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 สถาบันคลังสมองของชาติ จัดตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2546 

เพื่อทําหน้าท่ีประสานผู้เช่ียวชาญจากหลากหลายสาขาและหลากหลายองค์กรท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ ให้มาร่วมกันศึกษาวิจัยในประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  โดยมีคณะกรรมการบริหารกํากับดูแล 

 ในปี 2552 คณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติได้มอบนโยบายให้สถาบันฯ

มุ่งเน้นการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้ตอบสนองกับสังคมมากขึ้น และเพิ่มคุณภาพบัณฑิตใน

ปีเดียวกัน สถาบันฯ ได้ริเร่ิมโครงการจัดตั้งสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย  เพื่อสนับสนุน

สภามหาวิทยาลัยต่างๆ ให้มีความพร้อมสําหรับความรับผิดชอบท่ีเพิ่มมากขึ้น   

 ปัจจุบัน สถาบันฯ ดําเนินกิจกรรมวิจัย ฝึกอบรม จัดสัมมนาและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยได้รับการสนับสนุน

งบประมาณบางส่วนจากมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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  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 2557 
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
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บริบทโลก 
  ศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมนานาชาติ  “2014 International Sustainable Campus Network 
(ISCN) Conference” วันที ่1-6 มิถุนายน 2557 ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 ศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ “2014 Engagement Australia Conference: Engage 
and Innovate for Sustainability” วันที ่19-26 กรกฎาคม 2557 ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 
 ศึกษาดูงาน “University Engagement for Regional Development in the U.K.” ระหว่างวันที่ 
4-10 ตุลาคม 2557 ณ ประเทศสหราชอาณาจักร  
 เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานชุมชน “Asia Engage Conference 2014: Innovation and 
Creativity: Collaborating with communities to tackle problems across ASEAN, Asia and 
Beyond” ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
  เข้าร่วมประชุม  “NCCPE National Engage Conference 2014: Captivating places; 
captivating ideas; Captivating people: unlocking the potential of curiosity-driven 
engagement” ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557 ณ ประเทศสหราชอาณาจกัร 
 

การหนุนเสริมมหาวิทยาลัย 
   หลักสูตรการกํากับดูแล 
 หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (University Governance Programme : UGP)  
 หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ (Faculty Governance Programme : FGP) 
 หลักสูตรการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย (University Risk Management : URM) 
   หลักสูตรการบริหารจัดการ 
 หลักสูตรคณบดีเพื่อการเปล่ียนแปลง (Deans for Change : DFC) 
 ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี “Excellence Initiative and Dual 
Education” วันที ่3-10 พฤษภาคม 2557 ณ กรงุเบอร์ลิน 
   หลักสูตรภารกิจต่อสังคม 
 หลักสูตรผู้บริหารงานวิชาการเพื่อสังคม (Socially-engaged Scholarship for Executive - SeS) 
และหลักสูตรนักวิชาการเพือ่สังคม (Socially-engaged Scholarship for Academics - SeA) 
 โครงการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal) 
   หลักสูตรการเรียนการสอน 
 หลักสูตรการเรยีนการสอนสําหรบันกัศึกษา Gen Z (Teaching and Learning for Generation Z) 
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การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 โครงการนโยบายเกษตร (Agricultural Policy Research) 
 โครงการบทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านอาสาสมัครต่อสังคม (Education Volunteer) 
 สัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลกครั้งที่ 22 และ 23 
“การจัดอันดับมหาวิทยาลัยยคุใหม่ : From Green University to Sustainable Campus”   
Event 1 : Green Campus Workshop วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557   
Event 2 : Preparation for UI GreenMetric World University Ranking” วันที่ 22 เมษายน 2557    

โครงการให้คําปรึกษามหาวิทยาลัย (In-house consultancy)  
  สถาบันฯ ร่วมออกแบบหลักสูตรและกระบวนการตามความต้องการของแต่ละมหาวิทยาลัย

โดยเฉพาะและดําเนินกิจกรรม ณ สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เพื่ออํานวยความสะดวกแก่บุคลากรใน
การเข้าร่วม และลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย  
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   ศึกษาดูงานต่างประเทศ   
การพัฒนามหาวิทยาลัยสูค่วามย่ังยืน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยและเข้าร่วมประชุมนานาชาติ “2014 International 
Sustainable Campus Network (ISCN) Conference”  
  

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดกิจกรรมเข้าร่วมประชุมประจําปี 2014 ของ International Sustainable 

Campus Network (ISCN) : Pushing Boundaries: Leveraging collective action for global impact ซึ่งจัดโดย 

Harvard และ MIT ที่เมืองแคมบริดจ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งศึกษาดูงานด้าน Sustainability ของหน่วยงาน 3 แห่ง 

ในนครบอสตันคือ City of Boston, Boston Properties: Atlantic Wharf และ Boston University  โดยมีผู้ร่วมเดินทาง 

13 ท่าน ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี จากมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ทั้งนี้ การประชุมของ ISCN ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 100 

คน จาก 34 ประเทศ  

ผล/บทเรียนที่ได้รับจากการเขา้ร่วมประชุมและศึกษาดูงานครัง้นี้ คือ  

1) ได้รับรู้การตื่นตัวและความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของมหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับโลกในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม

และ Climate Change โดยมหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้ก้าวผ่าน Green campus มาแล้ว และกําลังขยายขอบเขตการ

ทํางานเพื่อช่วยเหลือโลกในภาพรวมให้มากขึ้น   

2) มหาวิทยาลัย 58 แห่งทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของ ISCN (ในปี 2557 ประเทศไทยมีหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เป็น

สมาชิก ISCN คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ส่วนมากมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่อง Sustainability อย่างเป็นรูปธรรม และ

มีกิจกรรมหนุนเสริมเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและมียุทธศาสตร์   

3) ประเด็น Sustainability เป็นประเด็นที่ทุกมหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันเป็นอย่างดี หาก

จะมีการแข่งขัน ก็จะเป็นการแข่งขันในด้าน Sustainability เช่น การเพิ่มจํานวนอาคารให้ได้รับ LEED Certified ให้

มากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อสังคมโดยรวม 

4) มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีการทํางานร่วมกับ นายกเทศมนตรีของเมือง และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมใน

โครงการที่เกี่ยวข้องกับ Sustainability ของเมืองที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง  

5) หน่วยงานของรัฐในระดับเทศบาลเมือง เช่น City of Boston มีพันธกิจในการพัฒนา Sustainable ของเมือง

อย่างเด่นชัด รวมทั้งมีการกําหนดออกมาเป็นกฎหมายเพื่อบังคับการปฎิบัติ เช่น การสร้างอาคารตามมาตรฐาน LEED, 

การจัดให้มีบริการ energy audit, การส่งเสริมให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์การจัดกิจกรรม “Energy behavior change” 

เป็นต้น  
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 6) ผู้บริหารไทยที่ร่วมเดินทางซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว และรวมตัวกันสร้างเป็นเครือข่าย 

Thailand’s Sustainable Development Group อย่างไม่เป็นทางการเพื่อเป็นเวทีในการพูดคุยและแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง 
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   ศึกษาดูงานต่างประเทศ   
มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)  
ณ ประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และ สหราชอาณาจักร 

 สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมไปเข้ารว่มประชุมและศึกษาดงูานมหาวิทยาลัยกับสังคมใน 3 ประเทศผ่าน 4

กิจกรรม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

3.1 การเขา้ร่วมประชุม 2014 Engagement Australia Conference และศึกษาดูงานมหาวิทยาลยั ณ นครซิดนีย ์
ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวนัที่ 19-26 กรกฎาคม 2557 

 

 สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดโครงการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการประจําปี 2014 ของ Engagement 
Australia หัวข้อ “2014 Engagement Australia Conference: “Engage and Innovate for Sustainability” ขึ้นเป็น
ปีที่ 2 เพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู้ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่ดีด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ในออสเตรเลีย โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย 12 ท่านเข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย  
อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี จากมหาวิทยาลัย 7 แห่ง และในปีนี้ ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ประธาน EnT 
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ Looking Back, Looking Forward ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหลาย
ประเทศ รวมทั้ง ดร. จเร สุวรรณชาด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยังได้นําเสนอกรณีศึกษาการทํางาน
ร่วมกับชุมชนคลองด่าน จังหวัดสงขลา ในหัวข้อ “The Engagement of Rajamangala University of Technology 
Srivijaya and Stakeholders in Community” อีกด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้ความสนใจและประทับใจมาก 
นอกจากน้ันแล้ว คณะผู้บริหารไทยยังได้เจรจาความร่วมมือกับกรรมการบริหารของ Engagement Australia อีกด้วย 
ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยไทยในการสร้างความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมกับ
มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียต่อไป 

นอกจากนี้ คณะผู้เดินทาง ยังได้ไปศึกษาดูงานด้าน University Engagement ของมหาวิทยาลัย 2 แห่ง คือ 
University of Sydney และ University of Technology Sydney โดยศึกษาดูงานด้าน International Engagement 
โดยเฉพาะความร่วมมือกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Institute for Teaching and Learning ที่ 
University of Sydney ส่วนที่ University Technology Sydney (UTS) นั้นดูงานด้าน Community engagement 
ผ่านหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยชื่อ Shopfront ซึ่งเป็นโมเดลที่บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม   
เข้ากับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผล/บทเรียนที่ได้รับ 1) เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Engagement Australia และ EnT ทั้งในระดับ
เครือข่ายกับเครือข่าย และระดับมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการร่าง MoU 2) สถาบันฯ 
ได้เชิญวิทยากรจากทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมจัด workshop ในเรื่อง Innovation in T&L and Scholarship of 
Teaching and Learning  และ University-Community Engagement : ShopFront Model ในปีหน้าด้วย           
3)  ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้เขียน blog เกี่ยวกับการไปประชุมและศึกษาดูงาน พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมที่
ออสเตรเลีย ไว้ทั้งหมด 12 ตอนเพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ 
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3.2 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ในประเด็น “University Engagement for Regional 
Development in the U.K.” ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2557 

 จากการที่ประเทศสหราชอาณาจักรมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับ

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในรูปแบบเฉพาะที่เรียกว่าโครงการ Local Enterprise Partnership (LEP) ซึ่งเป็นเครือข่าย  

ความร่วมมือที่นําโดยภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพิ้นที่ที่อาสามาทํางานร่วมกันแบบหุ้นส่วนกับหน่วยงานของรัฐในระดับ

ภูมิภาค สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ในแต่ละภูมิภาคทั่ว

ประเทศสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมาและในปัจจุบันมี LEP 39 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ LEP จะเป็นผู้ตัดสินใจว่า 

ภูมิภาคของตน ควรมีการลงทุนด้านใดบ้าง และประเด็นใดควรได้รับการพัฒนาก่อนหรือหลังในภูมิภาคตามบริบทและ

ความต้องการของแต่ละพื้นที่ นอกจากนั้นแล้ว ประเทศสหราชอาณาจักรยังมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้

มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการดําเนินกิจการเพื่อสังคม (Social enterprise) เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมอีกด้วย 

 สถาบันฯ จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษที่มีความโดดเด่นในประเด็นดังกล่าว  

โดยมีผู้บริหารระดับ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 12 ท่านร่วมเดินทาง ระหว่างวันที่ 4-10 

ตุลาคม 2557 ทั้งน้ีได้ไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย 5 แห่ง คือ University of Salford, University of Manchester, 

University of Northampton, University of Cambridge, University College London รวมทั้งแลกเปล่ียนความรู้

กับ  Local Enterprise Partnership (LEP) 1 แห่งคือ Northamptonshire 

ผล/บทเรียนที่ได้รับ 1) มหาวิทยาลัยในภูมิภาคของประเทศสหราชอาณาจักร มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนา

เมืองและพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อหนุนเสริม SME ในภูมิภาค เช่น University 

of Salford ได้จัดการเรียนการสอนด้าน Sport Business Management ให้แก่คนในพื้นที่ Manchester ที่มีทีม

ฟุตบอลดัง 2 ทีม และการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมที่ Engage ทั้งอาจารย์ นักศึกษา ชุมชน สังคม  2) 

ผู้แทนราษฎรกับมหาวิทยาลัยทํางานร่วมกันอย่างเข้มแข็งในการดึงโครงการใหญ่ๆ ของรัฐบาลมาลงในพื้นที่ เพื่อสร้างการ

มีงานทํา เช่น ดึง BBC ออกมาจาก London  3) ผู้ร่วมเดินทางมีโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และ

ประเด็นท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละมหาวิทยาลัยและได้มีการอภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง 

รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ทําให้เจ้าของปัญหามีแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม  4) ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม 

เขียนหนังสือเล่มเล็กชื่อ Goodbye Social Enterprise เพื่อสะท้อนความคิดและประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน   
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3.3 เข้าร่วมประชุม  “Asia Engage Conference 2014: Innovation and Creativity: Collaborating 
with communities to tackle problems across ASEAN, Asia and Beyond” และศึกษาดูงาน
ชุมชน ณ เมืองบาหลี อินโดนีเชีย ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557 

 สถาบันคลังสมองของชาติในฐานะสํานักงานเลขาธิการของ Engagement Thailand (EnT) ได้จัดกิจกรรมเข้า

ร่วมการประชุม AsiaEngage Conference 2014 ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557 ที่เมืองบาลี ประเทศ

อินโดนีเซีย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเดินทาง 24 ท่าน ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย  รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 

ผู้อํานวยการสํานัก รองผู้อํานวยการสํานักจากมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎ และหน่วยงานสนับสนุนทุน  รวม 15 แห่ง ทั้งนี้ AsiaEngage ได้เชิญวิทยากรจากประเทศ

ไทยหลายท่านไปบรรยายและนําเสนอผลงาน/Poster รวมทั้งจัด workshop ด้วย เช่น ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ศ.ดร.ปิยะวัติ 

บุญ-หลง เป็นต้น 

 การประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 180 คน จาก 9 ประเทศ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย กัมพูชา 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน ในการนําเสนอผลงานนั้น ได้แบ่งเนื้อหาเป็น 5 theme คือ Community engaged 

teaching and learning, Knowledge-driven Volunteerism and community, Measurement of impact of 

engage initiatives, Institutionalization and mainstreaming of community engagement  และ Research 

driven community engagement โดยรูปแบบของการประชุม มีทั้ง Pre-Conference workshop, Plenary 

session, parallel session และมีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมโครงการอีกด้วย 

 ในส่วนของผลงานที่มีการนําเสนอนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการนําเสนอกรณีศึกษาเชิงหัวข้อ (Topic) มากกว่าเชิง

พื้นที่ (Area-based) และส่วนใหญ่เป็นการทํางานกับกลุ่มคนด้อยโอกาส เช่น คนยากจนในเมือง  คนจนในชนบทห่างไกล 

วัยรุ่นที่เป็นอันธพาล เป็นต้น ตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ เช่น “Engagement through arts: a transformation from 

poverty and violence to creativity” ซึ่งเป็นการไปทํางานกับแก็งวัยรุ่นที่เป็นอันธพาลชอบชกตีกันให้หันมาทํางาน

ด้านศิลปะ เช่น การเต้นรํา  การวาดภาพ การเล่นดนตรี เป็นต้น ส่วนการศึกษาดูงานในพื้นที่นั้นเป็นการไปเยี่ยมชม

หมู่บ้านที่พัฒนาตนเองในโครงการ National Program for Community Empowerment Mandiri (PNPM Mandiri) 

ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลอินโดนีเซียสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อลดปัญหาความ

ยากจน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาคนในพื้นที่ให้มีงานทํา โดยได้รับความร่วมมือจาก World Bank ในการ

สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญให้มาจัดกระบวนการในหมู่บ้าน ซึ่งโครงการน้ีประสบความสําเร็จมาก เพราะประชาชนในพื้นที่เป็น

คนคิด วางแผน และดําเนินการและบํารุงรักษาเองทั้งหมด ขณะนี้มีคนในพื้นที่ยากจน มากกว่า60 % ในอินโดนีเซียเข้า

ร่วมโครงการน้ี 
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3.4  การเข้าร่วมประชุม  “NCCPE National Engage Conference 2014: Captivating places; captivating 
ideas; Captivating people: unlocking the potential of curiosity-driven engagement”              
ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557   

National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) เป็นองค์กรกลางในการส่งเสริมและ

สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้มีการวางยุทธศาสตร์ในการทํางานเพื่อสังคมในศตวรรษที่ 21 ให้มากขึ้น  NCCPE ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

ปี 2008 โดยได้รับทุนสนับสนุนการดําเนินงานจาก Higher Education Funding Council for England (HEFCE), 

RCUK และ Wellcome Trust ในการเป็นศูนย์ประสานงานกลางของศูนย์แห่งความร่วมมือที่ทํางานเพ่ือสังคมทั้งนี้ 

University of Bristol และ University of the West  ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดูแล NCCPE ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา  โดย 

NCCPE ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการประจําปีที่เรียกว่า NCCPE Engage Conference และในปี 2557 ได้กําหนดจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557 ที่เมือง Bristol ซึ่งสถาบันฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมนี้ 1 คน 

ในการประชุมนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 278 คน จาก 6 ประเทศ คือ อิตาลี แคนาดา ไทย อังกฤษ สก๊อตแลนด์ และ 

เนเธอร์แลนด์ ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมมาจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักร และหน่วยงานการกุศล NGO พิพิธภัณฑ์ 

และชุมชนบ้าง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยส่วนมากเป็นผู้ที่ทํางานใน Unit ที่สนับสนุนการทํางานกับสังคมผ่านการวิจัย

ทั้งในระดับมหาวทิยาลัยและคณะ  อย่างไรก็ดี จากการพูดคุยกับผู้เข้าร่วม พบว่า มีหลายมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีการตั้ง Unit 

เพื่อสนับสนุนการทํางานด้านนี้โดยตรง 

ผล/บทเรียนที่ได้รับ 

1. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหาร ทีมงานของ NCCPE และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในประเด็นเกี่ยวกับ 

Engagement Thailand (EnT), ประกาศ กพอ. หมายเลข 9 และ 10 ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและทราบว่า 

ประเทศสหราชอาณาจักรและแคนาดา ยังไม่มีการขอตําแหน่งทางวิชาการจากผลงานมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม

เหมือนประเทศไทย 

2. University of Briton โดย Community University Partnership Programme (CUPP)  ได้เปิดหลักสูตรใหม่

ที่มุ่งพัฒนา Public Engagement Broker ใช้เวลา 6 เดือนในการเข้าร่วมหลักสูตร  โดยอาทิตย์แรก เป็น 

Residential course ที่ University of Briton ต่อจากน้ัน จะเป็น Follow up และมีงานให้ทําทาง online  

ราคา 977 ปอนด์ ทั้งหลักสูตร 

3. มหาวิทยาลัยในยุโรป ได้พัฒนาระบบและกลไกในการหนุนเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมอย่างกว้างขวาง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งหน่วยงานกลางในการประสานกับชุมชนเช่น University of Groningen จาก

เนเธอร์แลนด์ มีหน่วยงานกลางที่เรียกว่า Science Shops  ซึ่งใช้โมเดลจาก Science Shop ของ EU  



15 

 

4. ได้รับทราบว่า REF (Research Excellence Framework  เดิมคือ (REA) ของอังกฤษจะมีการเผยแพร่

กรณีศึกษาที่มี impact สูง ทางเว็บไซต์ของ REF ในเดือนมกราคมปี 2558 นี้ ซึ่ง EnT อาจศึกษากรณีศึกษา

เหล่านั้นแล้วนํามาปรับใช้ในการจัดทํากรณีศึกษาของประเทศไทยได้ 

5. ได้รับทราบเครื่องมือในการประเมินตนเองด้าน Public engagement ของ อังกฤษ ชื่อ The EDGE tool 

ซึ่งพัฒนาโดย NCCPE เพื่อเป็นเครื่องมือให้มหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเองเพื่อให้ทราบว่า 

มหาวิทยาลัยได้มีระบบ กลไกและนโยบายในการส่งเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมมากน้อยเพียงใด ซึ่ง 

The EDGE ประกอบด้วยการประเมินใน 3 มิติ มี 9 ตัวช้ีวัด คือ 

 Purpose ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัดคือ Mission, Leadership, Communication 

 Process  ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ Support, Learning, Recognition 

 People   ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ Staff, Students, Public 

6. ได้รับทราบเรื่อง NCCPE Engage Competition 2014 ซึ่งเป็นการประกวดโครงการที่มหาวิทยาลัยทํา

ร่วมกับสังคมทุกปี  
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               หลกัสูตรคณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
        Deans For Change 
 

 คณบดีเป็นผู้มีบทบาทสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการคณะในยุคแห่งการเปล่ียนแปลง เพื่อให้การ

ดําเนินงานของคณะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งในด้านคุณภาพบัณฑิต การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการบริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและจากการสํารวจความคิดเห็นของคณบดีของ

สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศพบว่า คณบดีส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาในการบริหารองค์กร สถาบัน

คลังสมองของชาติจึงจัดทําหลักสูตร “คณบดีเพื่อการเปล่ียนแปลง” (Deans For Change : DFC) เพื่อพัฒนาคณบดี

ให้มีความรู้และทักษะในการบริหารการเปล่ียนแปลงคณะ  

 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 และกลุ่มประเทศอาฟริกา 

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) ศึกษาดูงานที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร 

ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ 

 ส่วนที่สาม (ระยะเวลา 2 วันมี 3 ครั้ง) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานตาม PAP และ

รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีเวลา 6 เดือนสําหรับการนําส่ิงที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการทํา PAP และในระหว่างการ

ดําเนินงานทางสถาบันฯ ได้จัดโค้ชเพื่อให้คําปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรทุกท่าน สําหรับผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรครบ

ทุกส่วน และได้นําเสนอผลงานตามที่กําหนดจะได้รับมอบเกียรติบัตรจากสถาบันฯ  
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ผลที่ได้รับ 

ในปี 2557 สถาบันคลังสมองของชาติได้จัดหลักสูตร “คณบดีเพื่อการเปล่ียนแปลง” หนึ่งรุ่นคือ รุ่น 4 ระหว่าง

วันที่ 9 มีนาคม – 7 สิงหาคม 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมหลักสูตรรวม 19 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับ

รองอธิการบดี ผู้อํานวยการ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี จากมหาวิทยาลัย 10 แห่ง ทั้งมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

(3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพะเยา) มหาวิทยาลัยของรัฐ (4 แห่ง คือ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน)  และมหาวิทยาลัยเอกชน (1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรังสิต) ส่วนโครงการปฏิบัติการหรือ Project Action 

Plan (PAP) มีจํานวน 18 เรื่อง จัดเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ การบริหารจัดการคณะ/หน่วยงาน (6เรื่อง) การพัฒนาองค์กร      

(2 เรื่อง) การพัฒนาบุคลากร (2 เรื่อง) การวิจัย (4 เรื่อง) การเรียนการสอน (3 เรื่อง) และมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (2 

เรื่อง) ซึ่งในจํานวนน้ีมีบางโครงการที่ได้มีการนําไปใช้และเกิดการเปล่ียนแปลงในคณะอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ 

“กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตนักปฏิบัติ” โดย ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

หรือ โครงการ “การพัฒนามาตรฐานจริยธรรมงานวิจัยเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล”  โดย รศ. นพ. บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น  นอกจากน้ี ผู้เข้าร่วมหลักสูตรบางท่าน  อาทิ ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์

ธรรมโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีหลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว 

ในการจัดหลักสูตรส่วนที่ 2 คือ การไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

สถาบันฯ ได้เน้นศึกษาดูงานในหัวข้อ “จุดเด่นอุดมศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : โครงการ

มหาวิทยาลัยช้ันเลิศ (Excellence Initiative) และการเรียนการสอนแบบทวิภาคี (Dual Education) ซึ่งมี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานให้ทุน 5 ท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับผู้เข้าร่วมหลักสูตร DFC 5 ด้วย คือ 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณบดีและรองคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และรองผู้อํานวยการของ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งทําให้การศึกษาดูงานมีความเข้มข้น เจาะลึก และให้ประสบการณ์ที่ดี

ต่อผู้ร่วมโครงการเป็นอย่างย่ิง  

      นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ ยังได้สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้เข้าร่วม

หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วย เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านการเรียน

การสอนทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี ในด้านการพัฒนาหลักสูตรนักปฏิบัติ เป็นต้น  ซึ่งส่งผลดีต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาคณะเป็น

อย่างยิ่ง 
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 ที่สําคัญที่สุดคือ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเกิดการเปล่ียนแปลงในตัวเองทั้งในด้านการพัฒนาทักษะทางการบริหาร 

เกิดมุมมองใหม่ๆ ในการบริหารจัดการ เพิ่มความม่ันใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเปล่ียนทัศนคติต่อการแก้ปัญหา 

ค้นพบตัวเอง และสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานที่มีคุณภาพต่อไป เป็นที่ยอมรับจากประชาคมในมหาวิทยาลัย จน

ทําให้บางท่านได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น เช่น เป็นคณบดี ซึ่งการเปล่ียนแปลงในตัวเองมีปรากฏในคํา

กล่าวของผู้เข้าร่วมหลักสูตรบางท่าน ดังนี้ 

“การเข้าร่วมหลักสูตร DFC 4 ทําให้ผมได้รับความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานหลายด้านซ่ึงเป็นท้ังหลักการ 
ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ ซ่ึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ นับเป็นประโยชน์ต่อตนเอง คณะ และองค์กรเป็น
อย่างย่ิง…” 
 

ผศ.ดร.เมธี แก้วเนินรอง คณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะประมง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
“…เม่ือได้เข้ามาเรียน DFC ทําให้มองปํญหาต่างๆ ท่ีมีอยู่เป็นระบบมีทางออกอย่างมีหลักการ ได้พบและได้ศึกษาจาก
ผู้ท่ีผ่านงานด้านบริหาร มีความรู้สูง เม่ือนํามาปฏิบัติ สามารถใช้ได้จริงในทุกๆ มิติของการบริหารจัดการ …” 
 

ผศ ดร.ศักด์ิระวี ระวีกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
“  …จากต้นทุนประสบการณ์บริหารท่ีมีอยู่น้อยนิด  เพ่ิมพูนข้ึนด้วยสรรพสาระนานาประสบการณ์ของผู้บริหาร
ระดับชาติท้ังวิทยากรและพ่ีน้อง DFC # 4 …” 
 

ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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   ศึกษาดูงานต่างประเทศ   
มหาวิทยาลัยวิจัยและระบบการศึกษาแบบทวิภาคี ณ ประเทศสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนีใน 
โครงการศึกษาดูงาน “จุดเด่นอุดมศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : 
โครงการมหาวิทยาลัยชั้นเลศิ (Excellence Initiative) และการเรียนการสอนแบบทวิภาคี 
(Dual Education)”   

ในปี 2557 สถาบันฯ ได้จัดโครงการไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 6 ครั้งใน 3 ประเด็น คือ 

มหาวิทยาลัยวิจัยและระบบการศึกษาแบบทวิภาคีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน และ มหาวิทยาลัยกับสังคม 

(University Engagement) รายละเอียดของแต่ละประเด็นมีดังนี้ 

  โครงการมหาวิทยาลัยชั้นเลิศ (Excellence Initiative) และการเรียนการสอนแบบทวิภาคี (Dual 
Education)”   

สถาบันฯ ได้จัดโครงการไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ภายใต้ หัวข้อ 

“จุดเด่นอุดมศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : โครงการมหาวิทยาลัยชั้นเลิศ (Excellence Initiative) และการ

เรียนการสอนแบบทวิภาคี (Dual Education)” ในระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2557   เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และหา

ประสบการณ์ในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแนวทางของ Excellence Initiative (EI) และการพัฒนาการเรียนการ

สอน การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และการพัฒนานักศึกษาตามแนวคิดระบบทวิภาคี (Dual Education System) 

ระหว่างผู้บริหารและนักวิชาการของประเทศไทยและของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเพื่อส่งเสริมความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนและการวิจัย มีผู้ร่วมเดินทาง 26 ท่าน  ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมหลักสูตรคณบดีเพื่อการเปล่ียนแปลง รุ่น 4 

จํานวน 18 ท่าน และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย รวม 6 ท่าน ได้แก่ รองอธิการบดีจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รองผู้อํานวยการจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณบดีและรองคณบดีจากมหาวิทยาลัย

บูรพา และบุคลากรของสถาบันคลังสมองของชาติ 2 ท่าน  ทั้งนี้ได้ไปศึกษาดูงานด้าน Excellence Initiative ที่

มหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ Free University Berlin, Humboldt University Berlin, Goethe University Frankfurt  

รวมทั้งได้รับฟังการบริหารจัดการโครงการ EI จาก German Council of Science and Humanities (WR)  ซึ่งเป็นผู้

ประเมินและจัดสรรทุนแก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย  ส่วนประเด็น Dual Education System นั้น ได้ไปศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยและบริษัทที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย รวม 4 แห่ง คือ Berlin School of Economics and Law,  

Cooperative State University Baden-Wuerttemberg Mannheim (DHBW) และ Daimler Chryster Mannheim 

Plant ซึ่งเป็นบริษัทเบนซ์ที่สร้างรถเมล์ EvoBus ที่ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย DHBW ในการศึกษาแบบทวิภาคี  รวมทั้ง

ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์กับ Career Partner Group ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีด้วย   
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ผล/บทเรียนที่ได้รับ ได้เรียนรู้รายละเอียดและกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยภายใต้ 

ระบบ Excellence Initiative ของรัฐบาลกลางเยอรมนีร่วมกับรัฐบาลในระดับรัฐ ซึ่งมีการสนับสนุนทุนให้มีการพัฒนา

มหาวิทยาลัยใน 3 กลุ่ม คือ Graduate studies, Cluster of Excellence และ Institutional Strategy เพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัยวิจัยและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแก่มหาวิทยาลัยของเยอรมนี    

นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้ระบบการศึกษาทวิภาคีของเยอรมนี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการดําเนินการหลายรูปแบบ ทั้งในระดับคณะ (โดยมีเพียงคณะใดคณะหน่ึงของมหาวิทยาลัย

ประเภท University of Applied Science ที่มีการเรียนการสอนแบบทวิภาคี) ระดับมหาวิทยาลัยของเอกชน และ

ระดับมหาวิทยาลัยของรัฐแบบเครือข่ายที่ดําเนินการศึกษาระบบนี้อย่างเต็มรูปแบบในทุกคณะของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ผู้เข้าร่วมโครงการได้นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับงานในความรับผิดชอบ เช่น ผู้แทนจาก

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้นําแนวคิดที่ได้รับจาก Excellence Initiative ไปประยุกต์ใช้ในการพิจารณา

จัดสรรทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัย ส่วนผู้แทนจากมหาวิทยาลัยได้นําแนวคิดและวิธีการของระบบทวิภาคีไปปรับปรุง

วิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้มีภาคปฏิบัติให้มากขึ้น รวมทั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้แลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ และได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันเองอีกด้วย 
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        หลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา Generation Z” 

        (Teaching and Learning for Generation Z) 

 

งานด้านการเรียนการสอน มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งท่ีจะทําให้ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพได้

มาตรฐานตามท่ีต้องการ จากความก้าวหน้าของวิทยาการด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งก่อให้เกิด

ความเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตของคนเราอย่างท่ีไม่เคยมีเทคโนโลยีใดทําได้มาก่อนน้ัน ทําให้การสอนแบบบรรยาย     

ซ่ึงเป็นรูปแบบปกติท่ีใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย และเคยใช้ได้ผลดีน้ัน ไม่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง    

ท่ีเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมท้ังบุคลิกลักษณะและการใช้ชีวิตของผู้เรียนท่ีแตกต่างไป

จากเดิม สถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้ร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดหลักสูตรอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา Generation Z”ขึ้น โดยจัดทําเป็นสองส่วน ส่วนท่ี 1 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

และส่วนท่ี 2 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อเสริมสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนให้แก่อาจารย์ ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานไปสู่การปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญ

ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาของตนเอง หลักสูตรแต่ละส่วนมีสาระโดยสรุป ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 การจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษารุ่นใหม่หรือท่ีเรียกว่า เป็นคน 

Generation Z ท่ีเติบโตขึ้นมาภายใต้สภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีดิจิทัล คุ้นเคยกับการมีปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่

อยู่ในชีวิตประจําวันของตนเองมาต้ังแต่เด็ก ซ่ึงมีผลให้นักศึกษารุ่นใหม่ มีลักษณะเป็นคน Active มากกว่า Passive

นอกจากนั้นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์การสอน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการวัดผล ซึ่งจะทํา

ให้สามารถเลือกวิธีการ และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะนิสัยของนักศึกษา Generation Z รวมท้ังทําการ

วัดผลได้อย่างเหมาะสม การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ทําให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียน

การสอนผ่านการอ่าน เขียน อภิปราย สะท้อนคิด และลงมือปฏิบัติ สิ่งเหล่าน้ีช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง 

(Higher Order Thinking Skill) ซ่ึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

ส่วนท่ี 2 วิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (Scholarship of Teaching and Learning)  

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้เรียนรู้วิธีการทําวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในรายวิชาที่ตนเองทําการสอนให้หมดไป หรือ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นเร่ิมต้ังแต่การกําหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์ และคําถามการวิจัย การออกแบบ

งานวิจัย เคร่ืองมือและวิธีการเก็บข้อมูลท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ข้อควร
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ระวังในการทํางานวิจัยท่ีมีคน คือ นักศึกษาเข้ามาเก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทางการเขียนผลงานวิจัยทางการศึกษาเพ่ือการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

 การเข้าร่วมหลักสูตรทั้งสองส่วน จะทําให้อาจารย์ได้เรียนรู้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความเป็น

วิชาการ ซึ่งมีกิจกรรมท่ีต้องทํา 3 ระดับ ระดับแรก เร่ิมจากเป็นอาจารย์ผู้ขวนขวายในการสอน (Effective Teacher) คือมี

ความรู้ในเนื้อหาและมีวิธีการสอนท่ีดี ระดับท่ีสอง เป็นอาจารย์ผู้สอนด้วยปัญญา (Scholarly Teacher) มีการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ การวัดผลและปรับปรุงกระบวนการในช้ันเรียน และระดับท่ีสาม เป็นอาจารย์ผู้สร้างความรู้ (Scholarship of 

Teaching and Learning) มีการวิจัยเชิงแนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยาของการเรียนการสอน เผยแพร่ผลต่อสาธารณะ และเปิด

ให้มีการวิจารณ์ การประเมิน การต่อยอดเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวงการวิชาการ 

ผลท่ีได้รับ 

หลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา Generation Z รุ่น 1 ส่วนท่ี 1  

กิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้ทําร่วมกันหลังจบหลักสูตร คือ สร้าง

กลุ่ม Facebook KNIT Active Learning ประมาณเกือบคร่ึงหน่ึงของผู้เข้าร่วม

หลักสูตรสมัครเป็นสมาชิกของ Facebook KNIT Active Learning หลังจากท่ี

สถาบันฯ ได้จัดหลักสูตรฯ ส่วนท่ี 1 และส่วนที ่2 ส่วนละ 1 รุ่น (29 กรกฎาคม - 

1 สิงหาคม และ 23 - 26 ธันวาคม 2557 ตามลําดับ) มีสมาชิกรวม37 คน   สิ่ง

ท่ีเกิดขึ้นคือ มีการแบ่งปันข้อมูลท่ีเป็นเน้ือหาข้อมูลจากต่างประเทศท้ังท่ีเกี่ยวกับ

การเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รวมท้ังข้อมูลท่ีเป็นภาพน่ิง Clip video กิจกรรมในชั้นเรียนที่

เกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในช้ันเรียนของอาจารย์หลายท่าน  

หลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา Generation Z รุ่น 1 ส่วนท่ี 2  

การจัดหลักสูตร รุ่น 1 ส่วนท่ี 2 สถาบันฯ ได้กันเงินส่วนหน่ึงเป็นทุน

ให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตรท่ีต้องการลงมือปฏิบัติการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน มีผู้สนใจส่งโครงร่างวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

เพื่อขอรับทุนสําหรับการทํางานวิจัยภายในระยะเวลา 1 ปี (1 เมษายน 2558 – 

31 มีนาคม 2559) รวม 13 คน และมีผู้ได้รับทุน 5 คนในการทํางานวิจัยคร้ังน้ี 

มีสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็นทีมวิทยากรทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาการทํางานวิจัยแก่ผู้รับทุน 

 นอกจากน้ัน หลักสูตรน้ียังได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยได้มีการติดต่อให้ทํา In-house 

Training ส่วนของการเรียนรู้เชิงรุก และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทั้งในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
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โครงการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 

 

 

วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 ตลอดช่วง 6 ปีแรกประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี 

สําหรับปี พ.ศ. 2557 น้ี สถาบันคลังสมองของชาติได้รับการสนับสนุนทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)      

มาดําเนินการในยุคที่ 2 เพื่อต่อยอดผลงานโดยมุ่งเน้นสาระสําคัญด้าน “วิชาการ” และ “ระบบอุดมศึกษา” มากขึ้น ให้วารสารฯ 

มีบทบาทเป็นส่วนหน่ึงของการขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาพื้นที่ให้เป็นงานวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในวงการอุดมศึกษา   

ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเฉพาะ จากสถาบันการศึกษา และจากหน่วยงานส่วนกลางที่ดูแลระบบอุดมศึกษา เป้าหมาย

สําคัญก็เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงงานวิชาการเพ่ือสังคมในระดับการดําเนินการเพ่ือการพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ การสรุปผล

งานวิชาการและการเผยแพร่ขยายผลให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการของผู้ทํางาน และเป็นส่วนหน่ึงในการช้ีวัดคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตและเผยแพร่วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่รูปแบบใหม่ ที่สามารถช้ีนําการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  
2. เพ่ือการพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ให้มีความรู้และทักษะในการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

กิจกรรม 
1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบของวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (On-line Journal)    
มีกําหนดออกปีละ 4 ฉบับ ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยจะเช่ือมต่อเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี   
การอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) เพ่ือสร้างคุณภาพผลงานวิชาการเพ่ือสังคม           
ในขณะเดียวกันก็ทําให้เกิดความสะดวกต่อผู้เขียน ผู้อ่าน และผู้ที่สนใจโดยทั่วไปท่ีจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากวารสารฯ 
ในลักษณะ Print on Demand ได้ 
 

2. สร้างเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และพิจารณาคุณภาพเชิงวิชาการสําหรับผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ของ
นักวิชาการรุ่นใหม่ โดยวารสารฯ เปิดรับบทความวิชาการเพ่ือการบริการสังคมจากทุกสาขาวิชาในรูปแบบบทความวิจัย 
บทความปริทัศน์ กรณีศึกษา บทความเชิงนโยบาย และบทความรับเชิญที่มีเน้ือหาเก่ียวข้องหรือเป็นผลมาจากการปฏิบัติการ
จริงกับชุมชนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งน้ีจะมีกระบวนการพิจารณาบทความวิชาการเพ่ือสังคมท่ีเน้นการประยุกต์
วิชาการเพ่ือการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change) ในสังคมหรือชุมชนเป้าหมาย เป็นบทความที่มีฐานจากการทํางานจริงใน
ชุมชนใดชุมชนหน่ึง โดยมีการออกแบบ ทดลองปฏิบัติการ วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลัง และสะท้อน
มุมมองทางวิชาการในสาขาท่ีเก่ียวข้อง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอน ทั้งน้ี เพ่ือให้แนวทางการนําเสนอเน้ือหา
วิชาการสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2556 
ดังน้ันเน้ือหาบทความจะต้องประกอบด้วยประเด็นสําคัญดังน้ี 

.....ระบบนิเวศใหม่ แห่งการสร้างความก้าวหน้าของความรู้ 
กระบวนการ ผลงาน และนักวิชาการคุณภาพเพื่อสังคม...... 
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สําหรับขั้นตอนการพิจารณาบทความ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1) บรรณาธิการพิจารณาเบ้ืองต้น ตาม

เป้าหมายของวารสารฯ 2) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านพิจารณาให้ความเห็น และให้คําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
เมื่อผู้เสนอบทความแก้ไขแล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณาความเหมาะสมท่ีจะตีพิมพ์ในขั้นสุดท้าย 

 

3. การพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ กองบรรณาธิการและคณะทํางานในโครงการฯ จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่สนใจจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามภูมิภาคต่างๆ เพ่ือพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ในการทําวิจัยและการเขียนบทความวิจัยเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ในประเด็นที่เก่ียวข้อง อาทิ ปรัชญาของการร่วมสร้างความรู้ระหว่างนักวิชาการกับผู้ใช้ (Co-production of 
knowledge) หลักการและทฤษฎีของการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ กรณีศึกษางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้าน
สังคมศาสตร์ และด้านศิลปวัฒนธรรมชุมชน การเขียนบทความวิชาการ และการวิจารณ์งานโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน 
เกณฑ์การพิจารณาผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และประเด็นอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
  โดยจะจัดฝึกอบรมปีละ 3 ครั้ง ใน 3 ภูมิภาค มีระยะเวลาการอบรมแต่ละครั้ง 2 วัน ช่วงเวลาประมาณต้นปี กลางปี 
และปลายปี 2558 หรือขึ้นอยู่กับที่มหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือจะประสานและกําหนดวัน-เวลาในการจัดอบรม จํานวน
นักวิชาการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละประมาณ 30 คน โดยอิงกับหลักสูตร “นักวิชาการเพ่ือสังคม” ที่สถาบันคลังสมองของชาติ
ดําเนินการอยู่แล้ว 
  นักวิชาการท่ีจะเสนอผลงานลงวารสารฯ สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในระหว่างการฝึกอบรม และรับคําวิจารณ์
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมหลักสูตร เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนางานของตนเองต่อไป 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายของวารสารได้แก่นักวิชาการทุกสาขาท่ีมีความมุ่งมั่นจะใช้และพัฒนาวิชาการให้เป็นประโยชน์กับ

ชุมชนและสังคมนักพัฒนา ผู้บริหาร ผู้กําหนดนโยบายวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงานวิชาการ 
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ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
1.  การปรับเปลี่ยนวารสารวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 การเตรียมต้นฉบับวารสารเพื่อเผยแพร่ฉบับแรก โดยดําเนินการดังต่อไปน้ี 
1) จัดประชุมกองบรรณาธิการ (บก.) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิประจํากองบก. เพ่ือหารือแนวทางและสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันในการจัดทําวารสารฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันคลังสมองของชาติ ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาและหลากหลายสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละภูมิภาค สําหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบรับประจํากองบก. มีจํานวน 10 ท่าน ดังน้ี 

- ศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ประเทพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- ศาสตราจารย์ ดร. ยศ สันตสมบัติ* มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อารี วิบูลย์พงศ์* มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- รองศาสตราจารย์ ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา* มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

- รองศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ สิมารักษ์* มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- รองศาสตราจารย์ ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์* มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

- รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย* มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ* มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
*  หมายเหตุ : คือผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในยุคแรก (พ.ศ. 2552-2557) 

 สําหรับประเด็นในการนําเสนอเพ่ือหารือในการประชุม ประกอบด้วย 1) บทบาทหน้าที่ของกอง บก. 2) 
พิจารณา (ร่าง) แบบฟอร์มที่จะใช้ในการประเมินวารสารฯ และ 3) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาวารสารฯ (ถ้ามี) ผล
จากการประชุมหารือ ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านมีมติเห็นด้วยในประเด็นที่นําเสนอ และเน้นว่า บทความที่นํามาลงตีพิมพ์
เผยแพร่ควรสร้างความแตกต่างจากยุคแรกในเร่ือง การเขียนที่นําเสนอให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและการสร้างความมี
ส่วนร่วม เพ่ือเป้าหมายสําคัญ คือ ศักด์ิศรีทางวิชาการที่สามารถนําไปใช้ได้จริง 

2) ออกแบบเอกสารที่จะใช้สําหรับวารสารฯ ได้แก่ แบบฟอร์ม (Template) ต่างๆ ของวารสารฯ ต้ังแต่แบบตอบ
รับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในวารสารฯ แบบประเมินวารสารฯ หลักเกณฑ์การเสนอบทความฯ สําหรับ
ผู้เขียนบทความ หลักเกณฑ์การพิจารณาบทความ สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ (ดูในภาคผนวก) 

3) สร้างฐานข้อมูล ได้แก่ ผู้นําเสนอบทความหรือผลงานวิจัยจากวารสารฯ ในยุคแรก ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ เป็นต้น 

4) ออกแบบและวางเลย์เอาท์วารสารฯ เพ่ือเตรียมข้อมูลสําหรับรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
5) ประสานกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) เพ่ือเตรียม

ข้อมูลและนําวารสารอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบของศูนย์ดัชนีฯ  
6) กองบก. พิจารณาบทความที่ส่งเข้ามาและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer reviewers) สําหรับ

วารสารฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558 สรุปได้ดังน้ี  
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- จํานวนบทความท่ีส่งเข้ามาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ จํานวน 25 บทความ สรุปผลการพิจารณาดังน้ี 
จํานวน 11 บทความ ได้รับการพิจารณาว่าไม่เข้าตามเกณฑ์และมาตรฐานของวารสารฯ (รอบแรก) 

จํานวน 1 บทความ ไม่ผ่านการพิจารณาประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (รอบสอง) 

จํานวน 6 บทความ บก. ให้ปรับแก้ไข ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 

จํานวน 6 บทความ ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการและเกณฑ์ที่วารสารฯ กําหนดไว้ 

จํานวน 1 บทความ ผ่านการพิจารณาจาก บก. ให้เป็นบทความรับเชิญ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบรับเป็นผู้พิจารณาบทความ (Peer reviewers) มีจํานวน 13 ท่าน 

2. การพัฒนานักวิชาการ 

โครงการฯ ได้ดําเนินการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่สนใจ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามภูมิภาคต่างๆ เพ่ือ
พัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ในการทําวิจัยและการเขียนบทความวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ไปแล้ว 
1 ครั้ง ดังน้ี 

- ครั้งที่ 1 ความร่วมมือกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “แนวคิดและแนวปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการเพ่ือสังคม” เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม
ประสาท หลักศิลา อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ ผ่านประเด็นหัวข้อสําคัญ คือ “การติดต้ังแนวคิด/ หลักการการเขียน
บทความวิชาการเพ่ือสังคม” มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีให้ความสนใจที่จะเขียน
บทความวิชาการเพ่ือสังคม รวม 55 ท่าน 

 จากการประชุมครั้งน้ี มีผู้เข้าร่วมประชุมส่งบทความจํานวน 8 บทความ และได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ใน
วารสารฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 จํานวน 6 บทความ ส่วนอีก 2 บทความอยู่ในระหว่างปรับแก้ไข 

ผลที่ได้รับ 
-  ความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญจากหลากหลายสาขาที่ให้ความร่วมมือและตอบรับเข้ามาประจํา

ในกองบรรณาธิการ 
- นักวิชาการ และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างผลงานทางด้านวิชาการเพ่ือรับ

ใช้สังคม และมีความกล้าที่จะส่งผลงานเข้ามาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ 
-  ในเชิงปริมาณมีนักวิชาการ และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมจํานวน 55 คน ในพ้ืนที่ ภาคกลาง  
-  ในเชิงคุณภาพ คือ มีนักวิชาการ และนักวิจัยส่งผลงาน ผ่านกระบวนการปรับปรุงบทความตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของวารสารฯ จํานวน 8 ท่าน 
- คณะทํางานซึ่งประกอบด้วย บก. กองบก. และบุคลากรที่ทํางานเช่ือมโยงระหว่างหลักสูตร SeS และโครงการ

วารสารฯ ต่างได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทํางาน (Lesson learned) เพ่ือมาปรับกระบวนการและต่อ
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ยอดองค์ความรู้โดยยึดหลักการวิเคราะห์ผู้รับสารหรือนักวิชาการ นักวิจัย ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเภท
ของสถาบันการศึกษา และแต่ละภูมิภาคเป็นหลัก 

-  ปัจจุบันเริ่มมีสถาบันอุดม ศึกษาติดต่อเข้ามาเพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเพิ่มขึ้น อยู่ในระหว่างประสาน
การทํางานทั้งกับหลักสูตร “นักวิชาการเพ่ือสังคม” ที่สถาบันฯ ดําเนินการอยู่ อีกทั้งยังได้มีการประสานติดต่อ
โดยตรงมายัง  ผู้อํานวยการสถาบันฯ และบก. คือ รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ ด้วย 

แนวทางการดําเนินงานในระยะต่อไป 

สําหรับการดําเนินงานในระยะต่อไป คณะทํางานได้วางแผนการทํางานในโครงการ “วารสารเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่” 

ดังต่อไปน้ี 

1) กระบวนการผลิตวารสารฯ ในฉบับต่อๆ ไป อีก 6 ฉบับ 
2) สร้างกระบวนการสื่อสารทําความเข้าใจเพ่ือติดต้ังแนวคิดเร่ืองงานวิชาการเพ่ือสังคม ควบคู่กับการพัฒนา

และการเขียนบทความวิชาการเพ่ือรับใช้สังคมกับหน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร นักวิชาการ 
และนักวิจัย ผ่านเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่สนใจติดต่อเข้ามา) 

3) การสร้างชุดความรู้ อาทิ ร่าง Guidelines การประเมินคุณภาพของงานวิชาการเพ่ือสังคม โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และการสรุปผลจากการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จาก
นักวิชาการรุ่นใหม่ ฯลฯ (ขึ้นกับสถานการณ์และบริบท) 
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        หลักสูตรงานวิชาการเพื่อสังคม 
        Socially-engaged Scholarship 

 

 “งานวิชาการเพื่อสังคม (Socially-engaged Scholarship)” ของโครงการนี้  มีความตั้งใจที่จะ
แยกแยะเฉพาะส่วนที่เป็นงานวิชาการออกมาเป็นพิเศษ  เพื่อให้ “มหาวิทยาลัย” มีความเด่นชัดในสังคม  โดยจํากัด 
คํานิยามเฉพาะงาน ดังนี้ 

 “Social” 
 

ครอบคลุมกลุ่มต่างๆ ในสังคม เช่น ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง ผู้ประกอบการขนาด
เล็ก/กลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบต่อสังคม องค์กรภาครัฐ  องค์กรไม่แสวงหา
กําไรต่างๆ 

“Engage”   หมายความถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มต่างๆ เหล่านี้  โดยตระหนัก
ว่า มหาวิทยาลัยไม่ควรอยู่อย่างโดดเดี่ยวในโลกของตนเอง  แต่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์  
รู้ร้อนรู้หนาวร่วมกับชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ชุมชนได้ประโยชน์จาก
มหาวิทยาลัย และเพื่อการเรียนรู้และความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเอง 

“Scholarship” หมายถึง “ความเป็นวิชาการ” ซึ่งจะรวมภารกิจทั้ง 3 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
งานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอน  
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วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญในการทํางานวิชาการเพื่อ
สังคมอย่างกว้างขวาง 

2. เพื่อยกระดับการทํางานวิชาการเพื่อสังคมให้เข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัย และเกิดการบูรณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยในการทํางานเพื่อสังคม 

3. เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยในการทํางานวิชาการเพื่อสังคม
อย่างเป็นระบบ 

4. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการในการขับเคล่ือนงานวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย  และ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557) 

 

1. หลักสูตร “ผู้บริหารงานวิชาการเพื่อสังคม”  
Socially-engaged Scholarship for Executive  

เป็นหลักสูตรที่มีมุ่งหวังให้ผู้บริหารงานวิชาการในมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 
รองคณบดี ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย/สํานักวิจัยและพัฒนา  และคณาจารย์ที่สนใจทํางานวิชาการเพื่อสังคม มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและธรรมชาติของงานวิชาการเพื่อสังคมที่สามารถปรับใช้กับภารกิจของมหาวิทยาลัย  และมี
แนวทางในการพัฒนามาตรการ/กลไก ตลอดจนระบบบริหารจัดการในการสนับสนุนงานวิชาการเพื่อสังคมของ
มหาวิทยาลัย  รวมทั้งมีเครือข่ายทางวิชาการในการขับเคล่ือนงานวิชาการเพื่อสังคม   
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 

 

เน้ือหาของหลักสูตร 
 มาตรการและกลไกสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  เป็นการเรียนรู้แนวทางการพัฒนา “กลไก” หรือ 

“มาตรการ” การสนับสนุนงานวิชาการเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านนโยบาย การพัฒนาบุคลากร 
การจัดสรรทรัพยากรระเบียบข้อบังคับที่เอื้อต่อการทํางาน ตลอดจนความก้าวหน้าในวิชาชีพผ่าน
ประสบการณ์ของมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวทิยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 กรณีตัวอย่างของการทํางานวิชาการเพื่อสังคม  เป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์กับนักวิจัย อาจารย์
ผู้สอนที่มากประสบการณ์ ผ่านกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การพัฒนาโจทย์ กระบวนการ 
การนําผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งทางวิชาการ สังคม และเศรษฐกิจ ด้วยศาสตร์ทางวิชาการและรูปแบบ
ที่หลากหลาย รวมทั้งเงื่อนไขและปัจจัยในการทํางานภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัย  โดยการศึกษาดูงาน
จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่ร่วมกับผู้นําชุมชน/สังคม และนักวิชาการในพื้นที่ผ่านกรณีศึกษา อาทิ 
วิสาหกิจชุมชนบุปผา การท่องเที่ยวโดยชุมชนร่องกล้า ชุมชนบ้านสามขา โครงการฟ้ืนบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่  
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ในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดหลักสูตร จํานวน 1 รุ่นคือ ผู้บริหารงานวิชาการเพื่อสังคม รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 
ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดพิษณุโลก ลําปาง และเชียงใหม่  โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดี รองคณบดี และอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตร จํานวน 21 คน จาก 17 
มหาวิทยาลัย 

  
 

ภาพการเข้ารว่มกิจกรรมหลักสูตร “ผู้บรหิารงานวิชาการเพือ่สังคม” รุ่นที่ 4 
 

ผลที่ได้รับ  
 ผู้เข้าร่วมฯ ได้รบัทราบและแลกเปล่ียนถกเถียงประเด็นการทาํงานวิชาการเพือ่สังคมที่มีความหลากหลาย ทัง้ 

รูปแบบกระบวนการ  และศาสตร์ทีใ่ช้  

 ผู้เข้าร่วมฯ ได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ตรงจากชุมชนชนบท ผ่านการศึกษาดงูานและการพูดคุย
กับชาวบ้านในบริบทจริง  

 ผู้เข้าร่วมฯ ได้พัฒนาความร่วมมือกับแหล่งทุนวิจัยและนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคคลากรของ
มหาวิทยาลัย  และการพัฒนางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

 
 

2. หลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม”  
Socially-engaged Scholarship for Academics  

 
เป็นหลักสูตรที่เน้นการเพิ่มทักษะของนักวิจัน อาจารย์ผู้สอน และนักวิชาการเกี่ยวกับการทํางานวิชาการเพื่อ

สังคม  ผ่านการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริงตั้งแต่ตั้งแต่แนวคิดของการทํางานวิชาการเพื่อสังคม การวางแผนโครงการ 
เครื่องมือในการทํางาน การพัฒนาโจทย์  การเขียนข้อเสนอโครงการ  การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ  
ตลอดจนถึงการเขียนบทความวิชาการจากผลงานโครงการ และการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อสังคมลักษณะอื่น  โดย
มีการแบ่งเน้ือหาของหลักสูตรออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1  “แนวคิดและเครื่องมือการทํางานวิชาการเพื่อสังคม  
รวมถึงการเขียน Concept paper/Proposal ทางวิชาการ” เป็นส่วนที่พัฒนาและดําเนินการร่วมกับมูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น  และส่วนที่ 2  “การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคม รวมถึงการเขียน
บทความและการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อสังคมลักษณะอื่น” 
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ในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม” จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
 ส่วนที่ 2 “การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคม รวมถึงการเขียนบทความและการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อสังคมลักษณะอื่น” 
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมปทุมวันพริ้นเซส กรุงเทพฯ 
โดยมีผู้บริหารระดับคณะ นักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตร จํานวน 41 คน 
จาก 23 มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

 ส่วนที่ 1  “แนวคิดและเครื่องมอืการทํางานวิชาการเพื่อสังคม  และการเขียน Concept paper/ 
Proposal ทางวิชาการ” 
ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจกิายน 2557  ณ จงัหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีผู้บริหารระดับคณะ นักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตร จํานวน 17 คน 
จาก 11 มหาวิทยาลัย 

 
 

เน้ือหาของหลักสูตร 
ส่วนที่ 1  “แนวคิดและเคร่ืองมือการทํางานวิชาการเพื่อสังคม  รวมถึงการเขียน Concept paper/Proposal 
ทางวิชาการ” 
 แนวคิดและหลักการทํางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับสังคม/ชุมชน  
 บทบาทของนักวิชาการในการทํางานร่วมกับชุมชน 
 ตัวอย่างการทํางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน  เครื่องมือและการออกแบบกระบวนการในการ

ทํางานกับชุมชน อาทิ เส้นแบ่งเวลา ปฏิทินฤดูกาล แผนที่ชุมชน  โอ่งชีวิต ฯลฯ 
 แนวคิดและหลักการพื้นฐานในการคัดเลือก/พัฒนาโจทย์  

ส่วนที่ 2  “การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคม รวมถึงการเขียนบทความและการเผยแพร่
ผลงานวิชาการเพื่อสังคมลักษณะอื่น” 
 แนวคิดและหลักการการขอผลงานวิชาการเพื่อสังคม ตามประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
 ตัวอย่างการสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคมสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ 
 หลักการและแนวทางในการบันทึกข้อมูลเพื่อการเขียนผลงานทางวิชาการ 
 หลักการและแนวทางการเขียนบทความวิชาการ 
 รูปแบบการแสดงผลงานลักษณะอื่น  และการแสดงผลงานวิชาการเพื่อสังคมด้วยหนังส้ัน 
 หลักการในการประเมินผลกระทบของงานวิชาการเพื่อสังคม 
 กรอบแนวคิดและหลักการของการพัฒนา Concept Paper และ Proposal 
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ภาพการเข้ารว่มกิจกรรมหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม” 

 
ผลที่ได้รับ  

 ผู้เข้าร่วมฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของการทํางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับสังคมที่
สามารถปรับใช้กับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 ผู้เข้าร่วมฯ ได้หลักการ เทคนิค และวิธีการในการออกแบบกระบวนการ รวมถึงเครื่องมือในการทํางาน  
และมีทักษะในการทํางานร่วมกับชุมชุมเพิ่มมากขึ้น 

 ผู้เข้าร่วมฯ ได้หลักการและวิธีการในการคัดเลือก/พัฒนาโจทย์ บนฐานวิชาการและบริบทของชุมชน 
 ผู้เข้าร่วมฯ ได้หลักการสังเคราะห์และวิเคราะห์งานวิชาการเพื่อสังคม  รวมถึงกรอบแนวคิดในการ

ประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อสังคม 
 ผู้เข้าร่วมฯ ได้หลักการเขียนบทความวิชาการเพ่ือสังคม  และสามารถพัฒนางานเพื่อสังคมที่ได้ดําเนินการ

อยู่ สู่การเป็นผลงานวิชาการเพื่อสังคมในรูปแบบของบทความวิชาการได้ 
 

3. In-house Training  
หลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม” 

 
สถาบันฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม” แบบ In-house Training  จํานวน 1 ครั้ง ให้กับ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ในช่ือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 
“แนวคิดและเครื่องมือการทํางานวิชาการเพื่อสังคม” เมื่อวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  โดย
เนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็นหลักคือ 1) แนวคิดและหลักการทํางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับสังคม/ชุมชน  2) 
ตัวอย่างการทํางานวิชาการเพื่อสังคม  3) เครื่องมือและการออกแบบกระบวนการในการทํางานกับชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วมกับชุมชน อาทิ เส้นแบ่งเวลา ปฏิทินฤดูกาล แผนที่ชุมชน  โอ่งชีวิต ฯลฯ  ซึ่งมีนักวิจัย อาจารย์ และนักวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าร่วม จํานวน 30 คน   
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ผลที่ได้รับ  
 ผู้เข้าร่วมฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของการทํางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับสังคมที่

สามารถปรับใช้กับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 ผู้เข้าร่วมฯ ได้หลักการ เทคนิค และวิธีการในการออกแบบกระบวนการ รวมทั้งเครื่องมือในการทํางาน  

และมีทักษะในการทํางานร่วมกับชุมชุมเพิ่มมากขึ้น 
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 โครงการให้คําปรกึษามหาวิทยาลัย (In-house consultancy)  
 

สถาบันคลังสมองของชาติร่วมออกแบบหลักสูตรและกระบวนการตามความต้องการของแต่ละ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะและดําเนินกิจกรรม ณ สถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย เพื่ออํานวยความสะดวกแก่บุคลากร
ในการเข้าร่วม และลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

 

หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย”  
University Governance Programme : UGP 

 
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ร่วมจัดกับ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกันจัดสัมมนาวิชาการเร่ือง “ธรรมาภิบาล

เพื่อการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยคริสเตียน” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์เกี่ยวกับการ

กํากับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการท่ีดี ตลอดจน เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันภายในมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน    

ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการท่ีดีต่อไป เพื่อมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา เม่ือวันพุธท่ี 7 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารสภา

คริสตจักรแห่งประเทศไทย (CCT)  กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จํานวนท้ังสิ้น 38 ท่าน   

 การจัดสัมมนาน้ี มี 3 หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ  

 บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในฐานะสภาผู้กํากับ (Governing Board) ท่ีพิทักษ์ธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

 บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกํากับการเงินและทรัพย์สิน 

 บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกํากับการบริหารความเสี่ยง 

ผลที่ได้รับ  
 ผู้เข้าร่วมฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการท่ีดี และสามารถปรับใช้กับภารกิจของสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้เข้าร่วมฯ ได้นําความรู้ท่ีได้จากการอบรมหลักสูตรฯ ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเอง เช่น การส่งเสริมให้

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมสภาฯ การจัดวาระการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสรรเวลา
ของการประชุมท่ีสั้นลง เป็นต้น 
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 สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมของสถาบันฯ ในปี 2557 

   หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 
   (University Governance Programme : UGP) 
 

ได้ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้แทนต่างๆ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะมีโอกาสได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ในประเด็นบทบาทและหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

บทบาทสภามหาวิทยาลัยในการกํากับการจัดการศึกษา : การอนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษา การบริหารการเงินและ

ทรัพย์สิน การบริหารงานบุคคล การกํากับการบริหารความเส่ียงในมหาวิทยาลัย กฎหมายและวิธีปฏิบัติที่กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยควรทราบ มหาวิทยาลัยกับคดีพิพาทในศาลปกครอง การประเมินสภามหาวิทยาลัย ผลประโยชน์ทับซ้อน และ

การระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีกิจกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้

กับสภามหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในบริบทจริงของแต่ละสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งการเยี่ยมชมการบริหาร

จัดการระดับผู้บริหารสูงกับสถานประกอบการที่มีธรรมาภิบาลที่ดี ดังนี้ 

 หลักสูตรฯ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” สําหรับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย รุ่น 14 - 19 โดยมีผู้สําเร็จหลักสูตรฯ จํานวน 78  ท่านและ หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการ

“สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย” จัดตั้งขึ้นภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย    เพื่อเป็นองค์กรพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามแนวทางที่กําหนดไว้ใน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซึ่งเป็นแผนแม่บทกํากับการพัฒนาอุดมศึกษาของไทย 
ได้กําหนดว่า“ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ (governance and management) เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และอุดมศึกษาในภาพรวม กล่าวคือ หากสถาบันอุดมศึกษามีกลไกการกําหนดทิศทาง
ที่ดีและก้าวหน้า พร้อมการขับเคล่ือนโดยการบริหารคนที่มีประสิทธิภาพแล้ว ภารกิจของมหาวิทยาลัยก็สําเร็จลุล่วงไปได้ 
บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรสูงสุดในที่นี้คือ “สภามหาวิทยาลัย” มีความสําคัญต่อความเจริญของสถาบัน และ
ผลผลิตที่ดี....” และยังได้กําหนดแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการอุดมศึกษาโดยการจัดตั้งองค์กร
หรือกลไกพัฒนาผู้กํากับนโยบายและผู้บริหาร เพื่อทําหน้าที่พัฒนาผู้บริหารตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปจนถึง
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการจัดการฝึกอบรม ให้ความรู้ จัดเยี่ยมชม สร้างเครือข่ายเวทีแลกเปล่ียน
ความคิด และสนับสนุนการสร้างองค์กร และนวัตกรรมการบริหารนโยบายและการจัดการ 
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พัฒนาคณะ” สําหรับกรรมการประจําคณะ รุ่น 0 – รุ่น 3 โดยมีผู้สําเร็จหลักสูตรฯ จํานวน 147  ท่าน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 

2557 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรครั้งนี้ 

 

 ในปี พ.ศ. 2557 มีการจัดหลักสูตรรวม 2 รุ่น มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วม

หลักสูตรประมาณ 27  ท่าน ซึ่งในปีนี้หลักสูตรฯ มีลดจํานวนการจัดหลักสูตร พร้อมกันกับการปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรใน

แต่ละโมดูลให้ทันสมัยและทันต่อโลกปัจจุบัน รวมทั้งได้เพิ่มเวลากิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภามหาวิทยาลัยต่างๆ 

เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในบริบทจริงของแต่ละสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

 

UGP รุ่น 19  : กําหนดการเยือนสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 7 

มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยได้รับ

เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าว

ต้อนรับและบรรยายสรุป “การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” พร้อมทั้ง

ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ดร.กีร์รัตน์ 

สงวนไทร (อธิการบดี)  ผศ.ดร.อรรจน์  บัณฑิตย์ (รองอธิการบดีกิจการสภา

มหาวิทยาลัย) นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์ (หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย) 

รุ่น วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วมหลกัสูตรฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
UGP 19 26 ก.พ. - 31 ม.ีค. 2557 12 ท่าน สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
UGP 20 1 ต.ค. – 7 พ.ย. 2557 15 ท่าน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
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ผลที่ได้รับจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  ได้เรียนรู้ การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีหลายประเด็นที่สําคัญ เช่น 
การพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย การมีสํานักงานสภาฯ 
และเลขานุการสภาฯ  และ การพัฒนาระบบการจัดวาระการประชุม  การนํานโยบายจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย กลไกการกํากับ ดูแล และติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ การเทียบระดับการบริหารและ
การจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of University Governance) 

UGP รุ่น 20  : กําหนดให้มีการเยี่ยมชมสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557  โดย

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.หริส สูตะบุตร กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับ และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการภายในและก้าวต่อไปของสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

นอกจากน้ีการได้เยี่ยมชม หอบรรณสารสนเทศ มจธ. และนิทรรศการรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย ฐานข้อมูลพระราช

ประวัติ พระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

นิทรรศการออนไลน์เหตุการณ์สําคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้า

ตากสินมหาราช พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ

พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ภายในมี 3 โซนที่แสดง คือ โซนแรก แสดงส่ิงของที่พระราชทานจาก

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 (3 ส่ิงคือ ฉัตร มงกุฎ ครุฑ) โซนที่ 2 แสดงประวัติ รูปถ่าย ตราสัญลักษณ์ 

และสมุดบันทึกการก่อตั้งของมหาวิทยาลัย และโซนที่ 3 แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

นอกจากน้ีสํานักหอสมุด ได้มีการจัดพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยคํานึงถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อสร้างบรรยากาศและโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาพื้นที่สนับสนุนการ

เรียนรู้ (Learning Space) โดยมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าห้อง KLINICS (KMUTT’s Learning and Information 

Commons) ให้เป็น “บ้านหลังที่สองแห่งการเรียนรู้” เพื่อเป็นสถานที่สําหรับการเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างทักษะ

พื้นฐานด้านการวิจัยและสารสนเทศ รวมทั้งลดช่องว่างดิจิทัล เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม (Socialization) รู้จักนําสารสนเทศ

มาใช้ให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผลที่ได้รับจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  ผู้เข้าร่วมหลักสูตร UGP 20 ได้เรียนรู้แนวทางและวิธีคิด รวมทั้ง ระบบและ
กระบวนการทํางานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปปรับ
ใช้ในบริบทสภามหาวิทยาลัยของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดําเนินงานด้านบุคลากร และ การจัดพื้นที่เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยคํานึงถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการ เป็นต้น 
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       หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ  
      (Faculty Governance Programme, FGP) 
 

 ในการดําเนินการตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมอง

ของชาติ ได้จัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ (Faculty Governance Programme, FGP) ขึ้น เพื่อเป็นกลไก

พัฒนาคณะกรรมการคณะ วิทยาลัย และสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือ 1) การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการคณะ วิทยาลัย และสถาบัน ในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

สถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายและปรัชญาอุดมศึกษา สถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน  2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบริบทของอุดมศึกษาในระดับชาติและสากล ทางด้านการศึกษา 

ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านคุณภาพของการอุดมศึกษา ตลอดจนประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต 3) 

เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของคณะกรรมการคณะ 

วิทยาลัย และสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดี 4) เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและ

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการคณะ วิทยาลัย และสถาบันของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อันนําไปสู่ความร่วมมือ

ในการดําเนินงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่มั่นคงและยั่งยืน 

  สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ได้จัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ (Faculty Governance 

Programme : FGP) สําหรับกรรมการประจําคณะ และ ในปี พ.ศ. 2557 มีการจัดหลักสูตรรวม 5 รุ่น มีกรรมการประจําคณะ

จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วมหลักสูตรประมาณ 195  ท่าน ซึ่งในปีนี้หลักสูตรฯ มีเพิ่มเวลากิจกรรม (1/2 วัน) การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภามหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารคณะในบริบทจริง ดังนี้  

รุ่น วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วมหลกัสูตรฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

FGP3 25 – 28 มีนาคม 2557 36 ท่าน คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

FGP4 29-30 เมษายน  และ      
1-2 พฤษภาคม 2557 

34 ท่าน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

FGP5 1-4 กรกฎาคม 2557 44 ท่าน วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
   

FGP6 2-5 กันยายน 2557 46 ท่าน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

FGP7 16-19 ธันวาคม 2557 35 ท่าน ศูนย์บริการวิชาการแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(UNISEARCH) และ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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FGP รุ่น 3 :  หลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการศึกษาและดูงานครึ่งวัน ณ คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

27 มีนาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ 

ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดีและผู้อํานวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช 

กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป “การกําหนดยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  แนวคิดและการดําเนินการ

ของโครงการศูนย์การแพทย์สยามินทราธิราช” และได้เยี่ยมชม

หอสมุดศิริราช รวมทั้งการชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน 

ผลที่ได้รับจากแลกเปล่ียนเรียนรู้ : ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้เรียนรู้แนว

ทางการกําหนดยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แนวคิดและการดําเนินการของ

โครงการศูนย์การแพทย์สยามินทราธิราช การบริหารจัดการโรงเรียนแพทย์ และการวิจัยที่ทันสมัยระดับนานาชาติ การ

เชื่อมโยงงานวิจัยกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น Imperial College London รวมทั้ง การลงทุนงานวิจัยเพื่อ

การพัฒนานักศึกษาแพทย์ (Investment in student) โดยเฉพาะในด้านคุณภาพอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น  การซ้ือ

หุ่นยนต์ผ่าตัด “ดาวินชี่” มาช่วยในการผ่าตัด ซึ่งสามารถช่วยผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยผ่าตัดในจุดที่ซับซ้อน

ในร่างกายได้ นอกจากน้ี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เพื่อศึกษาเร่ืองราวประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาลศิริราช 

เพราะคือ รากฐาน Core value ของศิริราชจนถึงปัจจุบันนี้ 

FGP รุ่น 4 :  หลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการศึกษาและดูงานครึ่งวัน  ณ  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เม่ือวันพุธที่ 30 เมษายน 2557  โดย

ได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวต้อนรับและบรรยาย

สรุปการบริหารจัดการด้านการวิจัย และศูนย์วิจัยต่างๆ รวมทั้ง

สถาบันภายใต้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เช่น ศูนย์พยากรณ์

เศรษฐกิจและธุรกิจ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย และสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) 

ผลที่ได้รับจากแลกเปล่ียนเรียนรู้ :  ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้เรียนรู้แนว

ทางการบริหารจัดการด้านการวิจัยและศูนย์ต่างๆ  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ของศูนย์พยากรณ์

เศรษฐกิจและธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการด้านฐานข้อมูลวิจัย และการวิจัยของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED)  การบริหารจัดการคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากน้ียังได้เรียนรู้การบริหารจัดการ “การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” ที่ใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการสาธิตนวัตกรรมการเรียนการสอน  iHybrid 
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FGP รุ่น 5 : หลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการศึกษาและดูงานครึ่งวัน  

ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 4 

กรกฎาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.

สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการบริหารจัดการงานของ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในหัวข้อ 

“ปฏิรูปการศึกษาโดยทํา” รวมทั้ง การได้เข้าเยี่ยมชมหอประชุม

มหิดลสิทธาคาร อีกด้วย 

ผลที่ได้รับจากแลกเปล่ียนเรียนรู้ : ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้เรียนรู้ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและก่อกําเนิดวิทยาลัย โดยปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้เป็นแหล่งผลิตนักเรียน นักศึกษา นักดนตรีที่มี

คุณภาพมาตรฐาน มีรสนิยมที่ดี มีความสํานึกต่อสังคม ปณิธานน้ีสะท้อนอยู่ในทุกส่ิงที่ประกอบกันขึ้นเป็นวิทยาลัย     

ดุริยางคศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน อาคารสถานที่ กิจกรรมต่างๆ ของทางวิทยาลัย ฯลฯ  

 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เป็นวิทยาลัยทางดนตรีที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในประเทศไทยให้การศึกษาในทุกระดับ 

ตั้งแต่มัธยมดนตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรี ดนตรี

แจ๊ส ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก การประพันธ์ดนตรี เทคโนโลยีดนตรี ธุรกิจดนตรี ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีบําบัด 

ดนตรีศึกษา การสอนดนตรี ดนตรีวิทยา และการอํานวยเพลง รวมทั้งเป็นแหล่งแสดงดนตรีระดับโลกเพ่ือเป็นแหล่ง

เรียนรู้ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ถือเป็นความก้าวหน้าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็น

ข้อพิสูจน์ถึงพัฒนาการทางคุณภาพของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อนาคตของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ไม่ใช่เป็นเพียงอนาคตของ

วิทยาลัยดนตรีแห่งเดียว แต่เป็นเสมือนอนาคตของชุมชนอุดมคติทางดนตรีแห่งโลกไร้พรมแดน 

FGP รุ่น 6 : หลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการศึกษาและดูงานครึ่งวัน ณ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557  

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ  คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและชมวิดีทัศน์

แนะนํา บัณฑิตวิทยาลัย และรับทราบข้อมูลการสรุปภาพรวมการ

ดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และการได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดคลัง

ความรู้  และคณะเทคโน โลยี ส ารสน เทศและการ ส่ื อสาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลที่ได้รับจากแลกเปล่ียนเรียนรู้ :  ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้เรียนรู้แนว

ทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร คือ GRADS (Generous 

Relationship Altruism Dedication Service Mind ) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  เพื่อผลักดัน

บัณฑิตศึกษาสู่ระดับนานาชาติ บนพื้นฐานคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและสังคมโลก 
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FGP รุ่น 7 : หลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการศึกษาและดู

งานครึ่งวัน ณ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (UNISEARCH) และศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ฮาลาล  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 โดยได้รับ

เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี 

ผู้อํ านวยการศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการ

บริหารจัดการ โดยเฉพาะการสนับสนุนการวิจัยและ ความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมของ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การบริหารงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย” โดย ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกําพุ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

นอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน  ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์    

ฮาลาล ได้บรรยายสรุปและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเรื่อง “บทบาทของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ด้านการวิจัยและพัฒนางาน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาล เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” อีกด้วย 

ผลที่ได้รับจากแลกเปล่ียนเรียนรู้ : ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้เรียนรู้ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและก่อกําเนิดศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานในกํากับของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแรกในระบบสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนําความรู้และวิทยาการภายใน

มหาวิทยาลัยไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัย และ

นิสิตได้มีโอกาสรับทราบถึงสภาพข้อเท็จจริงเชิงปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

หัวใจของการดําเนินงานของศูนย์บริการวิชาการฯ คือ ความมุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน นําปัญหามาให้มหาวิทยาลัยช่วยศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไข โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและความเช่ียวชาญของ

มหาวิทยาลัยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันคณาจารย์และนักวิจัยจะได้นําข้อเท็จจริงไปพัฒนาวิชาการให้มี

ความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงถ่ายทอดไปยังนิสิต เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และตรงความ

ต้องการของสังคมต่อไป 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มต้นโดย ดร.วินัย ดะห์ลัน ในเดือนมกราคม พ.ศ.2538  

ในรูปห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพัฒนางานด้านนิติ

วิทยาศาสตร์ฮาลาลขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั้งมุสลิมและมิใช่มุสลิม ขยายตัวเติบโตขึ้นเป็นลําดับ ได้รับการประกาศเกียรติ

คุณว่าเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก มีปณิธานมุ่งพัฒนา “วิทยาศาสตร์ฮาลาล อัตลักษณ์ประเทศ

ไทย”  "Halal Science Thailand Signature" และมีวิสัยทัศน์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ จะเป็นผู้นําทางวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในระดับโลก 

ศูนย์ฯ พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาลอย่างต่อเนื่อง ขยายเครือข่ายครอบคลุมงาน

วิทยาศาสตร์ฮาลาลหลายสาขากระทั่งได้รับรางวัลระดับนานาชาติหลายช้ิน มุ่งมั่นดําเนินงานเพื่อความปลอดภัยด้าน

กายภาพและจิตวิญญานของผู้บริโภคมุสลิมทั้งในประเทศและทั่วโลกตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” 
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หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
       (University Risk Management, URM) 

 

 สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดพัฒนาหลักสูตรการบริหารความเส่ียงของ

มหาวิทยาลัย (University Risk Management, URM) ขึ้น ซึ่งการบริหารความเส่ียงเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากร

ทุกระดับในมหาวิทยาลัยตั้งแต่คณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ คณะ/ ส่วนงาน รวมถึงกรรมการที่รับผิดชอบด้าน

การบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัยและพนักงานทุกคน ที่ต้องร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์เชิงลึก เชิงบูรณาการ และ

เชื่อมโยงเข้ากับการกําหนดยุทธศาสตร์ นโยบายแผนงาน แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผ่านการนําการ

บริหารความเส่ียงมาใช้ร่วมกับกระบวนการทํางานภายในมหาวิทยาลัย ทําให้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่า

มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ใช้กระบวนการบริหารความเส่ียง หลักสูตรเฉพาะนี้จะประกอบด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 

กรณีศึกษา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

หลักสูตรมีเนื้อหา ได้แก่ ความรู้ด้านการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัย เช่น การกําหนดความเส่ียงสําคัญ  (Key 

Risk Identification) และ Key Risk Indicator ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) การประเมินความเส่ียง (Risk 

Assessment) การจัดทําแผนบริหารความเส่ียงในมหาวิทยาลัย (Treatment Plan) และการติดตาม  รวมถึงการปรับแผน

บริหารความเส่ียง และการปรับและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย กลไกความเช่ือมโยงแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับของมหาวิทยาลัย (คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย์ ภาควิชา และโครงการ)   

หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาอบรมทั้งส้ิน 2 วัน และมีการดําเนินการจัดอบรมขึ้น 4  ครั้ง ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจํานวน 

102 คน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

โดยแบ่งเป็นประเภทของมหาวิทยาลัยได้ดังน้ี 
กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ                     31 คน   
กลุ่มมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ                36 คน 
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ                    12 คน 
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     13 คน 
กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน                     8 คน 

วิทยาลัย/อ่ืนๆ           2 คน             

รุ่น วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วมหลกัสูตรฯ 

URM 1 22-23 พฤษภาคม 2557 27 คน 
URM 2 19-20 มิถุนายน 2557 27 คน 

URM 3 6-7 สิงหาคม 2557 26 คน 

URM 4    27-28 พฤศจกิายน 2557 22 คน 
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                           The UGI Forum 
 
  สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีเวทีเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นที่เสริมสร้างธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยในหัวข้อต่างๆ เรียกว่า “The UGP Forum” โดยเริ่มดําเนินงานมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2555 - 2557 ที่ผ่าน

มาจัดมาแล้วกว่า 4  Forum สําหรับปี 2557 จัดขึ้นเพียง 2  Forum ดังนี้ 

The 5th UGI Forum  : Leadership and Governance in Universities : The Roles of University Governing 

Board  and Faculty  (วันที่ 28 ตุลาคม 2556)   โดยมีผู้เข้าร่วมจํานวน 25 คน ในรูปแบบการจดัอบรมเชิงปฏิบัติการ

โดย Ms.Nadine Burquel ผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรป ในโครงการ Thailand-EU Cooperation Facility – Phase II 

(TEC II) Policy Dialogues Support Component : University Governance  โดยมีประเด็นที่สําคัญดงันี้คือ  

 Organization of Leadership and Governance in Universities (Relation between state& 
universities/Internal Governance/ Governance models/ Organization governance culture) 

 Personal Leadership styles (Leadership styles/Your own styles/ Managing teams, changes, 
underperformance) 

 CASE Study (5 cases) 

The 6th UGI Forum : University Governance Institute Forum  “การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยใน

การปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียน : ความเสี่ยง โอกาส และความท้าทาย” (วันที่ 9 เมษายน 2557)  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนการเตรียมการบริหาร

ความเส่ียงอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ อันส่งผลต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ

เป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์สําคัญที่วางไว้ รวมทั้งยังสามารถเพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดย

กลุ่มเป้าหมายในการจัดการสัมมนาวิชาการน้ี ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี 

กรรมการประจําคณะ กรรมการบริหารความเส่ียง (ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ) คณบดี ผู้บริหารโครงการ และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องมีผู้เข้าร่วมสัมมาวิชาการจํานวนทั้งส้ิน 130 คน 

 ซึ่งประเด็นสําคัญในการจัดสัมมนาครั้งนี้คือ  

 การปรับเปล่ียนการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย (โอกาส & อุปสรรค) 
 โดย รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล 

 การแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนการเปิดภาคเรียน &ประสบการณ์การเตรียมความพร้อม 
โดย ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์   รองอธิการบดีอาวุโสด้านบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
      ผศ.สุรวุธ กิจกุศล                  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 การบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การปรับเปล่ียนการเปิดภาคเรียน 
โดย ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์  กรรมการกํากับความเส่ียงและที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Forum 
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เสริมสร้างเครือข่าย 
และความร่วมมือกับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ 
 

 การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยคริสเตียน” 

โดยสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ร่วมจัดกับ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน

ความคิด และประสบการณ์เกี่ยวกับการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมา  

ภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจน เพื่อให้ ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันภายในมหาวิทยาลัยในการขับเคล่ือนธรรมาภิบาล

และการบริหารจัดการที่ดีต่อไป เพื่อมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ 

อาคารสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย (CCT)  กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จํานวนทั้งส้ิน 

38 ท่าน   

 การจัดสัมมนาน้ี มี 3 หัวข้อในการแลกเปล่ียนเรียนรู้คือ  

- บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในฐานะสภาผู้กํากับ (Governing Board) ที่พิทักษ์ธรรมาภิบาล 

(Good Governance) 

- บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกํากับการเงินและทรัพย์สิน 

- บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกํากับการบริหารความเส่ียง 

 ความร่วมมือกับสหภาพยุโรป ในโครงการ “Internationalization, Governance and Tuning 

of Higher Education Structures” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย (European Union Delegation in 

Thailand) ซึ่งเป็นความร่วมมือภายใต้กรอบโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ

สหภาพยุโรป ระยะที่ 2 (Thailand-EU Cooperation Facility Phase II หรือ TEC II) ของสหภาพ

ยุโรปนั้น ในด้านการพัฒนาธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย (University Good Governance) คณะผู้แทน

สหภาพยุโรปประจําประเทศไทย ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ EU มาเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยของสถาบันคลังสมองของชาติ ในฐานะผู้สังเกตการณ์เพื่อให้ข้อแนะนํา และเป็นวิทยากร

การอบรมระยะสั้น ผู้เชี่ยวชาญ Mrs. Nadine BURQUEL (Secretary General European Centre 

for Strategic Management of Universities (ESMU) ได้เข้าสังเกตการณ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อ

พัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 17 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ก.ย. 2556 – 4 พ.ย. 2556 และหลักสูตรธรรมา    

ภิบาลเพื่อพัฒนาคณะ รุ่น 1 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ต.ค. – 1 พ.ย. 2556 หลังภารกิจ (Mission) 

นี้ ผู้เชี่ยวชาญ Mrs. BURQUEL ได้จัดทํารายงาน UNIVERSITY GOVERNANCE โดยมีข้อเสนอแนะ
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เพื่อพัฒนาหลักสูตร (Training programmes) และพัฒนาบุคลากรและองค์กร (Capacity building) 

ประกอบด้วย 4 แนวทางหรือสถานการณ์ (scenarios) ดังนี้ 

1. เสริมสร้างศักยภาพของหลักสูตร UGP และ FGP ด้วยนวัตกรรมการสอน/การฝึกอบรม โดยวิธีการ

เรียนการสอน (Learning Approach) ที่เน้นการเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning) 

การวิเคราะห์กรณีศึกษา (case study analysis) 

2. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามการจัดกลุ่มอุดมศึกษา 4 กลุ่ม จัดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น

หลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะด้านธรรมาภิบาลสําหรับมหาวิทยาลัย(governance programmes 

tailored to single universities) หลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม

ตําแหน่งต่างๆ (เช่น นายกสภามหาวิทยาลัย) และมีการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 

3. ปรับเปล่ียน (Transform) โครงการจัดตั้งสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย (UGI project) ให้เป็น

สถาบันจัดฝึกอบรม วิจัย และให้บริการด้านต่างๆ ตลอดจนการทําส่ือส่ิงพิมพ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

เกี่ยวกับจัดประชุมระดับชาติและภูมิภาคในเรื่องธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย โดยควรศึกษาการดําเนิน

กิจกรรมขององค์กรอื่นๆ ในต่างประเทศที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

4. จัดหลักสูตรการฝึกอบรม ศึกษาวิจัย และดําเนินกิจกรรมอื่นๆ โดยร่วมมือกับองค์การอื่นๆ ในภูมิภาค

อาเซียน หรือภูมิภาคอื่นๆ  

และในปี 2557 มีความร่วมมือกับสหภาพยุโรป Good Governance in Higher Education หัวเรื่อง 
“University Governance and management” ในโครงการ Thailand-EU Policy Dialogues Support Facility 
(PDSF)   

สืบเนื่องจากเมื่อปี 2556 ที่ผ่านมานั้น คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย (European Union 

Delegation in Thailand) ได้ให้การสนับสนุนการดําเนินงานด้านการพัฒนาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยภายใต้

โครงการ Thailand-EU Cooperation Facility Phase II หรือ TEC II : “Internationalization, Governance and 

Tuning of Higher Education Structures” คณะผู้แทนสหภาพยุโรป และสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้

สถาบันคลังสมองของชาติได้ดําเนินการร่างกรอบความร่วมมือด้าน “University Governance and management” 

ขึ้นใหม่ ภายใต้โครงการ Thailand-EU Policy Dialogues Support Facility (PDSF) สําหรับปี 2557-2560  

กรอบความร่วมมือใหม่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริม “ความเป็นหุ้นส่วน” 

ด้านการพัฒนาธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยระหว่างองค์กร/สถาบันอุดมศึกษา การพัฒนากรณีศึกษา (Case studies) 

ด้านธรรมาภิบาล การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดี การสนันสนุนผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพ

ยุโรป (EU Experts)  
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 การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์  

ได้ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ กรณีศึกษา แนวทางปฏิบัติที่ดี และนวัตกรรมเกี่ยวกับ    

ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

 จดหมายข่าว “ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย” เป็นจดหมายข่าวรายไตรมาส ปัจจุบันมีการปรับเปล่ียนจาก 

4 เล่ม ต่อปี เป็น 3 เล่ม ต่อปี และพิมพ์จํานวน 2,000 เล่มต่อฉบับ โดยในปี 2557 ไม่มีการจัดทําจดหมายข่าว  

  

 หนังสือเล่มเลก็ 
 หนังสือ “กฎหมายหลักทีเ่กี่ยวข้องกับอุดมศึกษา” โดย ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ จํานวน 2,000 ฉบับ 

 
 

 

 

 

 เ ว็บไซต์นอกจากน้ัน ยังได้ ดําเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันคลังสมองของชาติ 
www.knit.or.th รวมทั้งมีช่องทางให้สื่อสารกันผ่านสังคมออนไลน์ได้ที่ http://www.facebook.com/ugiknit1 

ผลจากการดําเนนิงานของโครงการ  

 ทําให้เกิดกระแสความสนใจและความต้องการของผู้บริหารระดับสูงในการเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนาคณะ” เป็นจํานวนมาก รวมถึงความต้องการหลักสูตรเฉพาะบุคคลสําหรับกรรมการใน
ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรสําหรับคณะกรรมการประจําคณะ หลักสูตรสําหรับสภา
คณาจารย์ หลักสูตรพื้นฐาน (Basic UGI) เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการเปิด-ปิดหลักสูตร เป็นต้น 

 มีการนําความรู้ที่ได้จากการอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” ไปประยุกต์ใช้ใน
องค์กรของตนเอง เช่น การส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการประชุมสภาฯ การจัดวาระการประชุม
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสรรเวลาของการประชุมที่ส้ันลง เป็นต้น 

 เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างกันในการประชุมหรือสัมมนาหรือบทความที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ดําเนินการเผยแพร่ลงในจดหมายข่าวธรรมภิบาลมหาวิทยาลัย 
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 โครงการนโยบายเกษตร 
 สํานักประสานงานชุดโครงการ 

“งานวิจัยเชิงนโยบายการเกษตร 
และเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” 

  

จากสถานการณ์แรงกดดันทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่ง

สร้างฐานองค์ความรู้เชิงนโยบายและแนวทางในการจัดการ เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงผลกระทบและสามารถนํา

ข้อความรู้ไปใช้ให้เกิดกระบวนการปรับตัวทั้งในระยะส้ันและระยะยาว การจัดทําชุดโครงการประสานงานฯ จึงเป็น

การสร้างฐานข้อความรู้เรื่องเศรษฐกิจข้าวไทยและพัฒนาชุดฐานความรู้เชิงนโยบายการเกษตรโดยเฉพาะนโยบายข้าว 

พร้อมกับขยายฐานความรู้จากโครงการวิจัยภายใต้ความดูแลให้ไปสู่เวทีสาธารณะและสังคม ทั้งในรูปของการจัดสร้าง
เอกสารทางวิชาการ จดหมายข่าว และการจัดเวทีวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะของการ

เป็นเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เชื่อมต่อกันในวงกว้าง อีกทั้งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งนักวิจัยรุ่นใหม่   

เชิงนโยบายเกษตร 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
ประเด็นปัญหาที่เกิดกับประชาคมและภาคการเกษตรของไทย ในอนุภูมิภาคหรือในภูมิภาคต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง 
แล้วนํามาประมวลต่อยอดขึ้นเป็นโจทย์วิจัย  

4. จัดทําข้อสังเคราะห์เชิงวิชาการ เพื่อส่ือสารเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทีถู่กตอ้งต่อสังคม 
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กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 

สํานักประสานงานชุดโครงการ งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร

และเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชงินโยบาย 

Fast Track 
นักวิจัยอาวุโสท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
พิจารณาโจทย์วิจัยท่ีสําคัญ (ทัน
สถานการณ)์/ ติดตามและ
ประเมินผล 

Normal Track 
นักวิจัยรุ่นใหม่ 
พัฒนาโจทย์วิจัย/ ประกาศให้ทุน/ 
กลั่นกรองข้อเสนอโครงการฯ/ 
ติดตามและประเมินผล ให้คําปรึกษา/แนะนํา 

เสริมสร้างเครือข่าย

นักวิจัยให้เข้มแข็ง 

Focal Point สังเคราะห์ข้อความรู้จาก
งานวิจัย (ทันสถานการณ)์ และ

เผยแพร่ข้อความร้ 

เชื่อมโยงกลุ่ม
งานวิจัยระดับ
นานาชาติ 

Institute of Farm 
Economics ประเทศเยอรมนี 

- E-Newsletter 
- เอกสารวิชาการ 
- บทความ 
- วิทยากร / ผู้ดําเนินรายการ 
- จัดประชุมสัมมนา 

การเรียนรู ้/ เผยแพร่ความรู ้

ประมวลเป็น
โจทย์วิจัย 

ข้อสังเคราะห์ใน
เชิงยุทธศาสตร์ 

- South-East Asian Agri 
benchmark Rice Network 
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การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 

1. การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั 

สํานักประสานงานฯ ดําเนินการคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีกรอบการศึกษาครอบคลุมประเด็นเชิงนโยบาย

เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศและนําเสนอ สกว. เพื่อให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและติดตามผลการศึกษาวิจัย

เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ/ จํานวนโครงการ/ งบประมาณ สถานะ/* 

ปีงบประมาณ 56 
8 โครงการ  
(Fast track / นักวิจัยอาวุโส 8 โครงการ) 
งบประมาณ 7.87 ล้านบาท 

กําลังดําเนินการช่วง 6 เดือนที่ 4: 1 โครงการ 
ปิดโครงการ: 7 โครงการ 

ปีงบประมาณ 57 
9 โครงการ 
(Fast track / นักวิจัยอาวุโส 5 โครงการ) 
งบประมาณ 9.08 ล้านบาท 

กําลังดําเนินการช่วง 6 เดือนที่ 1: 1 โครงการ 
กําลังดําเนินการช่วง 6 เดือนที่ 2: 3 โครงการ 
กําลังดําเนินการช่วง 8 เดือนที่ 2: 1 โครงการ 
พิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์: 1 โครงการ 
พิจารณาปิดโครงการ: 1 โครงการ 
ปิดโครงการ: 1 โครงการ 

ปีงบประมาณ 58 
1 โครงการ 
งบประมาณ 0.67 ล้านบาท 

กําลังดําเนินการช่วง 6 เดือนที่ 1: 1 โครงการ 
 

/*สถานะ ณ เดอืน พฤษภาคม 2558 

ผลลัพธ์ (Outcomes) จากโครงการวิจัยภายใต้การดูแลของสํานักประสานงานฯ ถูกนําเสนอใน “ ในงาน

ประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3” เมื่อวันที่ 11 – 12 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ ได้แก ่

เอกสารวิชาการหมายเลข 4 "ขา้วหอมมะลิบรรจุถุง การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างตลาด" 

เอกสารวิชาการหมายเลข 5 "การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย" 
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2. การเผยแพร่และนําผลการศึกษาใหเ้กิดการใช้ประโยชน์ 
 

จดหมายข่าว (E-Newsletter) และเอกสารวชิาการ 

สํานักประสานงานฯ มีบทบาทสําคัญในการคัดเลือกผลงานวิจัย ที่จะนํามาสังเคราะห์และถอดประเด็นจากผล

การศึกษา จัดทําเป็นจดหมายข่าว (E-Newsletter) และเอกสารวิชาการ คัดเลือกผลการศึกษาที่ดี ทันต่อเหตุการณ์ 

(Hot issue) เผยแพร่ต่อสังคมในจังหวะที่ดี 

ซึ่งในปี 2557 ได้เผยแพร่ จดหมายข่าวจํานวน 4 ฉบับ คือ (1) ห้าทศวรรษของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยและการก้าวต่อไปเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2) การสร้างเสริม

ความสามารถของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: สถานภาพ

และการมองไปข้างหน้า (3) การศึกษามาตรการสร้างแรงจูงใจเพื่อลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ลาดชัน 

กรณีศึกษา จังหวัดน่าน และ (4) สารเคมีกําจัดศัตรูพืช สิ่งแวดล้อม และความเปราะบางสู่ความยากจนของ

ครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทย 
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           ในปี 2558 ได้จัดทําเอกสารวิชาการ เรื่อง (1) การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย   

(2) แบบจําลองการพยากรณ์การปรับตัวของภาคการเกษตรไทย : เมื่ออ้อยและมันสําปะหลังเป็นพืชพลังงานทดแทน 

(3) ข้าวโพดเล้ียงสัตว์กับการสูญเสียพื้นที่ป่า : ปัญหาและทางออก และ (4) ห้าทศวรรษการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

ในประเทศไทย” โดยจัดพิมพ์จํานวนอย่างละ 1,000 เล่ม และจัดส่งเอกสารบางส่วนให้กับห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิจัย และผู้ที่สนใจ 
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จัดเวทีสัมมนา 

ร่วมมือกับ สกว. และหน่วยงานภาคภาคี จัดเวทีสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา อันได้แก่ 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 8.15-17.00 น. สํานักประสานงานฯ ได้จัดสัมมนา เรื่อง "การก้าวสู่งานวิจัย

ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและนโยบายสาธารณะ : จะสร้างความท้าทายได้อย่างไร?" ณ ห้องชวนชม 1 โรงแรม

รามาการ์เด้น เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการสร้างงานวิจัยและการยกระดับงานวิจัยเชิงนโยบาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

การสร้างฐานความรู้และการต่อยอดเชิงความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรและนโยบายสาธารณะต่อไป อีกทั้งจะช่วยให้

เกิดการใช้ความรู้เพื่อการเฝ้ามอง ติดตาม และรวมถึงการช้ีแนะให้กับสังคมไทยโดยรวม  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ นักวิจัยรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้จากประสบประการณ์ของนักวิจัยอาวุโสที่มีความ

เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ ถึงการเดินเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์

เกษตรและนโยบายสาธารณะมืออาชีพ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายฐานการจัดทํางานวิจัยเชิงนโยบาย

เกษตรและนโยบายสาธารณะ พร้อมกับเกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันการศึกษา 

ทั้งน้ี มีผู้เข้ารับฟังสัมมนาประมาณ 78 ท่าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากงานสัมมนาดังกล่าว ได้ถกูเผยแพร่ในส่ือต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

เผยแพร่ใน Facebook สกว. เขียนโดยฝ่ายส่ือสารสังคม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
วันที่ 30 เมษายน 2557 หวัข้อข่าวเรื่อง  
"แนะนักวิจัยรุ่นใหม่รับมอืความท้าทายข้าวไทยในตลาดโลก" 

ตีพิมพ์ใน สํานักข่าวอิศรา เขียนโดย คุณณนิสา แท่งทอง 
วันที่ 30 เมษายน 2557  หวัข้อข่าวเรื่อง  
"ตายคนแรกคือชาวนา! "อัมมาร" จวกรบ.ล้มเหลวแก้ปัญหาส่งออกข้าว" 

ตีพิมพใ์น หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก วันที่ 4 พฤษภาคม 2557 หัวข้อข่าวเรื่อง  
"แนะนักวิจัยรุ่นใหม่รับมอืความท้าทายข้าวไทยในตลาดโลก" 
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เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 สํานักประสานงานฯ ได้จัดสัมมนาเรื่อง “Food Security in the World of 

Natural Resource Scarcity: The Role of Technology” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงแนวทางการศึกษา

บทบาทของงานวิจัยและเทคโนโลยีต่อปัญหาความม่ันคงทางอาหาร และประเด็นหัวข้อวิจัยที่ควรจะจัดทํา ได้รับ

เกียรติจาก Dr. Mark Rosegrant, Senior Economist จาก International Food (IFPRI) มาเป็นวิทยากรบรรยาย

ถึงหัวข้อการศึกษาดังกล่าว พร้อมทั้งเชิญผู้ร่วมอภิปรายจากสถาบันศึกษาและหน่วยงานวิจัย อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 44 ท่าน 
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การร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 

ทางสํานักประสานงานฯ ได้สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย อันได้แก ่

Institute of Farm Economics (agri benchmark), Germany มีกลุ่มเครือข่ายประมาณ 40 ประเทศ โดย
มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 62 ท่าน จาก 37 องค์กร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้องค์กรระดับนานาชาติและผู้จัดทํา
นโยบายทราบถึงข้อจํากัดในระบบการเกษตรได้ชัดเจนขึ้น และสามารถช่วยเหลือ (แทรกแซงด้วยนโยบาย) ได้อย่าง
เหมาะสม 2) เพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคเกิดความเข้าใจ สามารถปรับตัวให้สอดรับกับการแข่งขันในเวทีโลก และ  
3) เพื่อให้ภาคเอกชนทางด้านธุรกิจเกษตรช่วยเหลือให้เกษตรกรให้ปรับเปล่ียนการผลิตได้ทันต่อสถานการณ์ที่
เหมาะสม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านนวัตกรรมการผลิต จากการเข้าร่วมเป็นภาคี นักวิจัยจะได้ใช้ประโยชน์จาก
การเรียนรู้สร้างความเข้าใจในสถานการณ์ล่าสุดของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของโลก พร้อมประเด็นปัญหาและข้อจํากัด 
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างโจทย์วิจัยในประเทศไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมกับประโยชน์จากความ
ช่วยเหลือในเครือข่ายพืชเศรษฐกิจจากประเทศสมาชิก 

 

“Vulnerability in Southeast Asia Project”, Leibniz Universitat Hannover, Germany Project 

Presentation: “Poverty dynamics and sustainable development: a long-term panel project in 

Thailand and Vietnam” December 18th, 2014 at KU-Home 
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การตีพิมพ์เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ได้จัดการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความสามารถของเกษตรกรผู้ 

 

 

อื่นๆ  

นอกจากน้ี ผู้ประสานงานฯ ได้นําเสนอข้อมูลความรู้ด้านนโยบายเกษตรแก่สังคมทั้งโดยการเป็นวิทยากร 

และผู้ดําเนินรายการในการประชุมวิชาการ การเขียนบทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร การให้สัมภาษณ์

นักหนังสือพิมพ์และผู้ส่ือข่าวรายการโทรทัศน์ ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ 

ผู้แทนหน่วยงาน  

ตีพิมพ์ใน จดหมายข่าวประชาคมวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ฉบับที่ 114  
ประจําเดือน มนีาคม - เมษายน 2557 หวัข้อเรื่อง ปฏิรูปการเกษตรไทย: “ยกระดับเทคโนโลยี
ผ่านงานวิจยัและความเข้มแข็งในการจัดการของเกษตรกรรายย่อย" 

ตีพิมพ์ใน วารสารฅนสหกรณ ์ฉบับที่ 25 ปทีี่ 6 ประจําเดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2557  
หัวข้อเรื่อง "ข้าวหอมมะลิไทยกําลังถกูท้าทายในตลาดส่งออก" 

ตีพิมพ์ใน นติยสารข้าวไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 44 ประจําเดือน กนัยายน - ตุลาคม 2557  
หัวข้อเรื่อง "ข้าวน่ึงไทยทําอยา่งไรจึงจะเพิ่มโอกาสในตลาดส่งออก" 

ตีพิมพ์ใน วารสารฅนสหกรณ ์ฉบับที่ 26 ปทีี่ 7 ประจําเดือน ธันวาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558  
หัวข้อเรื่อง "พม่า... จะก้าวเป็นผู้นําในตลาดส่งออกข้าวได้ไหม" 

ตีพิมพ์ใน นติยสารข้าวไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 45 ประจําเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557  
หัวข้อเรื่อง "ข้าวหอมพม่า ไม่น่าจะเป็นคู่แขง่ของข้าวหอมไทยในตลาดส่งออก" 

ตีพิมพ์ใน นติยสารข้าวไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 46 ประจําเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558  
หัวข้อเรื่อง "ข้าวหอมของกัมพชูา คู่แข่งตัวจริงในตลาดพรีเม่ียมของข้าวหอมมะลิไทย” 
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สรุปผลการดําเนินงาน 

 ได้สร้างฐานข้อความรู้เรื่องเศรษฐกิจข้าวไทยและเศรษฐกิจการเกษตรที่สําคัญ ให้ได้รับความเชื่อถือจาก
สาธารณะชน ทั้งในด้านเครือข่ายวิชาการ ด้านเครือข่ายกับภาคเอกชน และเครือข่ายกับภาคส่ือสารมวลชน 
ซึ่งข้อความรู้และข้อเท็จจริงที่ได้นําเสนอออกไปได้รับการนําไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ต่อในวงกว้าง  

 มีการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เชิงนโยบายเกษตรและสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยอาวุโสเพื่อการรวมตัวกันเป็นพี่เล้ียง
ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งเชื่อมต่องานวิจัยเชิงนโยบายของไทยกับประชาคม
ต่างประเทศ เป็นกลไกการเพิ่มพูนโอกาสและฝึกความรอบรู้เชิงนโยบายเกษตรให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ของไทย 
ในเวทีสากลอย่างเป็นรูปธรรม 

 ได้ถอดชุดความรู้จากผลงานวิจัยและจัดทําเอกสารข้อสังเคราะห์เชิงวิชาการและจัดเวทีเผยแพร่ เพื่อ
ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และสร้างผลกระทบจากงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรให้เกิดขึ้นในวงกว้าง ทั้งในรูป
ของเอกสารวิชาการ e-book  e-newsletter และรายงานสรุปผลสัมมนาในรูปของ press release เป็น
การสร้างกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการโซ่อุปทานงานวิจัยโดยเอาคุณค่าเป็นเป้าหมาย 

 ได้ผนวก research exploitation เข้ากับ research coordination และ  management เพื่อสร้างคุณค่า
ให้เกิดขึ้นกับงานวิจัยเชิงนโยบายทั้งในมิติงานวิจัยต้นน้ํา กลางนํ้า และปลายนํ้า  
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  โครงการ “บทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านอาสาสมัครต่อสังคม” 
                         (Education Volunteer) 

ภายใต้ยุทธศาสตร์หนุนเสริมมหาวิทยาลัยของสถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งมีภารกิจหลัก 2 ประการ คือ 1) ทําอย่างไร

ให้สถาบันอุดมศึกษาตอบสนองสังคมมากขึ้น และ 2) ทําอย่างไรให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมากยิ่งขึ้น 

โครงการ “บทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านอาสาสมัครต่อสังคม” ได้ริเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปลายปี 2555 เป็นส่วนหน่ึงใน

ภารกิจ ข้อ 2. หนุนเสริมสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดว่าด้วย “การสร้าง

ประสบการณ์ตรงเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทํางาน

อาสาสมัครเพื่อสังคมนั้นเป็นประสบการณ์ตรงที่สามารถสร้างการเรียนรู้แก่นิสิตนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก

สถาบันอุดมศึกษาในไทยและในสังคมโลก โดยสถาบันคลังสมองของชาติทําหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการเชื่อมโยง 

Knowledge ด้านการอาสาสมัคร (สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน/องค์กร องค์ความรู้) ให้เป็น Network ระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรอาสาสมัครเพื่อสังคมทั้งของไทยและในภูมิภาค

อาเซียน เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านอาสาสมัครในสถาบันการศึกษาเพื่อสร้าง

ประสบการณ์เรียนรู้โลกและสังคมให้แก่นิสิตนักศึกษา อันจะนําไปสู่การยกระดับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมากยิ่งขึ้นใน

ลําดับต่อไป โดยในระยะแรกเน้นสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อสํารวจสถานการณ์และระดมความคิดเห็นจากประสบการณ์

การทํางานอาสาสมัครของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอาสาสมัครทั้งไทยและต่างประเทศ และต่อมาในปี 2557 มีการ

ดําเนินงานใน 3 รูปแบบ ได้แก่   

1. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

   1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ “งานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา : ขับเคล่ือนพันธกิจสู่การปฏิบัต”ิ

(Education Volunteer Workshop)  

o ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 6 สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ ห้องประชุมชั้น 22 สถาบันคลังสมองของชาติ 

o ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 6 สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ ห้องประชุมชั้น 22 สถาบันคลังสมองของชาติ 

   การประชุมทั้ง 2 ครั้งจัดขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับ สํานักบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ที่มีประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทํางานอาสาสมัครมาอย่างยาวนาน และเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ

หนุนเสริมบทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านอาสาสมัครต่อสังคม จึงกําหนดการจัดประชุมดังกล่าวข้างต้น ในรูปแบบของการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ของมหาวิทยาลัย และการศึกษาดูงานของกลุ่ม ซ.โซ่ อาสา ซึ่งรับอาสาสมัครทั้งนักศึกษาฝึกงานหรือ

อาสาสมัครทั่วไปเข้ามาเป็นครูอาสาช่วยสอนเด็กเร่ร่อนและในชุมชนแออัด เพื่อนําประสบการณ์ตัวอย่างไปเป็นแนวทางในการ

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยมีสถาบันอุดมศึกษาและเทียบเท่าทั่วประเทศจํานวน 17 แห่ง (มหิดล, มมส., แม่โจ้, มอ., 

ม.รังสิต, มทร.พระนคร, มทร.สุวรรณภูมิ, มทร.ล้านนา, มทร.ธัญบุรี, สถาบันเทคโนโลยีปทุม, สถาบันไทย-ญี่ปุ่น, ว.ชุมชนสตูล, 

ว.ชุมชนมุกดาหาร, ว.ชุมชนสมุทรสงคราม, ว.ทองสุข, ว.เทคโนโลยีภาคใต้, โรงเรียนนายเรืออากาศ) ที่สนใจสมัครเข้าร่วม
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จํานวน 61 คน (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดี/รองคณบดี อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน) จากเดิม

กําหนดจัดงาน 1 ครั้ง แต่เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจํานวนมาก ทางผู้จัดจึงกําหนดจัดประชุม 2 ครั้ง เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในวงกว้าง จากการประชุมทั้ง 2 ครั้งพบว่า สถาบันอุดมศึกษาของไทยมีการสร้าง

พื้นที่เรียนรู้ด้านอาสาสมัครในสถาบันการศึกษาใน 5 Track ได้แก่ Track 1 Volunteer Centre ก่อตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้านงานอาสาสมัครขึ้นภายในสถาบันอุดมศึกษา เช่น ศูนย์อาสาสมัคร หน่วยงานรับผิดชอบต่อสังคม (USR) เป็นต้น       

Track 2 Service Learning เช่น รายวิชาอาสาสมัครใน (TU 100, พท.204 )  วิชาภูมิปัญญาในหลวง เป็นต้น Track 3 

หลักสูตรหรือการส่งเสริมให้นักศึกษาทํางานอาสาสมัครระยะยาวหลังจากเรียนจบ เช่น หลักสูตรบัณฑิตอาสาสมัคร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น Track 4  Extra Curriculum 

กิจกรรมนักศึกษาภายในสถาบันและกิจกรรมการเรียนรู้กับองค์กรภายนอก

สถาบันการศึกษา เช่น ชมรม โครงการจิตอาสาภายใต้คณะ งานวิจัยหรืองาน

บริการวิชาการสู่ชุมชน เป็นต้น  Track 5  อาสาสู่อาเซียนและประชาคมโลก 

เช่น โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาฝึกงานระหว่างประเทศโดยความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยและต่างประเทศทั้งในภูมิอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก และจากการประชุมข้างต้นได้เกิด

ข้อเสนอถึงแนวทางและบทบาทมหาวิทยาลัยต่อสังคมในเรื่องของการเตรียมการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นทั้ง

ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยคํานึงถึงการนําศักยภาพและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยมาเป็นพลังและกลไกสําคัญใน

การเตรียมการรับมือ/ป้องกัน รับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ และการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบต่อไป  

    
    

1.2 มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี 2 : 

ทิศทางและกระบวนการสร้างพลเมืองอาสาสมัครสู่สังคม 

(Education Volunteer Expo 2013-2014) ระหว่างวันที่ 

4 -5  กั น ย า ยน  2 5 5 7  ณ  ศู น ย์ ป ร ะชุ ม ธ ร รมศ าสต ร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยความร่วมมือจาก 10 

องค์กรทั้งภาคมหาวิทยาลัย รัฐ และองค์กรอาสาสมัครภาคสังคม ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ส่งผลให้เกิดพื้นที่แลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์และกระบวนการทํางานอาสาสมัครเชิงสร้างสรรค์ระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านอาสาสมัคร 

การจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจํานวนกว่า 1,800 คน จากภาคการศึกษาทั้งประถม มัธยม และอุดมศึกษากว่า 70 สถาบัน  
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เช่น สถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี สถาบัน วิทยาลัย) เช่น จุฬา มหิดล มธ. ม.เกษตรฯ ม.พะเยา 

มทร.ล้านนา มทร.อีสาน วิทยาเเขตสกล ม.บูรพา ม.สงขลา ม.ทักษิณ ม.ราชภัฏโคราช ม.ราชภัฏภูเก็ต ม.ราชภัฏสงขลา ม.

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ม.ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนนายเรือ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ม.ราชพฤษ์ 

ม.อีสเทิร์นเอเชีย ม.รังสิต ม.กรุงเทพ ม.เทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น  

รวมถึงภาครัฐ ภาคประชาสังคม NGO และภาคเอกชนที่เข้าร่วมงานกว่า 11 องค์กร เช่น สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงยุติธรรม UNFPA สํานักทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นต้น โดยการจัดงานแบ่งออกเป็น 4 ภาคส่วน ได้แก่ 

1. การสัมมนา 2. ภาคนิทรรศการ 3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 4. เวทีวัฒนธรรม/กิจกรรมการแสดง 

ซึ่งงานดําเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ด้วยได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษา และ

องค์กรอาสาสมัครทั้งไทยและต่างประเทศที่มาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในครั้งนี้ 

ผลสรุปการจัดงานพบว่า ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี  และมีอาชีพอันดับหนึ่งเป็น

นักเรียน นักศึกษา รองลงมาคือ อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และผลจากแบบประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความ

พึ่งพอใจมาก ถึง มากที่สุดและในส่วนของเครือข่ายองค์กรร่วมจัด 9 องค์กรนั้นมีความพอใจอย่างยิ่ง โดยได้รับการ

สนับสนุนกิจกรรมจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิรากแก้ว บริษัทโมโน โค๊ก ทิปโก้ฟู๊ด 

เป็นต้น แม้ว่าที่ผ่านมาจะพบอุปสรรคในส่วนของงบประมาณเน่ืองจากการเล่ือนงาน แต่ทั้งนี้ทางเครือข่ายองค์กรร่วมจัดงาน

มีมติร่วมกันถึงความสําคัญของการจัดงานในครั้งที่ผ่าน ทั้งนี้เครือข่ายองค์กรร่วมจัดจึงกําหนดจัดมหกรรมจิตอาสาฯ ปี 3 

ระหว่างช่วงวันที่ 15 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะถึงแนวทาง 

การทํางานในปีต่อไปให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ผู้ที่สนใจต่อไป และจากประสบการณ์ในการจัดงานครั้งนี้ที่ประชุมมีมติถึงความมือในการเป็นองค์กรภาคีร่วมจัดการประชุม

ระดับชาติด้านการอาสาสมัครกับการพัฒนาประเทศไทย ครั้งที่ 1 (National Conference on Volunteerism) ในปี 2558 

ต่อไป  
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2. หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาระบบอาสาสมัครในสถาบันอุดมศึกษา 

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการ

อาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ” (Volunteer Management in 

Disaster) ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2557 ณ โรงแรมปทุมวันปร๊ินเซส 

กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือของสถาบันคลังสมองของชาติและเครือข่ายจิต

อาสา (Volunteer Spirit Network) เพื่อหนุนเสริมบทบาทสถาบันอุดมศึกษา 

ที่เป็นหน่วยงานสําคัญทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่อุดมไปด้วยความรู้และสรรพกาํลังในมติติา่งๆ 

ทั้งกรณีของการเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การรับมือท่ามกลางสถานการณ์ภัยพบิตั ิและการ

ฟื้นฟูหลังสถานการณ์สงบอย่างเป็นระบบ โดยในหลักสูตรฯ ครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจาก 15 สถาบันอุดมศึกษา ทั้งรอง

อธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อํานวยการ รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนันสนุน จํานวน 23 ท่าน     

(ม.ศรีปทุม, ม.นวมินทราธิราช, ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ราชภัฏ

สงขลา, ม.รังสิต, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,    

ม.สงขลานครินทร์, ม.เชียงใหม่, ม.อัสสัมชัญ, ม.พะเยา)  

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดหลักสูตรฯ ทําให้เกิดพื้นที่แลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ

อาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม  เกิดการเติมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ

อาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติและจากการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ตรงจากศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครือข่ายจิตอาสา และองค์การหน่วยอาสาสมัคร

อังกฤษ (Voluntary Service Oversea : VSO) ตลอดจนการกระตุ้นบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบเตรียมความ

พร้อมรับมือภัยพิบัติ เพื่อสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่มีศักยภาพในการจัดการอาสาสมัครต่อไป 

 

 

 

 

 

 
 

3.โครงการศกึษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน  

  โครงการศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการอาสาสมัครในมหาวิทยาลัย

ประเทศญ่ีปุ่น” ระหว่างวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2557 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากหลักสูตร “บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการ

อาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ ” (Volunteer Management in Disaster) เมื่อ

เดือนกันยายน 2557 ที่ผ่านมา เพื่อต่อยอดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของ
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มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมือกับเครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) และ International 

Association of Volunteer Efforts (IAVE) ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมงานอาสาสมัครระดับโลก มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตัน 

ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนและการประสานงาน จาก IAVE 

สํานักงานประเทศญ่ีปุ่น (IAVE JAPAN) ซึ่งประเทศญี่ปุ่นนับเป็นประเทศที่มีระบบการจัดการอาสาสมัครที่ดีมากแห่งหนึ่ง

ของโลก นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาออกไปเป็นอาสาสมัครอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในช่วง

เกิดภัยพิบัติ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างพื้นที่ของการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างทั้งสองประเทศเพื่อนําไปสู่การ

พัฒนากลไกการจัดการอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

เข้าร่วมจํานวน 16 ท่าน จาก 11 สถาบันอุดมศึกษา และ 1 มูลนิธิ (ม.ทักษิณ, ม.นครพนม, ม.เชียงใหม่, ม.ธรรมศาสตร์,ม.

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ,ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ม.สงขลานครินทร์, ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 

ม.วงษ์ชวลิตกุล, ม.ราชภัฏเชียงราย, มูลนิธิรากแก้ว) มีทั้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย รอง

คณบดี/ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ซึ่งได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยของประเทศญ่ีปุ่น 5 มหาวิทยาลัย 1 

วิทยาลัย 1 มูลนิธิ และ 1 กระทรวง ได้แก่  

 Meijigakuin University Volunteer Center 
 Hosei University Volunteer Center  

 Meiji University, Izumi Campus Volunteer Center 
 Toyo University Volunteer Center 
 Tsukuba University Volunteer Center 
 Japan College of Foreign Languages  
 Student Volunteer Center (GAKUVO), 

Nippon Foundation 
 Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 

 

 

 

 

จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ประเทศ รวมถึงการได้มีโอกาสแลกเปล่ียนกับมูลนิธิ 

GAKUVO ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยในเรื่องการส่งเสริมงานอาสาสมัครให้แก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบ 

อีกทั้งการแลกเปล่ียนเรื่องแนวนโยบายระดับรัฐที่ได้การสนับสนุนงบประมาณของ Ministry of Education, Culture, 

Sports, Science and Technology ซึ่งเป็นกลไกในเชิงนโยบายชาติสําคัญที่ให้การสนับสนุนการทํางานอาสาสมัครอย่าง

เป็นระบบ และนับว่าเป็นโอกาสอันดีในการเปิดพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยและญ่ีปุ่น และ

ระหว่างเครือข่ายองค์กรร่วมจัดในการต่อยอดความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอาสาสมัครเพื่อสังคม

ร่วมกันทั้งภายในประเทศไทยและระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในระยะต่อไป 
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นับว่าในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา โครงการ“บทบาทสถาบันการศึกษาด้านอาสาสมัครต่อสังคม” เพื่อสนับสนุนให้

สถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านอาสาสมัครในสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้โลกและสังคม 

แก่นิสิตนักศึกษาอันจะนําไปสู่การยกระดับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมากยิ่งขึ้นในลําดับต่อไปนั้น จากประสบการณ์ทํางาน

เชื่อมโยง Knowledge ให้เป็น Network สถาบันคลังสมองของชาติบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับที่น่าพอใจในบทบาทของการ

สร้างเครือข่ายองค์ความรู้ว่าด้วยงานอาสาสมัครเพ่ือการพัฒนาในมิติต่างๆ ให้เกิดขึ้นระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ

สถาบันอุดมศึกษาทั้งไทยและอาเซียน และระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรด้านอาสาสมัครทางสังคม โดยริเริ่มการ

ทํางานในระยะแรกไปยังการสร้างความร่วมมือในระดับนโยบายมหาวิทยาลัยในการขับเคล่ือนการดําเนินโครงการให้เกิด

รูปธรรมต่อไป  

ฉะนั้น การขับเคล่ือนโครงการฯ ให้มีความต่อเนื่องในระยะถัดไป สถาบันคลังสมองของชาติมุ่งหวังว่าจาก

ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมาจะนําไปสู่การหนุนเสริมให้เกิดปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดว่าด้วย “การสร้าง

ประสบการณ์ตรงเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพนิสิต

นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมในลําดับต่อไป โดยการเช่ือมประสานโอกาสการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา

ได้ลงไปเรียนรู้ในชุมชนและสังคมผ่านกระบวนการทํางานอาสาสมัครเพื่อรับใช้ชุมชมและสังคมมากยิ่งขึ้น เชื่อมประสานให้

เกิดโอกาสของการนําความรู้จากศาสตร์สมัยใหม่ไปต่อเติมศาสตร์เก่าความรู้เดิมที่มีอยู่ในชุมชนและสังคม โดยการเชื่อม

ประสานกลไกและนโยบายของมหาวิทยาลัยเข้ามาหนุนเสริมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจริงด้วยการหนุนเสริม

ภารกิจ 4 ประการของมหาวิทยาลัย ร่วมทั้งการสร้างพื้นที่ของการแลกเปล่ียนและแบ่งปันองค์ความรู้ในภูมิภาคประเทศ และ

ประชาคมอาเซียนมากขึ้น โดยมีสถาบันคลังสมองของชาติ (Knowledge Network Institute of Thailand) เป็นองค์กร

ประสานงานกลาง Knowledge ให้เป็น Network ของการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสนับสนุนปฏิบัติการจริงระหว่าง

มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคมต่อไป 

การดําเนินงานในระยะต่อไป คือ  

 โครงการ “การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิตดีงาม” พัฒนาระบบอาสาสมัครสนับสนุนการเรียนรู้บนฐานวิถีชีวิตชุมชน
(Education For Life Project) หนุนเสริมการจัดการศึกษาในพื้นที่ อ.สบเมย อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ระยะเวลาดําเนินโครงการ 2 ปี แบ่งเป็น 2 เฟส (ม.ค.58 - ธ.ค.59) 

 งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร (National Conference on Volunteerism) ระหว่างวันที่ 7-8 
พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 หลักสูตร Volunteer Management in Disaster รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพฯ 

 15th iave asia pacific regional volunteer conference ในเดือนตุลาคม 2558 ณ ประเทศเวียดนาม  

 โครงการสร้างความร่วมมือและศึกษาดูงาน “มหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 2” เดือนพฤศจิกายน 2558 ณ 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

 มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี 3 (Education Volunteer Expo 2015)  
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สัมมนาทางวิชาการ  
การสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลกครั้งที่ 22 
“การจัดอันดับมหาวิทยาลัยยุคใหม่ : From Green University to Sustainable Campus”  
Event 1 : Green Campus Workshop วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557   

 

สถาบันฯ ได้จัดการสัมนาทางวิชาการ หัวข้อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยยุคใหม่ : From Green University 

to Sustainable Campus”  Event 1 : Green Campus Workshop” ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องบอลรูม A 

ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนและเป็นการขยายผล

องค์ความรู้และทําความเข้าใจเรื่องเกณฑ์การจัดอับดับมหาวิทยาลัยสีเขียวให้มหาวิทยาลัยของไทยที่สนใจในประเด็น

ส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานและต้องการสมัครเข้าร่วม UI GreenMetric World University Ranking  ปี 2014  

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มาจากมหาวิทยาลัยที่เคยเข้าร่วมและได้รับการจัดอันดับ UI GreenMetric 

World University Ranking    ปี 2013 ได้แก่ ศ.พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร. สุจิณณา กรรณสูต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. เกรียงศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.สุชาดา 

ไชยสวัสดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งจาก

มหาวิทยาลัยทุกประเภท จํานวน 57 คน ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 

ผู้อํานวยการสํานัก หัวหน้าหน่วย/ภาค และอาจารย์ ซึ่งมาจาก มหาวิทยาลัยของรัฐ 11 คน มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ 25 

คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 11 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 คน และ มหาวิทยาลัยเอกชน 3 คน  

ผลที่ได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และความเข้าใจในเกณฑ์ของ UI มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหน่วยนับตาม
เกณฑ์ต่างๆ ที่ระบุไว้ 

2. มหาวิทยาลัยหลายแห่งแสดงความสนใจที่จะสมัครเข้าร่วมการจัดอับดับ UI GreenMetric World 
University Ranking ในปี 2014 โดยจะเห็นได้จากการส่งผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งเป็นระดับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ดูแลการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนโดยเฉพาะมาเข้าร่วมมากกว่า 2 ท่าน  

3. มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการจัดการสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยไทยบน
เวทีโลกครั้งที่ 23 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยยุคใหม่ : From Green University 
to Sustainable Campus”  Event 2 : Preparation of GreenMetric World University Ranking 
Forum ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2557 นี้  

4. มีผู้แทนของมหาวิทยาลัยหลายแห่งสนใจเข้าร่วมโครงการไปประชุม 2014 ISCN Conference และศึกษาดู
งานมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนด้วย 
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การสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลยัไทยบนเวทีโลกครั้งที่ 23  
“การจัดอันดับมหาวิทยาลัยยุคใหม่  : From Green University to Sustainable Campus” 
Event 2 : Preparation for UI GreenMetric World University Ranking”  
วันที่ 22 เมษายน 2557    
 

การประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้  เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก กิจกรรมแรกที่ได้จัดไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่

ผ่านมา ในหัวข้อ Green Campus Workshop โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอตัวอย่างการเก็บข้อมูลเพื่อตอบโจทย์การ

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและ Sustainable campus โดยอิงเกณฑ์ของ UI GreenMetric World University Ranking 

รวมทั้งแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงในการทํางานด้านนี้ได้แก่ ศ.พญ. สุวรรณา เรือง

กาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงานส่ิงแวดล้อม 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งนี้ ประเด็นที่นําเสนอได้แก่ ระบบเก็บข้อมูล

ทางด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ การนําเสนอ

ตัวอย่างข้อมูลและอภิปรายรายละเอียดของแต่ละเกณฑ์ของ UI GreenMetric World University Ranking ซึ่งมี 6 เกณฑ์  

ได้แก่ Setting and Infrastructure,  Energy and Climate Change, Waste, Water, Transportation และ Education  

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 35 ท่าน ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 

ผู้อํานวยการกอง วิศวกร และสถาปนิก จากมหาวิทยาลัยทุกประเภท ทั้งภาครัฐและเอกชน และพบว่า 58 เปอร์เซ็นต์ของ

ผู้เข้าร่วมครั้งน้ีเป็นผู้ที่เคยเข้า Event 1 มาแล้ว  

ผลที่ได้รับ ผู้เข้าร่วมได้รับทราบถึงความสําคัญของเว็บไซต์ที่ต้องนําเสนอ ภาพ และข้อมูลทุกอย่างที่ได้

ดําเนินการเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวไว้ด้วยกัน รวมทั้งมีระบบการค้นหาและเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ

มีภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ วิทยากรยังได้เน้นย้ําว่า การดําเนินการตามเกณฑ์ของ  UI GreenMetricเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย มากกว่าการได้รับคะแนนสูงๆ จากการจัดอับดับมหาวิทยาลัยสีเขียวนี้  ทั้งนี้ สถาบันฯ คาดหวังว่าในปี 

2015 และปีต่อไป จะมีจํานวนมหาวิทยาลัยไทยที่ส่งข้อมูลเพื่อรับการประเมินจาก UI GreenMetric เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแสดง

ให้เห็นถึงการพัฒนาตนเองและเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมประเภทหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
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หลักสูตร “นักวิชาการเพ่ือสังคม”  
Socially-engaged Scholarship for Academics  

 
สถาบันฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม” แบบ In-house Training  จํานวน 1 คร้ัง ให้กับ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ในช่ือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “แนวคิด
และเครื่องมือการทํางานวิชาการเพื่อสังคม” เม่ือวันท่ี 6 - 8 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยเนื้อหา
ครอบคลุม 3 ประเด็นหลักคือ 1) แนวคิดและหลักการทํางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับสังคม/ชุมชน  2) ตัวอย่างการ
ทํางานวิชาการเพื่อสังคม  3) เคร่ืองมือและการออกแบบกระบวนการในการทํางานกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน อาทิ 
เส้นแบ่งเวลา ปฏิทินฤดูกาล แผนท่ีชุมชน  โอ่งชีวิต ฯลฯ  ซ่ึงมีนักวิจัย อาจารย์ และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าร่วม จํานวน 30 คน   

 

ผลที่ได้รับ  
 ผู้เข้าร่วมฯ มีความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดและหลักการของการทํางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับสังคมที่

สามารถปรับใช้กับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 ผู้เข้าร่วมฯ ได้หลักการ เทคนิค และวิธีการในการออกแบบกระบวนการ รวมท้ังเคร่ืองมือในการทํางาน  

และมีทักษะในการทํางานร่วมกับชุมชุมเพ่ิมมากขึ้น 
 

 




