม
โดยรวม

 ในปัจจุบันการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่ได้
น�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการชี้วัดถึงความส�าเร็จที่เกิดจากการลงทุนวิจัยให้กับ
องค์กรท่ีท�าหน้าที่บริหารและการจัดการทุนวิจัยหรือกับหน่วยปฏิบัติงานวิจัย 
นอกจากน้ียังเป็นเครื่องมือสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ว่า การลงทุนในโครงการวิจัย
หรือการลงทุนในแผนงานวิจัยนั้นๆ ไปแล้ว สังคมจะได้รับประโยชน์จากงานวิจัย
มากน้อยอย่างไร มีผู้ใดบ้างที่จะได้รับประโยชน์จากงานวิจัย และอาจใช้เป็น 
เครื่องมือประกอบในการชี้แจงเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ หรือการตัดสิน
ใจในการจดัสรรทรพัยากรทนุวจิยัอนัมอียูจ่�ากดัว่าจะมกีารจดัแบ่งและสร้างล�าดบั
ความส�าคญัของโครงการวจัิยทีจ่ะจัดท�าต่อไปอย่างไร เป็นต้น ซึง่ในปัจจบัุนสถาบัน
การศึกษา องค์กรบริหารงานวิจัย และหน่วยงานก�ากับงานวิจัย ยังขาดแคลน
บุคลากรที่มีองค์ความรู้ดังกล่าวอยู่ จึงได้จัดหลักสูตรการประเมินผลกระทบจาก
งานวิจัย เพ่ือพัฒนาผู้บริหารและนักวิชาการด้านการประเมินผลกระทบจาก 
งานวิจัย (Research Impact Assessment) ทั้งในสถาบันการศึกษาและ 

หน่วยบริหารทุนวิจัย

(Research Impact Assessment: RIA)
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สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 เข้าใจถงึเทคนคิการประเมนิผลกระทบทีเ่กดิจากโครงการหรอืแผนงานวจิยั 

สามารถออกแบบการประเมินผลเบื้องต้น ทราบถึงเกณฑ์การประเมินผลสากล 

สามารถสร้างค�าถามและสร้างตัวชี้วัดการประเมินผลได้

กลุ่มเป้าหมาย

 ผู้บริหารงานวิจัย ผู้จัดการโครงการวิจัย นักวิจัย บุคลากรจากสถาบันวิจัย 

บุคลากรจากหน่วยงานบริหารทุนวิจัย บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา และ 

ผู้ที่สนใจ 

การรับสมัคร

 รับสมัคร จ�านวน 35 ท่าน โดยการรับสมคัรจะพจิารณาจากล�าดบัการช�าระ

ค่าลงทะเบียน และ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน หากผู้สมัคร

ต้องยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตร แต่สามารถส่งผู้แทนได้

วัน เวลา/สถานที่

 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 

   รับลงทะเบียน 15 ธันวาคม 2559 - 15 มกราคม 2560

 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 

   รับลงทะเบียน 15 เมษายน 2560 - 15 มิถุนายน 2560

 *** ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนออนไลน์ 

 ได้ที่ www.knit.or.th

ค่าลงทะเบียน

 ท่านละ 9,000 บาท (รวมค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ และอาหารกลางวนั 

2 มื้อ)
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วิทยากร
 1. รศ.สมพร อิศวิลานนท์ สถาบันคลังสมองของชาติ

 2. รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 3. ดร.มาลีนา เย็นนาน พาร์กี้ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 4. ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ สถาบันคลังสมองของชาติ

ติดต่อสอบถาม
ดร.ปิยะทัศน์  พาฬอนุรักษ์
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 114 E - mail: piyatat@knit.or.th
คุณวรภัทร  จิตรไพศาลศรี
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 105 E - mail: worapat@knit.or.th
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หลกัสตูร “ภารกิจท่ี 4 กับการจดัการ
เพือ่พัฒนาพืน้ท่ีทางวัฒนธรรม”

 การน�าทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านต่างๆ ของอุดมศึกษา

ไปใช้ภายใต้บทบาท Facilitator เพื่ออ�านวยให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ที่ยึด 

โยง “คุณค่า” และ “มูลค่า” ของทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกระบวนการ

ส�าคัญที่อุดมศึกษาสามารถตอบโจทย์ภารกิจที่ 4ในเชิงพื้นที่และเชิงบูรณาการ

ศาสตร์ต่างๆ ได้ ดังมีบทเรียนความส�าเร็จที่ปรากฏอยู่ในประเทศและสอดคล้อง

กับแนวโน้มการพัฒนาในกระแสโลก

 หลักสูตร ภารกิจที่ 4 กับปฏิบัติการจัดท�าแผนวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูล

ด้านศลิปะและวฒันธรรมระหว่างพืน้ทีต่่างๆ น�าไปสูก่ารสร้างแผนทีท่างวฒันธรรม 

(Cultural Map) และ (2) เพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานของเครื่องมือที่จะสร้าง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรมชุมชน และน�าไปสู่การบรรลุภารกิจที่ 4 

การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 ผูเ้ข้าร่วมหลักสตูรจะได้รบัความรูค้วามเข้าใจและทกัษะกระบวนการจดัท�า

แผนท่ีทางวฒันธรรมได้ฝึกปฏบิติัการทดลองเครือ่งมอืกบัชมุชน และได้แลกเปลีย่น

เรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมอันน�า

ไปสู่การพัฒนาเมืองร่วมกับวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและวิทยากรชุมชนชาวไทย

และชาวมาเลย์

(Training Program: The MISSION 4 and the Management for 
Cultural Space Development)



Event & Activities 256034

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการจากสาขาต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา

 2. ผู้เข้าร่วมมีพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการน�าวิชาการไปใช้ในการพัฒนา 

 3. ผู้เข้าร่วมมีประสบการณ์ในการลงชุมชน

การรับสมัคร

 รับสมัคร จ�านวน 30 ท่าน

วัน เวลา/สถานที่

 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดสงขลา และ 

ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

 *** ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนออนไลน์ 

 ได้ที่ www.knit.or.th

ติดต่อสอบถาม
คุณพนิดา  ฐาปนางกูร
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 102 E - mail: panidama@gmail.com
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หลกัสตูร “วสิาหกิจวฒันธรรม
กับการพัฒนาเชงิพ้ืนท่ี”

 พฒันาการในกระแสโลกของ อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries 

หรือ บางประเทศเรียกว่า Cultural Industries) ก่อให้เกิดหน่วยย่อยที่เรียกว่า 

Cultural Enterprises หรือ “วิสาหกิจวัฒนธรรม” ด้วยแนวคิดในการประสาน

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการตลาด เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกิจการท่ีศิลปินช่างฝีมือ 

รวมถงึนักจดักจิกรรมทางวฒันธรรมทัง้ทีจ่บัต้องได้และจับต้องไม่ได้ สามารถสร้าง

รายได้ สร้างมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิโดยมตีลาดรองรบั และยงัคงคณุค่าของศลิปะ

และวัฒนธรรมไว้ได้ ซึ่งแนวทางเศรษฐกิจนี้ก่อให้เกิด “ผู ้ประกอบการทาง

วัฒนธรรม” (Cultural Entrepreneur) ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

หรือสร้างนวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีทักษะการบริหารจัดการองค์

ประกอบที่เกี่ยวข้อง อาทิ บุคลากรทางศิลปะ (ศิลปิน ช่างฝีมือฯ) ผลผลิต 

ทางศิลปะและวัฒนธรรม การเงิน การตลาด การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม (ค่านิยม 

ความเชื่อ เช่น ผ้าทอมือราคาไม่สูงนัก แต่แลกมาด้วยเวลาที่ใช้ในการทอนับร้อย

ชั่วโมง หรือ ค่าตัวนักแสดงไม่ก่ีร้อยบาทแลกกับทักษะท่ีฝึกฝนมาแรมปีกับการ 

ฝึกซ้อมหลายสิบชั่วโมง) เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้และมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิต 

และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ

 การมุ่งตอบโจทย์ภารกิจที่ 4 ว่าด้วยการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ของสถาบนัอดุมศกึษา อนัหมายรวมถงึมหาวทิยาลยัและวทิยาลยัชุมชน ท่ีสามารถ

สร้างผลลัพธ์ในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างงาน 

และกระจายรายได้ให้สมประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์การ

พัฒนาประเทศให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในได้นั้น สถาบันอุดมศึกษาเป็น 

กลไกส�าคัญที่จะอ�านวย (facilitate) ให้เกิดการสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับ

พื้นที่ได้

Training Program - Cultural Enterprise and Area-Based 
Collaborative Development



Event & Activities 256036

 สถาบันคลังสมองของชาติจึงจัดให้มีหลักสูตร “วิสาหกิจวัฒนธรรมกับการ

พัฒนาเชงิพืน้ที”่ ขึน้ เพือ่สนบัสนนุให้สถาบนัอดุมศกึษามคีวามเข้าใจและมทีกัษะ

การอ�านวยให้เกิดเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม (Cultural Economy) ที่จะสร้าง

ผู ้ประกอบการทางวัฒนธรรมและวิสาหกิจวัฒนธรรม ด้วยทุนท่ีเป็นมรดก 

ทางศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ที่มีอยู่ในพื้นที่ตั้งอยู่บน

ฐานกระบวนการมีส่วนร่วมและฐานคิดของการสร้างเสริมฟื้นฟูคุณค่าและมูลค่า

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อหนุนเสริมองค์ความรู้และทักษะว่าด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่าน 

  วิสาหกิจวัฒนธรรม

 2. เพื่อยกระดับภารกิจการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 

  อุดมศึกษาให้เป็นภารกิจเชิงบูรณาการท่ีตอบสนองต่อการพัฒนา 

  เชิงพื้นที่ 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้รับความรู้และทักษะการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ผ่านการ 

  สร้างสรรค์วิสาหกิจวัฒนธรรม

 2. ผู ้เข้าร่วมหลักสูตรได้ทดลองฝึกปฏิบัติการภายใต้การก�ากับดูแล 

  ของวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและวิทยากรจาก 

  ภาคเอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 เป็นนกัวจิยัหรอืนกัวชิาการจากสาขาต่างๆ ในระดบัอดุมศกึษา ผูเ้ข้าร่วมมี

พื้นท่ีเป้าหมายหรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการน�าวิชาการไปใช้ในการพัฒนาหรือ 

หนุนเสริม และผู้เข้าร่วมมีประสบการณ์ในการลงชุมชน



การกำากับดูแลและการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา 37

การรับสมัคร

 จ�านวนรับ 35 ท่าน

วัน เวลา/สถานที่ 

 ครั้งที่ 1/60 5 - 9 มิถุนายน 2560

 ครั้งที่ 2/60 9 - 13 ตุลาคม 2560 

 *** ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนออนไลน์ 

 ได้ที่ www.knit.or.th

ติดต่อสอบถาม
คุณพนิดา  ฐาปนางกูร
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 102 E - mail: panidama@gmail.com
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ธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตร
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(University Governance Programme: UGP)

หลกัสตูร “ธรรมาภิบาล
เพือ่การพฒันาอดุมศกึษา”

 สถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวง

มหาวิทยาลัย ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เล็งเห็นความส�าคัญของ

การน�าแนวทางการพัฒนา ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตาม

กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาวฯ มาเป็นพลงัในการขบัเคลือ่นการพฒันากรรมการ

สภามหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารระดบัสูงของมหาวทิยาลยั โดยจัดหลกัสตูรธรรมาภิบาล 

เพือ่การพฒันาอดุมศึกษา (University Governance Programme: UGP) ส�าหรบั

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับ

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ภายใต้นโยบายและปรัชญา

อุดมศึกษา และประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบัน (2) เพื่อส่งเสริมการแลก

เปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เก่ียวกับบทบาทของสภา

มหาวิทยาลัยในการก�ากับดูแลการบริหารเงินและทรัพย์สิน การเปิดหลักสูตร 

และการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย การ 

ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ (ค�าสั่งทางปกครอง) ตลอดจนผลักดัน

ความคิดเหล่านั้นให้บังเกิดผล (3) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประเด็นข้อพิพาทเก่ียวกับมหาวิทยาลัยในศาลปกครอง (4) เพื่อเสริมสร้าง 

ความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายของผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 1. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามหลักการธรรมาภิบาลและการบริหาร 
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  จัดการมหาวิทยาลัยที่ดี  และแนวทางในการก�ากับดูแลอุดมศึกษา 

  ทีด่ใีนประเดน็เฉพาะต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยั 

  มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเงินและทรัพย์สิน การเปิดหลักสูตรใหม่ และ 

  การบริหารงานบุคคล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการก�ากับดูแลมหาวิทยาลัย 

  อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

 2. มีความรู้ความเข้าใจในอ�านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการออก 

  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ค�าสั่งทาง 

  ปกครองของสภามหาวิทยาลัย) มากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการก�ากับ 

  ดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

 3. มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยใน 

  ศาลปกครอง และบทบาทของศาลปกครองในการวินิจฉัยข้อพิพาท 

  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

 4. มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ในเรื่องการ 

  จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  และประเด็นท้าทายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลมหาวิทยาลัย 

  ในบริบทปัจจุบัน

 5. มีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างกรรมการสภา 

  มหาวิทยาลัยของประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

  อุดมศึกษาไทยต่อไปในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงเลือกต้ังจาก 

ผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจาก 

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ�า กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจ�า หัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่า) และผู้บริหาร

ระดบัสูงของมหาวทิยาลยั (อธกิารบดี รองอธกิารบดี ผูช่้วยอธกิารบดี คณบดี หรอื

ต�าแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่า) 
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รุ่น วัน/เดือน/ปี

เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษา/สถานที่การศึกษาอบรม

 การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ ใช้เวลาทั้งสิ้น 32 ช่ัวโมง (5 วัน) ณ 

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 

 ในการเข้าร่วมในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะต้องเข้าหลักสูตรครบ 

เต็มเวลาของการอบรมในหลักสูตรทั้งหมด ทั้งนี้ การเข้าร่วมหลักสูตรเต็มเวลา 

ของการอบรมในหลักสตูรทัง้หมดเป็นหลกัเกณฑ์ส�าคญัในการพจิารณาการส�าเร็จ

หลักสูตรและการได้รับเกียรติบัตรหลักสูตร 

วัน เวลา/สถานที่

 *** ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนออนไลน์ 

 ได้ที่ www.knit.or.th

ค่าลงทะเบียน

 35,000 บาท ต่อ 1 ท่าน

 UGP 23 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560

ติดต่อสอบถาม
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 (ส�านักงาน)
 โทรสาร: 02 - 126 - 7635 (อัตโนมัติ)
 E - mail: carjhan1411@gmail.com
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(Faculty Governance Programme: FGP)

หลกัสตูร “ธรรมาภิบาล
เพ่ือการพฒันาคณะ”

 สถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวง

มหาวิทยาลัย ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เล็งเห็นความส�าคัญ      

ของการน�าแนวทางการพัฒนา ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา    

ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา   

กรรมการสภามหาวทิยาลยัและผูบ้ริหารระดับสงูของมหาวทิยาลยั โดยจดัหลกัสตูร 

ธรรมาภบิาลเพือ่เพือ่การพฒันาคณะ (Faculty Governance Programme: FGP) 

ส�าหรับกรรมการประจ�าคณะ 

 โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท

และหน้าทีข่องคณะกรรมการประจ�าคณะ ในการบรหิารงาน  และพฒันาศกัยภาพ

ของสถาบนัอดุมศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพให้สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญาอดุมศกึษา 

และกรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาวฯ ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมทัง้ภายในและ

ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา (2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบริบทของ

อดุมศึกษาในระดบัชาติและสากล ทางด้านการศึกษา ด้านการวจิยัและพัฒนา และ 

ด้านคุณภาพของการอุดมศึกษา ตลอดจนประเด็น ท้าทายอุดมศึกษา ในปัจจุบัน

และอนาคต ตลอดจนผลักดันความคิดเหล่านั้นให้บังเกิดผล (3) เพื่อเสริมสร้าง

ความรู ้ความเข้าใจ ในการถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวทิยาลยั ผูบ้รหิารระดบั

สูงไปสู่การปฏิบัติ การวางแผนงานและวิธีด�าเนินงานที่ชัดเจน การบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงพัฒนางานที่อยู ่

ในความรับผิดชอบของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) เพื่อส่งเสริมการแลก

เปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์ และความคิดเห็นในเร่ืองเกี่ยวกับการท�าหน้าที ่

ของคณะกรรมการคณะ ภายใต้หลกัธรรมาภบิาลและการบรหิารจดัการอดุมศกึษา
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ที่ดี (5) เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่าง 

คณะกรรมการคณะของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อันน�าไปสู่ความร่วมมือใน 

การด�าเนินงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่มั่นคงและยั่งยืน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

  ประจ�าคณะ ในการบรหิารงาน เพือ่พฒันาศกัยภาพของสถาบันอดุมศกึษา 

  อย่างมปีระสทิธภิาพ  ให้สอดคล้องกบันโยบาย ปรชัญาอดุมศกึษา และ 

  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมท้ัง 

  ภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา

 2. มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทของอุดมศึกษาในระดับชาติและสากล 

  ทางด้านการศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านคุณภาพของ 

  การอุดมศึกษา ตลอดจนประเด็นที่ท้าทายของอุดมศึกษาในปัจจุบัน 

  และอนาคต

 3. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย 

  ผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ การวางแผนงานและวิธีด�าเนินงาน 

  ทีช่ดัเจน การบริหารผลการปฏบิติังาน การแก้ไขปัญหาในการปฏบัิตงิาน  

  การปรับปรุงพัฒนางานที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะได้อย่างมี 

  ประสิทธิภาพ

 4. มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นเกี่ยว 

  กบัการท�าหน้าทีข่องคณะกรรมการประจ�าคณะ ภายใต้หลกัธรรมาภบิาล 

  และการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดี

 5.  มโีอกาสในการสร้างความสมัพนัธ์และเครือข่ายความร่วมมอืในระหว่าง 

  คณะกรรมการประจ�าคณะ ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อันน�าไปสู ่

  ความร่วมมอืในการด�าเนนิงานทัง้ภายในและระหว่างหน่วยงานทีม่ัน่คง 

  และยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทยต่อไป 

  ในอนาคต
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รุ่น วัน/เดือน/ปี

กลุ่มเป้าหมาย

 กรรมการในคณะกรรมการอ�านวยการคณะ คณะกรรมการประจ�าคณะ

คณะกรรมการบริหารคณะ ตลอดจนคณาจารย์ที่มีความสนใจ 

การรับสมัคร

 จ�านวนรวม 30 ท่าน  

วัน เวลา/สถานที่ 

 การเข้ารับการอบรม ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 วัน ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนน

พญาไท กรุงเทพฯ

 *** ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนออนไลน์ 

 ได้ที่ www.knit.or.th

ค่าลงทะเบียน 

 28,500 บาท ต่อ 1 ท่าน

 FGP 16 6 - 9 มีนาคม 2560

 FGP 17 4 - 7 กันยายน 2560

ติดต่อสอบถาม
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ 
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 (ส�านักงานฯ)
 โทรสาร: 02 - 126 - 7635 (อัตโนมัติ)
 E - mail: carjhan1411@gmail.com
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(University Risk Management: URM)

หลกัสตูร “การบรหิารความเสีย่ง
ของมหาวทิยาลยั”

 การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) เป็นเรือ่งส�าคญัในการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เนื่องจากพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

แวดล้อมภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของมหาวิทยาลยัในหลากหลาย

มติิ เช่น การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั ความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา ผู้ปกครอง) การเปิดเสรีทาง 

การศึกษา เป็นต้น ความท้าทายใหม่เหล่านี้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับตัว

ทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ซึ่งความเสี่ยงเป็นได้ทั้งโอกาสและภัย

คุกคาม ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงท่ีดี นอกจากจะช่วยป้องกันเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์และส่งผลให้การด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยับรรลเุป้าหมายตามพนัธกจิ

และยุทธศาสตร์ส�าคัญที่วางไว้แล้ว ยังสามารถเพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับ

มหาวิทยาลัยได้อีกด้วย 

 การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่มีความเก่ียวข้องกับบุคลากรทุกระดับ 

ในมหาวทิยาลัยตัง้แต่กรรมการสภามหาวทิยาลยั ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังาน

ทุกคน ที่ต้องร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์เชิงลึก เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงเข้ากับ

การก�าหนดยุทธศาสตร์ นโยบายแผนงาน แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย ผ่านการน�าการบริหารความเสี่ยงมาใช้ร่วมกับกระบวนการท�างาน

ภายในมหาวิทยาลัย ท�าให้มีโอกาสที่จะประสบความส�าเร็จมากกว่ามหาวิทยาลัย

ที่ไม่ได้ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงท่ีดี 

จะเป็นการวัดความสามารถและการด�าเนินงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ได้อีกด้วย
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 หวัใจส�าคญัของหลกัสตูรนี ้เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมได้เข้าใจกระบวนการและข้ันตอน 

การบริหารความเส่ียง และพัฒนาแผนความเสี่ยงมหาวิทยาลัยผ่านการประชุม 

เชิงปฏิบัติการ (Workshop)

วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ปรบักระบวนทศัน์ เสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารความเสีย่ง 

  ของมหาวทิยาลยัตามมาตรฐาน COSO-ERM / ISO 31000 และสามารถ 

  ประเมินความเสี่ยง การจัดท�าแผนบริหารความเส่ียง เพื่อให้เกิดผล 

  ในภาคการปฏิบัติ สามารถก�าหนดความเสี่ยงส�าคัญ (Key Risks) และ  

  ตัวชี้วัดความเสี่ยงส�าคัญ (Key Risk Indicator: KRI) ตลอดจน 

  กระบวนการตรวจติดตาม และการปรับแผนบริหารความเสี่ยง

 2. เพือ่ให้มคีวามตระหนกัถงึความส�าคญัการบรหิารความเสีย่ง และความ 

  เช่ือมโยงกับระบบงานอื่นๆ เช่น การตรวจสอบภายใน การควบคุม 

  ภายใน การวางแผนกลยุทธ์ เป็นต้น 

 3. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นในการพัฒนา 

  ระบบการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาลอุดมศึกษาที่ดี 

  รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 1. ได้ปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตาม 

  มาตรฐานฯ และสามารถประเมินความเสี่ยง ได้แผนบริหารความเสี่ยง 

  ของมหาวิทยาลัย 

 2. เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญการบริหารความเส่ียง และความ 

  เชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆ

 3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเครือข่ายการบริหาร 

  ความเสี่ยงระหว่างมหาวิทยาลัย 
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รุ่น วัน/เดือน/ปี

รุ่น วัน/เดือน/ปี

กลุ่มเป้าหมาย

 ผูบ้ริหารระดบัมหาวทิยาลยั/ คณะ/ ส่วนงาน รวมถงึกรรมการทีร่บัผดิชอบ
ด้านการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย และมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน 
ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

การรับสมัคร

 จ�านวนรวม 30 ท่าน

วัน เวลา

 การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 2 วัน 

 URM 9 19 - 20 มิถุนายน 2560

 URM ศึกษาดูงาน 21 - 22 มิถุนายน 2560

หลักสูตร URM 2 วัน พร้อมที่พัก 1 คืน ราคา 18,000 บาท

หลักสูตร URM ศึกษาดูงาน 2 วัน พร้อมที่พัก 1 คืน ราคา 13,000 บาท

หลกัสูตร URM 2 วนั และ หลกัสูตร URM ศกึษาดูงาน 2 วัน ราคา 30,000 บาท
พร้อมที่พัก 2 คืน 

 *** ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนออนไลน์ 

 ได้ที่ www.knit.or.th

ค่าลงทะเบียน

ติดต่อสอบถาม
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 (ส�านักงานฯ)
 โทรสาร: 02 - 126 - 7635 (อัตโนมัติ)
 E - mail: carjhan1411@gmail.com
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(Business Continuity Management: BCM)

หลกัสตูร “การบรหิารจดัการความต่อเน่ือง
ของระบบงานของมหาวิทยาลยั”

 ในปัจจุบัน การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยจะเผชิญกับภาวะคุกคามท่ี 

อาจมผีลท�าให้ การด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัหยดุชะงกัได้ทัง้การเรยีนการสอน 

การวจิยั การบรกิารวชิาการ รวมถงึ การหยดุชะงักของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระบบการเงนิการคลงั ระบบบรหิารทรพัยากรมนษุย์ ระบบงานแผน เป็นต้น ภาวะ

คุกคามมีทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ อาทิเช่น ภัยพิบัติต่างๆ อุทกภัย 

แผ่นดนิไหว และยงัรวมถงึภาวะคกุคามอืน่ๆ ได้แก่ การเกดิโรคระบาด การชมุนมุ

ประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อการร้าย ระบบสาธารณูปโภคล้มเหลว เป็นต้น 

 โดยทั่วไปการจัดการในส่วนนี้คือ “การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management: BCM)” ซึง่ภาคธุรกจิเอกชน รวมถงึหน่วยงาน 

ภาครัฐวิสาหกิจได้มีการพัฒนาและน�ามาใช้ในการบริหารจัดการ ส�าหรับในส่วน

ของการบริหารงานของมหาวิทยาลัย “ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

จงึได้ร่างเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การด�าเนนิงานทีเ่ป็นเลศิ EdPEx  ปี 2556 - 2557 

เพื่อมุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการด�าเนินงานพัฒนา

คุณภาพ โดยในส่วนของหมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ในหัวข้อ การเตรียม

ความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน มีการเตรียมความพร้อมต่อภัย

พิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน” เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะบริหารได้อย่างต่อ

เนือ่งแม้ในยามท่ีได้รบัผลกระทบจากภาวะคุกคามต่างๆ ข้างต้น ท่ีนบัวนัจะเกดิข้ึน 

อย่างต่อเน่ืองและทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงเป็นการสร้างระบบบริหารจัดการ 

ในองค์รวมที่จะต้องพิจารณาในทุกส่วนของมหาวิทยาลัย หากเกิดขึ้นก็จะมีผล 

กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงช่ือเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้าง

คณุค่าขององค์กร โดยเฉพาะต่อระบบการศกึษา การวจิยัของประเทศ หรอืระบบ
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ห่วงโซ่อปุทานของประเทศในฐานะทีม่หาวทิยาลยัเป็นผูผ้ลติทรัพยากรมนษุย์เพือ่

พัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ แนวทางการบริหารเบื้องต้น 

  รวมถงึความเชือ่มโยงกบัการบรหิารความเสีย่ง และตระหนกัถงึบทบาท 

  ที่ส�าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาระบบงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริม 

  ระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการจัดการความต่อเนื่องของระบบงาน 

  ทีส่�าคญัของมหาวทิยาลยั รวมถงึ การสร้างความตระหนกัในการบรหิาร 

  จัดการตามแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ซึ่ง 

  มหาวิทยาลัยจะต้องด�าเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าว

 3. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นในการพัฒนา 

  ระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity  

  Management : BCM)

 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือในระหว่าง 

  ผู ้เข ้ารับการอบรมซึ่งมาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อันน�าไปสู ่ 

  ความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยต่อไป

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 1. เกิดการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ หลักการ และแนวทางการบริหาร 

  จดัการความต่อเนือ่งของธรุกจิ (Business Continuity Management:  

  BCM) ในมหาวิทยาลัย 

 2. เกิดความความตระหนักในบทบาทที่ส�าคัญของการบริหารจัดการ 

  ความต่อเนือ่งของธรุกจิ (Business Continuity Management: BCM)  

  รวมถงึเกดิการพัฒนาระบบอย่างต่อเน่ืองจากส่วนกลางของมหาวทิยาลยั 

  สู่คณะ สถาบัน หน่วยงานในก�ากับของมหาวิทยาลัยต่อไป
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รุ่น วัน/เดือน/ปี

 3. เกิดการสร้างเครอืข่ายและความร่วมมอืในการสร้างองค์ความรู ้ระหว่าง 

  ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งมาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อันน�าไปสู่ความ 

  ร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน กรรมการท่ีรับผิดชอบด้านพัฒนา

ระบบ BCM ตลอดจน ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

การรับสมัคร

 จ�านวน 30 ท่าน  

วัน เวลา 

 *** ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนออนไลน์ 

 ได้ที่ www.knit.or.th

ค่าลงทะเบียน  

 หลักสูตร BCM 2 วัน พร้อมที่พัก 1 คืน ราคา 15,000 บาท

 BCM 4 27 - 28 เมษายน 2560

ติดต่อสอบถาม
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 (ส�านักงานฯ)
 โทรสาร: 02 - 126 - 7635 (อัตโนมัติ)  
 E - mail: carjhan1411@gmail.com
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(University Risk Management: URM)

หลกัสตูร “กฎหมายมหาชนกับ
การบรหิารงานมหาวิทยาลยั” (LAW)

 ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยจ�านวนมาก เช่น กฎหมาย

ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

กฎหมายว่าด้วยการบรหิารส่วนงานในสถาบนัอุดมศกึษา กฎหมายว่าด้วยสถาบนั

อดุมศกึษาเอกชน กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถาบนัอดุมศกึษาแต่ละแห่ง   เป็นต้น 

ตลอดจนมีการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับอุดมศึกษาท่ีส�าคัญอีก 2 ฉบับ ได้แก ่

ร่างกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา และ 

ร่างกฎหมายการอุดมศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับผู ้บริหารและบุคลากรในสถาบัน

อุดมศึกษาทุกคน นอกจากนี้แล้ว ยังมีกฎหมายปกครองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง กฎหมายว่าด้วยความผิดทาง

ละเมดิของเจ้าหน้าที ่ กฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วย

การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เป็นต้น กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็น

ส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

จ�าเป็นต้องยึดกฎหมายเหล่านี้เป็นหลักเพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 

อนัจะน�าไปสูก่ารด�าเนินงานการบริหารจัดการองค์กรทีด่ ีตลอดจนลดความขัดแย้ง 

และลดข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 “สถาบนัธรรมาภบิาลมหาวทิยาลยั” ซึง่จัดต้ังขึน้ภายใต้ สถาบนัคลงัสมอง

ของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้จัดหลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับ

การบรหิารงานมหาวทิยาลยั” ขึน้ ส�าหรบักรรมการสภามหาวทิยาลยั และผูบ้รหิาร

มหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลัก
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงของ 

การด�าเนินงาน และการปฏบิติัหน้าทีท่ีอ่าจขดักบักฎหมายตลอดจนได้แลกเปลีย่น

เรียนรู้ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความเข้าใจที่ดี

ระหว่างกัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่กรรมการ 

  สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยควรทราบ เพื่อ 

  การด�าเนินงานการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่างๆ ภายใต ้

  กฎหมาย

 3. เพือ่มคีวามรู ้ความเข้าใจในบทบาท อ�านาจหน้าที ่ และความรบัผดิทาง 

  กฎหมาย

 4. เพ่ือมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถน�าไปใช ้

  ประโยชน์เป็นแนวทางในการบรหิารและพฒันามหาวทิยาลยั ตลอดจน 

  เป็นแนวทางในการปรบัปรงุวธิกีารด�าเนนิงานต่างๆ อย่างมปีระสทิธผิล  

  เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่ผู้บริหารและบุคลากร 

  มหาวิทยาลัยควรทราบ เพื่อการการด�าเนินงานการปฏิบัติหน้าท่ีได ้

  อย่างถูกต้อง

 2.  ได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์ และประเด็นท่ีเก่ียวกบัวธิปีฏบัิตต่ิางๆ  

  ภายใต้กฎหมาย 

 3. มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อ�านาจหน้าท่ี และความรับผิดทาง 

  กฎหมาย
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รุ่น วัน/เดือน/ปี

 4. มคีวามรูค้วามเข้าใจกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง สามารถน�าไปใช้ประโยชน์  

  เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็น 

  แนวทางในการปรับปรุงวิธีการด�าเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล 

  เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

วัน เวลา

 *** ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนออนไลน์ 

 ได้ที่ www.knit.or.th

ค่าลงทะเบียน  

 หลักสูตร LAW 3 วัน ไม่รวมที่พัก 1 คืน ราคา 21,000 บาท/ท่าน

 LAW 3 22 - 24 มีนาคม 2560

 LAW 4 26 - 28 กรกฎาคม 2560

ติดต่อสอบถาม
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 (ส�านักงานฯ)
 โทรสาร: 02 - 126 - 7635 (อัตโนมัติ)
 E - mail: carjhan1411@gmail.com
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หลกัสตูร “การพฒันาบุคลากรเชงิรกุ
ของอดุมศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ”

 หนึ่งในเสาหลักของการบริหาร และเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย น่ันคือ “บุคลากร” หรือ “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรและเป็นองค์

ประกอบส�าคญัในการขบัเคลือ่นภารกจิต่างๆ ของมหาวทิยาลยัให้บรรลเุป้าหมาย

อย่างมีสัมฤทธ์ิผล ศักยภาพของบุคลากรจึงเป็นตัวบ่งช้ีความส�าเร็จในการ 

ด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย บุคลากรท่ีมีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 

สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้มหาวิทยาลัยมี

ความเจริญก้าวหน้า น�าพาไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น การพัฒนา

บุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ตลอดจนม ีคณุลกัษณะทีด่ทีีพ่งึประสงค์ จงึเป็นหวัใจส�าคญัของการพฒันาองค์กร

อย่างยั่งยืน 

 โดยการเน้นย�้าถึงความส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ด้วยการ

ออกแบบกระบวนการทีเ่หมาะสม เพือ่ส่งเสรมิให้บคุลากรมคีวามรู ้ความสามารถ 

ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีด ี

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท�างานให้ดีขึ้น และสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้ 

อย่างเต็มท่ี ท้ังในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการสร้างและส่งเสริมให้เกิด

บรรยากาศ ของการเรียนรู้ในองค์การ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในสายงานอาชีพของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย (Career Development) ตลอดจนเป็นกระบวนการ

สร้างองค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้

 สถาบนัธรรมาภบิาลมหาวทิยาลยั ภายใต้สถาบนัคลงัสมองของชาต ิมลูนธิิ

ส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้จัดหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของ

อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” เพื่อเรียนรู้ และรับรู้ กระบวนการ กลไกการพัฒนา

(Human Resource Development: HRD)
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สมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบในเชิงรุกตามศักยภาพของ

ตนเอง และตามความต้องการของหน่วยงาน เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพมี

ประสิทธิภาพ มีความสามัคคี ผูกพันกับองค์การ รวมทั้งการสร้างและพัฒนา 

ผูบ้รหิาร หวัหน้างาน ให้มคีวามรูแ้ละความคิดทนัสมยั มวีสิยัทัศน์ มภีาวะผูน้�า และ

มีความสามารถในการบริหารจัดการ และค�านึงถึงปัจจัยแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์เอกลักษณ์ ข้อมูล 

บุคลากร สมรรถนะของบุคลากร ความก้าวหน้าตามสายงาน สภาพการแข่งขัน

ของสถาบันอุดมศึกษา การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ฯลฯ

วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ทราบถึง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ HRD 

ในการบริหารยุคใหม่ และสามารถปรับปรุงบุคลการสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้ง เพื่อ

เสรมิสร้างสมัพนัธภาพและเครอืข่ายความร่วมมอืในระหว่างบคุลากรต่างสถาบนัฯ 

อันน�าไปสู่ความร่วมมือที่มั่นคงและยั่งยืน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวางกลยุทธ์ของเพ่ือพัฒนาบุคลากรใน 

  อุดมศึกษาในอนาคตที่เหมาะสม

 2. มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ HRD อันจะส่งผลต่อการพัฒนา 

  บุคลากรในมหาวิทยาลัย

 3. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อน�าไปใช้ 

  ประโยชน์เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการด�าเนินงานด้าน HRD  

  อย่างมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง



การกำากับดูแลและการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา 57

รุ่น วัน/เดือน/ปี

กลุ่มเป้าหมาย

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ�านวยการสถาบัน ศูนย์หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า 

หัวหน้าภาควิชา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนบุคลากร

ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา 

การรับสมัคร

 จ�านวน 30 ท่าน  

วัน เวลา

 *** ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนออนไลน์ 

 ได้ที่ www.knit.or.th

ค่าลงทะเบียน

 หลกัสตูร HRD 3 วนั รวมทีพ่กั 3 คืน รวมทีพ่กั 1 คนื ราคา 33,000 บาท/

ท่าน

 **พักต่างจังหวัดเพื่อการสร้างบรรยากาศ**

 HRD 1 2 - 3 - 4 พฤษภาคม 2560

ติดต่อสอบถาม
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 (ส�านักงานฯ)
 โทรสาร: 02 - 126 - 7635 (อัตโนมัติ)
 E - mail: carjhan1411@gmail.com
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ตามความต้องการเฉพาะด้าน 
(Custom made) ของสถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตร
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(Socially - engaged Scholarship for Academics)

หลกัสตูร “In - house Training: 
นักวชิาการเพือ่สงัคม”

 มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันทางสังคมมีความจ�าเป็นต้องแสดงบทบาท 

หรือท�าหน้าที่เพื่อตอบโจทย์ทางสังคมกับภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 

ยุคปัจจุบันท่ีสังคมก�าลังถามหาค�าอธิบายและทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 

จากมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสังคมนี้ไม่ได้เกิดขึ้น

เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมีการเรียก

การท�างานนี้ด้วยชื่อต่างๆ กัน เช่น ความผูกพันกับสังคม (Social engagement) 

ความผูกพันกับสาธารณะ (Public engagement) ความผูกพันกับชุมชน  

(Community engagement) หน้าทีท่ีม่ต่ีอสงัคม (Civic duty) และความรบัผดิชอบ 

ของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม (University Social Responsibility) เป็นต้น ซึ่ง

มีความหมายครอบคลุมกิจกรรมทุกรูปแบบที่มหาวิทยาลัยออกไปท�างานร่วมกับ

ภาคีภายนอกทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ รวมถึงงาน

พัฒนา งานอาสาสมัคร และงานการกุศลด้วย โดยไม่จ�ากัดเฉพาะแต่งานวิชาการ

เท่านั้น  

 ในขณะที่มหาวิทยาลัยของไทยเกือบทุกแห่งได้มีการประกาศเจตจ�านงไว้

แล้วกับสาธารณะ  โดยอยู่ในรูปแบบของวิสัยทัศน์ ปณิธาน ปรัชญาหรือพันธกิจ

ของมหาวทิยาลัยทีส่ือ่สารถงึความต้ังใจในการน�าวชิาการมาพัฒนาและขับเคลือ่น

สังคมด้วยวิธีการและขอบเขตที่แตกต่างกันไปตามบริบทของมหาวิทยาลัยและ 

ในส่วนของงานที่เป็นงานวิชาการ (Scholarship) นั้น คณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ 

วิธีการพจิารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด�ารงต�าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 สถาบันคลังสมองชาติ จึงได้ด�าเนิน
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โครงการงานวชิาการเพือ่สงัคม หรอื Socially-engaged Scholarship: SeS 

เพื่อหนุนเสริมการท�าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองกับสังคมได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีขอบเขตเชิงเนื้อหา ดังนี้

 “Social”  ครอบคลุมถึงกลุ่มต่างๆ ในสังคม เช่น ชุมชนชนบท  

     ชุมชนเมือง ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/กลาง ธุรกิจ 

     ขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบต่อสังคม องค์กรภาครัฐ  

     องค์กรไม่แสวงหาก�าไรต่างๆ

 “Engage”  หมายความถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ 

     กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ โดยความตระหนักว่ามหาวิทยาลัย 

     ไม่ควรอยู่อย่างโดดเด่ียวในโลกของตนเอง แต่ต้อง 

     เกีย่วข้องสมัพนัธ์ รูร้้อนรูห้นาวร่วมกบัชมุชนภายนอก 

     มหาวิทยาลัย เพื่อให ้ ชุมชนได ้ประโยชน ์จาก 

     มหาวิทยาลัย และเพื่อการเรียนรู้และความก้าวหน้า 

     ของมหาวิทยาลัยเอง

 “Scholarship” หมายถึง “ความเป็นวิชาการ” ซึ่งจะรวมภารกิจทั้ง 

     3 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานวิจัย งานบริการ 

     วิชาการ และการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส�าคัญใน 

  การท�างานวิชาการเพื่อสังคมอย่างกว้างขวาง

 2. เพือ่ยกระดบัการท�างานวชิาการเพือ่สงัคมให้เข้าสูร่ะบบของมหาวทิยาลยั  

  และเกดิการบรูณาการภารกจิของมหาวทิยาลยัในการท�างานเพือ่สงัคม

 3. เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยใน 

  การท�างานวิชาการเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบ
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Course outline Duration

 4. เพ่ือสร้างเครือข่ายนักวิชาการในการขับเคล่ือนงานวิชาการเพื่อสังคม 

  ของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงกับภาค ี

  เครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 1. นักวิชาการรุ ่นใหม่และรุ ่นกลาง มีความรู้และทักษะในการท�างาน 

  วิชาการเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น

 2. มหาวิทยาลัย มีระบบสนับสนุนการท�างานวิชาการเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง 

  มากขึ้น

Module 1. Concept/Method/Concept paper  3 วัน
แนวคิด/วิธีการ/การพัฒนา Concept Paper งานวิชาการเพื่อสังคม  

Module 2. Proposal Development  1 - 2 วัน
การพัฒนา Full proposal  

Module 3. Analysis/Synthesis/Report  1 - 2 วัน
การวิเคราะห์/สังเคราะห์/การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อสังคม  

Module 4. Article Development 1 - 2 วัน
การพัฒนาบทความวิจัยเพื่อสังคม 

Module 5. Lesson Learned 1 - 2 วัน
การถอดบทเรียนงานวิชาการเพื่อสังคม 

 ***เป็นหลักสูตรระยะยาวเฉพาะกลุ่ม เหมาะส�าหรับมหาวิทยาลัยที่มี

ยุทธศาสตร์และเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่และรุ่นกลางท่ี 

มุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและวงการวิชาการ รวมท้ังมีระบบ 

และทรัพยากรในการสนับสนุนงานดังกล่าว  โดยเป็นการด�าเนินงานควบคู่และ

หนุนเสริมกับระบบสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยด�าเนินการอยู่  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

และสามารถปฏิบัติได้จริงด้วยรูปแบบของ On the Job Training ซึ่งเนื้อหาจะ
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ประกอบด้วย 5 Module ครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดของการท�างานวิชาการเพื่อ

สังคม การวางแผนโครงการ เครื่องมือในการท�างาน การเขียนข้อเสนอโครงการ 

การวเิคราะห์/สงัเคราะห์ข้อมลูทางวชิาการ ตลอดจนถงึการเขียนบทความวิชาการ

จากผลงานโครงการ 

ติดต่อสอบถาม
คุณพัชยา  มาสมบูรณ์ 
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 110 E - mail: patchaya@knit.or.th
คุณณราพร  ธีรกัลยาณพันธุ์ 
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 131 E - mail: naraporn@knit.or.th

KNIT
สถาบันคลังสมองของชาติ
Knowledge Network Institute of thailand
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เงื่อนไขสำคัญของทุน
1. เปนงานที่ตอบโจทย/ความตองการของสังคมหรือชุมชน
 ระดับพื้นที่
2. กระบวนการทำงานมีสวนรวมกับชุมชน

มหาวิทยาลัย/แหลงทุน
ประกาศรับขอเสนอโครงการ

มหาวิทยาลัย/แหลงทุน
คัดเลือก Concept paper เบื้องตน

มหาวิทยาลัย/แหลงทุน
พิจารณาจัดสรรทุน

ครบกำหนดสงรายงานความกาวหนา
(Mid-term Report)

ของมหาวิทยาลัย/แหลงทุน

ครบกำหนดสงรายงานฉบับสมบูรณ
(Final Report)

ของมหาวิทยาลัย/แหลงทุน

Module 3
Analysis/Synthesis/Report

ระยะเวลา 1-2 วัน

Module 2
Proposal Development

ระยะเวลา 1-2 วัน

Module 1
Concept & Method

ระยะเวลา 2-3 วัน

Module 4
Article Development

ระยะเวลา 1-2 วัน

Module 5
Lesson Learned
ระยะเวลา 1-2 วัน
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 (Area - based Research Management)

หลกัสตูร “In - house Training: 
การบรหิารงานวจิยัเชงิพืน้ท่ี”

 มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันทางสังคมมีความจ�าเป็นต้องแสดงบทบาท 
หรือท�าหน้าที่เพื่อตอบโจทย์ทางสังคมกับภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
ยุคปัจจุบันท่ีสังคมก�าลังถามหาค�าอธิบายและทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
จากมหาวิทยาลัย มากยิ่งขึ้น ซึ่งบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสังคมนี้ไม่ได้เกิดขึ้น
เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมีการเรียก
การท�างานนี้ด้วยชื่อต่างๆ กัน เช่น ความผูกพันกับสังคม (Social engagement) 
ความผูกพันกับสาธารณะ (Public engagement) ความผูกพันกับชุมชน  
(Community engagement) หน้าทีท่ีม่ต่ีอสงัคม (Civic duty) และความรบัผดิชอบ 
ของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม (University Social Responsibility) เป็นต้น ซึ่ง
มีความหมายครอบคลุมกิจกรรมทุกรูปแบบที่มหาวิทยาลัยออกไปท�างานร่วมกับ
ภาคีภายนอกทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ รวมถึงงาน
พัฒนา งานอาสาสมัคร และงานการกุศลด้วย โดยไม่จ�ากัดเฉพาะแต่งานวิชาการ
เท่านั้น  

 ในขณะที่มหาวิทยาลัยของไทยเกือบทุกแห่งได้มีการประกาศเจตจ�านงไว้
แล้วกับสาธารณะ  โดยอยู่ในรูปแบบของวิสัยทัศน์ ปณิธาน ปรัชญาหรือพันธกิจ
ของมหาวทิยาลัยทีส่ือ่สารถงึความต้ังใจในการน�าวชิาการมาพัฒนาและขับเคลือ่น
สงัคมด้วยวิธีการและขอบเขตทีแ่ตกต่างกนัไปตามบรบิทของมหาวทิยาลยั และใน
ส่วนของงานที่เป็นงานวิชาการ (Scholarship) นั้น คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
วิธีการพจิารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด�ารงต�าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 สถาบันคลังสมองชาติ จึงได้ด�าเนิน
โครงการงานวชิาการเพือ่สงัคม หรือ Socially - engaged Scholarship: SeS 
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เพื่อหนุนเสริมการท�าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองกับสังคมได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีขอบเขตเชิงเนื้อหา ดังนี้

 “Social”  ครอบคลุมถึงกลุ่มต่างๆ ในสังคม เช่น ชุมชนชนบท  
     ชุมชนเมือง ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/กลาง ธุรกิจ 
     ขนาดใหญ่ทีรั่บผดิชอบต่อสังคม องค์กรภาครัฐ  องค์กร 
     ไม่แสวงหาก�าไรต่างๆ

 “Engage”   หมายความถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย 
     กบักลุม่ต่างๆ เหล่านี ้โดยความตระหนกัว่ามหาวทิยาลยั 
     ไม่ควรอยู่อย่างโดดเด่ียวในโลกของตนเอง แต่ต้อง 
     เกีย่วข้องสมัพนัธ์ รูร้้อนรูห้นาวร่วมกบัชมุชนภายนอก 
     มหาวทิยาลัย เพือ่ให้ชมุชนได้ประโยชน์จากมหาวทิยาลยั  
     และเพือ่การเรยีนรูแ้ละความก้าวหน้าของมหาวทิยาลยั 
     เอง

 “Scholarship” หมายถึง “ความเป็นวิชาการ” ซึ่งจะรวมภารกิจทั้ง 
     3 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานวิจัย งานบริการ 
     วิชาการ และการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองกับการพัฒนาในพื้นท่ี ผ่านกลไกการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
เชิงพื้นที่

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 เกดิผู้บรหิารงานวจัิย ทีส่ามารถบริหารจัดการงานวจิยัเชิงพืน้ท่ีในหน่วยงาน 
ต้ังแต่ก่อนด�าเนินงาน ระหว่างด�าเนินงาน และหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย จนถึง
การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งสามารถสื่อสารกับนักวิจัยและ 
ประสานงานกับแหล่งทุน มีเทคนิคในการท�างานร่วมกันเป็นทีม แนะน�างาน  
และการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
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Course outline Duration

 *** เป็นหลกัสตูรระยะสัน้เฉพาะกลุม่ เหมาะส�าหรบัมหาวทิยาลยัทีม่พืีน้ที่

ยทุธศาสตร์หรือพืน้ทีเ่ป้าหมายทีช่ดัเจน  มุง่เน้นการพฒันานกัวจิยัรุน่กลางให้เกดิ

ความเข้าใจกระบวนการของการบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่ตลอดโครงการตั้งแต่ 

ระยะก่อนการวิจัย ระยะระหว่างการวิจัย และระยะหลังการวิจัย โดยการเรียนรู้

ผ่านกรณีศึกษา

Module 1. การวางแผน (Planning) 3 วัน
 • แนวคิดและหลักการของการบริหารงานวิจัย
 • เครื่องมือในการบริหารงานวิจัย (Research Mapping, 
  ZOPP, Logical Framework, Milestone Mapping)
 • การวางแผนงานและงบประมาณ  

Module 2  การปฏิบัติตามแผน (Implementation) 2 วัน
 • การสร้างบรรยากาศทางการวิจัย (การช่วยเหลือและ
  อ�านวยความสะดวกแก่นักวิจัย การก�ากับดูแลด้าน
  จริยธรรม/จรรยาบรรณนักวิจัย การสร้างความร่วมมือ
  ด้านการวิจัย/เครือข่ายวิจัย และการสร้างแรงจูงใจและ
  สิ่งตอบแทนนักวิจัย)
 • การติดตามความก้าวหน้าระหว่างการด�าเนินงาน
  (Process evaluation) 

Module 3  การติดตามและประเมินผล (Evaluation) 2 วัน
 • แนวคิดและเครื่องมือในการประเมินผล
 • การผลักดันผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 

ติดต่อสอบถาม
คุณพัชยา  มาสมบูรณ์ 
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 110 E - mail: patchaya@knit.or.th
คุณณราพร  ธีรกัลยาณพันธุ์ 
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 131 E - mail: naraporn@knit.or.th
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ของสถาบันฯ
กิจกรรมอื่น
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งานวจิยัเชงินโยบายเกษตร

 การเกษตรมีความเชื่อมโยงทั้งในด้านของการเป็นแหล่งความมั่นคงทาง
อาหาร รายได้ของครวัเรอืนเกษตรและการเป็นฐานเศรษฐกจิทีส่�าคญัของประเทศ 
อกีทัง้ยงัผูกพนัและพึง่พงิกบัทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในหลากหลายมติิ 
จากสถานการณ์แรงกดดันทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจการผลิตและการค้าของสินค้าเกษตรไทย ตลอดจน
เศรษฐกิจและสังคมของชนบทไทย 

 งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรจะเป็นงานเชิงสาธารณะ เป็นการศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมที่จะใช้ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาในมิติต่างๆ ของประเทศทั้ง 
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่จะพึงเกิดขึ้นในอนาคต การเร่งสร้างฐานองค์ความรู้เชิง
นโยบายเกษตรและแนวทางในการจัดการจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น เพื่อสะท้อนมุมมมอง
ให้สังคมได้ตระหนักถึงผลกระทบและสามารถน�าข้อความรู ้ไปใช้ให้เกิดการ 
แก้ปัญหาและการปรับตัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ได้จัดท�าส�านักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้าง
เครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” เพื่อสร้างฐานข้อความรู้เรื่องเศรษฐกิจการเกษตร
และพัฒนาชุดฐานความรู้ เชิงนโยบายการเกษตร พร้อมกับขยายฐานข้อความรู้
จากโครงการวิจัยภายใต้ความดูแลให้ไปสู ่เวที สาธารณะและสังคมทั้งใน 
รูปของการจัดสร้างเอกสารทางวิชาการ จดหมายข่าว และการจัดเวทีวิชาการ  
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะของการเป็นเครือข่ายวิจัย  
ทั้งในและต่างประเทศที่เชื่อมต่อกันในวงกว้าง อีกทั้งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
นักวิจัยรุ่นใหม่เชิงนโยบายเกษตร และเครือข่ายกับนักวิจัยอาวุโสเพื่อก่อให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน
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 โดยในทกุปีส�านักประสานงานฯ จะด�าเนินการประกาศโจทย์วจิยัในประเดน็
นโยบายเกษตร (ครั้งที่ 1 ประมาณช่วงเดือน มกราคม และครั้งที่ 2 ประมาณ 
ช่วงเดือนมิถุนายน) เพื่อกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี เสนอต่อ สกว. 
พิจารณาให้ทุนวิจัย

 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.agripolicyresearch.com

ติดต่อสอบถาม
ดร.ปิยะทัศน์  พาฬอนุรักษ์
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 114 E - mail: piyatat@knit.or.th
คุณวรภัทร  จิตรไพศาลศรี
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 105  E - mail: worapat@knit.or.th
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การสมัมนาทางวชิาการ

 ประเทศไทยมนีโยบายในการขบัเคลือ่นและพัฒนาประเทศโดยใช้นวตักรรม
เป็นฐานตามโมเดลท่ีเรียกว่า ประเทศไทย 4.0 ดังนั้น ครู อาจารย์ นักวิจัย 
และบุคลากรทางการศึกษาจึงจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน  
การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้เรียนในยุคดิจิทัล และมีการบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Ubiquitous learning, Cloud learning เพ่ือมุ่งเน้น 
การผลิตบณัฑติตามความต้องการของตลาดและสงัคมโลก ซึง่กลไกส�าคญัอนัหนึง่
ท่ีจะขบัเคล่ือนกระบวนการเรยีนการสอนให้มคีณุภาพคอื การวจิยั (Scholarship 
of Teaching and Learning: SoTL) ซึ่งการวิจัยในชั้นเรียนนี้ สามารถพัฒนา 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้เรียน เกิดการสร้างการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดชีวิตได้

 ด้วยความส�าคัญดังกล่าวสถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้ร่วมมือกับส�านัก
นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่นสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหดิล และ สถาบนัการเรยีนรู ้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี ในการจัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ครั้งที่ 3 ภายใต้ theme หลัก คือ การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0 ขึ้น เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และสร ้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรู ้แนวคดิ หลกัการ ตลอดจนวธิกีารในการวจิยัเพือ่ 
  พัฒนาการเรียนการสอนทั้งจากวิทยากรชาวไทยและต่างประเทศ

“The Third Scholarship of Teaching and Learning Seminar :  
Transformation towards University 4.0”
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 2. เพื่อแลกเปล่ียนกรณีศึกษาและตัวอย่างท่ีดีในการท�าวิจัยเพื่อพัฒนา 
  การเรียนการสอน

 3. เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างอาจารย์และ 
  นักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกัน

รูปแบบการสัมมนา

 ประกอบด้วยการบรรยายโดยวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ในประเด็นที่เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยยุค 4.0 (University 4.0) เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการเรียนรู้ (Digital technology for learning) อนาคตส�าหรับการเรียนรู้ 
(Future of learning in higher education) การน�าเสนอกรณตัีวอย่างการปฏบิตัิ
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับอุดมศึกษา (Show Case: Digital  
technology in Higher education) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับศาสตร์
การสอนและเทคโนโลยี (Pedagogies & Technology: Flipped learning, 
Ubiquitous learning, Cloud learning and Outcome-based tracking) 
รวมทั้ง SoTL: การสร้างงานวิจัยจากชั้นเรียนสู ่การตีพิมพ์จากมุมมองและ
ประสบการณ์ของบรรณาธิการวารสารระดับนานาชาติ 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 1. ผู ้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเกิดความรู ้ความเข้าใจและตระหนักถึง 
  ความส�าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 2. ผู ้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการได้แลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็นและ 
  ประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ในการท�างาน 
  ร่วมกัน และการต่อยอดผลงาน

 3. เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการ 
  เรยีนการสอนในระดบัอดุมศึกษาเพือ่การพฒันาการวิจยัในด้านนีต่้อไป
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กลุ่มเป้าหมาย   

 ผู ้บริหาร อาจารย์ นักวิชาการศึกษา นักวิจัย รวมถึงนักศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา

การรับสมัคร

 จ�านวนประมาณ 150 - 200 คน

วัน เวลา/สถานที่

 วันที่ 18 - 20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ 
คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ และส�านักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

 *** ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนออนไลน์ 
 ได้ที่ www.knit.or.th

วิทยากร

 วิทยากรจากต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งจากส�านักนวัตกรรม 
การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และจากสถาบันการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ติดต่อสอบถาม
ดร. นงเยาว์  ศรีพรมสุข 
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 112 มือถือ: 081 - 909 - 8763
 โทรสาร: 02 - 126 - 7635 (อัตโนมัติ) E - mail: nongyao@knit.or.th
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การสมัมนาทางวชิาการ

 โครงการนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องจากกิจกรรมปีท่ีแล้ว ซ่ึง Thailand-EU 
Policy Dialogues Support Facility (PDSF) (PDSF คือหน่วยประสานงาน 
ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก European Union (EU) ในการประสานความร่วมมือ 
และจดักจิกรรมทางวชิาการ เพ่ือน�าเสนอหลกัการ แนวคดิ วธิปีฏบัิตทิีด่ ีและกรณี
ตัวอย่าง เพ่ือพัฒนาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในประเด็นต่างๆ ตามความ
ต้องการขององค์กร กระทรวง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนมหาวิทยาลัยของ
ประเทศไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มประเทศยุโรป มาท�างานร่วมกับผู้บริหาร
ของหน่วยงานในประเทศไทยในระยะเวลาที่ก�าหนดประมาณ 1 - 6 เดือน) ได้จัด
ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติในประเด็น Good Governance และการจัด
กลุ ่มมหาวิทยาลัย (University Classification System) ซ่ึงการจัดกลุ ่ม
มหาวทิยาลัยในปัจจบุนัเป็นการจดักลุม่ตามตวัช้ีวดัท่ีเน้นมติเิดยีว คอื ผลงานวจิยั 
ทั้งๆ ที่ตามความเป็นจริงแล้ว มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยมีจุดเน้นท่ี 
แตกต่างกัน เช่น ด้านการสอน  การวิจัย และการพัฒนาสังคม เป็นต้น  ดังนั้นเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ  ประเทศไทยควรต้องมรีะบบการจดักลุม่มหาวทิยาลยัรปูแบบใหม่ทีค่�านงึ
ถึงบทบาทหน้าที่ตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจและตามพ้ืนท่ี 
ทีม่หาวิทยาลัยตัง้อยู ่ ซึง่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้มหาวทิยาลยัเกดิการพัฒนาตาม
พันธกิจของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลอย่างเพียงพอ

 ส�าหรับกิจกรรมในปี 2560 นี้ PDSF จะจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ
สถาบันคลังสมองของชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 3 หัวข้อใหญ่ คือ 

“Upgrading the Thai University Classification System ร่วมกับ 
Thailand - EU PDSF”
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 1. การประเมนิผลกระทบของมหาวทิยาลยัต่อสงัคมและเศรษฐกจิ (Impact  
  assessment)

 2.  มหาวิทยาลัยกับสังคม (Public engagement) เพื่อให้มหาวิทยาลัย 
  ตอบสนองต่อความต้องการของสงัคมมากขึน้ รวมทัง้เพือ่พฒันาคณุภาพ 
  บัณฑิตที่ห่วงใยสังคม

 3. การพฒันาผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเพือ่รองรบัระบบการจดักลุม่มหาวทิยาลยั 
  ใหม่ (University Classification System) เพื่อสร้างความตระหนัก  
  และความเข้าใจในตัวระบบ และประเด็นท้าทายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย: 

 นายกสภามหาวทิยาลยั กรรมการสภามหาวิทยาลยั อธกิารบด ีรองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ�านวยการส�านัก รองผู้อ�านวยการ ผู้ช่วย
คณบดีและผู้บริหารต�าแหน่งอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยทุกประเภท

การรับสมัคร

 รับสมัครจ�านวน 100 ท่าน

วัน เวลา/สถานที่

 สถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ ต่อไป

 *** ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนออนไลน์ 
 ได้ที่ www.knit.or.th

ติดต่อสอบถาม
ดร. นงเยาว์  ศรีพรมสุข 
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 112 มือถือ: 081 - 909 - 8763
 โทรสาร: 02 - 126 - 7635 (อัตโนมัติ) E - mail: nongyao@knit.or.th
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การสมัมนาทางวชิาการ

 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจท่ีสี่ของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย อันหมายรวมถึงมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชนสถาบันทุกแห่ง
มีนโยบาย ระบบ กลไก งบประมาณและการด�าเนินโครงการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อให้บรรลุถึงภารกิจนี้แตกต่างกันไปตามบริบทและการตีความ 
ของแต่ละสถาบัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะปรากฏออกมาในรูปของกิจกรรม
โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา ประเพณี การแสดงงานศิลปกรรม กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม และงานอนุรักษ์ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การประกันคุณภาพ 
การศึกษา อันมีตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นผลประจักษ์ในเชิงปรากฏการณ์และเชิงปริมาณ 
ซ่ึงประเมินได้สะดวกกว่าเป็นรูปธรรมมากกว่า “การประกันคุณค่า” และ  
“การสร้างมลูค่าเพิม่” ในมติิของสงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม การศกึษา สิง่แวดล้อม 
และนโยบายรัฐ/ท้องถิ่นที่จะได้จากการด�าเนินภารกิจนี้ที่จะได้จากการด�าเนิน
ภารกิจนี้

 พื้นที่ ณ ที่ต้ังของแต่ละสถาบันล้วนประกอบด้วยมรดกทางศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้แตกต่างกันไป กล่าวได้ว่าเป็น “ทุน”  
ทีส่ร้างโอกาสและและความท้าทายให้มหาวทิยาลยัได้แสดงศกัยภาพในการมส่ีวน
ร่วมบริหารจัดการทุนเดิมที่มีอยู่ให้งอกงามและตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ในมิติต่างๆดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งหลายๆสถาบันมีแนวปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรม
ทีน่่าจะได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างกนั ทัง้สถาบนัภายในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 ประกอบกับ ในทศวรรษที่ 2560 ประเทศไทยก�าลังมุ่งหน้าสู่ “การสร้าง
ความเข้มแขง็จากภายใน” ด้วยโมเดลเศรษฐกจิใหม่ Thailand 4.0: Value-Based 

“อุดมศึกษากับภารกิจที่ 4” (The Role of Thai Higher Education 
and the Mission 4)
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Economy ซ่ึงมีกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมายกลุ่มที่ 5 คือ กลุ่ม
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ วฒันธรรม และบรกิารท่ีมมีลูค่าสูง มุง่เปลีย่นความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และภายใต้กระบวนการ
ของแนวเศรษฐกจิใหม่ทีจ่ะพฒันาประเทศไปสู่ “ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” สถาบัน
อดุมศกึษาจงึมบีทบาทส�าคัญยิง่ในการสนบัสนุนการสร้างความเข้มแขง็จากภายใน
ด้วยคลังแสงปัญญาของสถาบันกับการบูรณาการภารกิจทั้ง 4 ร่วมกัน 

 สถาบันคลังสมองของชาติจึงจัดให้มี เวทีสัมมนา “อุดมศึกษากับภารกิจ 
ที ่4” เพ่ือสร้างพ้ืนทีแ่ลกเปลีย่นประสบการณ์ ความรู ้วธิปีฏบัิตทิีด่ ีและนวตักรรม
การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมุ่งที่ประเด็นของการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 
มิติต่างๆ อย่างมีส่วนร่วม ผ่านแนวเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม (Cultural  
Economy) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนถึงผลกระทบของการสร้าง 
ความเข้มแข็งจากภายในบนฐานศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 สถาบันอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทบทวนการด�าเนิน
ภารกิจด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการยกระดับการ
ออกแบบนโยบายและการบริหารงานเชิงระบบในภารกิจด้านนี้อย่างลุ ่มลึก 
มีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที ่
ตามแนวเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม

รูปแบบกิจกรรม

 ปาฐกถาน�าโดยวทิยากรชาวไทย และ/หรือ ชาวต่างชาต ิน�าเสนอกรณีศึกษา
ในประเทศ/ต่างประเทศ และอภิปรายทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย  

 นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ชุมชน ภาครัฐท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป 



การกำากับดูแลและการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา 77

การรับสมัคร

 จ�านวน 100 ท่าน

วัน เวลา/สถานที่

 15 มีนาคม 2560 ปักหมุดพื้นที่วัฒนธรรม - ทิศทางเศรษฐกิจ 
      ท้องถิ่นไทย 
      Pinning Cultural Space - Direction to 
      Local Cultural Economy

 15 พฤษภาคม 2560 การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิบนฐานวฒันธรรม:  
      อย่างไรจึงไม่ลดทอนคุณค่า 
      Creating Economic Value on a Cultural  
      Foundation: Principles and Case Studies

 14 กันยายน 2560 วสิาหกจิวฒันธรรม: กระแสโลก กระแสไทย และ 
      การมีส่วนร่วมของอุดมศึกษา 

      Cultural Enterprise: Global Trend, 

      Thai Economics Situation and Higher  
      Education’s Cooperation

 *** ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนออนไลน์ 
 ได้ที่ www.knit.or.th

ติดต่อสอบถาม
คุณพนิดา  ฐาปนางกูร
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 102 E - mail: panidama@gmail.com
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การส่งเสริมความร่วมมือทางวชิาการกับ
มหาวทิยาลยั ณ ประเทศออสเตรเลยี

 สังคมโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในทุกระบบและ 
ทุกภาคส่วน เช่นระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และที่ส�าคัญที่สุดคือคนวัยหนุ่มสาวในสังคมปัจจุบันที ่
เกิดใน Generation ใหม่ที่มีแนวคิด วิธีปฏิบัติและพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปจาก 
คนรุ่นก่อน จึงท�าให้ระบบอุดมศึกษาของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกต้องมีการเปลี่ยน 
แปลง และมกีารปฏริปูการศกึษาในทกุมติเิพือ่ให้สอดรบั ก้าวทันกับการเปลีย่นแปลง 
ทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนือ่งทัง้ในด้านการก�ากบัดูแล การบริหารจดัการ การงบประมาณ 
การวางแผน การพฒันาบคุลากร การเรยีนการสอน การประเมนิผล การวจิยั และ
งานวิชาการเพื่อสังคม เป็นต้น

 ระบบอดุมศกึษาของประเทศออสเตรเลยีมกีารเปลีย่นแปลง และการปฏริปู
การศึกษาเช่นเดยีวกับอดุมศึกษาของประเทศอืน่ๆ ทัว่โลกท้ังในด้านการก�ากบัดแูล  
การบริหารจัดการ การส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาการเรียน การสอน อาจารย์ 
และนักศึกษา และการท�างานร่วมกับชุมชน สังคม และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
อย่างมียุทธศาสตร์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ท�าให้มหาวิทยาลัย 
ในประเทศออสเตรเลียก้าวมาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าติดล�าดับต้นๆ ของโลก 
ในการดึงดูดนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษา มีรายได้จากการจัดการศึกษาเป็น 
อันดับหนึ่งของประเทศ 

 สถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักถึงความส�าคัญในการสร้างวัฒนธรรม
ภายในมหาวทิยาลยั/คณะเพือ่การพฒันาระบบการบรหิารจดัการภายใน การเรยีน
การสอน การวิจัย และงานวิชาการเพื่อสังคม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมความ 
ร่วมมอืทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัในประเทศออสเตรเลยีในหวัข้อ “University 

(International Trip)
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of the Future” ระหว่างวันที่ 1 - 8 เมษายน 2560 ณ นครเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ วิธีปฏิบัติ และส่งเสริม 
ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัไทยกบัมหาวทิยาลยัและหน่วยงานของประเทศ
ออสเตรเลียต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ และวธิปีฏบิตัท่ีิด ีในด้านการสร้าง 
  วฒันธรรมคณุภาพ สร้างการเปลีย่นแปลงและพฒันาการเรยีนการสอน  
  การวิจัย และงานวิชาการเพื่อสังคมระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยของ 
  ประเทศไทยและของประเทศออสเตรเลีย

 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่ดีในด้าน 
  การเปลีย่นแปลงและพัฒนาระบบการบริหารจดัการ มหาวทิยาลยั/คณะ 
  ระหว่างผู้บริหารของประเทศไทยและของประเทศออสเตรเลีย

 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับ 
  มหาวทิยาลยัของประเทศออสเตรเลยีในการพฒันามหาวทิยาลยั/คณะ

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี ในการเป็น 
  มหาวิทยาลัยในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิง ด้านการสร้างวัฒนธรรม 
  คุณภาพ การสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการเรียนการสอน  
  การวิจัย และงานวิชาการเพื่อสังคมระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  ของประเทศไทยและของประเทศออสเตรเลีย

 2. ผูเ้ข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเรยีนรู้วธิปีฏิบตัทิีด่ ีในระบบการ 
  บริหารจัดการ มหาวิทยาลัย/คณะระหว่างผู้บริหารของประเทศไทย 
  และของประเทศออสเตรเลีย

 3. เกิดเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัในประเทศไทย 
  ด้วยกันเอง และความร่วมมือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยของประเทศ 
  ออสเตรเลียในการพัฒนามหาวิทยาลัย/คณะต่อไป
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กลุ่มเป้าหมาย

 นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู ้ช่วยอธิการบดี  
คณบด ีรองคณบด ีผูอ้�านวยการสถาบนั และผู้บรหิารอืน่ๆ ของมหาวทิยาลยั และ 
หน่วยงานที่สนใจ

การรับสมัคร

 จ�านวน 20 ท่าน

ค่าลงทะเบียน

 ท่านละ 151,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ค่าท�าวีซ่า ค่าประกันการเดินทาง ค่าที่พัก
พร้อมอาหารเช้า 5 คนื ค่าอาหารทกุมือ้ในประเทศออสเตรเลยี ค่าเดนิทางภายใน
ประเทศออสเตรเลีย และค่าไปศกึษาและสร้างความร่วมมอืกบัมหาวิทยาลยัต่างๆ 
ในประเทศออสเตรเลีย

ระยะเวลา/สถานที่

 วันที่ 1 - 8 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหลายแห่งในเมืองเมลเบิร์น 
ประเทศออสเตรเลีย

 *** ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนออนไลน์ 
 ได้ที่ www.knit.or.th

ติดต่อสอบถาม
ดร. นงเยาว์  ศรีพรมสุข 
 โทรศัพท์: 02 - 126 - 7632 ถึง 34 ต่อ 112 มือถือ: 081 - 909 - 8763
 โทรสาร: 02 - 126 - 7635 (อัตโนมัติ) E - mail: nongyao@knit.or.th




