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 ความนํา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สถาบันคลังสมองของชาติ จัดตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันท่ี 7 มกราคม 

2546เพื่อทําหน้าท่ีประสาน ผู้เช่ียวชาญจากหลากหลายสาขาและหลากหลายองค์กรท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ  ให้มาร่วมกันศึกษาวิจัยในประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  โดยมีคณะกรรมการบริหาร

กํากับดูแล 

 ในปี 2552 คณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติได้มอบนโยบายให้สถาบันฯ

มุ่งเน้นการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้ตอบสนองกับสังคมมากขึ้น และเพิ่มคุณภาพบัณฑิต  

ในปีเดียวกัน สถาบันฯ  ได้ริเร่ิมโครงการจัดตั้งสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย  เพื่อสนับสนุน

สภามหาวิทยาลัยต่างๆให้มีความพร้อมสําหรับความรับผิดชอบท่ีเพิ่มมากขึ้น   

 ปัจจุบัน สถาบันฯดําเนินกิจกรรมวิจัย ฝึกอบรม จัดสมัมนาและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย

ต่างๆท้ังในและต่างประเทศ  เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยได้รับการสนับสนุน

ป ่ ิ ิ ่ ิ ิ ั  ํ ั



2 

 

 
 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วิจัยเชิงระบบ 
(Systems Research)

ศึกษาวิจัยระบบอุดมศึกษา                                         
ตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ สิ่งที่เป็นปัญหา                 
อุปสรรค แบบอย่างที่ดี                                               
เพ่ือเสนอแนะการปรับเปลี่ยน                                      
การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา                            
และระบบอุดมศึกษา

มองโลกภายนอก

ศึกษาวิจัย                                                  
เก่ียวกับสภานการณ์ของประเทศและภูมิภาค           
ที่จะมีบทบาทต่อสถาบันอุดมศึกษา                             
ในการเรียน การสอน การวิจัย                                 
และการบริการวิชาการต่อสังคม 

หนุนเสริมมหาวิทยาลัย

จัดหลักสูตรฝึกอบรม                                      
จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์                       
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ                          
เพ่ือหนุนเสริมมหาวิทยาลัย                                
ให้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เครอืข่าย                      
และแรงบันดาลใจ ที่จะตอบสนองต่อสังคม

นําเข้าสู่ระบบ

(Institutionalization)

สร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย                                                  
เพ่ือปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับ                          
และกลไกการบริหารจัดการ  สถาบันอุดมศกึษา

ระบบขอ้มูล

ยุทธศาสตร์สถาบัน 
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ปี 2556 
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 วิจัยเชิงระบบ 
 หารือและแลกเปล่ียนเกีย่วกับการบริหารจัดการนวัตกรรม และการวิจัย  
    กับ OECD และ SIDA 

ยุทธศาสตร์ที ่2 หนุนเสริมมหาวิทยาลัย 
โครงการจัดตัง้สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย  
หลักสูตรคณบดีเพื่อการเปล่ียนแปลง 
โครงการวิชาการเพื่อสังคม 
โครงการบทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านอาสาสมัครต่อสังคม 
การจัดสัมมนาทางวิชาการ  
ศึกษาดูงานตา่งประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 มองโลกภายนอก 
โครงการนโยบายเกษตร สํานักประสานงานชุดโครงการ 
โครงการจัดทําภาพอนาคตและยุทธศาสตรอ์ุดมศึกษาสาขาเกษตร ปี 2564 

ยุทธศาสตร์ที ่4 นําเข้าสู่ระบบ 
พัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม (Engagement Thailand) 
ประชุมคณะทํางานยกร่างขอ้เสนอโครงการ Engagement Thailand Initiatives 

ประชุมคณะทํางานยกร่างขอ้เสนอโครงการ Engagement Thailand ครั้งที่     

   1/2556 
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 วิจัยระบบ   

การหนุนเสริมมหาวิทยาลัยชั้นนําให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (World-class University) และการปฏิรูประบบ
บริหารการวิจัยทั้งในระดับชาตแิละระดับมหาวิทยาลัยเป็นประเด็นสําคัญในการพัฒนาระบบอดุมศึกษาให้เป็นแรง
ขับเคล่ือนสําคัญ (driver) ในการพัฒนาประเทศ ในประเด็นนี้ สถาบันฯ ได้ศึกษาติดตามความเคล่ือนไหวในวงการ
อุดมศึกษาโลกอย่างตอ่เนื่อง และได้รับเชิญจาก Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) และ Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) ให้เข้าร่วมประชุม 3 ครั้งคือ 

 การประชุม “Effectiveness of Research and Innovation Management at Policy and 
Institutional Levels”  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพนัธ์ – 1 มีนาคม 2556 ณ กรงุ
กัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือแลกเปล่ียนขอ้มูลและประสบการณ์ในการปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการงานวิจยั ทั้งในระดับประเทศและระดับสถาบัน   

 การประชุม “Increasing evidence-based approaches in the design and 
implementation of innovation and research policy in developing countries” 
ระหว่างวันที่ 1 – 2   กรกฏาคม 2556 ณ เมืองมาร์แซย์ สาธารณรฐัฝรั่งเศส  

 การประชุม “International Higher Education Research and Policy  Roundtable” 
ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจกิายน 2556  ณ นครเซ่ียงไฮ้  สาธารณรฐัประชาชนจีน  

 โดยในการประชุมครั้งที่ 3 ที่ประชุมได้เห็นชอบในการออกแถลงการณ ์“Shanghai Declaration” เพื่อ
เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ให้ความสําคัญและสนับสนุนการวิจยัระบบอุดมศึกษามากขึ้น และเห็นชอบให้สร้าง
เครือข่ายสถาบันวิจัยอุดมศึกษา (Higher Education Research Institute Network) ขึ้น เพื่อพัฒนาการวจิัยระบบ
อุดมศึกษาให้สามารถชี้นําการพฒันาประเทศไดด้ีขึ้น 

นอกจากนี้ ในการหนุนเสริมมหาวิทยาลัยช้ันนําให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศนั้น สถาบันฯ ได้เข้าร่วมการประชุม 5th 
International Conference on World-Class Universities (WCU-5) ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2556 ณ 
นครเซ่ียงไฮ ้สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งก็ได้รบัข้อมูลและแนวคิดต่างๆที่เป็นประโยชน์กับการทํางาน ตลอดจนได้
สร้างเครอืข่ายการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศดว้ย 
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 โครงการจัดตั้ง 
 สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมของโครงการฯ ในปี 2556 

   หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 
   (University Governance Programme : UGP) 
 

 ได้ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้แทนต่างๆ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเสริมสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ในประเด็นบทบาทและหน้าที่กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย บทบาทสภามหาวิทยาลัยในการกํากับการจัดการศึกษา : การอนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษา การ

บริหารการเงินและทรัพย์สิน การบริหารงานบุคคล การกํากับการบริหารความเส่ียงในมหาวิทยาลัยกฎหมายและวิธี

ปฏิบัติที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรทราบ มหาวิทยาลัยกับคดีพิพาทในศาลปกครอง การประเมินสภามหาวิทยาลัย 

ผลประโยชน์ทับซ้อน และการระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย รวมทั้งมี

กิจกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสภามหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในบริบทจริงของแต่ละสภา

มหาวิทยาลัย  รวมทั้งการเยี่ยมชมการบริหารจัดการระดับผู้บริหารสูงกับสถานประกอบการที่มีธรรมาภิบาลที่ดี ดังนี้ 

 หลักสูตรฯ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสําหรับผู้สําเร็จหลักสูตรฯ รุ่น 10-13 ขึ้นในวันที่ 8 มกราคม 2556 ณ 

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี รมต. กระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) มาเป็นประธานพิธีมอบ

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซึ่งเป็นแผนแม่บทกํากับการพัฒนา
อุดมศึกษาของไทย ได้กําหนดว่า“ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ (governance and management) เป็นปัจจัย
สําคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และอุดมศึกษาในภาพรวม กล่าวคือ หากสถาบันอุดมศึกษามี
กลไกการกําหนดทิศทางที่ดีและก้าวหน้า พร้อมการขับเคล่ือนโดยการบริหารคนท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว ภารกิจของ
มหาวิทยาลัยก็สําเร็จลุล่วงไปได้ บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรสูงสุดในที่นี้คือ “สภามหาวิทยาลัย” มี
ความสําคัญต่อความเจริญของสถาบัน และผลผลิตที่ดี....” และยังได้กําหนดแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาล และการ
บริหารจัดการอุดมศึกษาโดยการจัดตั้งองค์กรหรือกลไกพัฒนาผู้กํากับนโยบายและผู้บริหาร เพื่อทําหน้าที่พัฒนาผู้บริหาร
ตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการจัดการฝึกอบรม ให้ความรู้ จัด
เยี่ยมชม สร้างเครือข่ายเวทีแลกเปล่ียนความคิด และสนับสนุนการสร้างองค์กร และนวัตกรรมการบริหารนโยบายและ
การจัดการ 
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เกียรติบัตรฯ และร่วมเสวนาเรื่อง “นโยบายอุดมศึกษาของรัฐ : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย” โดยมีผู้สําเร็จ

หลักสูตรฯ จํานวน 62  ท่าน และในงานพิธีมอบเกียรติบัตรฯ ได้รับความร่วมมือจาก บมจ.ปูนซิเมนตฺไทย (SCG) ในการ

จัดทํา Mind Mapping เพื่อนําเสนอผลงานของโครงการฯ และสรุปผลการเสวนา รับฟังความคิดเห็น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ในปี พ.ศ. 2556 มีการจัดหลักสูตรรวม 5 รุ่น มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วม

หลักสูตรประมาณ 66  ท่าน ซึ่งในปีนี้หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรในแต่ละโมดูลให้ทันสมัยและทันต่อโลก

ปัจจุบัน อาทิ สภามหาวิทยาลัยกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการ

กํากับดูแลมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้เพิ่มกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภามหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ในบริบทจริงของแต่ละสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งการเยี่ยมชมการบริหารจัดการระดับผู้บริหารสูงกับสถานประกอบการ

ที่มีธรรมาภิบาลที่ดี ดังนี้ 

 

รุ่น วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วม
หลักสูตรฯ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

UGP 14 31 ม.ค.–11 มี.ค. 2556 13 ท่าน สภามหาวิทยาลัยมหิดล 
UGP 15 5 มิ.ย. –18 ก.ค. 2556 18 ท่าน สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
UGP 16 31 ก.ค. –20 ก.ย. 2556 13 ท่าน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี/ บมจ. ปนูซิเมนต์ไทย  
UGP 17 25 ก.ย. –11 พ.ย. 2556 11 ท่าน สภาสถาบันจดัการปญัญาภิวัฒน ์ 
UGP 18 11 ธ.ค. 2556 – 21 ม.ค. 

2557 
11 ท่าน สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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UGP รุ่น14  : กําหนดให้มีการเยี่ยมชมสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2556 ณ อาคารสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา จ.นครปฐม  โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วิจารณ์ 

พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ และรับชมวีดิทัศน์แนะนํา

มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

ประกอบด้วย  ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา ผศ.ดร.กุลณสรรค์ สายขุน ในประเด็น

ต่างๆ เช่น การบริหารบุคคล การวิจัย USR ฯลฯ รวมทั้งการได้เยี่ยมชมสภาพภูมิทัศน์

โดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมี ผศ.ทพ.พีระ สิทธิอํานวย 

ประสานงานและอํานวยการเยี่ยมชม  

  ผลที่ได้รับจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ผู้เข้าร่วมหลักสูตร UGP14 ได้เรียนรู้ในประเด็นต่างๆ เช่น การจดัตั้ง

สํานักงานสภาฯ การปฏิรูปและการพัฒนาสภาฯ การบริหารจัดการสภาฯ รวมทั้ง ไดเ้ยี่ยมชมในสถานที่และบริเวณ

โดยรอบของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาเป็นผู้บรรยายข้อมูลให้กับผู้เข้ารว่มหลักสูตรฯ  

 

UGP รุ่น 15  : กําหนดให้มีการเยี่ยมชมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ อาคารจามจุรี 4 

ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภามหาวิทยาลัย 

กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป “สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 

การดําเนินงานการปฏิรูปสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 

ท่าน ประกอบด้วย 1) ดร.กอปร  กฤตยากีรณ  2) นางสาวนวพร 

เรืองสกุล  3) ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์  4) ศ.กิตติคุณ ดร.

สุจิต บุญบงการ โดยท่านกรรมการทรงคุณวุฒิเหล่านี้ทําหน้าที่

ประธานคณะอนุกรรมการต่างๆ  คือ คณะวุฒยาจารย์  คณะกรรมการนโยบายวิชาการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการนโยบายการเงิน และคณะกรรมการนโยบายบุคลากร โดยมี รศ.นพ.เจษฎา ศรีสุพรรณ ประสานงานและ

อํานวยการเยี่ยมชม  

  ผลที่ได้รับจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  ผู้เข้าร่วมหลักสูตร UGP15 ได้เรียนรู้แนวทางและวิธีคิด รวมทั้ง ระบบ

และกระบวนการทํางานของสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปปรับใช้ใน

บริบทสภามหาวิทยาลัยของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเล่ือนตําแหน่งทางวิชาการ การดําเนินงานด้านบุคลากร 

และการจัดการการเงินในรูปแบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

UGP รุ่น 16 :  

- กําหนดให้มีการเยี่ยมชมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ หน่วยประสานงาน มทส. 

อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและ
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บรรยายสรุป “การปฏิรูปและแนวทางในการพัฒนาสภา

มหาวิทยาลัย” พร้อมทั้งได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย ประกิบด้วย ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อ.ดร.

วุฒิ ด่านกิตติกุล และ อ.ดร.นฤมล รักษาสุข ในประเด็นการ

บริหารบุคคล การบริหารจัดการทรัพย์สิน การติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล 

- กําหนดให้มีการเยี่ยมชม บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ในวันที่ 7 

สิงหาคม 2556  ณ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย บางซ่ือ ใน 2 ประเด็น

หลักคือ  

  ก. บรรษัทภิบาล (Corporate Governance : CG) : 

พัฒนาการด้านบรรษัทภิบาลของ SCG   โครงสร้างการบริหาร

จัดการเพื่อความยั่งยืน และ นโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่

ดีและแนวปฏิบัติ โดย คุณชลิยา ภาณุพงศ์ ผู้จัดการพัฒนาระบบบรรษัทภิบาล 

 ข. ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate Social Responsibility : CSR) : ภาพรวมงานด้าน CSR 

(สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม)  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ SCG และการจดทะเบียนบริษัทในตลาด

หลักทรัพย์ระดับสากล  ความร่วมมือและงาน CSR ที่เกี่ยวกับอุดมศึกษา โดย คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร  ผู้อํานวยการ

สํานักงานส่ือสารองค์กร 

  ผลที่ได้รับจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  

      สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้เข้าร่วมหลักสูตร UGP16 ได้เรียนรู้แนวทางและวิธีคิด รวมทั้ง ระบบและ

กระบวนการทํางานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประเด็น การ

ดําเนินงานด้านบุคลากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และการจัดการทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้ง แนวทางการปฎิรูปสภามหาวิทยาลัยผ่านเครือข่าย 4 สภาฯ ที่ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 4 ปี 

และในปีที่ 5 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะรับเป็นเจ้าภาพ 

     บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ผู้เข้าร่วมหลักสูตร UGP16 ได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาของบริษัท โครงสร้างองค์กร 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ ที่มา หลักการ และแนวทางการส่ือสารเกี่ยวกับ Code of Conduct ทั้งของกรรมการและ

พนักงาน ซึ่งจัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่ และ VDO Clip นอกจากนี้ ในประเด็น CSR ผู้เข้าร่วมหลักสูตร UGP16 ได้รับ

ทราบเกี่ยวกับ Sustainability Report และพัฒนาการของการเข้าจดทะเบียนใน DJSI (Dow Jones Sustainability 
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Index) และการจัดรูปแบบการดําเนินการ CSR ของบริษัท 4 รูปแบบ ซึ่งในอนาคตจะมุ่งเน้นการทํา CSR ผ่าน

พนักงานในองค์กร และในรูปแบบ in the process CSR  

UGP รุ่น 17 :  กําหนดการเยี่ยมชมสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ถ.แจ้งวัฒนะ 

จ.นนทบุรี  โดย ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) กล่าว

ต้อนรับและบรรยายสรุป “สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กับธรรมาภิบาล” พร้อมทั้งได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ใน 2 ประเด็นคือ “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับการบริหารทางการเงินอย่างมี     

ธรรมาภิบาล” และ“การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” 

 ผลที่ได้รับจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  ผู้เข้าร่วมหลักสูตร UGP17 ได้เรียนรู้ แนวทาง ระบบ และกระบวนการ

ทํางานของสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในการบริหารทางการเงิน การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การสนับสนุนการให้ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ของสถาบัน 

UGP รุ่น 18 :  กําหนดการเยี่ยมชมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 ท่าพระจันทร์ โดย

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ หิรัญ รดีศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป 

"แนวทางการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยในมุมมองของกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ"  

พร้อมทั้งได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายอภัย จันทนจุลกะ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ  

ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต  รศ.ดร. พิภพ อุดร  และ รศ.ดร.ประมวล เพศชัยศรี 

 ผลที่ได้รับจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  ผู้เข้าร่วมหลักสูตร UGP18 ได้เรียนรู้ประวัติ ความเป็นมา แนวทางและ

วิธีคิด รวมทั้ง ระบบและกระบวนการทํางานของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์เช่น การนําหลักธรรมาภิบาลลงสู่การ

ปฏิบัติในสภามหาวิทยาลัย  การปฏิรูปและการพัฒนาสภา

มหาวิทยาลัย การจัดการบริหารสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสภา

มหาวิทยาลัยมกีารแตง่ตั้ง 3 คณะ คือ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ จะรายงานผลต่อสภา

มหาวิทยาลัยทกุ 6 เดือน  

2. คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล  

3. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการคลังและทรัพย์สิน 

 
 
       หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ  
      (Faculty Governance Programme, FGP) 
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 ในการดําเนินการตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ สถาบันคลังสมองของชาติ โดยโครงการจัดตั้งสถาบัน

ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ได้จัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ (Faculty Governance Programme, FGP) 

ขึ้น เพื่อเป็นกลไกพัฒนาคณะกรรมการคณะ วิทยาลัย และสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือ 1) การเสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการคณะ วิทยาลัย และสถาบัน ในการบริหารงาน เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายและปรัชญาอุดมศึกษา สถานการณ์

แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบริบทของอุดมศึกษาในระดับชาติและ

สากล ทางด้านการศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านคุณภาพของการอุดมศึกษา ตลอดจนประเด็นท้าทาย

อุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต 3) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับ

การทําหน้าที่ของคณะกรรมการคณะ วิทยาลัย และสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่

ดี 4) เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างคณะกรรมการคณะ วิทยาลัย และสถาบันของ

สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อันนําไปสู่ความร่วมมือในการดําเนินงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่มั่นคงและยั่งยืน 

 รุ่น 0 (วันที่ 29-30 เมษายน 2556) : ผู้เข้าร่วมหลักสูตร : กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการคณะ 

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ วิทยาลัย และสถาบัน มีจํานวนทั้งส้ิน 18 คน อนึ่ง การจัด

หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 0 นี้ มีวัตถุประสงค์สําคัญคือ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรรุ่นต่อๆ ไป 

 รุ่น 1 (วันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556)  : ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีจํานวนทั้งส้ิน 49 คน ซึ่งผลการ

ประเมินหลังอบรม พบว่า ผู้อบรมมีความพึงพอใจอย่างมากในเน้ือหาสาระสําคัญของหลักสูตรตามหวัข้อดังนี้  

 บริบทและความท้าทายของอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 : บทบาทและความสําคัญของคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

 บริบทและความสําคัญของกฎหมาย สําหรับ
คณะกรรมการประจําคณะ : คําส่ังทางปกครอง 
ความรับผิดทางปกครอง แพ่ง และอาญา  

 การระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการคณะอย่างมีประสิทธิภาพ  

 การพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
โลก 

 และมีข้อเสนอแนะ คือ เนื้อหาสาระของหลักสูตร

โดยรวมดีมาก มีประโยชน์มากต่อการนําไปปรับใช้ รวมทั้งการมีโอกาสได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน 
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 รุ่น 2   (วันที่26-29 พฤศจกิายน 2556)  

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีจํานวนทั้งส้ิน 45 คน ซึ่งผลการ

ประเมินหลังอบรม พบว่า ผู้อบรมมีความพึงพอใจดี ต่อ

ทุกเนือ้หาสาระสําคัญของหลักสูตร และมีข้อเสนอแนะ คือ 

ได้รับประโยชนจ์ากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน 

รวมทัง้การศึกษาดูงาน 

 
 ผลที่ได้รับ คือ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ ทั้ง 3 รุ่น จํานวน 112 คน ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ ส่งเสริมธรรมาภิ

บาลระดับคณะ และได้องค์ความรู้เพื่อนํามาเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

 

                      
                            The UGP Forum 
 
  โครงการจัดตั้งสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีเวทีเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นที่เสริมสร้าง

ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยในหัวข้อต่างๆ เรียกว่า “The UGP Forum” โดยเริ่มดําเนินงานมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2555 

เป็นต้นมา ดังนี้ 

The 1st UGP Forum : “Academic Governance and University 

Leadership and Management” (วันที่ 6 พ.ย. 2555)     

  สืบเนื่องจากโครงการฯ ได้จัดการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุม 

The 7th Annual University Governance and Regulations Forum 

ณ กรุงแคนเบอร่า ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเดือนกันยายน 2555 และ ได้มี

โอกาสพบ และหารือกับผู้บริหารของ LH Martin Institute (LHMI)  ณ 

กรุงเมลเบรินท์ นั้น ต่อมา  LHMI ได้ประสานมาเพื่อการจัดสัมมนาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2555 เพื่อแลกเปล่ียน

เรียนรู้ในประเด็นด้านการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมจํานวน 45 ท่าน 

ผลที่ได้รับ คือ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีธรรมาภิบาลใน

มหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ (TEQSA) และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ

สถาบันด้านอุดมศึกษาประเทศออสเตรเลีย โดยมี Prof. Alan Pettigrew, Adjunct Professor, College of Medicine, 

 

Forum 
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Biology and Environment, The Australian National University and Fellow, The LH Martin Institute (LHMI) และ 

Prof. Leo Goedegebuure, Director of LH Martin Institute เป็นวิทยากร 

The 2nd UGP Forum : “Governing Body Leadership in UK Higher Education” (วันที่ 26 พ.ย. 2555)  

 โครงการฯ ไดร้บัเกียรติจาก David J. Lock, Director of International 

Projects, Leadership Foundation for Higher Education บรรยายและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นภาวะผู้นําขององค์กรกํากับดูแลของประเทศองักฤษ 

โดยมีผู้เข้ารว่มประชุมจํานวน  57 คน  

ผลที่ได้รับ คือ  ผู้เขา้รว่มสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ ด้านภาวะผู้นํา 

สําหรบักรรมการสภามหาวทิยาลัย และเสริมสรา้งความสัมพันธด์้านอดุมศึกษากับ

สถาบนัด้านอุดมศึกษาประเทศอังกฤษ  

 

The 3rd UGP Forum  : “Effective Audit Committee” As a Smart Tool for University’s Governing Board  

(วันที่ 18 มีนาคม 2556)     

  โครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน บรรยายใน

หัวข้อ  “ความคาดหวังของสภามหาวิทยาลัยต่อการทําหน้าที่ของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย : Audit 

Committee” และ “แนวทางการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ

แนวโน้มการพัฒนา” และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณนวพร เรืองสกุล  ศ.

กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์  คุณวลัยรัตน์ ศรีอรุณ และ รศ.เกศินี วิฑู

รชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย & 

ประสบการณ์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลจากภาครัฐและ

เอกชน โดยมี รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นผู้ดําเนินการเสวนา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 107 คน 

ผลที่ได้รับ คือ ได้เรียนรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์การทําหน้าที่ของผู้ประเมิน และผู้ถูกประเมินอย่างละเอียด โดยเฉพาะ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การทําหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาแนวทางการทํางาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  

The 4th UGP Forum  : A Creatively Sustainability University  (วันที่ 16 กันยายน 2556)     

  โครงการฯ ได้รับเกียรตจิากวิทยากรระดับสากลและระดับประเทศที่มีชือ่เสียงด้านส่ิงแวดล้อม ประกอบดว้ย 

Dr.Stefanos Fotiou จาก United Nations Environment Programme / ดร.ไชยยศ บุญญากิจ จาก United Analyst and 
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Engineering Consultant Co.,Ltd. บรรยายในหวัขอ้ Sustainability beyond Governments : Social and 

Environmental Responsibility  และ สถานการณด์้านความย่ังยืนของประเทศไทย นอกจากนี้แล้ว  คณาจารยจ์าก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รศ.เกศินี วิฑูรชาติ ผศ.ดร.ปรญิญา เทวานฤมิตรกลุ และ อ.ปราณิศา บุญคํ้า) ซึง่เขา้ร่วมการประชุม 

International Sustainable Campus Network : ISCN 2013 “The Future is now” ณ ประเทศสิงคโปร์ รว่มแลกเปล่ียน

ข้อมูล “Sustainable Campus”: What, Why, and How to? Lesson learned from International Sustainable 

Campus Network (ISCN) Conference 2013 in Singapore  รวมทั้ง การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับประสบการณ์จริงของ

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นําในด้านความยั่งยืน : ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ (มจธ.) อ.นิพนธ์ ลาวัณย์โกวทิ (ม.กรุงเทพ) 

และ ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ ์(ม.มหิดล) 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
“ที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมัชชานายกสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 

1/2556  วันอังคารที่ 8 มกราคม 2556  

การศึกษาวิจัยด้านธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย 
 โครงการการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 โครงการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เสริมสร้างเครือข่าย 
และความร่วมมือกับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ 
 

 การเสวนาเรื่อง “นโยบายอุดมศึกษาของรัฐ : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย” ซึ่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานได้

เสนอนโยบายเร่งด่วนที่ต้องการให้รัฐบาลขับเคล่ือน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงบประมาณสนับสนุน การ

เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรฯ เป็นต้น  ในวันที่ 8 มกราคม 2556 ณ โรงแรม 

เดอะ สุโกศล มีนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน 

 การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย : กลุ่มมหาวิทยาลัย

ภาคเหนือ” ในวันพฤหัสที่ 24 และศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย  นายกสภา/อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ซึ่งเลือกตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์
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ประจํา และจากผู้บริหาร อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ รองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร และ

คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 75 ท่าน รายละเอียดดังนี้ 

- สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํานวน 42 ท่าน 

- สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จํานวน 11 ท่าน 

- สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 5 ท่าน  

- สภามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จํานวน 5 ท่าน 

- สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน 2 ท่าน 

- สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 4 ท่าน 

- สภามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จํานวน 1 ท่าน 

- สภามหาวิทยาลัยฟอร์อีสเอร์น จํานวน 1 ท่าน 

- สภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก จํานวน 2 ท่าน 

- สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 1 ท่าน  

- สภามหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 1 ท่าน 
 

 การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ โครงการฯ ได้ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ 

กรณีศึกษา แนวทางปฏิบัติที่ดี และนวัตกรรมเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

 จดหมายข่าว “ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย” เป็นจดหมายข่าวรายไตรมาส ปัจจุบันดําเนินการมาเป็น

เวลา 5 ปี มีจดหมายข่าวรวม 20 ฉบับ และพิมพ์จํานวน 2,000 เล่มต่อฉบับ  

 

 

 

 

  

 หนังสือเล่มเลก็ 
 หนังสือ “การประเมินของสภาสถาบนัอุดมศึกษา: บทบาทที่จาํเป็นในปัจจุบนั” จํานวน 2,000 เล่ม 
 หนังสือ “การประเมินสภามหาวิทยาลัย”จํานวน 2,000 เล่ม 
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 เว็บไซต์นอกจากน้ัน ยังได้ดําเนินการเผยแพร่ผ่านของสถาบันคลังสมองของชาติ www.knit.or.th 
รวมทั้งมีช่องทางให้สื่อสารกันผ่านสังคมออนไลน์ได้ที่ http://www.facebook.com/ugiknit1 

ผลจากการดําเนินงานของโครงการ  

 ทําให้เกิดกระแสความสนใจและความต้องการของผู้บริหารระดับสูงในการเข้าร่วมหลักสูตร “ธรร
มาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” เป็นจํานวนมาก รวมถึงความต้องการหลักสูตรเฉพาะบุคคล
สําหรับสภามหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรสําหรับเลขาสภามหาวิทยาลัย หลักสูตรสําหรับสภา
คณาจารย์ หลักสูตรพื้นฐาน (Basic UGI) เป็นต้น 

 มีการนําความรู้ที่ได้จากการอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” ไปประยุกต์ใชใ้น
องค์กรของตนเอง เช่น การส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการประชุมสภาฯ การจัดวาระการ
ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสรรเวลาของการะประชุมที่ส้ันลง เป็นต้น 

 เกิดเครือข่ายเฉพาะพื้นที่ เช่น ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 
 เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างกันในการประชุมหรือสัมมนาหรือบทความที่เป็นประโยชน์

แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการเผยแพร่ลงในจดหมายข่าวธรรมภิบาลมหาวิทยาลัย 
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          หลักสูตร 
       คณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
                  Deans For Change 
 

 คณบดีเป็นผู้มีบทบาทสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการคณะในยุคแห่งการเปล่ียนแปลง เพื่อให้การ

ดําเนินงานของคณะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งในด้านคุณภาพบัณฑิต การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการบริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจากการสํารวจความคิดเห็นของคณบดี

ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศพบว่า คณบดีส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาในการบริหารองค์กร 

สถาบันคลังสมองของชาติจึงจัดทําหลักสูตร “คณบดีเพื่อการเปล่ียนแปลง” (Deans For Change : DFC) เพื่อพัฒนา

คณบดีให้มีความรู้และทักษะในการบริหารการเปล่ียนแปลงคณะ  

 ในการจัดทําหลักสูตรดังกล่าว สถาบันฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน 3 แห่ง คือ German Academic 

Exchange Service (DAAD), German Rectors’ Conference (HRK), และ Centre for Higher Education 

Development  (CHE) ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการจัดทํา

หลักสูตร International Deans’ Course (IDC) สําหรับคณบดีในกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศในอาฟริกา 

รวมทั้งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีประสบการณ์ความสําเร็จในด้านการบริหารระดับคณะของมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน

ประเทศไทยซ่ึงทําให้หลักสูตร “คณบดีเพื่อการเปล่ียนแปลง” มีความเป็นสากลในขณะเดียวกันก็มีความสอดคล้องกับ

บริบทของประเทศและผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับคณบดีในภูมิภาคอาเซียน และกลุ่มประเทศอาฟ

ริกา 

โครงสร้างของหลักสูตรมี 3 ส่วน 

 ส่วนที่หน่ึง (ระยะเวลา 1 สัปดาห์) แลกเปล่ียนเรียนรู้หลักการ และกรณีศึกษาในประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับการ

บริหารแนวใหม่และการเปล่ียนแปลงคณะ เช่น นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการ  การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

การบริหารบุคลากรแนวใหม่ การเงินและการลงทุนในโมเดลใหม่ เป็นต้น รวมทั้งเรียนรู้การพฒันาโครงการปฏิบัติการ 

(Project Action Plan - PAP) ตามที่ได้เสนอไว้ก่อนเข้ารว่มหลักสูตร  

 ส่วนที่สอง (ระยะเวลา 1 สัปดาห์) ศึกษาดูงานที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนเีพื่อใหผู้้เข้าร่วม

หลักสูตรได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ 

 ส่วนที่สาม (ระยะเวลา 2 วัน มี 3 ครั้ง) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานตาม PAPและ

รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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    ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีเวลา 7 เดือนสําหรับการนําส่ิงที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการทํา PAP และในระหว่างการ

ดําเนินงานทางสถาบันฯ ได้จัดโค้ชเพื่อให้คําปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรทุกท่าน 

 สําหรับผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรครบทุกส่วน และได้นําเสนอผลงานตามที่กําหนดจะได้รับมอบเกียรติบัตรจาก

สถาบันฯ  

ผลที่ได้รับ 

ในปี 2556 สถาบันคลังสมองของชาติได้จัดหลักสูตร “คณบดีเพื่อการเปล่ียนแปลง” สองรุ่นคือ รุ่น 2 และ

รุ่น 3 โดยมีผู้เข้าร่วมหลักสูตรรวม 32 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 

คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสภาคณาจารย์ และเลขานุการหลักสูตร จากมหาวิทยาลัย 17 แห่งทั้ง

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (5 แห่ง) มหาวิทยาลัยของรัฐ (5 แห่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (4 แห่ง)  

มหาวิทยาลัยราชภัฎ (1 แห่ง) และมหาวิทยาลัยเอกชน (2 แห่ง) 

    โครงการปฏิบัติการ PAP 32 เรื่อง จัดได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การ

วิจัย การเรียนการสอน ความเป็นสากล และการบริการวิชาการเพื่อสังคม ในจํานวนน้ีมีบางโครงการท่ีได้มีการ

นําไปใช้และเกิดการเปล่ียนแปลงในคณะอย่างต่อเนื่อง เช่น “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

สู่ผู้ช่วยสอน” โดย ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โครงการ “การประกันคุณภาพ

การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของสถาบันร่วมผลิตแพทย์”  โดย                รศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และโครงการ “การจัดการความปลอดภัยสําหรับห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย รศ.ดร.สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ เป็นต้น นอกจากนี้ เทคนิคและกระบวนการใน

การพัฒนาโครงการ PAP ของหลักสูตรคณบดีเพื่อการเปล่ียนแปลง ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรบาง

ท่าน นําไปประยุกต์ใช้ในระดับคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 

การวิจัย การพัฒนาบุคลากร และพันธกิจอื่นๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เช่น 

“โครงการอบรมผู้นําเพื่อการเปล่ียนแปลง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ซึ่งได้บรรจุการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม

บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนงานต่างๆ ให้มีการพัฒนา

โครงการเพื่อพัฒนางานในความรับผิดชอบ ตามแนวทางการจัดทํา Project Action Plan (PAP) ของหลักสูตรคณบดี

เพื่อการเปล่ียนแปลงอีกด้วย 

 ส่วนการไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ส่งผลให้เกิดการสร้างความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยของเยอรมนีเช่น คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ SRH 

Heidelberg ได้พัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนสาขา Music Therapy นอกจากน้ีวิทยากรจาก

มหาวิทยาลัยที่ไปเยี่ยมชม เช่น Berlin School of Economics and Law ได้เดินทางมาประเทศไทยหลังจาก
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การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจของประเทศไทย รวมทั้งมีการเซ็น

บันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MoU) ในความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยไทยบางแห่งด้วย เป็นต้น   

     นอกจากน้ัน ผู้เข้าร่วมหลักสูตรคณบดีเพื่อการเปล่ียนแปลงยังได้สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทาง

วิชาการกับผู้เข้าร่วมหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วย เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษณ์  ใ น ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บบ ส า ร ส น เ ท ศ   มห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษณ์ กั บ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น  ซึ่งส่งผลดีต่อการบริหารจัดการและการ

พัฒนาคณะเป็นอย่างยิ่ง 

    ที่สําคัญที่สุดคือ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเกิดการเปล่ียนแปลงในตัวเองทั้งในด้านการพัฒนาทักษะทางการบริหาร 

เกิดมุมมองใหม่ๆ ในการบริหารจัดการ เพิ่มความม่ันใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเปล่ียนทัศนคติต่อการแก้ปัญหา 

ค้นพบตัวเอง และสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานที่มีคุณภาพต่อไป เป็นที่ยอมรับจากประชาคมในมหาวิทยาลัย จน

ทําให้บางท่านได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น เช่น เป็นอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี ซึ่งการ

เปล่ียนแปลงในตัวเองมีปรากฏในคํากล่าวของผู้เข้าร่วมหลักสูตรบางท่าน ดังนี้ 

“  … ผู้เข้าอบรม … ได้ค้นพบตัวเองและมีแรงบันดาลใจท่ีจะต้องพัฒนาตนเองให้มากขึ้นทั้งด้านวิชาการ  การ
บริหารองค์กร การพัฒนาบุคลากร เพ่ือช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรและประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไป” 
 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ, คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ตําแหน่งปัจจุบันคือ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

“การเข้าร่วมอบรม  ทําให้เกิดการเปลี่ยนทัศนคติของตนเองต่อการตอบสนองต่อปัญหาหรืออุปสรรคในทิศทางท่ีเป็น
บวกมากข้ึน มองว่าเป็นงานในหน้าท่ี แทนการมองว่าทําไมถึงเกิดปัญหาอีกแล้ว รวมท้ังได้รับมุมมองต่อการปรับปรุง
หรือพัฒนางานท่ีกว้างและรอบด้านมากข้ึน เพ่ือการพัฒนาคณะฯ สู่การเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสูง  การเข้าร่วม
อบรมฯ ยังทําให้ได้รับแรงบันดาลใจในการทําหน้าท่ีคณบดีท่ีถูกต้องต่อไป …” 
 

ผศ.ดร.สุวรรณา  รัศมีขวัญ  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
“จากการได้เข้าอบรมหลักสูตร ทําให้ดิฉันเกิดทักษะ ความรู้ ความม่ันใจในการท่ีจะปฏิบัติงานในฐานะคณบดีท่ีดี  
การอบรมคร้ังนี้ถือเป็นประสบการณ์ท่ีมีค่าอย่างย่ิง  … ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างท่ีเราไม่สามารถหาได้จากการอ่าน
หนังสือ …” 
 

ดร.หทัยกร  พันธ์ุงาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
“การได้เข้าร่วมหลักสูตร DFC#3 ได้เปิดมุมมองการรับรู้ใหม่ๆ ของผมในหลายด้าน  ...   สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผมในหลากหลายประเด็นท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะคณบดี 
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ท่ีต้องการความรู้ความเข้าใจในการนําพาคณะวิชาภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบัน …” 
 

ผศ.ดร.ชลธิศ  เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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หลักการและธรรมชาติของงานวิชาการเพื่อสังคมที่สามารถปรับใช้กับภารกิจของมหาวิทยาลัย  และมีแนวทางในการ
พัฒนามาตรการ/กลไก ตลอดจนระบบบริหารจัดการในการสนับสนุนงานวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย  รวมทั้ง
มีเครือข่ายทางวิชาการในการขับเคล่ือนงานวิชาการเพื่อสังคม  โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการดําเนินงาน จํานวน 3 รุ่น 
ดังนี้ 

   
รุ่น วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วมหลกัสูตรฯ 

SeS#1 วันที่ 10 – 11 มกราคม 2556  
ณ กรงุเทพมหานคร  และ 
วันที่ 16 – 18 มกราคม 2556 
ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

จํานวน 24 คน จาก 15 สถาบนัอุดมศึกษา 
ประกอบดว้ย ม.ในกํากับ 3 แหง่, มทร. 4 แหง่,  
ม.ของรฐั 4 แหง่, มรภ. 4 แหง่ และ ม.เอกชน 1 
แห่ง 

SeS#2 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556    
ณ กรงุเทพมหานคร  และ 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 
ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

จํานวน 14 คน จาก 13 สถาบนัอุดมศึกษา 
ประกอบดว้ย ม.ในกํากับ 2 แหง่, มทร. 2 แหง่, ม.
ของรัฐ 5 แห่ง และมรภ. 4 แหง่  

SeS#3 วันที่ 24-28 ตุลาคม 2556 
ณ จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ 

จํานวน 30 คน  จาก 17 สถาบนัอุดมศึกษา 
ประกอบดว้ย ม.ในกํากับ 3 แหง่, มทร. 4 แหง่, ม.
ของรัฐ 4 แห่ง, มรภ. 5 แหง่ และม.เอกชน 1 แห่ง 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
ผลที่ได้รับ  

 ผู้เข้าร่วมฯ ได้รบัทราบและแลกเปล่ียนถกเถียงประเด็นการทาํงานวิชาการเพือ่สังคมที่มีความหลากหลาย ทัง้ 
รูปแบบกระบวนการ  และศาสตร์ทีใ่ช้  

เน้ือหาของหลักสูตร 
ส่วนที่ 1 มาตรการและกลไกสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  เป็นการเรียนรู้แนวทางการพัฒนา “กลไก” หรือ 

“มาตรการ” การสนับสนุนงานวิชาการเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านนโยบาย การพัฒนาบุคลากร การจัดสรร
ทรัพยากรระเบียบข้อบังคับที่เอื้อต่อการทํางาน ตลอดจนความก้าวหน้าในวิชาชีพผ่านประสบการณ์ของมหาวิทยาลัย
ประเภทต่างๆ ในไทย 

ส่วนที่ 2 กรณีตัวอย่างของการทํางานวิชาการเพื่อสังคม  เป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์กับนักวิจัย 
อาจารย์ผู้สอนที่มากประสบการณ์ ผ่านกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การพัฒนาโจทย์ กระบวนการ 
การนําผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งทางวิชาการ สังคม และเศรษฐกิจ ด้วยศาสตร์ทางวิชาการและรูปแบบที่
หลากหลาย รวมทั้งเงื่อนไขและปัจจัยในการทํางานภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัย  โดยการศึกษาดูงานจาก
ประสบการณ์ตรงในพื้นที่ร่วมกับผู้นําชุมชน/สังคม และนักวิชาการในพื้นที่ผ่านกรณีศึกษา 
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 ผู้เข้าร่วมฯได้รบัทราบความรู้และประสบการณ์ของต่างประเทศ อาทิ OECD และ Engagement Australia  

 ผู้เข้าร่วมฯ ได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ตรงจากชุมชนชนบท ผ่านการศึกษาดงูานและการพูดคุย
กับชาวบ้านในบริบทจริง  

 ผู้เข้าร่วมฯ ได้พัฒนาความร่วมมือกับแหล่งทุนวิจัยและนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคคลากรของ
มหาวิทยาลัย  และการพัฒนางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

2. หลักสูตร “นักวิชาการเพือ่สังคม” 
Socially-engaged Scholarship for Academics 
เป็นหลักสูตรที่เน้นการเพิ่มทักษะของการทํางานวิชาการเพื่อสังคม  ผ่านการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริงตั้งแต่

การพัฒนาโจทย์ การเขียนข้อเสนอโครงการ การเก็บและรวบรวมข้อมูล  รวมถึงการวิเคราะห์และการเขียนบทความ  
โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและดําเนินงานร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น จํานวน 2 Module คือ 

 Module 1  แนวคิดและเครื่องมือการทํางานวิชาการ  
เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  
มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย  10 แห่ง  เข้าร่วมหลักสูตรรวม 12 คน 

 Module 2  การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการเขียนข้อเสนอโครงการ (Proposal)  
เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร  
โดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย  12 แห่ง  เข้าร่วมหลักสูตรรวม 12 คน 

 
ผลที่ได้รับ  

 ผู้เข้าร่วมฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของการทํางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับสังคมที่
สามารถปรับใช้กับภารกิจของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งหลักการ เทคนิค และวิธีการในการออกแบบ
กระบวนการ และเครื่องมือในการทํางานกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

 ผู้เข้าร่วมฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเข้าใจแนวคิดและมีทักษะพื้นฐานใน “การคิดอย่างเป็นระบบ”  ตลอดจน
สามารถพัฒนาร่างข้อเสนอโครงการได้อย่างเป็นระบบ 

 ผู้เข้าร่วมฯ ได้พัฒนาความร่วมมือกับนักพัฒนาชุมชนที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคคลากรของ
มหาวิทยาลัย  และการพัฒนางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
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  โครงการ “บทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านอาสาสมัครต่อ 

       สังคม” (Education Volunteer) 

สืบเนื่องจากสถาบันคลังสมอของชาติได้จัดทําโครงการการสร้างประสบการณ์

อาสาสมัครให้กับนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์

และส่ือสารสาธารณะเกี่ยวกับการเสริมสร้างงานอาสาสมัครสู่สังคม การสร้างพื้นที่เรียนรู้

การทํางานอาสาสมัครผ่านประสบการณ์ของหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านงานอาสาสมัคร 

และเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตแก่นิสิต

นักศึกษาผ่านการทํางานอาสาสมัครเพื่อสังคมทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ อันจะนําไปสู่การแสดงออกซึ่งความเอื้ออาทร ความมีน้ําใจอันดีต่อกัน

ในสังคม เกิดความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและของประเทศเพื่อน

บ้านมากขึ้น โดยสถาบันคลังสมองของชาติได้ร่วมริเริ่มกิจกรรมงาน “มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา : งาน

อาสาสมัครไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 1ขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 

2555 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันคลังสมองของชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 องค์กร ได้แก่ สํานักบัณฑิต

อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เครือข่ายจิตอาสา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สมาคมธรรมศาสตร์ และมูลนิธิอาสาสมัคร

เพื่อสังคม ซึ่งผลที่ได้จากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ดังกล่าวพบว่าสถาบันการศึกษามีประสบการณ์ทํางานอาสาสมัครในมิติ

ต่างๆเช่น การจัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา สร้างรายวิชาเลือกเสรี/วิชาบังคับเลือก/วิชาศึกษา

ทั่วไปหรือเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชาการเรียนการสอน หรือเปิดหลักสูตรเฉพาะในเร่ืองการพัฒนาบัณฑิตอาสาสมัคร 

เป็นต้น ซึ่งต่อมาสถาบันคลังสมองของชาติและองค์กรเครือข่ายได้ร่วมพัฒนาโครงการ “บทบาทสถาบันการศึกษา

ด้านอาสาสมัครต่อสังคม” ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านอาสาสมัครใน

สถาบันการศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้โลกและสังคมอันจะนําไปสู่การยกระดับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมาก

ยิ่งขึ้นต่อไป โดยในระยะแรกเน้นการสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อระดมความคิดเห็นจากประสบการณ์ทํางานของ

สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรด้านอาสาสมัคร  ตลอดจนการระดมความเห็นว่าด้วยการพัฒนากลไกและระบบ

สนับสนุนในระดับ ต่างๆ ผ่านการประชุมสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Education Volunteer workshop) 

อย่างต่อเนื่องในปี 2556 ที่ผ่านมา ได้แก่ 

1. คร้ังที ่1 ภาคอสิานตอนเหนือ เวทีวเิคราะห์แลกเปล่ียน“การเสริมสร้างคนรุ่นใหม่จากนักศึกษาถงึนัก
กิจกรรมทางสังคม....จะสานความร่วมมือกันอย่างไร” ในวันอาทิตยท์ี่  18 สิงหาคม 2556  หอ้งประชุม
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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2. คร้ังที ่2 ภาคอสิานตอนล่าง เวทีวิเคราะห์แลกเปล่ียน“การเสริมสร้างคนรุ่นใหม่จากนักศึกษาถึงนกั
กิจกรรมทางสังคม....จะสานความร่วมมือกันอย่างไร” ในวันเสาร์ที่  24 สิงหาคม 2556 ห้องดอกจาน 3 
คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี 

3. คร้ังที ่3 ภาคเหนือ โครงการสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้  ระดมความเห็น และสร้างความรว่มมือเรื่อง 
“การส่งเสริมการเรยีนรู้สังคม และจิตอาสา ในสถาบันอุดมศึกษา” ในวันพฤหัสบดีที่  29 สิงหาคม 
2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสํานักบริการวิชาการ(ยูนิเซิฟ)  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

4. คร้ังที ่4  ภาคใต้ โครงการสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้  ระดมความเห็น และสร้างความร่วมมอืเรื่อง 
“ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนงานอาสาสมัครในสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 19-20 กันยายน  2556 ณ 
โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอรเ์มด อ.เมอืง  จ.สงขลา  

โดยการจัดเวทแีลกเปล่ียนในครั้งที่ 1-4 เป็นการจัดงานบนความร่วมมือกับ “โครงการส่งเสรมิวัฒนธรรม

อาสาสมัครในสถาบันอุดมศึกษา” ภายใต้ชดุโครงการร่วมสร้างสังคมจิตอาสาของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซึ่งผลที่

ไดจ้ากการจดัเวทีดังกล่าวนั้น พบว่าสถาบันการศึกษามีการส่งเสริมงานอาสาสมัครในมิติต่างๆ เช่น การส่งเสรมิ

กิจกรรมนักศึกษา การบูรณาการอยูใ่นวิชาเรียน/รายวิชาศึกษาทั่วไปหรือเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชาการเรยีนการสอน

(รายวิชารากเหง้า มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร การบูรณาการในรายวิชาของคณะสถาปัตยกรรม มหาวทิยาลัยแม่โจ้) 

หรือเปดิหลักสูตรเฉพาะในเรื่องการพัฒนาบัณฑิตอาสาสมัครเป็นหลักสูตรตอ่ยอดหลังจบปรญิญาตรี (โครงการบัณฑิต

อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)์ เกิดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ (exchange Experience) ระหว่าง

อาจารยใ์นระดบัปฏิบัติการจรงิที่ได้นํากระบวนการทํางานอาสาสมัครเข้าไปสู่กระบวนการเรียนการสอนในส่วนของ

รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ เกิดความร่วมมือและขยายผลระหว่างหน่วยงานด้านอาสาสมัคร เช่น กลุ่มนวัตกรรมเยาวชน

เพื่อสังคม(YIY) ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ก่

นักศึกษา เป็นตน้ รวมทัง้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคล่ือนโครงการจากเวทีดงักล่าวคือ 1) ควรจัดเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมในทุกระดับ(ผู้บริหาร อาจารย์ นกัศึกษา และภาคประชาสังคม)

เพื่อรว่มหารอืประเด็นการขับเคล่ือนการทํางานและแนวทางการขับเคล่ือนงานอาสาสมัครร่วมกันอย่างต่อเนือ่งและ

เป็นองคาพยพ 2) การสร้างกลไกและระบบสนับสนุนเพื่อการหนุนเสริมการทาํงานซึ่งกันและกันใหเ้กิดขึ้นในแต่ละ

ระดับ 

5. คร้ังที่ 5 งาน“มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี 2 : “ทิศทางและกระบวนการสร้างพลเมือง
อาสาสมัครสู่สังคม” กําหนดจัดระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ. องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการการณ์โดยเน้นที่กระบวนการสร้างอาสาสมัครของหน่วยงานที่สนใจการทํางานอาสาสมคัรกบั
สถาบันการศึกษา การส่งเสริมความร่วมมือ ตลอดจนการพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนต่างๆ แต่ทั้งนี้
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อความไม่สะดวกปลอดภัยของสถานที่จัด
งานตลอดจนเครือข่ายองค์กรร่วมจัดเล็งเห็นถึงโอกาสของการแลกเปลี่ยนที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การจัดงานในสถานการณ์ปกติ จึงต้องเล่ือนการจัดงานออกไปในเดือนกันยายน 2557  
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ทั้งน้ี สถาบันคลังสมองของชาติซึ่งมีภารกิจหลัก 2 ประการ และเป็นโจทย์หลักของการทํางานคือ 1) ทํา

อย่างไรให้สถาบันอุดมศึกษาตอบสนองสังคมมากขึ้น และ 2) ทําอย่างไรให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

มากยิ่งขึ้น โครงการ “บทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านอาสาสมัครต่อสังคม” จึงเป็นหนึ่งในโครงการขับเคล่ือนการ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในระยะต่อๆ ไป และจากข้อค้นพบในเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ที่ผ่านมา การขับเคล่ือนแผนงานโครงการในระยะต่อไปนั้นจึงมุ่งเน้นการขับเคล่ือนโครงการใน 2 

รูปแบบ คือ 1) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และทบทวนกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง และ 2) จัดโครงการการ

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) เพื่อการหนุนเสริมและขับเคลื่อนพันธกิจ กลไก ระบบสนับสนุนให้เกิดขึ้น

อย่างเป็นรูปธรรมในระดับต่างๆมากขึ้น ตลอดจนการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กร/บุคคลในขับเคล่ือนพันธ

กิจสู่การปฏิบัติการจริงมากยิ่งขึ้นต่อไป 

ฉะนั้นสถาบันคลังสมองของชาติ  ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษวา Knowledge Network Institute of Thailand 

จึงมุ่งเน้นเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง Knowledge ด้านงานอาสาสมัครให้เป็น Network ระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรด้านอาสาสมัคเพื่อสังคมของไทย ใน

ความหมายของการเป็นศูนย์ประสานงานกลางด้านงานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 

ประเด็นที่จะจดัในคร้ังต่อไปคือ  
o โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “งานอาสาสมคัรในสถาบันการศึกษา: ขับเคล่ือนพันธกจิสู่การ

ปฏิบัติ”(Education Volunteer Workshop) ในเดือนเมษายน 2557  
o การพัฒนาเวปไซด์ www.educationvolunteer.com เพื่อการเป็นศูนยข์้อมูลข่าวสารและการ

ส่ือสารด้านงานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษาทั้งไทยและเทศต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

สัมมนาทางวิชาการ  
ครั้งท่ี 20 หัวข้อ “University Engagement with Society 
:  the  Australian  Experiences”  

 
สืบเนื่องจากการไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุม Engagement Australia ระหว่างวันที่ 14-

19 กรกฎาคม 2556 สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 20  “มหาวิทยาลัยไทยบน

เวทีโลก”  (20th Seminar Series : “Thai  Universities on the World Stage”)  หัวข้อ “University 

Engagement with Society: the Australian Experiences”  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 

08.00-16.00 น  เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่ดีจากการศึกษาดูงานและการเข้าร่วม

ประชุมของ Engagement Australia รวมทั้งเพื่อสร้างเวทีให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา และ

หน่วยงานให้ทุนวิจัย ได้อภิปราย แลกเปล่ียนแนวคิด และมุมมอง ในการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

สังคม และธุรกิจอุตสาหกรรมให้มากขึ้น  โดยมีวิทยากรทั้งจากประเทศออสเตรเลีย คือ Mr Andrew Smith 

จาก Swinburne University of Technology และวิทยากรจากประเทศไทย โดยวิทยากรในประเทศไทย 

สถาบันฯ ได้เชิญผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจํานวน 10  ท่านมานําเสนอส่ิงที่ได้เรียนรู้จากการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ 

อาทิเช่น ศ ดร วิจิตร ศรีสอ้าน ซึ่งเป็นผู้เปิดประเด็นในเรื่องพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมในประเทศไทย  แล้ว

เชิญผู้เข้าร่วมเดินทางท่านอื่นๆ มาเล่าประสบการณ์และส่ิงที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน อาทิเช่น  ศ ดร 

นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล นําเสนอกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น  รศ พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ นําเสนอ

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิกตอเรีย  ดร สีลาภรณ์ บัวสาย และ รศ นพ อํานาจ อยู่สุข นําเสนอกรณีศึกษาของ

มหาวิทยาลัย Swinburne University of Technology เป็นต้น  นอกจากนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการ

สัมมนาได้รับทราบถึงนโยบายในการสนับสนุนทุนในเรื่องพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม สถาบันฯ ได้เรียนเชิญ

ผู้บริหารของหน่วยงานสนับสนุนทุน 3 หน่วยงานคือ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย  และสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร มานําเสนอนโยบายในการจัดสรรทุนในประเด็น

ดังกล่าวด้วย 

การประชุมครั้งน้ีมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทั่วประเทศ จํานวน 90 คน ซึ่ง

ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก 

หัวหน้าภาค อาจารย์ บุคลากรของ สกว. สกอ. และ สวทน. 

ผลลัพธ์ที่สํ าคัญประการหนึ่ งหลังจากการประชุมค ร้ัง น้ีคือ  แนวความคิดในการจัด ต้ัง 

Engagement Thailand ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคล่ือนภารกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของ

ประเทศไทยให้เจริญรุดหน้าต่อไป  โดยมีการประชุมกลุ่มย่อยนําโดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 
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รศ.นพ อํานาจ  อยู่สุข และอธิการบดีมหาวิทยาลัยหลายแห่งและผู้บริหารระดับอื่นๆ จํานวน 11 ท่านเพื่อ

ปรึกษาหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเครือข่าย Engagement Thailand จากน้ัน  ศ ดร วิจิตร ศรีสอ้าน 

ได้นําเสนอแนวคิดดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ในช่วงบ่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนเห็นชอบและสนับสนุนการ

จัดตั้งเครือข่ายดังกล่าว 
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 ศึกษาดูงานต่างประเทศ   

ประชุม 2013 Engagement Australia Conference และการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย
ในประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับ Socially-engaged Scholarship ระหว่างวันที ่14-19 กรกฎาคม 2556 

จากการที่สถาบันฯ เปิดหลักสูตร ผู้บริหารงานวิชาการเพื่อสังคม (Socially-engage Scholarship) รุ่น 1-2 

ตั้งแต่เดอืนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และได้รับความสนใจจากผู้บรหิารมหาวทิยาลัยหลายแห่ง ดงันั้นเพื่อสนับสนุนให้ 

มหาวิทยาลัยไทยเห็นตัวอย่างทีด่ีในต่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการเพื่อสังคม เพือ่นําไปสู่การปฏิบัติ ในด้าน

การส่งเสริมการทํางานวิชาการร่วมกับสังคมของมหาวทิยาลัยไทยมากขึ้น  สถาบันฯ จงึได้จดัการเดินทางไปเข้ารว่มการ

ประชุมประจําปีของ Engagement Australia  (EA) ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการส่งเสริม สนบัสนุนและขับเคล่ือนงาน

วิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียใหด้ียิ่งขึ้น  ในระหว่างวันที่ 14-19 กรกฎาคม 2556 โดยมี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13 คน ซึ่งมีทั้งนายกสภามหาวิทยาลัย รองอธกิารบดี ผู้ชว่ยอธกิารบดี และผู้เข้าร่วมหลักสูตร SeS 

จากมหาวทิยาลัย 9 แห่งและหน่วยงานให้ทุน 1 แห่ง รวม 10 แห่ง  สําหรับการประชุมในปี 2013 นี้ EA ไดจ้ัดประชุม

ในหัว ข้อ “Next steps: Co-producing knowledge  for Social Impact” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 139 คน จาก 7 

ประเทศ ซึ่งการประชุมประกอบด้วยการนําเสนอกรณีศึกษา งานวิจัย และวธิีปฎิบัติที่ดใีนประเด็นมหาวทิยาลัยเพื่อ

สังคมตลอดจนการระดมสมองเรื่องแนวทางการสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้ engage กับสังคมมากขึ้น   

นอกจากน้ี ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 13 คนของไทย ยังได้ไปศึกษาดูงานหน่วยงานของรัฐวิคตอเรียคือ 

Department of State Development, Business and Innovation (DBI) และ มหาวิทยาลัย 5 แห่ง ใน

เมืองเมลเบอร์น ประเทศออสเตรเลีย คือ Australian Catholic University (ACU), University of 

Melbourne, University of Victoria, Swinburne University of Technology และ La Trobe University 

ซึ่งผู้เข้าร่วม ได้ศึกษา เรียนรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์กับหน่วยงานดังกล่าวทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

ภารกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม เช่น ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานวิชาการเพื่อสังคม  กรณีศึกษาการทํางาน

ร่วมกับชุมชน อุตสาหกรรม ตลอดจนการบูรณาการงานวิชาการเพื่อสังคมกับการเรียนการสอน และประเด็น

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การบริหารจัดการ การปฏิรูปหลักสูตร และการระดมทุน เป็นต้น   

ผลที่ได้รับ  

ผู้เข้าร่วมฯ นอกจากได้รับทราบประเด็นหลักที่มีการนําเสนอ ถกเถียง และอภิปรายในการประชุมครั้งนี้แล้ว 

ยังมีโอกาสได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กับ Board ของ Engagement Australia ในการบริหารหน่วยงาน

กลางและดําเนนิกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานวิชาการเพื่อสังคม รวมทั้งได้แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ตรงจาก

การศึกษาดงูาน และลงพื้นที่การบรกิารวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย 5 แห่งใน Melbourne ซึ่งนําไปสู่การ

พัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย ซึง่หลังจากกลับมาประเทศ
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ไทยแล้ว มีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยบางแห่ง  เช่น มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เดนิทางไปสร้างความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ไปเยีย่มชม โดยเฉพาะในด้านพันธกจิมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม  อีกดว้ย 

นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังไดจ้ัดการสัมมนาทางวชิาการ ครัง้ที่ 20 หัวข้อ “University Engagement with 

Society:   the  Australian  Experiences” ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อื่นๆ ที่ไม่ไดร้่วมเดินทาง ได้รับทราบแนวคิด วธิีปฏิบัติที่ดี ตลอดจนความเคล่ือนไหว และแนวโน้มของพันธกจิ

มหาวิทยาลัยเพือ่สังคมของต่างประเทศ  รวมทัง้ส่งเสริมให้มกีารแลกเปล่ียนทศันะ เน้นย้ําความสําคัญ และหา

แนวทางในการพัฒนาพันธกจิน้ีของประเทศไทยใหก้้าวหน้ายิง่ขึ้น ซึ่งแนวคิดในการจดัตั้งเครอืข่าย Engagement 

Thailand เป็นตัวอย่างหน่ึงที่ได้จากการไปศึกษาดูงานครั้งนี ้
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 “Professional Academic Development, University Social Enterprise, and Student 
Entrepreneurship in the U.K.” ระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน 2556 
 

จากการที่ประเทศสหราชอาณาจักร มกีารเปล่ียนแปลงนโยบายด้านการศึกษา การวจิัย และการบรกิาร

วิชาการอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปและเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแขง่ขันของมหาวทิยาลัยในเวทีโลกโดยการพัฒนาคุณภาพของมหาวทิยาลัยทั้งในด้านการเรยีนการ

สอน การวจิัย การบริการสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การดําเนนิกิจการเพือ่สังคม (Social enterprise) โดยในด้านการ

เรียนการสอนน้ัน สหราชอาณาจักรได้ให้ความสําคัญกับการพฒันาคุณภาพอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเปน็อย่างยิง่ มี

การกําหนดกรอบมาตรฐานคุณลักษณะของอาจารยท์ี่พึงประสงค์ที่เรียกว่า  UK Professional Standards 

Framework (UKPSF) แล้วส่งเสริมให้มหาวทิยาลัยต่างๆ จดัหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนใน

มหาวิทยาลัย  พัฒนาคุณภาพของหลักสูตร และออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ตามรายละเอียดที่กาํหนดไว้ใน

กรอบ UKPSF นี้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตต่อไป ในการน้ี สถาบันฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “The 

UK Professional Standards Framework (UKPSF) for Teaching and Supporting Learning in the UK Higher 

Education and the Implication to Thailand”ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2556  เพือ่เผยแพร่ความรู้ความ

เข้าใจเกีย่วกับUKPSF แก่ผู้บริหารมหาวทิยาลัยและอาจารย์ผู้สอนในมหาวทิยาลัย และเพื่อหารือความเป็นไปได้ในการ

ร่วมมือกับ HEA  เพื่อการรับรองคุณภาพผู้สอนในมหาวทิยาลัยไทย  โดยมีผู้เขา้ร่วมการประชุมทั้ง 22 คน ซึ่งมีทั้ง

อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ โดยผู้เข้ารว่มการประชุมเห็นความสําคัญ

ของการรับรองคุณภาพผู้สอนในมหาวิทยาลัยเป้นอย่างยิง่ ส่วนในด้านการดําเนินกิจการเพื่อสังคม (Social enterprise) 

นั้น สถาบันคลังสมองของชาติ รว่มกับ British Council Thailand และสํานักงานส่งเสริมกจิการเพื่อสังคมแห่งชาติ ได้จัดการ

สัมมนาวิชาการในหัวข้อ "A Socially Enterprising University” ขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เพื่อนาํเสนอความรู้และ

กรณีศึกษาเกี่ยวกับ Social Enterprise ในบริบทของมหาวิทยาลัยในประเทศองักฤษ ซึง่มีผู้เขา้ร่วมประชุม 130 คนซ่ึง

ประกอบดว้ย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการสภามหาวทิยาลัย อธกิารบด ีผู้บริหารมหาวทิยาลัย 

หน่วยงานกําหนดนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง อาจารย์ นักวิชาการ นกัวิจัย และนกัการศึกษา  
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จากการสัมมนาทั้งสองครั้ง พบว่าผู้เข้ารว่มกิจกรรมให้ความสนใจในประเด็นการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และ

กิจการเพือ่สังคม เป็นอย่างมาก และเสนอใหส้ถาบันฯ จัดกิจกรรมไปศึกษาดงูานเกีย่วกับการรับรองคุณภาพผู้สอนของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งการดําเนนิกิจการเพือ่สังคมในประเทศสหราชอาณาจักรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในประเด็น

ดังกล่าว รวมทั้งได้เห็นตัวอย่างจริง ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการนํามาประยุกตใ์ช้ในบริบทของประเทศไทยต่อไป  

สถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษที่มีความโดดเด่นใน

ประเด็นดังกล่าว  4 มหาวิทยาลัย คือ University of Northampton, Oxford University and Said Business 

School, Aston University, และ University College London และหน่วยงานทางด้าน กิจการเพื่อสังคม 3 

หน่วยงาน คือ Goodwill Solution, Oxford Hub, National Association of College and University 

Entrepreneur (NACUE) ในระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน 2556 โดยมีผู้ร่วมเดินทาง 28 คนจาก 15 มหาวิทยาลัย/

หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมการ

เรียนการสอน และผู้บริหารระดับอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย   ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แลกเปล่ียน

ความรู้ ประสบการณ์ วิธีปฏิบัติ และสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน คุณภาพอาจารย์ และ 

Social Enterprise ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรอย่างกว้างขวาง 

ผลที่ได้รับ 

 การศึกษาดงูานครั้งนี้ ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งในหลายๆ ดา้น และนําไปสู่ความร่วมมือ
ทันทรีะหว่างมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เช่น  

o การลงนามใน MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ กับ University of 
Northampton ในด้าน Social Enterprise และ Fashion Design   

o ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนผู้เชี่ยวชาญระหว่างมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กับ Aston University ในประเด็นการเรยีนการสอน    

 ในระดับคณะ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็มกีารนําแนวคิดดา้น UKPSF, Social Enterprise, 
Student entrepreneurship มาประยุกต็และบูรณาการในหลักสูตรทัง้ในระดับ
มหาวิทยาลัย  คณะ และวิชาที่ตนรับผิดชอบ เช่น   

o มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นําแนวคิดเรือ่ง UKPSF ไปปรับใชก้ับการพฒันา
บุคลากรสายการสอนของมหาวิทยาลัย 

o จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นาํแนวคิดเรื่อง Social enterprise ไปบูรณาการกับ
วิชาการออกแบบทางด้านวิศวกรรมโดยเพิ่ม design thinking เข้าไปใน spec ของ
การออกแบบ 

o มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ได้นําแนวคิดเรือ่ง Social enterprise และ 
student entrepreneurship มาบูรณาการกบัวิชา general education 7 วิชา 



37 

o มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไดน้ําแนวคิดเรื่อง CDIO มาบูรณาการ
กับการเรยีนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

o มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นําแนวคิดเกี่ยวกับ Student Mentoring ไปปรับใช้ในการ
ดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เป็นต้น 

 ได้บทความ“อุดมศึกษาองักฤษ: สะท้อนความคิดจากการดงูาน” เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ 

พานิช ซึ่งจัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร ่

 ผู้เข้าร่วมการเดนิทาง ได้สร้างเครือข่ายความรว่มมือทางวิชาการระหว่างกัน เช่น 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ได้จัดกจิกรรม Reflection การศึกษาดูงานครัง้นี้ เมื่อวันที่ 5 

พฤศจิกายน 2556 โดยมีตัวแทนจากมหาวทิยาลัยต่างๆ เข้ามาร่วมกจิกรรมจํานวน 11 ท่าน 

นอกจากนี้ ยังมคีวามร่วมมือในด้านการแลกเปล่ียนวิทยากรระหว่างผู้เข้าร่วมการเดินทาง

อย่างตอ่เนื่อง เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เรยีนเชิญ ผู้ร่วมเดินทางจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ีและมหาวิทยาลัยศรีปทุม ไปเป็นกรรมการตัดสินการประกวด

โครงการของนักศึกษา รวมทั้งไปเป็นวิทยากร รับเชิญในหัวขอ้ต่างๆ ซึง่จะบงัเกดิผลดีกับ

นักศึกษาในการเรียนรู้ต่อไป 

 สถาบันคลังสมองของชาติ มพีนัธมิตรในประเทศสหราชอาณาจักรเพิ่มมากขึน้ ทั้งที่เป็น

มหาวิทยาลัย สมาคมทางวิชาการ และหน่วยงานและบริษัททีไ่ม่หวังผลกําไร  ซึ่งเป็นผลดีต่อ

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวทิยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพฒันาการเรียนการสอน และการดําเนินกิจการเพื่อสังคม 
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 โครงการนโยบายเกษตร 
 สาํนกัประสานงานชดุโครงการ 

“งานวิจยัเชงินโยบายการเกษตร 

และเสริมสรา้งเครือขา่ยงานวิจยัเชงินโยบาย” 

 

 จากสถานการณ์แรงกดันทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่ง

สร้างฐานองค์ความรู้เชิงนโยบายและแนวทางในการจัดการ เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงผลกระทบและสามารถนํา

ข้อความรู้ไปใช้ให้เกิดกระบวนการปรับตัวทั้งในระยะส้ันและระยะยาว  การจัดทําชุดโครงการประสานงานฯ จึงเป็น

การสร้างฐานข้อความรู้เรื่องเศรษฐกิจข้าวไทยและพัฒนาชุดฐานความรู้เชิงนโยบายการเกษตรโดยเฉพาะนโยบายข้าว 

พร้อมกับขยายฐานข้อความรู้จากโครงการวิจัยภายใต้ความดูแลให้ไปสู่เวทีสาธารณะและสังคม ทั้งในรูปของการ

จัดสร้างเอกสารทางวิชาการ จดหมายข่าว และการจัดเวทีวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะ

ของการเป็นเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เชื่อมต่อกันในวงกว้าง อีกทั้งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งนักวิจัยรุ่น

ใหม่เชิงนโยบายเกษตร และเครือข่ายกับนักวิจัยอาวุโสเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

 สถาบันคลังสมองของชาติได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการ

ดําเนินงานสํานักประสานงานชุดโครงการงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสํานักประสานงานชุด

โครงการฯ ดังกล่าว ได้ยกระดับช่วยสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับงานวิจัยเชิงนโยบายตลอดห่วงโซ่ ทั้งในมิติงานวิจัยต้นน้ํา 

กลางนํ้า และปลายนํ้า ที่ได้ผนวกการจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพเข้ากับการประสานงานเพื่อให้สังคมได้ใช้ผล

การศึกษาของงานวิจัยด้านนโยบายเกษตรให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด  

 โดยมีวงเงินงบประมาณ 4,582,100 บาท ระยะเวลาดําเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

2558 

วัตถุประสงค ์

1. ระบุโจทย์วิจัยสําคัญของประเทศจากฐานการเกษตรเพื่อติดตามสถานการณ์สําคัญในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อ
สังคมในวงกว้าง 

2. สร้างฐานองค์ความรู้งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและนโยบายการเกษตรและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรไทยและประชาคม
การค้าเสรีอาเซียน ตลอดจนการวิเคราะห์เชิงนโยบาย  

3. เชื่อมโยง International Research  community โดยการสร้างเวทีสาธารณะและเครือข่ายความรู้ให้กับ
ประชาคมที่เกี่ยวข้องทั้งประชาคมภายในประเทศและประชาคมระหว่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการนํา
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ประเด็นปัญหาที่เกิดกับประชาคมและภาคการเกษตรของไทย ในอนุภูมิภาคหรือในภูมิภาคต่างๆที่อาจเกี่ยวข้อง 
แล้วนํามาประมวลต่อยอดขึ้นเป็นโจทย์วิจัย  

4. จัดทําข้อสังเคราะห์เชิงวิชาการ เพื่อส่ือสารเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทีถู่กตอ้งต่อสังคม 

 

 

กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 

  

สํานักประสานงานชุดโครงการ งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร

และเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชงินโยบาย 
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 โครงการจัดทําภาพอนาคตและยุทธศาสตร์ 
 อุดมศึกษาสาขาเกษตร ปี 2564 
 

 ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งการแข่งขันทางการค้าในภาคการเกษตร  เงื่อนไข/ข้อบังคับ
การค้าระหว่างประเทศ  ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ความเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ นโยบายทาง
การเกษตรและการศึกษาของรัฐ  และค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่ไม่สนใจก้าวเข้าสู่อาชีพทางการเกษตร  ล้วนแต่กระทบ
ต่อการกําหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาสาขาเกษตรในอนาคตทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา  
รวมถึงการบริการวิชาการ  สถาบันคลังสมองของชาติ จึงจัดทํา “โครงการจัดทําภาพอนาคตและยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาสาขาเกษตร ปี 2564” ขึ้น  เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและจัดทํายุทธศาสตร์ของการศึกษาสาขาเกษตรของ
ประเทศไทย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้  โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสภา
คณบดีสาขาการเกษตร  
 
วตัถปุระสงค ์

 ฉายภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาการเกษตร ปี 2564  ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ อันจะนําไปสู่การ
เตรียมการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ภาพรวมของอุดมศึกษาไทย สาขาการเกษตร (บนฐานของสภา
คณบดีสาขาการเกษตร) เพื่อการบริหารจัดการทั้งในด้านการลดผลกระทบและการปรับตัวเพื่อให้ทันกับ
ความเป็นพลวัตของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อไป 

 สร้างเครือข่ายของเวทีความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในการจัด
การศึกษาสาขาการเกษตร 

 
ผลการดําเนินงานท่ีผา่นมา 
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 ทบทวนสถานการณ์ของการศึกษาสาขาเกษตรของไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า ในระยะแรกมีความ
เชื่อมโยงกันระหว่างการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศขณะนั้นที่มุ่งสู่ภาคการเกษตร  และมุ่งการพัฒนากําลังคนในระดับอุดมศึกษา
เพื่อตอบสนองต่อภาครัฐและมีการขยายตัวของสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  แต่เมื่อบทบาท
ของภาคการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศถูกแทนที่ด้วยภาคอุตสาหกรรมและบริการ  ประกอบกับความ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี  ส่งผลให้การศึกษาสาขาเกษตรถูกลดความสําคัญลง  จํานวนผู้เรียน
ลดลง  และการผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษามุ่งสู่ภาคเอกชนเป็นหลัก  

 ทบทวนประสบการณ์อุดมศึกษาสาขาเกษตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 8 แห่งทั้งด้านการเรียนการ
สอน  การวิจัย  และการมีส่วนร่วมกับสังคม ซึ่งติดอันดับ QS World University Rankings by Subject 
2013 ได้แก่ University of California – Davis, Texas A&M University, Cornell University, Swiss 
Federal Institute of Technology Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, University of Reading  สหราช
อาณาจักร, Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์, University of Tokyo และ Kyoto 
University ในประเทศญี่ปุ่นพบว่า  ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาต่างมีการปรับตัวจากความเปล่ียนแปลงของ
ภายนอก  โดยเฉพาะการได้รับอิทธิพลจากการจัดสรรงบประมาณของรัฐที่ลดลงในสหรัฐอเมริกา และความ
ต้องการทักษะของตลาดแรงงานที่เปล่ียนไป 

 

 พิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และในระดับประเทศที่มี
ผลกระทบต่ออุดมศึกษาสาขาเกษตรในอนาคตทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) และด้านนโยบาย (Policy)  
พบว่า แรงผลักดัน (Driving Forces) ที่ส่งผลต่ออนาคต ได้แก่ นโยบายรัฐ  สภาพเศรษฐกิจ ความต้องการ
ของผู้บริโภค การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศ ปัจจัยการผลิต/กระบวนการผลิต ความ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ค่านิยมทางการศึกษา ความต้องการในการเรียนรู้ทาง
การเกษตรของสังคม และความต้องการกําลังคนของภาคการเกษตร  

 รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาสาขาเกษตรเกี่ยวกับแนวโน้ม ปัจจัยผลักดัน  
ความไม่แน่นอน และภาพอนาคตของอุดมศึกษาสาขาเกษตร  โดยได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
รวบรวมข้อมูล จํานวน 4 ครั้งใน 4 ภูมิภาคหลักของประเทศ รวมถึงการประชุมกลุ่มเฉพาะกิจ (Focus 
Group) ในหลักสูตร Tropical Agricultural Program ของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
การประชุมเชิงปฏิบัติการอีก 2 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและเพื่อจัดทําประเด็นกรอบยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ใน 10 ปีข้างหน้า รวมทั้งหมดมีการจัดประชุม 7 ครั้ง มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
ร่วมประชุมกว่า 250 คนจากทุกภาคของประเทศ 

 วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า (Scenario) ที่มีความน่าจะเป็น 
(Plausible) มีจํานวน 4 ภาพ บนแกนหลัก 2 แกนที่สะท้อนถึงความไม่แน่นอนในอนาคตคือ 1) แกนแนวตั้ง
เป็นทิศทางการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalized) หรือ
ตอบสนองภายในประเทศ (Localized) 2) แกนแนวนอนเป็น นโยบายของรัฐที่อาจเป็นบวกหรือเป็นลบคือ  
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ความเป็นเลิศทางวิชาการ  โดยการสนับสนุนจากรัฐการ
เรียนการสอนมีอัตลักษณ์ ท่ามกลางประชาคมอาเซียน  

 
 
 
 
 
 
 

(3) กลับท้องทุ่ง มุ่งท้องถิ่น เป็นภาพของการเผชิญหน้ากับ
แรงกดดันของอุดมศึกษาสาขาเกษตร และการปรับตัว
เพื่อการดํารงอยู่ร่วมกับพันธมิตร โดยงานบริการ
วิชาการ/วิจัยตอบสนองเกษตรกรภายในประเทศ  
 
 
 
  

 
 

(4) สนองรัฐ พัฒนาประชานิยม ภาพของการดํารงอยู่ของ
อุดมศึกษาสาขาเกษตรในสถานภาพเช่นเดิม ด้วยการ
อุดหนุนและสนับสนุนจากรัฐบาล โดยมีความใกล้ชิดกับ
เกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศอย่างมาก ซึ่ง
ตอบสนองต่อนโยบายประชานิยมของรัฐ 
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พัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสงัคม  
                      (Engagement Thailand) 
             

จากการที่สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดกิจกรรมพาผู้แทนของมหาวทิยาลัยและหน่วยงาน รวม 13 ท่าน

จาก 10 สถาบัน ไปศึกษาดงูานมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศออสเตรเลียและเข้าร่วมประชุม 2013 Engagement 

Australia  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะทําให้ผู้บรหิารที่ร่วมเดินทางได้รับทราบความรู้ แนวคิด 

หลักการ วิธีปฏิบัติที่ดี ตลอดจนประสบการณ์จากการศึกษาดงูานและการเข้าร่วมประชุม 2013 Engagement 

Australia แล้ว ผู้ร่วมเดินทางยงัเกดิแรงบันดาลใจในการจดัตัง้เครือข่ายในลักษณะเดียวกับ Engagement Australia 

ขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้ ได้มกีารประชุมกลุ่มยอ่ยของผู้สนใจในเรื่องนี้จํานวน 11  ท่าน ซึ่งประกอบดว้ย ศ ดร วิจติร 

ศรีสอ้าน  ศ นพ วิจารณ์ พานชิ ดร กรี์รตัน์ สงวนไทร  รศ อํานาจ อยู่สุข  และ ดร สีลาภรณ์ บัวสาย เป็นต้น เพื่อ

ปรึกษาหารอืเรือ่งความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเครือข่ายนี้ ในวนัเดียวกับการสัมมนาครั้งที่ 20 คือวันที่ 30 ตุลาคม 

2556 ของสถาบันคลังสมองของชาติ หวัข้อ “University Engagement with Society:   the Australian 

Experience” ซึ่งเป็นกจิกรรมต่อเน่ืองจากการศึกษาดูงานดงักล่าว โดยมีผู้บริหารจากมหาวทิยาลัยอื่นๆ  เข้าร่วม

จํานวน 90 ท่าน 

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการจดัตั้งเครือข่ายในลักษณะเดยีวกับ Engagement Australia  และเสนอให้

เรียกเครือข่ายนีว้่า Engagement Thailand  เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจมหาวิทยาลัยตอ่สังคมให้

ดําเนินไปอย่างมียุทธศาสตร์และเกิดประโยชน์สูงสุด   รวมทัง้มอบหมายให้สถาบันคลังสมองของชาติจัดประชุม

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดยเชิญชวนมหาวทิยาลัยทีเ่ข้าร่วมศึกษาดงูานทีป่ระเทศ

ออสเตรเลีย ประเทศสหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการสัมมนาครั้งที่ 20 นี้มารว่มให้ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และการดําเนินงาน

ของเครือข่ายดงักล่าวตอ่ไป 

การประชุม Engagement Thailand คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  

การประชุม Engagement Thailand ครั้งที่ 1 นี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 34 ท่าน ประกอบดว้ย นายกสภา

มหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดี  รองคณบดี  

อาจารย์ ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการหน่วยงาน จากมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 28 แห่ง ทั้งมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ  มหาวิทยาลัยของรัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน ตลอดจนหน่วยงาน

อิสระอีกหนึง่หน่วยงาน  โดยทีป่ระชุม ได้เรยีนเชิญ ศ. ดร. วิจติร ศรีสอ้าน เปน็ประธานที่ประชุม โดยที่ประชุม
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เห็นชอบกับการจัดตั้งเครือข่าย Engagement Thailand ตามแนวทางของประเทศออสเตรเลีย และมอบหมาย

สถาบันคลังสมองของชาตเิป็นหน่วยประสานงานชั่วคราวเกี่ยวกับการจัดตั้งเครือข่าย Engagement Thailand 

นอกจากนี้ ยงัเห็นชอบกับการจัดทําข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Proposal) เพื่อเสนอตอ่ที่

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อการรับรองและสนับสนุนเครือข่ายนี้ต่อไป ซึง่  ทปอ. จะมีการประชุม

ครั้งต่อไปในปลายเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 ดังนัน้เพื่อให้การยกร่างข้อเสนอโครงการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ทันท่วงที ที่ประชุมเห็นชอบให้มกีารจดัตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการยกร่างขอ้เสนอโครงการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน 

11 ท่าน จากมหาวิทยาลัยทุกประเภททัง้ มหาวิทยาลัยในกํากับของรฐั มหาวิทยาลัยของรัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

มหาวิทยาลัยราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อให้คณะทาํงานพิจารณาจดัทําขอ้เสนอโครงการตอ่ไป 

คณะทํางานไดป้ระชุมปรึกษาหารือและร่วมกนักําหนดประเดน็ต่างๆ ที่ควรมีในข้อเสนอโครงการ รวมทัง้กรอบแนวคิด

ว่าควรเป็นข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร์  ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อนําเสนอ ทปอ. ใหร้บัทราบ/เห็นชอบเพื่อการส่งเสรมิ

สนับสนุนต่อไป โดยเห็นพ้องกนัว่าข้อเสนอโครงการน้ีไม่ควรมีรายละเอียดมากนัก แต่ต้องช้ีให้เห็นถึงความใหม่ และ

การสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง จากระบบเดิม ควรมีความเป็นวิชาการ สร้างองค์ความรู้ใหม่ วิธีปฏิบัตแิบบใหม่

แก่ชุมชนสังคมด้วย รวมทัง้เนน้การสร้างพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership) ทั้งนีรู้ปแบบในระยะแรกคือ ให้ สถาบัน

คลังสมองของชาติเป็นหน่วยประสานงานช่ัวคราว แล้วให้มหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครมาเข้ารว่มเป็นสมาชิก หลังจาก

นั้น หาก ทปอ. รับหลักการ ก็อาจจะตั้งหนว่ยประสานงานเป็นการถาวรต่อไป   

การประชุมคณะทํางานยกร่างข้อเสนอโครงการ Engagement Thailand Initiatives  เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 
12  ธันวาคม 2556 
 

จากกรอบแนวคิดที่กําหนดโดยคณะทํางานเมือ่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ที่เน้นความใหม่ และการสร้าง
การเปล่ียนแปลงบางอย่าง จากระบบเดิม รวมทั้งการเพิ่มความเป็นวิชาการ สร้างองค์ความรู้ใหม่และวิธีปฏิบัติแบบ
ใหม่แก่ชุมชนสังคมด้วย โดยมีคําสําคัญคือการสร้างพันธมติรและหุ้นส่วนนั้น  ฝ่ายเลขานุการได้ยกร่างข้อเสนอ
โครงการจัดตัง้ Engagement Thailand ซึ่งประกอบดว้ยรายละเอียด 3 ส่วนคือ  

 
ส่วนที่ 1 ส่วนบทนําและขอ้เสนอ ซึ่งประกอบด้วย 4 หัวขอ้ย่อย คือ  
1.1 ที่มาและความสําคัญของการจัดตั้งเครอืข่าย Engagement Thailand  
1.2 ประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งในระดบัระดับชาติและระดับนานาชาติ ระดับมหาวทิยาลัย และระดับบุคคล 
1.3 กรอบแนวคิดพนัธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม   ซึ่งเน้นว่าเป็นจดุเปล่ียน (transition) ของงานบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยซึง่ได้ดําเนินการมาแล้วในอดีต ไปสู่การทํางานรว่มกับภาคีในพืน้ที่ (engagement) ที่เข้มข้น จริงจัง 
และหวังผลที่จะตอบปัญหาของชุมชนหรือสังคมเฉพาะที่ได้อยา่งถกูต้องและแม่นยํามากขึ้น พนัธกิจนี้จะส่งเสริม
ให้เกิดความรว่มมืออย่างแท้จรงิของทกุภาคส่วนทั้งในระดับมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง และระดับมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลัย นอกจากนี้ พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมยังเป็นการเช่ือมโยงระหว่างพนัธกิจ
หลักทกุพันธกิจของมหาวิทยาลัยเข้าดว้ยกันอยา่งมียุทธศาสตรแ์ละเป็นระบบมากขึ้น   
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1.4 ข้อเสนอตอ่ที่ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย   
เสนอให้ ทปอ. สนับสนุนการจดัตั้ง Engagement Thailand เป็นองค์กรกลางในลักษณะเครือข่าย เพือ่เป็นศูนย์

ประสานงาน ส่งเสริม และใหบ้ริการแก่มหาวทิยาลัยที่สนใจ ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนในกลุ่ม 

ทปอ. ต่างๆ และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของเครอืข่ายนี้ 

 
ส่วนที่ 2 รูปแบบการดําเนินงานของ Engagement Thailand  ซึ่งประกอบด้วย 2 หัวขอ้ย่อย คือ  
2.1 รูปแบบการดําเนินงานของ Engagement Thailand  ซึ่งจะเป็นเครอืข่ายความร่วมมือของมหาวทิยาลัยทุก

ประเภทในประเทศไทยที่มีวัตถปุระสงค์ในการหนุนเสริมพันธกิจมหาวทิยาลัยเพื่อสังคมของประเทศไทยใหม้ี
ความเจริญรุดหน้าทั้งในเชิงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การบูรณาการกับภารกจิหลักของมหาวทิยาลัย การพฒันา
อาจารย์และนักวิจัย การเรียนรูข้องนิสิตนักศึกษาต่อสังคมรอบด้าน และการสร้างความรว่มมืออย่างยั่งยืนกบั
ภาคชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม โดยจะดําเนินการในรูปแบบสมาชิกโดยสมัครใจ 
มีการเสียค่าสมาชิกรายปี และมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กาํหนดทิศทางและนโยบายในการขับเคล่ือนพนัธกิจ
นี้ให้บรรลุผล 

2.2 สถานะ วัตถุประสงค์ และบทบาทของ Engagement Thailand    ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยในระยะที่ 1 เป็น
รูปแบบเครือข่ายโดยเก็บค่าสมาชิก โดยมีสถาบันคลังสมองของชาติเป็นหน่วยประสานงานชัว่คราว ในระยะที่ 2 
อาจจดทะเบียนเป็นสมาคม/นิตบิุคคลรูปแบบอื่น ทั้งนี้ สมาชิกของเครือข่ายจะเป็นผู้กําหนดนโยบาย เป้าหมาย 
การดําเนินงาน และกิจกรรมของเครือข่ายร่วมกัน 

 
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก เป็นตัวอยา่งการดําเนินงานในเรือ่งนี้จากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และ 
สหราชอาณาจกัร 
 
ทั้งน้ี ร่างข้อเสนอโครงการจัดตัง้เครือข่าย Engagement Thailand ดังกล่าว จะนําเสนอต่อทีป่ระชุมใหญใ่นวนัที่ 29 

มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาและเห็นชอบก่อนนําเสนอต่อทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) ในตน้เดือน

กุมภาพันธ์ปี 2557 ต่อไป 
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