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ความนํา
สถาบันคลังสมองของชาติ จัดตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2546
เพื่อทําหน้าที่ประสานผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและหลากหลายองค์กรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ให้มาร่วมกันศึกษาวิจัยในประเด็นที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีคณะกรรมการบริหารกํากับดูแล
ในปี 2552 คณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติได้มอบนโยบายให้สถาบันฯ
มุ่งเน้นการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้ตอบสนองกับสังคมมากขึ้น และเพิ่มคุณภาพบัณฑิตใน
ปีเดียวกัน สถาบันฯ ได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุน
สภามหาวิทยาลัยต่างๆ ให้มีความพร้อมสําหรับความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น
ปัจจุบัน สถาบันฯ ดําเนินกิจกรรมวิจัย ฝึกอบรม จัดสัมมนาและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย
ต่ างๆ ทั้ งในและต่ างประเทศ เพื่ อตอบสนองวั ตถุ ประสงค์ ข้ างต้ น โดยได้ รั บการสนั บสนุ น
งบประมาณบางส่วนจากมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1

ยุทธศาสตร์สถาบัน
วิจัยเชิงระบบ

มองโลกภายนอก

(Systems Research)

ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับสภานการณ์ของประเทศและภูมิภาค
ที่จะมีบทบาทต่อสถาบันอุดมศึกษา
ในการเรียน การสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการต่อสังคม

ศึกษาวิจัยระบบอุดมศึกษา
ตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ สิ่งที่เป็นปัญหา อุปสรรค
แบบอย่างที่ดี เพื่อเสนอแนะการปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
และระบบอุดมศึกษา

ระบบข้อมูล
หนุนเสริมมหาวิทยาลัย

นําเข้าสู่ระบบ

จัดหลักสูตรฝึกอบรม
จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อหนุนเสริมมหาวิทยาลัย
ให้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เครือข่าย
และแรงบันดาลใจ ที่จะตอบสนองต่อสังคม

(Institutionalization)
สร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับ
และกลไกการบริหารจัดการ สถาบันอุดมศึกษา

3

ปี 2558
ผลการดําเนินงาน

1

การหนุนเสริมมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการกํากับดูแล
หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (University Governance Programme : UGP)
 หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ (Faculty Governance Programme : FGP)
 In-house training สัมมนาเรื่อง “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(ภูมิภาค) ”


หลักสูตรการบริหารจัดการ
หลักสูตรผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Deans for Change : DFC)
 หลักสูตรผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม (Research & Innovation Executive
Programme: R&I)
 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (University Risk Management : URM)




หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย (Business Continuity

Management : BCM)

หลักสูตรงานวิชาการเพื่อสังคม
หลักสูตรผู้บริหารงานวิชาการเพื่อสังคม (Socially-engaged Scholarship for Executive - SeS)
และหลักสูตรนักวิชาการเพือ่ สังคม (Socially-engaged Scholarship for Academics - SeA)
 โครงการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal)


หลักสูตรการเรียนการสอน


หลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา Gen Z (Teaching and Learning for Generation Z)

หลักสูตรงานอาสาสมัคร


หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์
ภัยพิบัติ” (Volunteer management in Disaster)

5

2

การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ / สัมมนาทางวิชาการ


แลกเปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัยในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ “University Leadership for Change : T&L, Research, Engagement and
Management”



ประชุมทางวิชาการนานาชาติ “2015 International Sustainable Campus Network (ISCN)
Conference : Expanding the dialogue : sustainability in a connected world” ณ
University of Hong Kong ฮ่องกง
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(Scholarship of Teaching and Learning): 2015 International Society for the Scholarship
of Teaching and Learning (ISSOTL) Conference : Leading Learning and the
Scholarship of Change” ณ ประเทศออสเตรเลีย



โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ “การบริหารจัดการอาสาสมัครและนักวิชาการเพื่อสังคม
ในประเทศญี่ปุ่น”(Management of student Volunteers and Socially-Engaged Academics
in Japan)

การสัมมนา “Sustainability Society : Sustainable campus Initiatives: experiences
from the University of Hong Kong



การสัมมนา “Innovation and Scholarship of Teaching and Learning : the Australian
experiences”
 สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิจัยเพือ
่ พัฒนาการเรียนการสอน: สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้


ด้วยงานวิจัย”(Scholarship of Teaching and Learning: The Value Creation of Teaching
and Learning Innovation)
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : ประสบการณ์จาก



ออสเตรเลียและจากการเข้าร่วมประชุม 2015 International Society for the Scholarship of
Teaching and Learning (ISSOTL) Conference ที่ประเทศออสเตรเลีย”


เสวนาโต๊ะกลมหัวข้อ “Leadership and System Design for Promoting Academic
and Research Excellence



เสวนาโต๊ะกลมหัวข้อ "Risk-based Quality Management System"



สัมมนาทางวิชาการ Thailand-EU Policy Dialogues Support Facility (PDSF) Conference

“ธรรมาภิบาลและการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” (Towards good governance and reform in Thai
higher education)


สัมมนาคณบดี/ผ้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลง (DFC) ร่น 1-5 หัวข้อ "คณภาพหลักสตรในระดับ
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การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
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การพัฒนาและวิจัย D&R (Development & Research)



เสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับองคืกรในประเทศและต่างประเทศ

การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย


โครงการนโยบายเกษตร (Agricultural Policy Research)

เอกสารเผยแพร่
จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
 หนังสือ ศาลปกครองกบคดีพิพาทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย


งบการเงิน

7

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
“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 พร้อมการขับเคลื่อนโดยการบริหารคนที่มีประสิทธิภาพแล้ว ภารกิจของมหาวิทยาลัยก็สําเร็จลุล่วงไปได้
บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรสูงสุดในที่นี้คือ “สภามหาวิทยาลัย” มีความสําคัญต่อความเจริญของสถาบัน
และผลผลิตที่ดี....” และยังได้กําหนดแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการอุดมศึกษาโดยการจัดตั้ง
องค์กรหรือกลไกพัฒนาผู้กํากับนโยบายและผู้บริหาร เพื่อทําหน้าที่พัฒนาผู้บริหารตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
จนถึงผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการจัดการฝึกอบรม ให้ความรู้ จัดเยี่ยมชม สร้างเครือข่ายเวที
แลกเปลี่ยนความคิด และสนับสนุนการสร้างองค์กร และนวัตกรรมการบริหารนโยบายและการจัดการ

กิจกรรมของสถาบันฯ ในปี 2558

หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
(University Governance Programme : UGP)
ได้ ถู กพั ฒนาขึ้ นสํ าหรั บกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งประกอบด้ วย นายกสภามหาวิ ทยาลั ย อุ ปนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนต่างๆ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นบทบาทและหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
บทบาทสภามหาวิทยาลัยในการกํากับการจัดการศึกษา : การอนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษา การบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน การบริหารงานบุคคล การกํากับการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย กฎหมายและวิธีปฏิบัติที่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยควรทราบ มหาวิทยาลัยกับคดีพิพาทในศาลปกครอง การประเมินสภามหาวิทยาลัย ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
การระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสภามหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบริบทจริงของแต่ละสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการเยี่ยมชมการบริหาร
จัดการผู้บริหารระดับสูงกับสถานประกอบการที่มีธรรมาภิบาลที่ดี ดังนี้
รุ่น
UGP 21

วัน เดือน ปี
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
15 ก.ค. – 28 ส.ค. 2558
11 ท่าน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ในปี พ.ศ. 2558 มีการจัดหลักสูตรเพียง 1 รุ่น มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วม
หลักสูตรประมาณ 11 ท่าน ซึ่งในปีนี้หลักสูตรฯ มีลดจํานวนการจัดหลักสูตร พร้อมกันกับการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรใน
แต่ละโมดูลให้ทันสมัยและทันต่อโลกปัจจุบัน รวมทั้งได้เพิ่มเวลากิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภามหาวิทยาลัยต่างๆ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบริบทจริงของแต่ละสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
UGP รุ่น 21 : กําหนดให้มีการเยี่ยมชมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558
โดยได้รับเกียรติจาก นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ รศ. ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี
กล่ าวต้ อนรับฯ และแนะนําคณะผู้ บริ หารและกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย และการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ สรุ ปภาพรวมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย การบริหารจัดการภายใน และก้าวต่อไปของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมดูงานชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล โดย ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ผลที่ได้รับจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ผู้เข้าร่วมหลักสูตร UGP 21 ได้เรียนรู้แนวทางและวิธีคิด รวมทั้ง ระบบและ
กระบวนการทํางานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปปรับใช้ในบริบท
สภามหาวิทยาลัยของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดําเนินงานด้านบุคลากร และ การจัดพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
คํานึ งถึงการปรั บสภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่ อการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาและบุ คลากร รวมทั้ งการมี นโยบายปรั บเปลี่ยนการ
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการที่ดีและการใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ สนองตอบความ
ต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
10
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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)
เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของคณะกรรมการคณะ
วิทยาลัย และสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดี 4) เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและ
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการคณะ วิทยาลัย และสถาบันของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อันนําไปสู่ความร่วมมือ
ในการดําเนินงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่มั่นคงและยั่งยืน
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย

ได้จัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ (Faculty Governance

Programme : FGP) สําหรับกรรมการประจําคณะ และ ในปี พ.ศ. 2558 มีการจัดหลักสูตรรวม 5 รุ่น มีกรรมการประจําคณะ
จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วมหลักสูตรจํานวนทั้งสิ้น 105 ท่าน ซึ่งในปีนี้หลักสูตรฯ มีเพิ่มเวลากิจกรรม (1/2 วัน)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภามหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารคณะในบริบทจริง ดังนี้
รุ่น

วัน เดือน ปี

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

FGP8

16 – 19 มีนาคม 2558

22 ท่าน

FGP9

27-30 เมษายน 2558

19 ท่าน

FGP10

25-28 พฤษภาคม 2558

20 ท่าน

FGP11

17-20 สิงหาคม 2558

29 ท่าน

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สํานักกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงแรมวังสวนสุนันทา และคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (พญาไท)
มหาวิทยาลัยมหิดล

FGP12

5-8 ตุลาคม 2558

15 ท่าน
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง

FGP รุ่ น 8 : หลั กสู ตรได้ จั ดให้ มี การศึ กษาและดู งานครึ่ งวั นที่ วิ ทยาลั ยปิ โตรเลี ยมและปิ โตรเคมี จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (PPC) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปมทอง
มาลากุล ณ อยุธยา คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ พร้อมรับชม
วิดีทัศน์แนะนําวิทยาลัยฯ และ การบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตในสาขาเฉพาะ
การรั บนั กศึ กษาต่ างชาติ การสนั บสนุ นการวิ จั ย และ ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นางานวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ต่างประเทศ
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ และสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม โดยความร่วมมือกับ
3 มหาวิ ทยาลั ยจากมหาวิ ทยาลั ยเคสเวสเทิร์ นรี เสิ ร์ฟ มหาวิ ทยาลั ยมิ ชิแกน และมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และสถาบันฟรองซัวส์ดูเปโตรล ประเทศฝรั่งเศส โดยมีการเรียนการสอนดังนี้
ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ใน 3 สาขา ได้แก่
 สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (Petrochemical technology)
 สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Polymer sciences)
 สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (Petroleum technology)
ระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใน 2 สาขา ได้แก่
 สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (Petrochemical technology)
 สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Polymer sciences)
และเนื่องจากวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในด้านเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัยในสาขาปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
(ศูนย์บริการวิเคราะห์/ทดสอบเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายวิจัย) จึงได้เปิดให้บริการด้านการวิเคราะห์/ ทดสอบตัวอย่าง
แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมในหลายสาขา คือ การวิเคราะห์พื้นผิว การวิเคราะห์ทาง
ความร้อน การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคสเปคโตรสโคปี การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี เทคนิคกล้องจุลทรรศน์ การ
วิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม และ การทดสอบชิ้นงานพลาสติค รวมถึงกระบวนการขึ้นรูปเบื้องต้น เป็นต้น
ผลที่ได้รับจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้เรียนรู้
วิสัยทัศน์ พันธกิจและก่อกําเนิดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกกํากับทั้ง
ภายในและภายนอก โดยผู้บริหารจาก 5 มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกัน พร้อมทั้งการได้เรียนรู้เทคนิคของการได้
ประโยชน์จากการมีนักศึกษาต่างชาติ เทคนิคและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมทั้ง การจัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะ
ทางโดยคณาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการในต่างประเทศและจากวิทยาลัยฯ จึงมีความมั่นใจว่าบัณฑิตมี
คุณภาพสูงเทียบเท่ากับมาตรฐานนานาชาติ นอกจากนี้ มีการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการระหว่างภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคการศึกษาโดยเกิดความร่วมมือกับบริษัทมหาชนทั้งที่อยู่ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสนิสิตได้
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ซึ่งมีหลายบริษัทที่ให้ความร่วมมือ เช่น บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) บริษัท โททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์ เป็นต้น
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FGP รุ่น 9 : หลักสูตรได้จัดให้มีการศึกษาและดูงานครึ่งวันที่ สํานักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวต้อนรับ พร้อมรับชมวิดีทัศน์แนะนํามหาวิทยาลัยฯ และ การบรรยายสรุปภาพรวม
การบริหารจัดการของสํานักกิจการพิเศษที่มีการจัดการแบบบูรณาการความเชื่อมโยงหน่วยงาน/คณะ/สาขาวิชา โดย
สํานักกิจการพิเศษมีความมุ่งหวังให้บุคลากรขององค์กรมีการนําองค์ความรู้ทางวิชาการออกไปสู่กระบวนการทางธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานด้านการบริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพพร้อมด้วย
สติปัญญาและจริยธรรม
โดยใช้ค่านิยมคําว่า “SMART”
Service
มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ
Mastery
ทํางานด้วยความเชี่ยวชาญและมีทักษะในวิชาชีพ (personal mastery)
Attitude
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
Relationship รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ
Teamwork
ร่วมกันสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการทรัพยากรบุคคลของสํานักกิจการพิเศษ โดย นางสาวปิยาณี ชดช้อย
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักกิจการพิเศษและการได้เข้าเยี่ยมชมธุรกิจบริการ โครงการในกํากับสํานักกิจการพิเศษ
โรงแรมสวนดุสิต เพลส และโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต อาคาร 12) เยี่ยมชมโฮมเบเกอรี่
ผลที่ได้รับจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้เรียนรู้
วิ สั ยทั ศน์ พั นธกิ จและแนวทางจั ดการธุ รกิ จของสํ านั กกิ จการพิ เศษ ที่ เป็ นองค์ กรสนั บสนุ นการฝึ กอบรมวิ ชาชี พ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตอย่างมืออาชีพจากสถานประกอบการจริง (Work Based Learning) เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานด้านการบริการ รวมทั้งมีการจัดการแบบบูรณาการความเชื่อมโยงหน่วยงาน/คณะ/สาขาวิชาต่างๆ เช่น
งานด้านสวนดุสิต โฮมเบเกอรี่ โรงสีข้าว โรงแรมสวนดุสิตเพลส ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ ครัวสวนดุสิต เป็นต้น
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FGP รุ่น 10 : หลักสูตรได้จัดให้มีการศึกษาและดูงานครึ่งวันที่ คณะวิทยาการจัดการ และ โรงแรมวังสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประทีป วจีท องรั ตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่า วต้อนรั บ พร้อมรั บชมวิดีทัศ น์แนะนําคณะฯ และ
การบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการ พร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม
สําหรับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx การได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธุรกิจ
บริการโรงแรมวังสวนสุนันทา โดย นายธวัชชัย สู่เพื่อน ผู้อํานวยการสํานักทรัพย์สินและรายได้ และ อาจารย์ปาน
แพร ปุณยพุกณะ ผู้จัดการโรงแรมวังสวนสุนันทา
ผลที่ได้รับจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรดีมาก เนื่องจากได้เรียนรู้แนว
ทางการจัดการคณะวิทยาการจัดการ โดยมีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยในระดับ
ปริญญาตรี 3 หลักสูตร 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (1 สาขา) 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (8 สาขา) 3. หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์บัณฑิต (8 สาขา) และถือว่าเป็นคณะที่มีสาขาวิชามากที่สุดถึง 17 สาขาวิชา และใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx และได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

FGP รุ่น 11 : หลักสูตรได้จัดให้มีการศึกษาและดูงานครึ่งวันที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ทพ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดีคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ พร้อมรับชมวิดีทัศน์แนะนําคณะฯ และ การบรรยายสรุปภาพรวม
การบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารโรงพยาบาลทันตกรรม EdPEx
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โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตศึกษาในสาขาเฉพาะ และหลักสูตรนานาชาติ การเพิ่มสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย การเพิ่มอาจารย์และบุคลากร การขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ ทําให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องพัฒนาใน ด้านอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ที่
ทันสมัย เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต
โดยมีปณิธาน “คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลมุ่งสร้างและพัฒนาผลผลิตชั้นเลิศในระดับสากล”
ในปี 2556 คณะทันตแพทยศาสตร์ พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
เพื่อให้บริการทางทันตกรรมทุกสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นอาคารที่ออกแบบอย่างทันสมัยที่สุด สําหรับงาน
บริการทางทันตกรรม การสอนและการวิจัยทาง ทันตแพทยศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จะมีทั้งหมด 17 ชั้น
และมีชั้นใต้ดิน 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 80,756 ตารางเมตร พรั่งพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่นําสมัยสําหรับด้านวิชาการ คลินิก
และอื่นๆ รวมทั้งห้องประชุมที่สามารถจุคนได้ถึง 1,000 คน
นอกจากนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ศูนย์ปฏิบัติการซิวมิวเลชั่น (Simulation Center)” ซึ่ง
เป็นอาคารจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยที่สุด และ “พิพิธภัณฑ์ทางทันตกรรม สิรินธรทันตพิพิธ” โดย ผศ.ทพ.พีระ
สิทธิอํานวย รองคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์ทางทันตกรรม สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทย์ศาสตร์แห่งแรก
ของประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์ทางทันตกรรมที่มีความทันสมัยและใหญ่ที่สุดในเอเชีย เน้นการสร้างประสบการณ์ที่
แปลกใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการการจัด
แสดงและผู้เข้าชม เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจง่าย และการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เข้าชม โดยแบ่งโซน
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ออกเป็น 6 โซน เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ ทั้งในส่วนของวิชาการและประวัติศาสตร์ของคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
โซนที่ 1 พื้นที่อเนกประสงค์จัดแสดงนิทรรศการใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
โซนที่ 2 ทันตแพทยศาสตร์ยุคแรกเริ่มในทวีปเอเชีย
โซนที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตสู่ปัจจุบัน
โซนที่ 4 หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โซนที่ 5 ห้องทันตสุขภาพสําหรับทุกคน
โซนที่ 6 หอจดหมายเหตุ
ผลที่ได้รับจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้เรียนรู้
วิสัยทัศน์ พันธกิจและก่อกําเนิดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งได้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน“ศูนย์
ปฏิบัติการซิวมิวเลชั่น (Simulation Center)” และพิพิธภัณฑ์ทางทันตกรรม สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
และฝึกการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานด้านการบริการ ตามวิสัยทัศน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่ดีที่สุดของทุกคน และพันธกิจของคณะฯ เป็นองค์กรชั้นนําของประเทศที่ดําเนินการศึกษา วิจัยวิชาการและวิชาชีพทาง
ทันตแพทยศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและประชาคมโลกภายใต้การบริหารที่ยั่งยืนและก้าวหน้า
FGP รุ่น 12 : หลักสูตรได้จัดให้มีการศึกษาและดูงานครึ่งวันที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. คมสันต์ มาลีสี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมรับชมวิดีทัศน์แนะนํามหาวิทยาลัยฯ และ การบรรยายสรุปภาพรวม
การบริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้างผู้นําในศตวรรษที่ 21” โดย ดร.รัชนี กุลยานนท์ ผู้รับผิดชอบ
งานวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็น Outcome bases learning และหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งหลักสูตรใหม่เพื่อ
สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งคณะฯ ได้ให้ความสําคัญในการปฏิรูประบบการเรียนการสอน เช่น การเรียนการสอนรูปแบบ Flipped
Classroom และการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา (Interactive learning) เป็นต้น นอกจากนี้การ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนโดยให้การอบรมและปรับทัศนคติเพื่อพร้อมจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่นี้
โดยเฉพาะการผลิตหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของสั งคม และเป็ นนวั ตกรรมที่ เน้ นการช่ วยเหลื อใน
ชีวิตประจําวัน เช่น
หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์
หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
หลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ
หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางราง
หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเคมี
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หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพือความยั่งยืน
หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุและการออกแบบ
นอกจากนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยและ
ในอาเซียน ก้าวล้ําด้วยเทคโนโลยีการฝึกบินด้วยเครื่อง Flight Simulator Redbird SD ซึ่งได้การรับรองจากสมาพันธ์การ
บินแห่งสหรัฐอเมริกานั้น เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินเพื่อ
การส่งออกในระดับนานาชาติ โดย ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น ประธานโครงการหลักสูตร เป็นผู้ให้ข้อมูลและนําชมเครื่อง
จําลองฝึกการบิน Flight Simulator Redbird SD
ผลที่ได้รับจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้เรียนรู้
แนวทางจัดการหลักสูตรที่ทันต่อโลกปัจจุบันและตอบสนองความต้องการแก่ธุรกิจอุตสาหกรรมแนวใหม่ รวมทั้งการ
สนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพด้านวิศวกรรมที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานด้านการ
บริการ ระดับสากล รวมทั้งมีการจัดการแบบบูรณาการความเชื่อมโยงหน่วยงาน/คณะ/สาขาวิชาต่างๆ ภาคอุตสาหกรรม
เป็นต้น
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In-house training

จัดสัมมนาเรื่อง “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ภูมิภาค) ”
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาเรื่อง “ธรรมาภิบาล

เพื่อการพัฒนาคณะ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ภูมิภาค) ” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิด และเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ ในการบริหารงาน ตลอดทุกด้านอัน
ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านคุณภาพของการอุดมศึกษา ตลอดจนประเด็นท้าทาย
อุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต และ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องของบุคลากร และเพื่อมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม
2558 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา/
หัวหน้าภาควิชา คณะกรรมการประจําสํานักวิชา/คณะ ตลอดจนคณาจารย์ที่มีความสนใจ จํานวนทั้งสิ้น 50 ท่าน
โดยการจัดสัมมนานี้ มี 5 หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ
 บริบทและความท้าทายของอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 : บทบาทและความสําคัญของคณะกรรมการประจําคณะ
โดย ผศ. ดร.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บริบทและความสําคัญของกฎหมาย สําหรับคณะกรรมการประจําคณะ : คําสั่งทางปกครอง ความรับผิดทาง
ปกครอง แพ่ง และอาญา
โดย รศ. มานิตย์ จุมปา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การบริหารงานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ
โดย ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 การพัฒนาและการบริหารหลักสูตร
โดย รศ.ดร.บวร ปภัสราทร อดีตคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะ
โดย ศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากผลสรุปของแบบสอบถามประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมทั้ง 50 คน พบว่า อยู่ในระดับดีมาก
ผลสะท้อนจากการดําเนินงาน : เป็นผลจากการที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เคยเข้าอบรม
หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะในรุ่นที่ 2 เมื่อท่านนี้ก้าวเข้าสู่การบริหารมหาวิทยาลัยเต็มตัวจึงเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยตนเอง และเนื่องจากหากส่งคนเข้าอบรมที่สถาบันคลังสมอง
ของชาติจัดอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูง จึงให้สถาบันฯ ดําเนินการจัด In-house training จะดีกว่า และเมื่อจัดงาน
พบว่ากลุ่มคนเข้าร่วมรับทราบและได้เรียนรู้ แต่มีการซักถามค่อนข้างน้อย และการเข้าอบรมไม่ต่อเนื่อง บางคนมา
เพียง 1 วัน ซึ่งทางผู้จัดจะหามาตรการต่อไป และได้สะท้อนผลการจัดไปยังรายงานแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้ว
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หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
(University Risk Management : URM)
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดพัฒนาหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย (University Risk Management, URM) ขึ้น ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากร
ทุกระดับในมหาวิทยาลัยตั้งแต่คณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ คณะ/ ส่วนงาน รวมถึงกรรมการที่รับผิดชอบด้าน

การบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัยและพนักงานทุกคน ที่ต้องร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์เชิงลึก เชิงบูรณาการ และ
เชื่อมโยงเข้ากับการกําหนดยุทธศาสตร์ นโยบายแผนงาน แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผ่านการนําการ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ร่วมกับกระบวนการทํางานภายในมหาวิทยาลัย ทําให้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่า
มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง หลักสูตรเฉพาะนี้จะประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
กรณีศึกษา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
หลักสูตรมีเนื้อหา ได้แก่ ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย เช่น การกําหนดความเสี่ยงสําคัญ (Key
Risk Identification) และ Key Risk Indicator ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) การประเมินความเสี่ยง (Risk
Assessment) การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย (Treatment Plan) และการติดตาม รวมถึงการปรับแผน
บริหารความเสี่ยง และการปรับและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย กลไกความเชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับของมหาวิทยาลัย (คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย์ ภาควิชา และโครงการ)
หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 2 วัน และมีการดําเนินการจัดอบรมขึ้น 2 ครั้ง มีจํานวน 35 คน ดังนี้
รุ่น

วัน เดือน ปี

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ

URM 5
URM 6

11-12 มิถุนายน 2558
9-10 กรกฎาคม 2558

12 คน
23 คน

โดยแบ่งเป็นประเภทของมหาวิทยาลัยได้ดังนี้
กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ
2 คน
กลุ่มมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ
16 คน
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ
9 คน
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 5 คน
กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
3 คน
วิทยาลัย/อื่นๆ

0 คน

ผลสะท้อนจากการดําเนินงาน : ในปีนี้เป็นปีที่ 2 ของการจัดหลังสูตรนี้ จึงพบว่า จํานวนผู้เข้าร่วมลดลงเนื่องจาก
เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นเพียงเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่สนใจ เนื่องจากปีแรกมีจํานวน 4 รุ่นถึง 105 คน ปีนี้จึงมี
แนวโน้มลดลง ดังนั้น จึงต้องคิดค้นวิธีการเพิ่มเติมเพื่อดึงกลุ่มคนที่เคยอบรมไปแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การ
จัดการศึกษาและดูงานการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
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หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย
(Business Continuity Management : BCM)
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของ
มหาวิทยาลัย (BCM) ขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการความต่อเนื่อง จึงเป็นการสร้าง
กระบวนการบริหารจัดการตั้งแต่ การวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กร การพัฒนากระบวนการบริหาร การประเมินความ
เสี่ยง (Risk Assessment) การวิเคราะห์ผลกระทบของธุรกิจ (BIA : Business Impact Analysis) ระยะเวลาในการ
หยุ ดชะงั ก และการกู้ คืนระบบงาน โดยอาจบริ หารจั ดการตามผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้ น เช่ น ผลกระทบด้ านสถานที่
ปฏิบัติงาน ผลกระทบด้านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบด้านบุคลากร และผลกระทบด้านผู้ให้บริการ เป็นต้น
และที่สําคัญคือการกําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการภาวะคุกคามที่สะท้อนให้เห็นถึง ความสามารถในการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยและเพื่อสนับสนุนระบบธรรมาภิบาลการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ตัองการความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และยังมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ รวมถึงชื่อเสียง ภาพลักษณ์ กิจกรรมที่สร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัย ความได้เปรียบในการ
แข่งขันของประเทศ รวมถึงความต่อเนื่องของการบริหารห่วงโซ่อุปทานของประเทศและการเติบโตอย่างยั่งยืนในที่สุด
หลักสูตรเฉพาะเหมาะสําหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ คณะ/ สถาบัน/ กรรมการที่รับผิดชอบด้านพัฒนาระบบ
BCM ตลอดจนผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยจะประกอบ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ กรณีศึกษา ในประเด็นสําคัญๆ ได้แก่ กรอบหรือแนวทางการบริหารการจัดการ การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment) การวิเคราะห์ผลกระทบของธุรกิจ (BIA : Business Impact Analysis) โครงสร้างการบริหารจัดการ
กระบวนการบริหารจัดการ ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาระบบ เป็นต้น ใช้ระยะเวลาอบรม 1 วัน 3 รุ่นแล้ว ดังนี้
รุ่น
BCM 1
BCM 2
BCM 3

วัน เดือน ปี
27 มีนาคม 2558
15 พฤษภาคม 2558
6 พฤศจิกายน 2558

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ
23 คน
30 คน
20 คน

มีผู้เข้าร่วมทั้ง 3 รุ่น มีจํานวนทัง้ สิ้น 73 คน และจากผลสรุปของแบบสอบถามประเมินผลความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมทัง้ 73 คน พบว่า อยู่ในระดับดีมาก
ผลสะท้อนจากการดําเนินงาน : จากการจัดงาน 3 รุ่นที่ผ่านมา พบว่า ผู้เข้าร่วมยังไม่มีความเข้าใจใน
เรื่องนี้อย่างมาก มักเข้าใจว่าเป็นเรื่องเฉพาะเหตุฉุกเฉิน และยังไม่ทราบถึงการต้องวางแผนงานทั้งระบบ เมื่อเกิด
หลักสูตรใหม่นี้ ทําให้มีคนสนใจมากขึ้น และภาคเอกชนได้ดําเนินการเรื่องนี้มานาน ทําให้เกิดการตื่นตัวที่ภาค
การศึกษามีความต้องการเข้าใจในเรื่องนี้อย่างมาก อันเนื่องมาจากภาวะคุกคามที่เริ่มมีมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เหมาะสําหรับผู้บริหารระดับสูงจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้เพื่อเตรียมแผนการป้องกันไว้ และยังเกี่ยวข้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ในส่วนของหมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อม
ด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน มีการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน อีกด้วย
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โโครงการงานวิชาการเพื
า
่อสังคม
Soccially-engagedd Scholaarship
มมหาวิทยาลัยมีบทบาทต่
บ
อสังคมเป็
ค นอย่างยิ่ง โดยเกือบทุกแห่
แ งมีการประกกาศเจตนารมยย์ผ่านวิสัยทัศน์น ปณิธาน
ปรัชญา หรื
ห อพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทีต่ ั้งใจใช้ควาามรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาแลละขับเคลื่อนสัสังคม รวมทั้งสาามารถใช้
ผลงานวิชาการรั
ช
บใช้สังคม
ค เพื่อประโยยชน์ในการขอกํกําหนดตําแหน่่งทางวิชาการไได้ งานวิชาการรเพื่อสังคม จึงเป็
เ นงานหนึง่ ทีี่
สามารถดํดําเนินการคู่ขนานกั
น บงานวิชาการแบบเดิ
า
ม เพื
เ ่อให้มหาวิทยาลั
ย ยสามารถตตอบสนองต่อสสังคมได้ดีขึ้น
กาารดําเนินงานทีที่ผ่านมา ได้มีการจัดหลักสูตร “นักวิชาการรเพื่อสังคม”ร่วมกั
ม บมูลนิธสิ ถาาบันวิจัยเพื่อท้้องถิ่น รวมทัง้
การจัดหลัลักสูตรระยะสั้นแบบ
น in-houuse training หลายครั
ห
้ง ผลทีที่ได้จากการดําเนิ
เ นงานคือ เกิิดชุดความรู้ “งงานวิชาการ
เพื่อสังคมม” สําหรับนักวิชาการ ตั้งแต่ หลักการและวิวิธีการของงานนวิชาการเพือ่ สัังคม การวิเคราาะห์และสังเครราะห์งาน
วิชาการเพืพื่อสังคม และกการเขียนบทคววามวิชาการเพืพื่อสังคมเกิดรูปแบบ
ป “การพัฒนานั
ฒ กวิชาการเพื่อสังคมแบบบครบวงจร”
ในระดับมหาวิ
ม ทยาลัย รวมทั
ร ้งมีผลงานนวิชาการเพื่อสังคมประเภทบบทความเพิ่มขึ้น

มหาาวิทยาลัยในฐฐานะสถาบันทางสั
น
งคมที่มีมีภารกิจหลักทั้งด้านการเรีรียนการสอนน การวิจัยและะพัฒนา การร
บริการทางวิชาการ จําเป็นต้
น องแสดงบทบาทหรือทําหน้
า าที่เพื่อตออบโจทย์ทางสัสังคมกับภายนนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในน
ยุคปัจจุบัน สังคมกําลังถามหาคําอธิบายและทางเลือกในการแก้
อ
ไขปั
ข ญหาจากมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้นตามสสถานการณ์ทีท่ี
เกิดขึ้นทั้งในประเทศและใในโลก บทบาาทของมหาวิทยาลั
ท ยต่อสังคมนี
ค ้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในปประเทศไทยเทท่านั้น แต่เกิด
โ โดยมี การเรี
ก ย กการรทํ า งานนี้ ด้ ว ยชื่ อ ต่ า งๆกั น เช่ น ความมผู ก พั น กั บ สัั ง คม (Sociall
ขึ้ น กั บ มหาวิวิ ท ยาลั ย ทั่ ว โลก
engagemennt) ความผู ก พั น กั บ สาธา รณะ (Publicc
enggagement) ความผู ก พั นนกั บ ชุ ม ชน (CCommunityy
engagemennt) หน้าที่ที่มีต่อสังคม (CCivic duty) และ ความรัับผิดชอบของงมหาวิทยาลัยยที่มีต่อสังคม (Universityy
Social Ressponsibility) เป็นต้น ซึ่งมีความหมายคครอบคลุมกิจกรรมทุ
ก กรูปแบบบที่มหาวิทยยาลัยออกไปททํางานร่วมกับ
ภาคีภายนอกก รวมถึงงานพพัฒนา งานอาาสาสมัคร และงานการกุศลด้
ล วย โดยไม่จํจากัดเฉพาะแต่งานวิชาการรเท่านั้น
มหาาวิทยาลัยของไทยเกือบทุกแห่งได้มีการประกาศเจ
า
ตจํานงไว้แล้วกั
ว บสาธารณ
ณะ โดยอยู่ในรู
น ปแบบของง
วิสัยทัศน์ ปณิธาน ปรัชญาหรื
ญ อพันธกิกิจของมหาวิวิทยาลัยที่สื่อสารถึงความมตั้งใจในการนนําวิชาการมาพัฒนาและะ
ขับเคลื่อนสังคมด้
ง วยวิธีการและขอบเข
า
ตที่แตกต่างกักันไปตามบริบทของมหาวิ
บ
ท ย แตต่ในส่วนของงงานที่เป็นงานน
ทยาลั
วิชาการ (schholarship) นั้น คณะกรรรมการข้าราชชการพลเรือนใในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พพ.อ.) ได้ออกปประกาศ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่
า
งตั้งบุบคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ชวยศาสตราจา
่ว
รย์ รองศาสตตราจารย์และศศาสตราจารย์ย์
(ฉบับที่ 9) โดยได้
โ ยอมรับและกํ
บ
าหนดนินิยามของคําว่า “ผลงานวิชาการรั
ช
บใช้สังคม”
ง ไว้ ซึ่งมีสาระสําคัญดัังนี้
“ผลลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ
อ ่นที่เกิดขึ้นโดยใช้
น
ความมเชี่ยวชาญในนสาขาวิชาอยย่างน้อยหนึ่ง
สาขาวิชาและปรากฏผลทีทีส่ ามารถประเเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประะจักษ์ต่อสาธาารณะ
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ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต
หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นําไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดง
ได้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ว่ า สามารถใช้ แ ก้ ปั ญ หา หรื อ พั ฒ นาสั ง คม และก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งชั ด เจนหรื อ เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน
ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหากําไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ”
งานวิชาการเพื่อสังคม หรือ Socially-engaged Scholarship: SeS จึงเป็นงานคู่ขนานเพื่อผนึกกําลังกับ
งานวิชาการแบบเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มหาวิทยาลัยทําหน้าที่ตอบสนองสังคมได้ดีขึ้น แต่ธรรมชาติของงานวิชาการทั้ง 2
ประเภทนี้มีความแตกต่างกันในระดับพื้นฐานหลายประการ ซึ่งเฉพาะในงานนี้ หมายถึง
ครอบคลุมถึงกลุ่มต่างๆ ในสังคม เช่น ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง ผู้ประกอบการ
“Social”
ขนาดเล็ก/กลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบต่อสังคม องค์กรภาครัฐ องค์กรไม่
แสวงหากําไรต่างๆ
“Engage”
หมายความถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มต่างๆเหล่านี้ โดยความ
ตระหนั ก ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ค วรอยู่ อ ย่ า งโดดเดี่ ย วในโลกของตนเอง แต่ ต้ อ ง
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ รู้ร้อนรู้หนาวร่วมกับชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ชุมชน
ได้ ป ระโยชน์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย และเพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละความก้ า วหน้ า ของ
มหาวิทยาลัยเอง
“Scholarship”
หมายถึง “ความเป็นวิชาการ” ซึ่งจะรวมภารกิจทั้ง 3 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่
งานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน (Output)
ในปี 2558 ที่ผ่านมา ได้ดําเนินการกิจกรรมหนุนเสริมงานวิชาการเพื่อสังคมในระดับปฏิบัติ โดยเน้นที่ภารกิจด้าน
งานวิจัย/พัฒนาและงานบริการวิชาการของมหาวิ ทยาลั ยเป็นหลั ก เพื่อส่งเสริ มและเพิ่ม ศักยภาพบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในการทํางานเพื่อสังคม โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านผู้มีประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติจริง
รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการเพื่อริเริ่มความร่วมมือในการพัฒนาสังคม
ร่วมกันต่อไป ดังนี้
1. หลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม” (Socially-engaged Scholarship for Academics) – เป็นการ
ดําเนินงานร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งเปิดรับสมัครนักวิจัยและอาจารย์ที่สนใจแบบ
เรียกเก็บค่าลงทะเบียนเปิดกว้าง โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดของการทํางานวิชาการเพื่อสังคม
การวางแผนโครงการ วิ ธี ก าร/เครื่ อ งมื อ ในการทํ า งาน การเขี ย นข้ อ เสนอโครงการ การวิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการจัดการเผยแพร่ความรู้ที่เกิดขึ้น และการเขียนบทความวิชาการจากผลงาน
โครงการ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
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 ส่วนที่ 1 แนวคิดและเครื่องมือการทํางานวิชาการเพื่อสังคม และการเขียน Concept paper/Proposal
ทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียน 20,000.- บาท มี
ผู้เข้าร่วมจํานวน 20 คน
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคม รวมถึงการเขียนบทความและการเผยแพร่
ผลงานวิชาการเพื่อสังคมลักษณะอื่น ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 20,000.- บาท มีผู้เข้าร่วมจํานวน 19 คน

2. หลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม” ระยะสั้น
เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบของ In-house Training เฉพาะกลุ่มตามความพร้อมและความ
สนใจทั้ ง ในระดั บ คณะและมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง จะมี เ นื้ อ หาและระยะเวลากระชั บ กว่ า ข้ อ 1 โดยได้ มี ก าร
ดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน 6 ครั้ง ดังนี้
เนื้อหา
รายละเอียด
หั ว ข้ อ “แนวคิ ด และเครื่ อ งมื อ การ  ดําเนินการให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์
ทํางานวิชาการเพื่อสังคม รวมถึงการ
– 1 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมจํานวน 32 คน
ตั้ ง โ จ ท ย์ แ ล ะ ก าร เ ขี ย น ข้ อ เ ส น อ  ดําเนินการให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12โครงการ”
14 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าร่วมจํานวน 37 คน
 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2558
มีผู้เข้าร่วมจํานวน 30 คน
หั ว ข้ อ “การวิ เ คราะห์ / สั ง เคราะห์  ดําเนินการให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เมื่อวันที่ 27 – 28
ผลงานวิ ช าการเพื่ อ สั ง คม และการ
พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมจํานวน 29 คน
เขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม”
หัวข้อ “การเขียนบทความวิชาการเพื่อ  ดําเนินการให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 12สังคม”
13 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมจํานวน 53 คน
 ดํ า เนิ น การให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม เมื่ อ วั น ที่ 4-5
มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าร่วมจํานวน 40 คน
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สถาบันคลังสมองของชาติ

ผลลัพธ์ (Outcome)
 เกิดชุดความรู้ “งานวิชาการเพื่อสังคม” สําหรับนักวิชาการ จากการสะสมองค์ความรู้จากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมหลักสูตร ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึง 3 ทําให้เกิดการรวบรวมและพัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับ
งานวิชาการเพื่อสังคม จํานวน 3 ประเด็นคือ 1) หลักการและวิธีการของงานวิชาการเพื่อสังคม เพื่ออธิบาย
ที่มา แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการของงานวิชาการเพื่อสังคม 2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิชาการ
เพื่อสังคม เพื่ออธิบายแนวทางและวิธีการในการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิชาการเพื่อสังคม และ 3) การ
เขี ย นบทความวิ ช าการเพื่ อ สั งคม เพื่ อ อธิ บ ายแนวทางในการพั ฒ นาผลงานวิช าการเพื่ อ สัง คมประเภท
บทความ ทั้งในแง่มุมของการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพทางวิชาการและเกณฑ์คุณภาพของงานวิชาการเพื่อ
สังคม โดยองค์ความรู้ทั้ง 3 ประเด็น สถาบันฯ จะทําการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือในปี
2559
 เกิดรูปแบบ “การพัฒนานักวิชาการเพื่อสังคมแบบครบวงจร” ในระดับมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องและ
หนุนเสริมระบบ/กลไกสนับสนุนการวิจัยแบบปกติของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของ On the job training
ตลอดเส้น ทางของการวิ จัย ตั้ งแต่ ต้น น้ํ า กลางน้ํา และปลายน้ํ า โดยเป็ น การทํ า งานประสานภารกิจ กั บ
สถาบันวิจัยและพัฒนาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
สถาบันคลังสมองของชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น

SeS In-house Training Service
กิจกรรม
“พัฒนา Full proposal งานวิชาการเพื่อสังคม”
ระยะเวลา 1-2 วัน

กิจกรรม
“แนวคิด/เครื่องมือ/การพัฒนาโจทย์/
การพัฒนา Concept paper หรือ Proposal
งานวิชาการเพื่อสังคม”
ระยะเวลา 2-3 วัน

กิจกรรม
“การวิเคราะห์/สังเคราะห์งานวิชาการเพื่อสังคม
และการเขียนรายงานการวิจัย”
ระยะเวลา 1-2 วัน

มหาวิทยาลัย/แหล่งทุน
พิจารณาจัดสรรทุน

ครบกําหนดส่ง
รายงานความก้าวหน้า
(Mid-term Report)
ของมหาวิทยาลัย/แหล่งทุน

กิจกรรม
“การเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม”
ระยะเวลา 1-2 วัน

ครบกําหนดส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
ของมหาวิทยาลัย/แหล่งทุน

มหาวิทยาลัย/แหล่งทุน
คัดเลือก Concept paper เบื้องต้น
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มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย/แหล่งทุน
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ
เงื่อนไขสําคัญของทุน
1. เปนงานทีต
่ อบโจทย์/ความต้องการ
ของสังคมหรือชุมชนระดับพื้นที่
2. กระบวนการทํางานมีส่วนร่วมกับชุมชน

กิจกรรม
“การถอดบทเรียนการทํางานวิชาการเพื่อสังคม”
ระยะเวลา 1 วัน

สถาบันคลังสมองของชาติ
Knowledge Network Institute of Thailand

 มีผลงานวิชาการเพื่อสังคมประเภทบทความเพิ่มขึ้น โดยร่างบทความของผู้เขียนที่ผ่านการอบรมของ
สถาบันฯ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แล้ว จํานวน 2 บทความ และอยู่ระหว่าง
กระบวนการพิจารณาของวารสารดังกล่าว จํานวน 3 บทความ
แนวทางการดําเนินงานในระยะต่อไป
 เน้นการพัฒนาและสร้างนักวิชาการเพื่อสังคมผ่านภารกิจการวิจัย/พัฒนา และบริการวิชาการ โดยการหนุน
เสริมกลไกหรือระบบเดิมที่มหาวิทยาลัยดําเนินการอยู่ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

กํากับดูแลทิศทางการวิจัย
และการจัดสรรทุนวิจย
ั

มหาวิทยาลัย

เสริมองค์ความรู้ทางวิชาการ
และเครือข่ายภายนอก

Sociallyengaged
Scholarship
for
Academics

สถาบันคลังสมอง
ของชาติ

เสริมทักษะการทํางานกับชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม

มูลนิธิสถาบันวิจัย
เพื่อท้องถิ่น

 เพิ่มเติมการพัฒนาและสร้างนักวิชาการเพื่อสังคมด้วยภารกิจการเรียนการสอน โดยเชื่อมโยงภารกิจการ
เรียนการสอนกับภารกิจการวิจัย
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วิจัย

บริการ

ป 2559
“โจทย์”
จากสังคม

การเรียน
การสอน
กระบวนการ “มีส่วนร่วม”
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“ผล”
ต่อนักศึกษา
ต่อสังคม
ต่อวงการวิชาการ

โครงการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
.....ระบบนิเวศใหม่ แห่งการสร้างความก้าวหน้าของความรู้
กระบวนการ ผลงาน และนักวิชาการคุณภาพเพื่อสังคม......
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2552 ตลอดช่วง 6 ปีแรกประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี สถาบัน
คลังสมองของชาติได้รับการสนับสนุนทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปีพ.ศ. 2557 เพื่อมาดําเนิน การต่อยอด
ผลงานในยุคที่ 2 โดยมุ่งเน้นสาระสําคัญด้าน “วิชาการ” และ “ระบบอุดมศึกษา” มากขึ้น ให้วารสารฯ มีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงการอุดมศึกษา ทั้งจากผู้ ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเฉพาะ
จากสถาบันการศึกษา และจากหน่วยงานส่วนกลางที่ดูแลระบบอุดมศึกษา เป้าหมายสําคัญก็เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงงานวิชาการเพื่อ
สังคมในระดับการดําเนินการเพื่อการพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ การสรุปผลงานวิชาการและการเผยแพร่ขยายผลให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการของผู้ทํางาน และเป็นส่วนหนึ่งในการชี้วัดคุณภาพของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตและเผยแพร่วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่รูปแบบใหม่ ที่สามารถชี้นําการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่
2. เพื่อการพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ให้มีความรู้และทักษะในการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่
กิจกรรม
1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบของวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (On-line Journal) มีกําหนด
ออกปีละ 4 ฉบับ ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยจะเชื่อมต่อเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี การอ้างอิงวารสาร
ไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) เพื่อสร้างคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อสังคม
ในขณะเดียวกันก็ทําให้เกิด
ความสะดวกต่อผู้เขียน ผู้อ่าน และผู้ที่สนใจโดยทั่วไปที่จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากวารสารฯ ในลักษณะ Print on Demand ได้
2. สร้างเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และพิจารณาคุณภาพเชิงวิชาการสําหรับผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ของนักวิชาการรุ่น
ใหม่ โดยวารสารฯ เปิดรับบทความวิชาการเพื่อการบริการสังคมจากทุกสาขาวิชาในรูปแบบบทความวิจัย บทความปริทัศน์ กรณีศึกษา
บทความเชิงนโยบาย และบทความรับเชิญที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการปฏิบัติการจริงกับชุมชนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้จะมีกระบวนการพิจารณาบทความวิชาการเพื่อสังคมที่เน้นการประยุกต์วิชาการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change)
ในสังคมหรือชุมชนเป้าหมาย เป็นบทความที่มีฐานจากการทํางานจริงในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง โดยมีการออกแบบ ทดลองปฏิบัติการ
วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลัง และสะท้อนมุมมองทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เพื่อให้แนวทางการนําเสนอเนื้อหาวิชาการสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการของ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2556 ดังนั้นเนื้อหาบทความจะต้องประกอบด้วยประเด็นสําคัญดังนี้
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สําหรับขั้นตอนการพิจารณาบทความ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1) บรรณาธิการพิจารณาเบื้องต้น ตามเป้าหมายของ
วารสารฯ 2) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านพิจารณาให้ความเห็น และให้คําแนะนําเพื่อปรับปรุงแก้ไข เมื่อผู้เสนอบทความ
แก้ไขแล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณาความเหมาะสมที่จะตีพิมพ์ในขั้นสุดท้าย
3. การพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ กองบรรณาธิการและคณะทํางานในโครงการฯ จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่สนใจจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ในการทําวิจัยและการเขียนบทความวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปรัชญาของการร่วมสร้างความรู้ระหว่างนักวิชาการกับผู้ใช้ (Co-production of knowledge) หลักการและ
ทฤษฎีของการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรณีศึกษางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ และด้านศิลปวัฒนธรรม
ชุมชน การเขียนบทความวิชาการ และการวิจารณ์งานโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน เกณฑ์การพิจารณาผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ และประเด็นอื่นๆ ตามความเหมาะสม
โดยจะจัดฝึกอบรมปีละ 3 ครั้ง ใน 3 ภูมิภาค มีระยะเวลาการอบรมแต่ละครั้ง 2 วัน ช่วงเวลาประมาณต้นปี กลางปี และ
ปลายปี 2558 หรือขึ้นอยู่กับที่มหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือจะประสานและกําหนดวัน-เวลาในการจัดอบรม จํานวนนักวิชาการที่เข้า
ร่วมประชุมครั้งละประมาณ 30 คน โดยอิงกับหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม” ที่สถาบันคลังสมองของชาติดําเนินการอยู่แล้ว
นักวิชาการที่จะเสนอผลงานลงวารสารฯ สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในระหว่างการฝึกอบรม และรับคําวิจารณ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมหลักสูตร เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนางานของตนเองต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายของวารสาร ได้แก่ นักวิชาการทุกสาขาที่มีความมุ่งมั่นจะใช้และพัฒนาวิชาการให้เป็นประโยชน์กับชุมชน
และสังคมนักพัฒนา ผู้บริหาร ผู้กําหนดนโยบายวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงานวิชาการ
ผลผลิต (Output) ของโครงการ
สําหรับผลผลิตของโครงการฯ ประกอบด้วย
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1. การปรับเปลี่ยนวารสารวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่
 การเตรียมต้นฉบับวารสารฯ เพื่อเผยแพร่ฉบับแรก โดยดําเนินการดังต่อไปนี้
1) จัดประชุมกองบรรณาธิการ (บก.) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิประจํากองบก. เพื่อหารือแนวทางและสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ในการจัดทําวารสารฯ ณ ห้องประชุมสถาบันคลังสมองของชาติ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย
สาขาวิชาและหลากหลายสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละภูมิภาคสําหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบรับประจํากองบก. มีจํานวน 10 ท่าน
โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ จํานวน 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิในยุคแรกของวารสารฯ จํานวน 7 ท่าน
ผลจากการประชุมหารือ ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านมีมติเห็นด้วยในประเด็นที่นําเสนอ และเน้นว่า บทความที่นํามาลง
ตีพิมพ์เผยแพร่ควรสร้างความแตกต่างจากยุคแรกในเรื่อง การเขียนที่นําเสนอให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและการสร้างความมี
ส่วนร่วม เพื่อเป้าหมายสําคัญ คือ ศักดิ์ศรีทางวิชาการที่สามารถนําไปใช้ได้จริง
2) ออกแบบเอกสารที่จะใช้สําหรับวารสารฯ ได้แก่ แบบฟอร์ม (Template) ต่างๆ ของวารสารฯ ตั้งแต่แบบตอบรับ
เป็นผู้ท รงคุณวุฒิพิจารณาบทความในวารสารฯ แบบประเมินวารสารฯ หลักเกณฑ์การเสนอบทความฯ สําหรับผู้เขียน
บทความ หลักเกณฑ์การพิจารณาบทความ สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
3) สร้า งฐานข้อ มู ล ได้ แก่ ผู้ นํา เสนอบทความหรื อ ผลงานวิจั ย จากวารสารฯ ในยุค แรก ผู้ท รงคุ ณวุ ฒิแ ละวิท ยากร
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เป็นต้น
4) ออกแบบและวางเลย์เอาท์วารสารฯ เพื่อเตรียมข้อมูลสําหรับรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
5) ประสานกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) เพื่อเตรียมข้อมูลและนํา
วารสารอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบของศูนย์ดัชนีฯ
 รูปแบบวารสารฯ และกําหนดออก
- วารสารฯ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (On-line journal) ได้ดําเนินการออกเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บของ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) คือ http://abcjournal.trf.or.th/keydefault.aspx แล้วจํานวน 4 ฉบับ คือ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ถึง
ฉบับที่ 4 และปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559 กําลังอยู่ระหว่างรอการจัดวางเลย์เอาท์และเผยแพร่ต่อไป
- วารสารฯ ฉบับ Reprint ในรูปแบบ Hard copy ได้มีการสั่งพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 - 4 แล้ว ฉบับละ 100 เล่ม (ส่วน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 – 3 จะสั่งพิมพ์แค่ฉบับละ 50 เล่ม) เพื่อนําส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประจํากอง บก. (อย่างน้อยท่านละ 1 เล่ม)
ผู้เขียนบทความ (ท่านละ 2-4 เล่ม) และผู้สนใจอื่นๆ ที่ติดต่อขอมา
 ประเภทของบทความ
สําหรับบทความที่ได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 - 4 และปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สรุปได้ ดังนี้
จะเห็นว่า นับตั้งแต่วารสารฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ถึง 4 และปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มีบทความต่างๆ ที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์
แบ่งประเภทของบทความได้ ดังนี้
1. บทความวิจัย จํานวน 22 บทความเหล่านี้สามารถแยกเป็นกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ได้หลากหลายสาขา วิชา ดังนี้
- กลุ่มสาขาวิชา บริหารจัดการ จํานวน 3 บทความ
- กลุ่มสาขาวิชา เกษตร จํานวน 4 บทความ
- กลุ่มสาขาวิชา การพัฒนาชุมชน จํานวน 3 บทความ
- กลุ่มสาขาวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม จํานวน 2 บทความ
- กลุ่มสาขาวิชา การศึกษาและเทคโนโลยี จํานวน 3 บทความ
- กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และสุขภาพ จํานวน 7 บทความ
2. บทความรับเชิญ ภาษาไทย จํานวน 5 บทความ และภาษาต่างประเทศ จํานวน 1 บทความ
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กระบวนการ Review บทความ
กอง บก. พิจารณาบทความที่ส่งเข้ามาและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer reviewers) ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สรุปได้ดังนี้
- จํานวนบทความที่ส่งเข้ามาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ จํานวน 56 บทความ สรุปผลการพิจารณาดังนี้
จํานวน 18 บทความ ได้รับการพิจารณาว่าไม่เข้าตามเกณฑ์และมาตรฐานของวารสารฯ (รอบแรก)
จํานวน 1 บทความ ไม่ผ่านการพิจารณาประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (รอบสอง)
จํานวน 2 บทความ บก. ให้ปรับแก้ไข แต่ผู้เขียนขอยกเลิก เนื่องจากติดภารกิจ
จํานวน 1 บทความ เคยตีพิมพ์ที่อื่นแล้ว จึงไม่รับพิจารณา
จํานวน 3 บทความ บก. ให้ปรับแก้ไข ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
จํานวน 25 บทความ ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการและเกณฑ์ที่วารสารฯ กําหนดไว้ ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่
จํานวน 6 บทความ ผ่านการพิจารณาจาก บก. ให้เป็นบทความรับเชิญ
เป็นที่น่าสังเกตว่า บทความส่วนใหญ่เป็นบทความที่ส่งเข้ามาหลังจากผ่านการอบรมทั้งจากกิจกรรมการอบรม
ภายใต้โครงการฯ ที่จัดขึ้นในครั้งที่ 1 และ 2 รวมทั้ง กิจกรรมการอบรมที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรงานวิชาการเพื่อสังคม ที่สถาบัน
คลังสมองของชาติได้ดําเนินการอยู่แล้ว จํานวน 31 บทความ ในขณะที่บทความจํานวนหนึ่งส่งเข้ามาทางอีเมล์ ซึ่งได้ทราบ
ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของวารสารฯ จํานวน 22 บทความ อีก 3 บทความ มาจากช่องทางการประสานงานกับผู้เขียน
โดยตรงเพื่อให้เขียนส่งบทความมาเนื่องจากมีเนื้อหาที่น่าสนใจ
- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบรับเป็นผู้พิจารณาบทความ (Peer reviewers) มีจํานวน 50 ท่าน
สรุป
- วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บของ สกว. และสถาบันคลังสมองฯ จํานวน 4 ฉบับ คือ ปีที่ 7 ฉบับที่
1 มกราคม-มีนาคม 2558 ถึง ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558 เป็นฉบับที่ออกตรงตามวาระที่กําหนดไว้
- Reprint ฉบับ Hard Copy จํานวนพิมพ์ 100 เล่มต่อฉบับ เพื่อจัดส่งให้ผู้เขียนบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิ สกว. และหน่วยงานที่
สนใจ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม
- มีบทความวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ จํา นวน 22 บทความ และบทความรับเชิญ ภาษา ไทย จํานวน 5 บทความ
ภาษาต่างประเทศ จํานวน 1 บทความ
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2. การพัฒนานักวิชาการ
2.1 การจัดอบรมภายใต้โครงการฯ
โครงการฯ ได้ดําเนินการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่สนใจ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อ
พัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ในการทําวิจัยและการเขียนบทความวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ไปแล้ว 2 ครั้ง
ดังนี้
- ครั้งที่ 1 ความร่วมมือกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “แนวคิดและแนวปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม” เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมประสาท
หลักศิลา อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ ผ่านประเด็นหัวข้อสําคัญ คือ “การติดตั้งแนวคิด/ หลักการการเขียนบทความวิชาการ
เพื่อสังคม” มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกที่ให้ความสนใจที่จะเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม รวม
55 ท่าน
จากการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมส่งบทความจํานวน 8 บทความ และได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ใน
วารสารฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 จํานวน 6 บทความ ตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 จํานวน 1 บท ความ และอีก 1 บทความได้
ตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3
- ครั้งที่ 2 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบทความทาง
วิชาการ” วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีผู้เข้าร่วมประชุม รวม 93 ท่าน ซึ่งเป็นนักวิชาการ และนักวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
หน่วยงานภายนอก คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ และมหาวิทยาลัยนครพนม
จากการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมส่งบทความ จํานวน 10 บทความ และได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 จํานวน 2 บทความ
2.2 การจัดอบรมภายนอกโครงการฯ
เป็นกิจกรรมในการสร้างเวทีเผยแพร่โครงการวารสารฯ โดยประสานการทํางานเชื่อมโยงกับหลักสูตรงานวิชาการเพื่อ
สังคม (Socially-engaged Scholarship for Academics) ที่สถาบันคลังสมองของชาติได้ดําเนินการอยู่แล้ว เพื่อเป็นการ
สร้างความเข้าใจร่วมกันในประเด็นหลัก คือ หลักการและแนวคิดในการเขียนงานวิชาการเพื่อสังคม ได้ดําเนินการจํานวน 3
ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 วันที่ 12-13 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สถาบันคลังสมองของ
ชาติ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบทความทางวิชาการ” มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ จํานวน 53 ท่าน ภายหลังการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมส่งบทความ จํานวน 2
บทความ และได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3
ครั้งที่ 2 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์/สังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคม และการ
เขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม” มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบไปด้วย นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร จํานวน 29 ท่าน ภายหลังการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมส่งบทความ จํานวน 2 บทความ และได้รับการ
พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ทั้งสองบทความ
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ครั้งที่ 3 วันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบทความทางวิชาการเพื่อสังคม” ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 53 ท่าน ประกอบด้วย บุคลากร และผู้
สังเกตการณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 40 ท่าน และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ท่าน ภายหลัง
การประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมส่งบทความ จํานวน 3 บทความ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับแก้รอบแรกจาก บก.
วารสารฯ ทั้ง 3 บทความ
นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการศึกษาอื่นๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ได้ติดต่อหัวหน้าโครงการฯ ไปเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวิทยากรให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในหัวข้อ “หลักการและ
เทคนิควิธีเขียน Proposal งานบริการวิชาการเพื่อสังคม” และ “แนวคิดและบทบาทของนัก วิชาการกับการทํางานเพื่อ
สังคม”
วันที่ 26-27 มีนาคม 2558 เป็นวิทยากรให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในหัวข้อ “วิชาการเพื่อ
สังคมผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR)”
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 และ วันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 เป็นวิทยากรให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ในหัวข้อ “การวิเคราะห์-สังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย SeS” “PAR Analysis” “Change Analysis” และ
“หลักการเขียนรายงานวิจัย SeS”
จากการประชุมในลักษณะนี้ ปัจจุบันมีผู้สนใจส่งบทความเข้ามา จํานวน 2 บทความ

สรุป
- ในเชิงปริมาณมีนักวิชาการ และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมภายใต้กิจกรรมของโครงการฯ จํานวน 148 คน ในพื้นที่ 2 ภูมิภาค
คือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ ยังมีนัก วิชาการ นักวิจัย และอาจารย์ จํานวน 135 คน ที่เข้าร่วม
อบรมผ่านการเชื่อมโยงกับหลักสูตรงานวิชาการเพื่อสังคม SeS ที่สถาบันคลังสมองดําเนินการอยู่
- ในเชิงคุณภาพ คือ มีนักวิชาการ อาจารย์ และนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการเขียนบทความส่งผลงาน ผ่าน
กระบวนการปรับปรุงบทความตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสารฯ จํานวน 25 บทความ และกําลังอยู่ในระหว่างการปรับแก้ไข
จํานวน 3 บทความ
3. การร่าง Guidelines การประเมินคุณภาพของงานวิชาการเพื่อสังคม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
บทความวิชาการเพื่อสังคม (Guidelines) เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรม ปทุมวันปริ๊น
เซส กรุงเทพฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สรุ ป ประเด็ น การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ทํา แนวทางของเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพบทความวิ ช าการเพื่ อ
สั ง คม (GUIDELINES)
จากเวทีการระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนทั้งสิ้น 32 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการวารสาร
วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 6 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินบทความ 23 ท่าน แบ่ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ 6 ท่าน กลุ่มเกษตรศาสตร์ 4 ท่าน กลุ่มสุขภาพ 6 ท่าน และกลุ่มสังคม ศาสตร์ 7 ท่าน รวมทั้งผู้แทนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จํานวน 3 ท่าน สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินฯ
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 เกณฑ์บางข้อควรปรับให้เข้ากับ Concept ของการวิชาการเพื่อสังคม เช่น Originality โดยไม่ควรเน้น Originality อย่างเดียว
โดยอย่างน้อยต้องดูว่า Originality ควรมีได้หลายรูปแบบ อาจจะเป็นไปในลักษณะการ Apply หรือประยุกต์ใช้ที่เคยมีอยู่ในที่อื่น
มาประยุกต์ใช้ในบริบทของชุมชนที่กําลังทํางานวิจัยก็ได้ หรืออาจจะมองว่าใช้แล้วได้ Impact ด้านอะไร มากกว่าที่จะไปดูความ
เป็น Original
 ความเห็นว่า ตัวชี้วัดเหล่านี้ ถือเป็นตัวชี้วัดที่ยังดูผิวเผิน ทําอย่างไรจึงจะได้ตัวชี้วัดที่ได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราอยากจะโปรโมท
จริงๆ คือ การ Engagement แบบลึกหรือแบบ Long term ไม่ใช่ทําครั้งเดียวจบ
 ประเด็นการ Review สถานการณ์ก่อนการวิจัย ก็มีข้อแนะนําว่า การอ่านแต่งานของคนอื่นไม่ได้ แต่จะต้องลงไปในชุมชนจริงๆ
ต้องมีกระบวนการที่รู้จักชุมชน มีข้อมูลย้อนหลังที่เรียกว่า Timeline เพื่อรู้ความเป็นมาของชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 ควรเน้นกระบวนการให้มากขึ้น และต้องถอดกระบวนการออกมาว่า ทําอย่างไรจึงเกิดความสําเร็จในเงื่อนไขของชุมชนนี้ ซึ่งมี
ความพิเศษหรือลักษณะเฉพาะอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร ทําไมชุมชนจึงเข้ามาร่วมทํางาน ฯลฯ
 สไตล์การเขียน ซึ่งจะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในเรื่องนี้ โดยไม่ต้องเขียนว่า นักวิจัยทําอะไร แต่เป็นการเขียนเล่า
เรื่องคนอื่นว่า คนอื่นหรือชุมชนเป็นอย่างไร กําลังทําอะไร สถานการณ์เป็นอะไร และนักวิจัยเข้าไปร่วมทํางานในส่วนไหน
เขียนในลักษณะ Story telling ซึ่งเป็นการเขียนอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนบทความวิชาการ
 นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ควรให้ความสนใจที่จะต้องนําไปคิดต่อ คือ
1) ใครอ่านวารสารฯ นี้
2) คุณค่าของวารสารฯ นี้มีประโยชน์อะไร
ข้อเสนออีกประเด็นคือหลักในการคิดว่า การเป็นบทความที่ต้องการแสดง Solution คือเป็น Research for solution ไม่ใช่แค่หา
ความรู้ ดังนั้น การเขียนบทความประเภทนี้ ในที่สุดแล้วต้องสรุปให้ได้ว่า คําตอบคืออะไร คําตอบต่อสถานการณ์ เมื่อพิสูจน์แล้วเป็นอย่างไร
ซึ่งการทํางานในลักษณะนี้ เป็น Holistic approach ไม่ใช่หยิบเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่งมาทํา ดังนั้นต้องทําความเข้าใจสถานการณ์ใน
ภาพรวมของชุมชนนั้น จึงต้องเข้าไปคลุกคลีนานพอสมควรจึงจะเกิดความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร โยงกลับไปสู่ Situation review ว่าทํา
อย่างไรจึงจะทําให้เกิดความเข้าใจชุมชนได้จริงๆ ว่าเงื่อนไขเป็นอย่างไร ความต้องการของชุมชนเป็นอย่างไร และที่สําคัญคือ Piority คือ
อะไร ที่คนในชุมชนคิดว่าน่าจะต้องทําก่อน
2. การพัฒนาผลงานวิชาการและนักวิชาการรุ่นใหม่
1) แรงจูงใจให้นักวิชาการหน้าใหม่สามารถนําผลงานไปขอตําแหน่งทางวิชาการได้ด้วย นอกจากนี้ ยังต้องมีการให้ทุนทั้งในรูปงบประมาณ
และเวลาเพื่อสนับสนุนนักวิชาการหน้าใหม่สําหรับโครงการวิจัยด้านรับใช้สังคมโดยเฉพาะด้วย
2) การสร้างระบบและสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ และ
ผลงานเพื่อรับใช้สังคม ต้องสร้างให้เป็นระบบมากขึ้น มีองค์ความรู้และกระบวนการ ขั้นตอนที่ชัดเจน ตั้งแต่การเริ่มต้นให้ทุน ลงพื้นที่ หา
หัวข้อที่สนใจในพื้นที่ที่อยากจะทํา พัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการผ่านเวทีวิพากษ์ จนกระทั่งได้รับทุน แล้วผลิตออกมาเป็นบทความ ตรงนี้คือ
งานต้นน้ํา ส่วนปลายน้ําก็คือ หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบทความรับใช้สังคม ต้องมีทีมแบบนี้หลายๆ ทีมเพื่อให้เกิดผู้เขียน
บทความแบบนี้ให้มากขึ้น จะทําให้เกิดบทความมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นจึงต้อง จัดระบบในสถาบันทั้งตัวชี้วัด KPI ให้เน้นมาทางวิชาการรับ
ใช้สังคมมากขึ้น และสนับสนุนนักวิจัยให้ทํางานด้านนี้เป็น ให้เกิดความรู้สึกอยาก ได้สัมผัสตรง โดยมีทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ตลอดจน
กระบวนการกระตุ้นแนวงานระดับนโยบายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักวิจัยในสายรับใช้สังคมผ่านกลไกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเข้าใจและ
องค์ความรู้ รวมทั้งประสบการณ์ในการพิจารณาประเมินบทความของวารสารฯ มาแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็ใช้เป็นรายชื่อแบบไม่เป็นทางการ
สําหรับกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะหาผู้ทรงคุณวุฒิ
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สรุป
- ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ทํ า แนวทางของเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพบทความวิ ช าการเพื่ อ สั ง คม
(Guidelines) เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรม ปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ มีผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้าร่วมประชุมจํานวน 32 ท่าน และได้ชุดความรู้จากการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นแนว
ทางการจัดทําเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความวิชาการเพื่อสังคม (Guidelines) และแนวทางการพัฒนาผลงานและ
นักวิชาการรุ่นใหม่ที่สนใจด้านวิชาการเพื่อสังคม

ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลลัพธ์จากโครงการฯ ที่พอจะประเมินให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม สรุปได้ดังนี้
 กิจกรรมที่ส่งเสริมการทํางานวิชาการเพื่อสังคมที่มีเพิ่มขึ้น โดยวัดจากการที่สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้ติดต่อ
อดี ต ผู้อํ า นวยการสถาบัน ฯ (ศ.เกี ย รติ คุ ณ ดร.ปิ ยะวั ติ บุ ญ-หลง) และบรรณาธิ ก ารของวารสารฯ (รศ.ดร.
กาญจนา แก้วเทพ) ไปเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับงานวิชาการเพื่อสังคม เช่น การเขียน
บทความวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสังคม การวิเคราะห์/สังเคราะห์ ผลงานวิชาการ
เพื่อสังคม ฯลฯ อย่างที่เรียกได้ว่า “เป็นเซเลบเดินสายเปิดตัวงานวิชาการรับใช้สังคม” นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ได้ติดต่อหัวหน้าโครงการฯ (บก.) เป็นกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อสังคมและชุมชน
ภายใต้การสนับสนุนของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัย
เริ่มให้ความสําคัญในประเด็นการรับใช้สังคมมากขึ้น จึงมีทิศทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ทํางาน
วิจัยในด้านนี้มากขึ้น
 ความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่ให้ความร่วมมือและตอบรับเข้ามา
ประจําในกองบรรณาธิการ และตอบรับพิจารณาประเมินบทความ วารสารฯ จึงมีฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาเฉพาะและสาขารับใช้สังคม
 นักวิชาการ และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างผลงานทางด้านวิชาการเพื่อรับ
ใช้สังคม และมีความกล้าที่จะส่งผลงานเข้ามาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ
 คณะทํางานซึ่งประกอบด้วย บก. กองบก. และบุคลากรที่ทํางานเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร SeS และโครงการ
วารสารฯ ต่างได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทํางาน (Lesson learned) เพื่อมาปรับกระบวนการและต่อ
ยอดองค์ความรู้โดยยึดหลักการวิเคราะห์ผู้รับสารหรือนักวิชาการ นักวิจัย ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเภท
ของสถาบันการศึกษา และแต่ละภูมิภาคเป็นหลัก
จุดเด่นของโครงการฯ
สําหรับจุดเด่นของโครงการฯ สรุปได้ดังนี้
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1. เป็นโครงการฯ ที่จัดทําวารสารฯ ที่มีความเป็นวิชาการมากกว่าในยุคแรกที่เน้นงานวิจัยเชิงพื้นที่ เนื่องจากใน
กระบวนการพิจารณาบทความต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) อีกทั้งเป็นวารสารฯ ที่อยู่ใน
ระบบของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) ในกลุ่ม 2 ที่ผู้เขียนบทความ
สามารถนําไปสู่การขอตําแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2556 ได้
2. บทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ ต้องเป็นบทความที่มีฐานจากการทํางานจริงในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง
โดยมีการออกแบบ ทดลองปฏิบัติการ วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลัง สามารถสะท้อนมุมมองทาง
วิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอน
3. การพิจารณาบทความของ บก. ใช้กลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและรับ (ไม่อาศัยการเฝ้ารอ) คือ ทั้งติดต่อผู้เขียนที่เป็นตัวจริง
เสียงจริงซึ่งทํางานวิจัยเชิงพื้นที่และมีกระบวนการทํางานที่อยู่ในข่ายรับใช้สังคมให้เขียนบทความมาลงที่วารสารฯ หลาย
โอกาสที่ บก. ได้ไปเจียระไนเพชรจากตมขึ้นมา จากการอบรมการเขียนบทความที่สถาบันฯ จัดในหลายเวที สําหรับกรณีที่
ผู้เขียนส่งมาเอง หากเข้ากรอบตามเกณฑ์ของวารสารฯ แต่ยังมีข้อที่ต้องปรับ บก. จะให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับแก้ไขไปยังผู้เขียนนั้นๆ และส่งให้ Peer reviewers พิจารณาในลําดับต่อไป
4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ต่างให้ความร่วมมือตอบรับและพิจารณาประเมินบทความด้วย
ความมุ่งมั่นตั้งใจ ใส่ใจแม้ในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ อาทิ ตรวจคําถูกผิด การค้นหาวรรณกรรมเพิ่มเติมให้ ฯลฯ
5. ความสามารถของอดีตผู้อํานวยการสถาบันฯ (ศ.เกียรติคุณ ปิยะวัติ บุญ-หลง) และหัวหน้าโครงการฯ (รศ.ดร.
กาญจนา แก้ ว เทพ) ที่ ทํ า หน้ า ที่ เ ปิ ด โลกทั ศ น์ แ ละมิ ติ ใ หม่ แ ห่ ง วงการรั บ ใช้ สั ง คม จนเป็ น โลโก้ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จาก
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยอดีตผอ. สถาบันฯ ได้ทําหน้าที่ทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้และผลักดันให้เกิดมาตรการ และระเบียบ
ต่างๆ เพื่อสนับสนุน งานวิชาการรับใช้สังคม ส่วนหัวหน้าโครงการฯ นอกจากจะทําหน้าที่เป็น บก. วารสารฯ ที่ถือเป็นพื้นที่ลง
สนามให้นักวิชาการรับใช้สังคมแล้ว ยังได้ทําหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน เพื่อให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างงานวิชาการในเส้นทางเดิม และงานวิชาการในเส้นทางใหม่ (รับใช้สังคม)
แนวทางการดําเนินงานในระยะต่อไป
สําหรับการดําเนินงานในระยะต่อไป คณะทํางานได้วางแผนการทํางานในโครงการ “วารสารเพื่อการพัฒนาพื้นที่”
ดังต่อไปนี้
1) สร้างกระบวนการสื่อสารทําความเข้าใจเพื่อติดตั้งแนวคิดเรื่องงานวิชาการเพื่อสังคม ควบคู่กับการพัฒนาและ
การเขียนบทความวิชาการเพื่อรับใช้สังคมกับหน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร นักวิชาการ และนักวิจัย
ผ่านเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่สนใจติดต่อเข้ามา)
2) การสร้างชุดความรู้ “ร่าง Guidelines การประเมินคุณภาพของงานวิชาการเพื่อสังคม” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
สรุปผลความคิดเห็นและประสบการณ์จากนักวิชาการรุ่นใหม่ เพื่อนําเสนอต่อหน่วยงานระดับนโยบายผลักดัน
ให้เป็น “คู่มือการประเมินคุณภาพงานวิชาการเพื่อสังคม” ที่สามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณางาน
วิชาการเพื่อสังคมที่ยอมรับได้ในวงวิชาการ
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หลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา Generation Z”
(Teaching and Learning for Generation Z)
งานด้านการเรียนการสอน มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพได้
มาตรฐานตามที่ต้องการ จากความก้าวหน้าของวิทยาการด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตของคนเราอย่างที่ไม่เคยมีเทคโนโลยีใดทําได้มาก่อนนั้น ทําให้การสอนแบบบรรยาย
ซึ่งเป็นรูปแบบปกติที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย และเคยใช้ได้ผลดีนั้น ไม่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งบุคลิกลักษณะและการใช้ชีวิตของผู้เรียนที่แตกต่างไป
จากเดิม สถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้ร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดหลักสูตรอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา Generation Z”ขึ้น โดยจัดทําเป็นสองส่วน ส่วนที่ 1 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
และส่วนที่ 2 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อเสริมสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนให้แก่อาจารย์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานไปสู่การปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาของตนเอง หลักสูตรแต่ละส่วนมีสาระโดยสรุป ดังนี้
ส่วนที่ 1 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
เข้าร่วมหลักสูตรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษารุ่นใหม่หรือที่เรียกว่า เป็นคน Generation
Z ที่ เ ติ บ โตขึ้ น มาภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล คุ้ น เคยกั บ การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ อ ยู่ ใ น
ชีวิตประจําวันของตนเองมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งมีผลให้นักศึกษารุ่นใหม่ มีลักษณะเป็นคน Active มากกว่า Passive
นอกจากนั้นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์การสอน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการวัดผล ซึ่งจะทํา
ให้สามารถเลือกวิธีการ และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะนิสัยของนักศึกษา Generation Z รวมทั้งทําการ
วัดผลได้อย่างเหมาะสม การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ทําให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียน
การสอนผ่านการอ่าน เขียน อภิปราย สะท้อนคิด และลงมือปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
(Higher Order Thinking Skill) ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
ส่วนที่ 2 วิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Scholarship of Teaching and Learning)
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้เรียนรู้วิธีการทําวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในรายวิชาที่ตนเองทําการสอนให้หมดไป หรือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นเริ่มตั้งแต่การกําหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์ และคําถามการวิจัย การออกแบบ
งานวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ข้อควร
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ระวังในการทํางานวิจัยที่มีคน คือ นักศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการเขียนผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ
การเข้าร่วมหลักสูตรทั้งสองส่วน จะทําให้อาจารย์ได้เรียนรู้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีความเป็น
วิชาการ ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องทํา 3 ระดับ ระดับแรก เริ่มจากเป็นอาจารย์ผู้ขวนขวายในการสอน (Effective Teacher) คือมี
ความรู้ในเนื้อหาและมีวิธีการสอนที่ดี ระดับที่สอง เป็นอาจารย์ผู้สอนด้วยปัญญา (Scholarly Teacher) มีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ การวัดผลและปรับปรุงกระบวนการในชั้นเรียน และระดับที่สาม เป็นอาจารย์ผู้สร้างความรู้ (Scholarship of
Teaching and Learning) มีการวิจัยเชิงแนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยาของการเรียนการสอน เผยแพร่ผลต่อสาธารณะ และเปิด
ให้มีการวิจารณ์ การประเมิน การต่อยอดเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวงการวิชาการ
ผลที่ได้รับ
หลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา Generation Z รุ่น 2 ส่วนที่ 1
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้ทําร่วมกันหลังจบหลักสูตร คือ สร้างกลุ่ม Facebook KNIT Active Learning
ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมหลักสูตรสมัครเป็นสมาชิกของ Facebook
KNIT Active Learning หลังจากที่สถาบันฯ ได้จัดหลักสูตรฯ ส่วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 2 ส่วนละ 1 รุ่น (18 – 21 พฤษภาคม และ 27 – 29 กรกฎาคม 2558
ตามลําดับ) มีสมาชิกรวม 42 คน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ มีการแบ่งปันข้อมูลที่เป็น
เนื้อหาข้อมูลจากต่างประเทศทั้งที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งข้อมูลที่เป็นภาพนิ่ง Clip video กิจกรรมในชั้นเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ในชั้นเรียนของอาจารย์หลายท่าน
หลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา Generation Z รุ่น 2 ส่วนที่ 2
การจัดหลักสูตร รุ่น 2 ส่วนที่ 2 สถาบันฯ ได้กันเงินส่วนหนึ่งเป็นทุนให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตรที่ต้องการลงมือ
ปฏิบัติการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีผู้สนใจส่งโครงร่างวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อขอรับทุนสําหรับการทํางานวิจัย
ภายในระยะเวลา 1 ปี (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) มีผู้ได้รับทุน 2
โครงการ คือ
1. โครงการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้โมเดลเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้างผลึก ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1” โดย
ดร. บุญนาค สุขุมเมฆ และ ผศ. วิญญู จิตสัมพันธเวช จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. โครงการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบการสร้างความรู้พื้นฐาน เรื่องบทประยุกต์ค่าสุดขีดของ
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ฟังก์ชั่นหลายตัวแปร” โดย นายภุชงค์ แพรขาว จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในการทํางานวิจัยครั้งนี้ มีสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นทีมวิทยากรทําหน้าที่ให้
คําปรึกษาการทํางานวิจัยแก่ผู้รบั ทุน
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หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการ
อาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ”
(Volunteer Management in Disaster)
การพัฒนาให้สถาบันอุดมศึกษาตอบสนองต่อสังคมมากขึน้ และพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
ภายใต้โครงการ “บทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านอาสาสมัครต่อสังคม โดยดําเนินกิจกรรมคือ การสัมมนาทาง
วิชาการระดับชาติด้านการอาสาสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรือ่ ง บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการ
อาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ รวมทั้งการส่ฎงเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยการจัดโครงการส่งเสริม
ความร่วมมือทางวิชาการ “การบริหารจัดการอาสาสมัครและนักวิชาการเพือ่ สังคมในประเทศญี่ปุ่น” รวมทัง้ ได้
พัฒนาโครงการพัฒนาและวิจัย ได้แก่โครงการ“การเรียนรู้เพื่อการมีชีวติ ดีงาม” เพื่อพัฒนาระบบอาสาสมัคร
สนับสนุนการเรียนรู้บนฐานวิถชี ีวิตชุมชน
ผลที่ได้รับจากการดําเนินงานคือ เป็นการกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษารับรู้และเข้ามามี
บทบาทในการสร้างงานที่ตอบสนองต่อสังคมมากขึ้น เช่นจากการจัดสัมมนาทางวิชาการ มีผเู้ ข้าร่วมมากถึง 847
คน โดยประเมาณเกือบครึ่งหนึง่ มาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เกิดรูปแบบการดําเนินงานแบบเครือข่าย
ความร่วมมือในการดําเนินงานด้านอาสาสมัคร รวมทัง้ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์การจัดการงานอาสาสมัครของ
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถนํามาปรับใช้ในประเทศไทยได้หลายส่วน นอกจากนีจ้ ากการดําเนินงานร่วมกันของ
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ กับภาคีต่างๆ ทําให้เกิดความร่วมมือกันมากขึ้นในระหว่างภาคีทงั้ หลาย เพือ่ ร่วมกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี

สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้โครงการ“บทบาทสถาบันการศึกษาด้านอาสาสมัครต่อสังคม” (Education
Volunteer) จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “บทบาท
สถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัย
พิบัติ” (Volunteer Management in Disaster ) ระหว่างวันที่
20-22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยความ
ร่วมมือเครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) ) และ
องค์การหน่วยอาสาสมัครประเทศอังกฤษ(VSO) เพื่อหนุนเสริม
บทบาทสถาบันอุดมศึกษาซึง่ เป็นหน่วยงานสําคัญทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและในระดับประเทศ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่อุดมไปด้วยความรู้และสรรพกําลังในมิติต่างๆ ทั้งกรณีของการเตรียมพร้อม
รับมือหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การรับมือท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติ และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์สงบอย่าง
เป็นระบบ โดยในหลักสูตรฯ ครัง้ นี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจาก 14 สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 24 คน ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี
อาจารย์ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อาํ นวยการศูนย์ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้อํานวยการกองอาคาร
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สถานที่ นักวิชาการ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขา นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ(ชํานาญการ) โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรคือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผลที่ได้รับ
ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการจั ด หลั ก สู ต รฯ ทํ า ให้ เ กิ ด พื้ น ที่ แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการบริ ห ารจั ด การ
อาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมหลักสูตร เกิดการต่อเติมองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
และความสําคัญของอาสาสมัครที่องค์กรต้องทําหน้าที่บริหารจัดการในสถานการณ์พิบัติภัยต่างๆ อาทิเช่น การคัดเลือกอาสาสมัคร
ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน ทราบถึงทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการอาสาสมัครในกรณีเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ โดย
หลักสูตรเป็นไปในลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม และการร่วมออกแบบ
โครงการบริหารจัดการอาสาสมัครร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมและวิทยากร ทั้งวิทยากรจากศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เครือข่ายจิตอาสา และองค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ(Voluntary Service Oversea : VSO) รวมทั้งทราบถึงแนวโน้ม
สถานการณ์ ภั ย พิ บั ติ จ ากวิ ท ยากรรั บ เชิ ญ รศ.ดร.เสรี ศุ ภ ราทิ ต ย์ ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ ก ารเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศและภั ย พิ บั ติ
มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น ตลอดจนเกิดผลในส่วนของการกระตุ้นบทบาทมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมเพื่อ
รับมือภัยพิบัติในลักษณะต่างๆ เกิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่มีศักยภาพในการจัดการอาสาสมัครต่อไป
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การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
การดําเนินงานด้านอุดมศึกษาของต่างประเทศ มีความแตกต่างจากของประเทศไทยในหลาย
ประเด็น เนื่องจากบริบทที่แตกต่างกัน การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จะเป็นแนวทางที่ช่วยให้การพัฒนาระบบ
การศึกษาของประเทศไทย เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและใช้เวลาสัน้ ลง ในปี 2558 สถาบันคลังสมองฯ ได้จัดให้มกี าร
แลกเปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัยชั้นนําในต่างประเทศ รวม 3 ครั้ง โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไทยให้ความ
สนใจ ร่วมเดินทาง
ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานคือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ มีมุมมองที่
กว้างไกลมากขึน้ และสามารถนํารูปแบบบางอย่างมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยได้มากขึ้น
และยังก่อให้เกิดความร่วมมือต่อเนื่อง เช่นการประสานงานเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
ให้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรูก้ ับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยไทย เป็นต้น

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัยในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ “University Leadership for Change : T&L,
Research, Engagement and Management”
สถาบันคลังสมองของชาติ

ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัยในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนีและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในหัวข้อ “University Leadership for Change : T&L, Research,
Engagement and Management” ระหว่างวันที่ 2-9 พฤษภาคม 2558เพื่อแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์
และวิธีปฎิบัติที่ดี ในด้านการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย งานวิชาการเพื่อสังคม และการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยระหว่างผู้บริหารของประเทศไทยและของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มีผรู้ ่วมเดินทางจํานวนทั้งสิ้น 14 คน ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี
จาก 9 มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้ไปศึกษาดูงานที่ German Rectors’ Conference (HRK), German Research
Foundation, Forum International Science ของ University of Bonn, Cologne University of Applied
Science, University of Cologne, International Academy ของ RWTH Aachen, Freshman Institute ของ
FH Aachen University of Applied Sciences, Maastricht University Centre for International
Cooperation, และ Athena Institute, Faculty of Earth and Life Sciences, VU University Amsterdam
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ผลที่ได้รับ
1. ประเทศเยอรมนี มีระบบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลไก Excellence
Initiative ที่บริหารทุนโดย German Research Foundation (DFG) ที่มงุ่ พัฒนามหาวิทยาลัยของเยอรมนีให้มี
ความสามารถในด้านการวิจยั ทัง้ ในด้านการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาเอก (Graduate School) การพัฒนา
ประเด็น/หัวข้องานวิจยั Cluster of Excellence) และการพัฒนาระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยเพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็งอย่างมียทุ ธศาสตร์ (Institutional Strategies) ตัวอย่าง Institutional Strategy ของ
University of Cologne คือ “Meeting the Challenge of Change and Complexity”
2. มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนและการปฎิบัตเิ ป็นสําคัญ มีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรทีเ่ พิ่มโครงงานแก่นกั ศึกษาเพือ่ สร้างความ
เป็นพลเมืองที่ดแี ละการมีงานทํา มีระบบการพัฒนาอาจารย์ มีการเตรียมความพร้อมในด้านการเรียนการสอน
ของผู้สอน เป็นต้น เช่น Cologne University of Applied Science มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดย
ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง หรือ Maastricht University ของเนเธอร์แลนด์ มีการเรียนการสอนแบบ
Problem-Based Learning เป็นต้น
3. มหาวิทยาลัยมีระบบ Active Recruitment สําหรับนักศึกษาต่างชาติชั้นปีที่ 1 มากขึ้น เช่น FH Aachen
University of Applied Sciences มี Freshman Institute เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาต่างชาติที่
ต้องการเข้าเรียนในคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยของตนและมหาวิทยาลัยเครือข่ายในรัฐ หรือ ที่ Maastricht
Univ มี Foundation Program เพือ่ เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 1 ของตนเอง เป็นต้น
4. มหาวิทยาลัยในเยอรมนี มีระบบการหารายได้ โดยร่วมกับภาคธุรกิจจัดตัง้ สถาบันขึน้ มาเพือ่ สอนและฝึกอบรม
ผู้บริหารบริษทั นักธุรกิจอุตสาหกรรม และผูป้ ฎิบัติงานในประเด็นใหม่ๆ โดยใช้บคุ ลากรของมหาวิทยาลัยมา
เป็นผู้สอน เช่น International Academy ของ RWTH Aachen ซึ่งเปิดสอนทั้งหลักสูตรการบริหารในระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรระยะสั้น Summer School และการสัมมนาระหว่างนักอุตสาหกรรมที่มีความสนใจใน
ประเด็นต่อไปนีค้ ือ Technology, Production, Services; Cities, Environment & Energy; Medicine &
Health; และ Management
5. ผู้เข้าร่วมจะนําแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในคณะทีต่ นเองรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน
จุดเด่นและข้อสังเกต
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยในขณะนั้น กําลังศึกษารายละเอียดเพือ่ จัดทํานโยบายในการส่งเสริมการ
วิจัยในมหาวิทยาลัย โครงการศึกษาดูงานในครัง้ นี้ จึงเน้นประเด็นโครงการ Excellence Initiatives ของประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีที่มีความโดดเด่นและประสบความสําเร็จ โดยได้ไปศึกษาดูงานทีห่ น่วยงานที่ดูแลเรือ่ งนีโ้ ดยตรง คือ
German Research Foundation (DFG) รวมทัง้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยภายใต้
โครงการนี้ เช่น University of Cologne แล้วจัดทํารายงานการศึกษาดูงานส่งสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไป
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จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการนั้น มีจํานวนลดลง และมาจากมหาวิทยาลัยที่เคยส่งผู้บริหารเข้าร่วมเท่านั้น ทัง้ นี้ อาจ
เป็นเพราะนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ส่งเสริมให้ข้าราชการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
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การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ “2015 International Sustainable
Campus Network (ISCN) Conference : Expanding the dialogue :
sustainability in a connected world” ณ University of Hong Kong ฮ่องกง
ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558
สถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของมหาวิทยาลัยในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

จึงได้จัดโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติหัวข้อ

“2015

International Sustainable Campus Network (ISCN) Conference : Expanding the dialogue : sustainability
in a connected world” ซึ่งจัดโดย ISCN และ University of Hong Kong ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558 ณ
ฮ่องกง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วิธีปฎิบัติ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับ
มหาวิทยาลัยในฮ่องกงและประเทศสมาชิก ISCN อื่นๆ ทั้งนี้มผี ู้เข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 17 ท่าน ประกอบด้วย
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน รองผู้อํานวยการ หัวหน้าศูนย์ และ
อาจารย์ จากมหาวิทยาลัย 9 แห่ง
ทั้งนี้ได้ไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย 2 แห่งในฮ่องกง คือ Chinese University of Hong Kong และ City
University of Hong Kong และเข้าร่วมประชุม ISCN ทั้ง Pre-Conference (หัวข้อ What, Why and How of
Campus Sustainability-Shared Challenges, New Approaches) และ Main Conference ในหัวข้อต่างๆ เช่น
Universities and Cities in the 21st Century, Regional Perspectives on Global Change, CorporateUniversity Engagement นอกจากนั้น ยังมี Working group 3 กลุ่ม ตามหลักการของ ISCN อีกด้วย และมี
Parallel session 2 หัวข้อคือ Global Student Engagement และ Linking Excellence and Sustainability
ผลที่ได้รับ
1. ได้รับทราบประเด็นและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ยงั่ ยืนในต่างประเทศ อาทิ เช่น
 UN มีโครงการ Sustainability Literacy Testเพื่อประเมินการรู้ในเรื่องความยั่งยืนของนักศึกษาใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประกอบด้วยคําถาม multiple choice 50 ข้อ
 International Alliances of Research Universities (IARU) มีสมาชิก 10 แห่งทัว่ โลก (ANU,
Cambridge, Oxford, California, Berkeley, Yale, Peking, NUS, U Tokyo, U Copenhagen, ETH
Zurich) ได้บรรจุเรือ่ ง Campus Sustainability ไว้ใน agenda ด้วย โดยมีการจัดทํา Green Guide for
University ออกมาเผยแพร่กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ sustainability
 Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ได้ดําเนินการประเมินมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนในประเทศสหรัฐโดยใช้เกณฑ์ที่
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เรียกว่า STARS (Sustainability Tracking, Assessment & Rating System) ทั้งนีไ้ ด้เชิญชวน
มหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆ เข้าร่วมด้วย โดยมีมหาวิทยาลัย 2 แห่งของญี่ปุ่นเข้าร่วมแล้ว คือ
Hokkaido Univ และ Kyoto Univ
 ญี่ปุ่นมีเครือข่ายชื่อ Campus Sustainability Network in Japan (CAS-Net Japan) ซึ่งมี
มหาวิทยาลัย 33 แห่งในญี่ปุ่นเป็นสมาชิก ก่อตั้งปี 2014 มีกรรมการบริหารมาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
และมี 5 working group คือ 1) Establishment of assessment and rating system 2) Creation
of awarding system 3) Building international networks 4) participating in the
Sustainability Literacy Test 5) Publication of good practices
2. ได้รับทราบนโยบายจากภาครัฐของฮ่องกงในการสนับสนุนและส่งเสริม Sustainable เช่น
 มีการมอบรางวัลแก่ภาคส่วนต่างๆในเรื่อง Sustainability
 ทปอ. ของฮ่องกง ได้จดั ตั้ง Hong Kong Sustainable Campus Consortium ขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัย
สมาชิก 8 แห่งในฮ่องกงเพือ่ ขับเคลื่อนงานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง
 นักศึกษาของฮ่องกงได้เข้าร่วม Sustainability Literacy Test ของ UN ปีที่แล้ว
3. ผู้เข้าร่วมของประเทศไทย มีความคิดที่จะจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้าน Sustainability ขึ้นในประเทศไทย
เพื่อทํางานร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยในประเทศไทยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้
มีข้อเสนอให้สถาบันคลังสมองของชาติเป็นผู้ประสานงาน
จุดเด่น
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน เป็นประเด็นที่สถาบันคลังสมองของชาติให้การส่งเสริมและสนับสนุนมา
ตั้งแต่ปี 2555 ผ่านการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการเข้า
ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติของเครือข่ายที่เกีย่ วข้องคือ International Sustainable Campus Network (ISCN)
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในความสําคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัยสูค่ วามยั่งยืน ซึ่งการจัด
กิจกรรมที่ต่อเนือ่ งนี้ส่งผลให้ผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่างๆ มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน ก่อให้เกิด
ความร่วมมือทางวิชาการ และการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย
(Sustainable University Network of Thailand (SUN Thailand) ซึ่งนําทีมโดยโดยรองอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้น อาจถือได้ว่า การสร้างเวทีและโอกาสให้บคุ ลากรของมหาวิทยาลัยต่างๆ มาพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันของสถาบันคลังสมองของชาติ มีสว่ นทําให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือนี้ที่เกิดโดยกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานเอง (bottom up) ปัจจุบันนี้เครือข่าย SUN มีสมาชิก 18 มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ และ มีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในหมู่สมาชิกอย่างต่อเนือ่ ง หมุนเวียนไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ
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โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “การวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นวิชาการ
ของการเรียนการสอน (Scholarship of Teaching and Learning): 2015
International Society for the Scholarship of Teaching and Learning
(ISSOTL) Conference : Leading Learning and the Scholarship of
Change” ณ ประเทศออสเตรเลีย
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จดั โครงการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติประจําปี ครัง้ ที่ 12 ของ
International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) ซึ่งในปี 2015 นี้
ISSOTL ได้ร่วมมือกับเจ้าภาพร่วมสองแห่งคือ Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) และ
Monash University ในการจัดประชุมวิชาการ หัวข้อ “Leading Learning and the Scholarship of
Change”ขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม 2558 ณ Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) เมือง
เมลเบิร์น ซึ่งมีผเู้ ข้าร่วมประชุมมากกว่า 550 คน จาก 20 ประเทศ นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมไป ศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยในเมืองเมลเบิร์นในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสองแห่งคือ Melbourne Centre
for the Study of Higher Education (MCSHE), University of Melbourne และ Centre for Collaborative
Learning & Teaching, Victoria University โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 11 คน ประกอบด้วยรองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ คณบดี และรองคณบดีจาก
มหาวิทยาลัย 6 แห่ง ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ และ มหาวิทยาลัยเอกชน
ผลที่ได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการ
เรียนการสอน ทั้งในด้านการพัฒนาวิธีการเรียนการสอน เช่น Flipped Classroom การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา เช่น การพัฒนารายวิชาร่วมกัน
ระหว่างประเทศอังกฤษและออสเตรเลียและให้นักศึกษาทําโครงงานร่วมกันเป็นเวลา 3 สัปดาห์บนระบบ
อินเทอร์เน็ต และการพัฒนาอาจารย์ (Professional development) เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ
หนึ่งท่าน คือ ดร อนันต์ ทิพยรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รบั เชิญให้เป็นผู้ดาํ เนินรายการ
paralle session หนึ่งรายการอีกด้วย
2. ได้รับทราบพัฒนาการในการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ (Professional Development) ของประเทศ
ออสเตรเลีย ซึง่ มีหลายวิธี อาทิเช่น ใช้ตาม UKPSF ของประเทศอังกฤษ นําทีมโดย Australian National
University (ANU) แต่บางมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาจารย์ของตัวเอง เช่น Victoria
University เป็นต้น
3. ประเทศสหราชอาณาจักร โดย Royal Holloway University of London ได้นําเสนอแนวคิดเชิง
เปรียบเทียบระหว่าง research กับ teaching ในประเทศสหราชอาณาจักรว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะให้
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ความสําคัญกับ Research มากกว่า Teaching อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพยายามส่งเสริม Teaching
Excellent ผ่านหลายนโยบาย/โครงการ เช่น
 ทุกมหาวิทยาลัยต้องมีหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ใหม่
 ให้การรับรองหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยผ่าน Higher Education Academy (HEA) ซึ่งมี
การ ให้การยอมรับ เป็น Fellow of HEA
 ในการพิจารณาให้รางวัลใดๆ แก่อาจารย์มหาวืทยาลัย จะเทียบเคียงกับ UK Professional Standard
Framework
 มีการจัดตั้ง 74 Centres of Excellence in Teaching and Learning (CELTS) ในระหว่างปี 20052010 (แต่เมื่อจบโครงการ มีบางมหาวิทยาลัยปลดคนออก เพราะขาดงบประมาณ)
 National Teaching Fellowships from HEA annual competition
 Higher Education Statistics Agency (HESA) จะรวมจํานวนอาจารย์ที่ผ่านหลักสูตร Teaching
Qualification ไว้ในรายงานของ HESA ด้วย
 ล่าสุด รัฐบาลมีแนวคิดที่จะพัฒนา Teaching Excellence Framework (TEF) ขึ้นมาเหมือน
Research Excellence Framework (REF) แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีวิธีการอย่างไร และ incentive
ควรจะเป็นอะไรสําหรับมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนสูง (เช่น อาจจะสามารถคิดค่าเล่าเรียนได้สงู ขึ้น) ส่วน
ตัวชี้วัด อาจจะประกอบด้วยตัวชี้วัดต่อไปนี้
o National Student Survey results
o Key Information Sets data : contact hours, ex-student earnings and
employment
o Destination Leavers HE (DLHE)
o % of staff with a teaching qualification
o Entry qualifications of students
o % of first and upper second class degree
o Learning gain (current HEFCE pilot)
o National Testing of all undergraduates on entry & exit
o Widening participation benchmarks
o Student loan pay back rate
o Ex student salaries over period of time
o May be more subject based
o
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4. NUS ของประเทศสิงคโปร์ มองว่าประเด็นท้าทายในการพัฒนา SoTL คือ มหาวิทยาลัยไม่มกี ารให้ความรู้
ประเด็น
SoTL อย่างเป็นระบบ ขาดวัฒนธรรมที่มองว่าการสอนเป็นกิจกรรมทางวิชาการ และไม่มีระบบการให้
คุณค่าหรือรางวัลสําหรับกิจกรรม SoTL ดังนั้น NUS จึงได้ดําเนินกิจกรรมหลายประการเพื่อแก้ปัญหา
เหล่านี้ เช่น เพิม่ ประเด็น SoTL เข้าไปในระดับนโยบาย สร้าง Community of SoTL Peer, สร้าง Asian
SoTL network มีรางวัล Outstanding Educator Award ทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย และมีวารสาร
Asian Journal of the Scholarship of Teaching and Learning (AJSoTL) เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน ซึง่ เปิดตัวตัง้ แต่ปี 2011 เป็นต้น
5. ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Assoc Prof Michele Scoufis, Australasian Countries Regional
Vice
President และ Associate Dean, Director of Learning and Teaching, Business School,
University of Sydney ในการประชุมของ ISSOTL และเขายินดีมาเป็นวิทยากรที่ประเทศไทย
6. สถาบันฯ ได้กําหนดจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการเดินทางไป
เข้าร่ว
ประชุมครั้งนีใ้ นวันที่ 17 ธันวาคม 2558 หัวข้อ “การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน : ประสบการณ์จาก
ออสเตรเลียและจากการเข้าร่วมประชุม 2015 International Society for the Scholarship of
Teaching and Learning (ISSOTL) Conference ที่ประเทศออสเตรเลีย” โดยจะมี Assoc Prof
Michele Scoufis และผู้ร่วมเดินทาง 4 ท่าน จาก 4 มหาวิทยาลัยกรุณารับมาเป็นวิทยากรในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ครัง้ นี้
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ข้อสังเกต
ประเด็นการเรียนการสอนเป็นอีกประเด็นหนึ่งทีส่ ถาบันคลังสมองของชาติ พยายามหนุนเสริมให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ การจัดหลักสูตร การจัดการสัมมนา การประชุมโต๊ะกลม รวมทัง้ การไปเข้าร่วมประชุมกับ
เครือข่ายนานาชาติในต่างประเทศ คือ International Society for the Scholarship of Teaching and Learning
(ISSOTL) อย่างไรก็ดี การส่งเสริมให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฎิบัติในเรื่องนี้ทงั้ ในรูปแบบการ
สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการ ยังไม่บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเหมือนประเด็นอื่นๆ อาทิ ประเด็น
มหาวิทยาลัยทีย่ ั่งยืน และมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ดังนั้น สถาบันฯ คงต้องหารูปแบบและวิธีการใหม่ๆ เพื่อหนุนเสริม
ให้เกิดความร่วมมือในประเด็นการเรียนการสอนต่อไป
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โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ “การบริหารจัดการอาสาสมัคร
และนักวิชาการเพื่อสังคมในประเทศญีป่ ุ่น”(Management of student
Volunteers and Socially-Engaged Academics in Japan)
สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้โครงการ“บทบาทสถาบันการศึกษาด้านอาสาสมัครต่อสังคม” (Education Volunteer)
ร่วมกับ International Association of Volunteer Efforts (IAVE) ประเทศญี่ปุ่น และเครือข่ายจิตอาสา จัดโครงการส่งเสริม
ความร่วมมือทางวิชาการ“การบริหารจัดการอาสาสมัครและนักวิชาการเพื่อสังคมในประเทศญี่ปุ่น” (Management of student
Volunteers and Socially-Engaged Academics in Japan) เมื่อวันที่ 8 - 13 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
โดยเป็นโครงการต่อเนื่องรุ่นที่ 2 จากปี 2557 ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจํานวนมากแต่โครงการฯ รับได้เพียง 15 ท่าน(เนื่องจาก
เป็นการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ (รถไฟและรถใต้ดิน)) จึงเปิดรับจํานวนจํากัดในครั้งแรก และในโครงการส่งเสริมความร่วมมือ
ทางวิชาการฯ ครั้งนี้มีผู้แทนมหาวิทยาลัยไทยเข้าร่วมจํานวน 19 ท่าน(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต/นักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานิสิต ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/นิสิต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้
หัวหน้ากิจกรรมฝ่ายวิชาการ อาจารย์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ผู้จัดการศูนย์อาสาสมัคร) จาก 14 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เกิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น 4 สถาบันการศึกษา และองค์กรอาสาสมัคร 3 แห่ง ดังมี
เนื้อหาและประเด็นที่น่าสนใจโดยสรุปดังนี้
องค์กร International Association of Volunteer Efforts (IAVE) ประเทศญี่ปุ่น โดย Mr.Akira Lto
ประธานองค์กรให้เกียรตินําเสนอสถานการณ์งานอาสาสมัครในประเทศญี่ปุ่น พบว่า 26.3 %

ในปี 2006 และ 2011

ประชากรญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครภายหลังภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เมืองโกเบ และในปี 1995 ประชากรกว่า 1 ล้าน
ห้าแสนคนออกมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งนับว่าเป็นปรากฏการณ์งานอาสาสมัครครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ต่อมาปี 1998
ประเทศญี่ปุ่นออกกฏหมายเพื่อรองรับและดูแลองค์กรด้านอาสาสมัคร และในปี
2011 ซึ่งเป็นปีอาสาสมัครสากลประเทศญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อีกครั้ง จึงเกิด
กระแสอาสาสมัครจํานวนมากในกลุ่มคนหนุ่มสาว รัฐบาลจึงมีการปรับอัตราภาษีเพื่อ
สนับสนุนการบริจาคของประชาชน ซึ่งนับว่าปี 2011 นี้เป็นปีแห่งการบริจาคของ
ประเทศ และเกิดการเติบโตขององค์กรอาสาสมัครเพิ่มขึ้นตามมาจนกระทั่งปัจจุบันมี
การจดทะเบียนถึง 50,000 องค์กร ทั้ง Non Government Organization(NGO)
และ Non Profit Organization(NPO) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ
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การให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ตลอดจนการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ
และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่นเองก็เริ่มเห็นความสําคัญของการผนวกแนวคิดการเรียนรู้งาน
อาสาสมัครระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนเข้าด้วยกัน เกิดการเรียนการสอนแบบ Service Learning, Comprehensive
Learning การทํางานบริการสังคม รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครขึ้นภายในมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมทั้งขยายผลไปยัง
โรงเรียนทั่วประเทศ แต่ทว่าการทํางานอาสาสมัครของประเทศญี่ปุ่นเองก็ยังคงประสบปัญหาทั้งเรื่อง ขาดการประเมินผล ขาด
การดูแลติดตามอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง ขาดการสร้าง Volunteer Coordinator เพื่อดูแลอาสาสมัคร หรือปัญหาคนรุ่นใหม่
ซึ่งสนใจทํางานอาสาสมัครมากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะทํางานอาสาสมัครอะไร และจะเริ่มต้นอย่างไร ซึ่งจากข้อมูลโดยสรุปข้างต้นทํา
ให้ทราบถึงสถานการณ์งานอาสาสมัครของประเทศญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจาก International Association of
Volunteer Efforts (IAVE) ประเทศญี่ปุ่น โดย Mr.Akira Lto
ทั้งนี้โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ“การบริหารจัดการอาสาสมัครและนักวิชาการเพื่อสังคมในประเทศ
ญี่ปุ่น” (Management of student Volunteers and Socially-Engaged Academics in Japan) ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยของ
ไทยมีโอกาสแลกเปลี่ยนทางวิชาการและประสบการณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยและองค์กรอาสาสมัครประเทศญี่ปุ่นอื่นๆ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยเมจิ กากูอิน(Meiji Gakuin University)ก่อตั้ง
ศูนย์อาสาสมัคร Meiji Gakuin University Volunteer Center ขึ้นใน
มหาวิทยาลัยเป็นแห่งแรกของประเทศในปี 1995 ภายหลังเหตุการณ์
The Great Hanshin-Awaji Earthquake ดําเนินงานตามปรัชญา “Do
for Others” มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แบบ
PDSA : Plan -> Do -> Study -> Action ร่วมกับชุมชนและสังคม ทั้งการจัดการเรียนการสอนที่เป็นวิชาเลือกเสรี มีรูปแบบ
ของการเรี ย นการการสอนที่ เ ป็ น ทั้ ง การบรรยายและการลงมื อ ปฏิ บั ติ อาทิ เ ช่ น วิ ช าที่ เ น้ น การบรรยายอย่ า ง วิ ช า
Anthropology of Volunteer, วิชา NGO/NPO Social Enterprise, วิชา Sign Language, วิชา Social Design
Introduction ส่วนวิชาที่เน้นการลงมือปฏิบัติการและวิจัย อาทิเช่น วิชาอาสาสมัครศึกษา รหัส 101 ซึ่งเน้นสอนการทํางาน
อาสาสมัครร่วมกับ NGO(NGO Management)) รหัส 102 เป็นวิชาสําหรับลง Field work ร่วมกับ NGO/NPO ในเพื้นที่ช่วง
ภาคฤดูร้อน เป็นต้น จากนั้นนักศึกษาต้องกลับมาเขียนรายงาน และเข้าร่วมกระบวนการถอดบทเรียนระหว่างนักศึกษา
อาจารย์ และ NGO/NPO

โดยในวิชานี้ใช้เวลาเรียน 15 ครั้ง(ครึ่งปีโดยประมาณ) ปัจจุบันมีความพยายามเชื่อมโยงวิชา

อาสาสมัครศึกษาไปยังวิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยโดยมีศูนย์อาสาสมัครเป็นกลไกสนับสนุนประสานงานและเชื่อมโยงการ
เรียนรู้ในภาพรวม เป็นต้น ทั้งนี้จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเมจิ
กากูอิน เรื่อง Assessing Service – Learning and Civic
Engagement : Principles and Techniques พบว่า การเรียนการ
สอนแบบ Active

Learning นั้น สามารถกระตุ้นการเรียนรู้แก่

นักศึกษา ก่อให้เกิดความเข้าใจสังคม เห็นปัญหา และเป็นประโยชน์
ต่อการทํางานในอนาคตของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
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ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้มีโอกาสนําเสนอ
ประสบการณ์การบริการวิชาการ การประยุกต์ใช้กระบวนการอาสาสมัครกับการพัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียน

การสอนเพื่ อบริการสั ง คม(Volunteering

on

Student Development and Service Learning
Development) ร่ ว มกั บ ม หาวิ ท ยาลั ย เมจิ กากู อิ น
(Meiji Gakuin University) และเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อื่ น ๆอี ก 3 แห่ ง ของประเทศญี่ ปุ่ น ที่ ม าร่ ว มฟั ง และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกันในโอกาสนี้ด้วย
มหาวิทยาลัยโตเกียว(The University of Tokyo) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งในปี
ค.ศ.1877

และภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ของประเทศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยในขณะนั้นส่งสาส์นไปโดยรอบ

มหาวิทยาลัยเพื่อแสดงถึงบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติโดยใช้คําสําคัญเพื่อเป็นแนวทางในการทํางานอาสาสมัคร
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ มนุ ษ ย์ ผู้ ป ระสบภั ย คื อ “อยู่ -ร่ ว ม-กั น ” เป็ น
ปรั ช ญาสํ า คั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ในการทํ า งานอาสาสมั ค รยุ ค
เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยโตเกียวมีจุดเด่นในด้านการนํา
งานวิจัยเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในการสนับสนุนงานอาสาสมัครของ
มหาวิทยาลัย กล่าวคือ หลังจากอาสาสมัครร(นักศึกษา อาจารย์
เจ้าหน้าที่) ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว จะต้องกลับมา
เขียนรายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นฐานข้อมูล จากนั้นจึงมีการจัดระบบลงทะเบียนสําหรับอาจารย์ที่สนใจนําความรู้ใน
แต่ละศาสตร์ไปรั บใช้ชุมชนประสบภัยพิบัติในลักษณะของการทํางานวิจัยร่วมกันกับ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ อาทิเช่ น
โครงการวิจัยเพื่อสร้างที่พักชั่วคราวสําหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยสังคมผู้สูงอายุ คณะสถาปัตยกรรม
และคณะแพทย์ศาสตร์ อันเป็นการนําความเชี่ยวชาญของแต่ละศาสตร์มาร่วมกันออกแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปของ
งานวิจัย เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการตั้งกองทุนสนับสนุนงานอาสาสมัครในส่วน
ของสวัสดิการ รวมถึงทุนสนับสนุน NGO NPO กลุ่มอิสระ เพื่อดําเนินการช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูพื้นที่ในระยะยาว ซึ่งมี
ทั้งให้การทุนสนับสนุนเพียงบางส่วนและการให้ทุนสนับสนุนทั้งโครงการ
มหาวิทยาลัยวาเซดะ(Waseda

University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนก่อตั้งศูนย์อาสาสมัครชื่อ Waseda

University The Hirayama Ikuo Volunteer Center (WAVOC) ภายใต้ปรัชญาสําคัญคือ “การเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง
มหาวิทยาลัยและสังคม” มีการจัดการเรียนการสอนด้านอาสาสมัคร เพื่อสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (Experiencebased Learning) โดยเปิดสอนด้านอาสาสมัครในวิชาเลือกเสรี 19 วิชา และเปิดวิชาโทในสาขาอาสาสมัครและการทํา
ประโยชน์เพื่อสังคม 60 วิชา โดยเริ่มเนื้อหาวิชาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากการปรับพื้นฐานด้านการทํางาน
อาสาสมัครเบื้องต้น อาทิเช่น วิชาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เกษตร การช่วยเหลือฟื้นฟู การช่วยเหลือและพัฒนาระหว่าง
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ประเทศ มีการจัดเวทีเพื่อฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ NGO NPO กลุ่มอิสระ ด้านงานอาสาสมัครและการพัฒนา ก่อนลง
พื้นที่ปฏิบัติการจริง ตลอดจนการลงมือทํา Project based ของนักศึกษา โดยมีศูนย์อาสาสมัคร WAVOC ทําหน้าที่พี่เลี้ยง
ประสานงาน ดูแลนักศึกษา สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมในลักษณะ Support Club (บางส่วนนักศึกษาต้องสมทบ) เป็น
ต้น อีกทั้งยังมีโครงการอาสาสมัครภายในประเทศ (เมืองนิกาตะ อิวาแตะ มิยาแกะ) และโครงการอาสาสมัครนอกประเทศ
เช่น สปป.ลาว กัมพูชา อินเดีย แทนซาเนีย เป็นต้น โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาต่างๆทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและประสานงาน
องค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศที่ศูนย์อาสาสมัคร WAVOC ได้มีการทํา MOU ไว้ร่วมกันก่อนส่งนักศึกษาออกไปเรียนรู้
ซึ่งนักศึกษาที่สนใจต้องเข้าร่วมกระบวนการเตรียมความพร้อม มีการฝึกอบรม(การดูแลตัวเองจากโรคติดต่อ ความเข้าใจสังคม
วัฒนธรรม ฯลฯ) การลงพื้นที่จริง และกลับเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียน(ยกตัวอย่างกระบวนการถอดบทเรียน อาทิเช่น การ
ตั้งคําถามแบบมีส่วนร่วม ทบทวนความรู้สึก/เบื้องหลังความรู้สึก และคิดเชื่อมโยงประสบการณ์อาสาสมัครกับความรู้เชิง
วิชาการ เป็นต้น) เพื่อนําประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่มาพัฒนาต่อยอดและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ต่อไป
จากกระบวนการของศูนย์อาสาสมัคร WAVOC พบว่าเมื่อนักศึกษาผ่านการเรียนการสอนบางคนสนใจลงเรียนเพิ่มเติมใน
รายวิชาอื่นๆ ที่ต่อเนื่องลึกซึ้งเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญทางวิชาการมากยิ่งขึ้น บางคนเมื่อจบการศึกษาออกไปก็มีการจัดตั้ง
องค์กรอาสาสมัคร(NGO NPO) ต่อยอดขยายผลการทํางานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
Japan College of Foreign Languages, JCFL (Vocational College)

เป็ น สถานศึ ก ษาที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง

จบภารกิจการสร้างล่ามแปลภาษาเพื่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกเมื่อมหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ ในปี
1964 โดยเริ่มจากโรงเรียนสอนภาษาต่างๆ จากนั้นจึงขยายการจัดการเรียนการสอนไปยังสาขาอื่นๆ กระทั่งปัจจุบัน โดยเน้น
การเรียนการสอนด้านภาษาสําหรับนักศึกษาญี่ปุ่นและต่างชาติ รวมทั้งการส่งนักศึกษาญี่ปุ่นไปเรียนยังนานาประเทศ ภายใต้
ปรัชญา “การทําประโยชน์เพื่อสังคมผ่านการศึกษา” (Contribute to the society through education) เน้น
กระบวนการเรียนรู้บนความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อการสร้างคนเพื่อให้คนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มี
หลักการสําคัญ 8 ประการ คือ 1) การพัฒนาความเป็นมนุษย์ผ่านการศึกษาด้วยตนเองแบบองค์รวม 2) การสร้างคนให้คิด
วิเคราะห์ ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา 3) มีความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 4) การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการรักษาของดีที่มีอยู่
เดิมและพร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง 5) เปิดใจ/เปิดรับการสื่อสาร 6) การฝึกอบรมด้านอาชีพในระดับสูง 7) พัฒนาจิต
วิญญาณพื้นฐานเพื่อการพึ่งตนเอง โดยคํานึงถึงความสําคัญของรากเหง้า ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณี และ 8)
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ JCFL ยึดหลักการเรียนการสอนใน
สาขาเฉพาะทาง เพื่อสร้างทักษะอาชีพอย่างมีคุณภาพสู่สังคม
โลก และเปิ ด สอนวิ ช าอาสาสมั ค รระหว่ า งประเทศ ภายใต้
หลั ก สู ต รสาขาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ เพื่ อ “การ
ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ” ต่ อ มาเปิ ด สอนวิ ช าอาสาสมั ค ร
นานาชาติ ด้วยการเชิญ NGO/NGO มาบรรยาย และปัจจุบันปิดสาขานี้ลงเพื่อปรับเปลี่ยนวิชาในรูปแบบใหม่ อีกทั้งมีการ
สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครนักศึกษาอื่นๆ เช่น สนับสนุนกีฬาของเด็ก การปลูกต้นไม้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพม่า
และเนปาล เป็นต้น
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และภายหลังเสร็จสิ้นโครงการส่งเสริมความร่วมมือครั้งแรก(ปี 2557) JCFL

ได้มีการ MOU

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นต้น เพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
ประเทศร่วมกันต่อไป
ศูนย์อาสาสมัครแห่งมหานครโตเกียว(Tokyo Voluntary Action Centre : TVAC) ก่อตั้งในปี 1981 ทําหน้าที่
สนับสนุนงานอาสาสมัครของกรุงโตเกียว สนับสนุนการทํางานของอาสาสมัคร และองค์กร NGO/ NPO ทั้งการให้คําแนะนํา
เป็นที่ปรึกษาแก่อาสาสมัครที่สนใจเข้าไปมีส่วนร่วมทํางานอาสาสมัครใน
ภาคส่วนต่างๆ ของเมือง ซึ่ง TVAC มีศูนย์อาสาสมัครย่อยระดับชุมชน
จํานวน 64 ศูนย์เพื่อรองรับอาสาสมัครที่สนใจ รวมไปถึงศูนย์อาสาสมัครใน
มหาวิทยาลัยและศูนย์อาสาสมัครตามห้างร้านต่างๆ พร้อมทั้งทําหน้าที่
สร้างเครือข่ายและประสานงานด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล/ความรู้
และส่งเสริมเครื่องมือ/วิธีการทํางานอาสาสมัคร การเป็นพื้นที่กลางของ
ข้อมูลข่าวสารและการ linkage

ระหว่างผู้ที่สนใจงานอาสาสมัครและองค์กรอาสาสมัคร ผ่านวารสาร จดหมายข่าวชื่อ

“Volunteer Network” การจัดทํารายงานประจําปี TVAC การวิจัยงานอาสาสมัครเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาร่วมกับ
องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหา การจัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแก่อาสาสมัคร ศูนย์อาสาสมัครชุมชน NGO NPO
โรงเรียน โดยมีเนื้อหาการอบรมต่างๆ อาทิเช่น การจัดการอาสาสมัคร การระดมทุน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน
อาสาสมัคร การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับเด็กแต่ละช่วงวัย เป็นต้น การจัดแคมเปญเพื่อการรณรงค์ทางสังคมเพื่อส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจด้านอาสาสมัครผ่านงาน “Volunteer Messe Tokyo” ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่องานเป็น “Volunteer Forum”
และจะจัดในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี คล้ายงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา(Education Volunteer Expo) ของ
ประเทศไทย

และสนับสนุนการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร(Projects)ทั้งอาสาสมัครในชุมชน (Community

Volunteer

Program) อาสาสมัครในโรงเรียน(School Volunteer Programs) อาสาสมัครสําหรับเยาวชน(Youth Volunteer
Programs) อาสาสมัครสําหรับผู้สูงอายุ(Senior Volunteer Programs) และอาสาสมัครสําหรับภาคธุรกิจ(Corporate
Volunteer

Activities)

จัดกิจกรรมฟื้นฟูบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ รวมทั้งการเป็นกองทุนสําหรับสนับสนุนกิจกรรม

อาสาสมัครโดยได้รบั งบประมาณมาจาก Tokyo Metropolitan และจากการบริจาคอีกต่อหนึ่ง
ศูนย์เยาวชนซะวะยะกะ(SAWAYAKA YOUTH CENTER) ก่อตั้งในปี 2010 เกิดขึ้นมาจากปัญหาต่างๆของเด็ก
และเยาวชนและเพื่อเป็นองค์กรในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านเด็กและ
เยาวชน โดยมีแนวคิดสําคัญในการทํางานคือ “Fureai” หมายถึง “การ
สัมผัสซึ่งกันและกัน” อันเป็นจุดเริ่มต้นของการทําความเข้าใจหลักการ
พื้นฐานของการทํางานอาสาสมัคร ศูนย์เยาวชนฯ แห่งนี้มุ่งเน้นการทํางาน
เปิดมุมมองให้เด็กมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว คิดและทํางานอาสาสมัครจาก
เรื่องราวรอบตัว เช่น การทํางานบ้าน การช่วยเหลืองานในครอบครัว ชุมชน
ทําให้เด็กและเยาวชนรู้สึกได้ว่าเขามิได้อยู่เพียงลําพังแต่มีคนอื่นๆ อยู่รอบๆ
ตัวเขาเสมอ ทั้ง พ่อ แม่ ครอบครัว เพื่อน ซึ่งศูนย์เยาวชนฯ แห่งนี้มีการจัดกิจกรรมและโครงการด้านอาสาสมัครใน 4 ส่วน
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ได้แก่ 1) Fureai Volunteer Passport Program : Passport อาสาสมัคร เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เลือกทํางานอาสาสมัคร
ที่ตนเองสนใจ แล้วจึงจดบันทึกความรู้สึกและสะท้อนการเรียนรู้ลงใน Passport ส่วนด้านหลังของ Passport ก็เปิดโอกาสให้
เด็กและเยาวชนเลือกสนับสนุนองค์กรอาสาสมัครที่ตนเองสนใจ ซึ่ง Passport อาสาสมัคร นี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน
ประถม และมัธยมเป็นอย่างดียิ่ง 2) School Volunteer Summit Program : โปรแกรมการจัดอบรมครูผู้นํา เพื่อส่งเสริม
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมแก่เด็กแต่ละช่วงวัย ด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายลักษณะการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมกับช่วงวัยให้แก่ครูระดับประถม-มัธยมปลาย 3) Local Community Volunteer Club of Youth Promotional
Program : การส่งเสริมกลุ่มอาสาสมัครเยาวชนในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมัธยมทํากิจกรรมอาสาสมัครในชุมชน เพิ่มพื้นที่
เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีศูนย์เยาวชนฯ ช่วยเชื่อมประสานระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชน บางกิจกรรมมีผู้แทนจาก
กระทรวงศึกษาธิการมาร่วมเรียนรู้ มีการอบรมผู้นําชุมชน รวมไปถึงการจัดทําคู่มือเผยแพร่สําหรับผู้นําชุมชน 4) Surveys
and Research Program to Develop Children’s Abilities as Human Being : การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและบ่ม
เพาะความเป็นมนุษย์ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์เยาวชนฯ กับมหาวิทยาลัย เพื่อทําการศึกษาวิจัยในกลุ่มเด็กเล็ก
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมให้เด็กมีพลังในการอยู่ร่วมกันต่อไป
ผลที่ได้รับ
จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ พบว่ามหาวิทยาลัย
ของประเทศญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับกระบวนการ
อาสาสมัครทั้งในและนอกห้องเรียน เน้นกระบวก
การเรี ย นรู้ จ ากการลงมื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ สร้ า งประ
ประสบการณ์ ต รงแก่ นั ก ศึ ก ษา การสอนให้
นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ปั ญ หาสั ง คมจากการทํ า งาน
อาสาสมัครแล้วย้อนกลับมาทบทวนศักยภาพของตนเองในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคม เห็นแนวทางการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ที่หลากหลายบนพื้นฐานของต้นทุนเดิมที่มหาวิทยาลัยมี เห็นการให้ความสําคัญกับการพัฒนา
นักศึกษาในแง่ของความรู้สึก ความคิด และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา เห็นความเชื่อมโยงของงานบริการวิชาการ
และการวิ จั ย สู่ กิ จ กรรมอาสาสมั ค รเพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาสั ง คมโดยเน้ น กระบวนการทํ า งานร่ ว มกั น ในหลายภาคส่ ว น
(มหาวิทยาลัย รัฐ NGO NPO ชุมชน) และในส่วนขององค์กรด้านอาสาสมัคร พบว่ามีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยหนุนเสริม
อาสาสมัครซึ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกปี เห็นบทบาทหน้าที่เชื่อมประสานเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน บทบาท
การเป็นองค์กรประสานงานกลาง Umbrella Organization/Coordinating Agency และเป็นกลไกสนับสนุนด้านแหล่งทุน
แก่อาสาสมัครทั้งจาก โรงเรียน มหาวิทยาลัย NGO NPO และชุมชน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้สะท้อนแนวทางการนําไปประยุกต์ใช้ใน
มหาวิทยาลัย เช่น การนํากระบวนการอาสาสมัครเข้าไปผนวกกับการพัฒนาความเป็นวิชาการผ่านงานบริการวิชาการ
งานวิจัย การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและทํากระบวนการอาสาสมัครเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น วิชาศึกษา
ทั่วไป วิชาเลือกเสรี เป็นต้น รวมไปถึงการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษาในมิติของการทํางานเชิงวิธีคิด/เน้นแก่นของการทํางาน
อาสาสมัครจากการ Inspiration แก่นักศึกษา ตลอดจนการนําแนวทางการจัดการอาสาสมัครในรูปแบบของศูนย์อาสาสมัคร
กลับไปขับเคลื่อนในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย
ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาเครือข่ายงานอาสาสมัคร
ระหว่างประเทศร่วมกันต่อไป
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และผลต่อเนื่อง ในปี 2558 หลังจบโครงการส่งเสริมความร่วมมือฯ ครั้งแรก(2557) ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ประเทศขึ้น โดย Japan College of Foreign Languages, JCFL (Vocational College) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU
(Memorandum of Understanding) ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน และในส่วนของประเทศไทยนั้นภายหลังแล้วเสร็จ
โครงการฯ ในครั้งแรก เครือข่ายจิตอาสาซึ่งเป็นองค์กรร่วมจัดโครงการดังกล่าว ได้สร้างความมือและหนุนเสริมมหาวิทยาลัย 6
แห่ง ในการก่อตั้งศูนย์อาสาสมัครขึ้นภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 7 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล(ศูนย์
อาสาสมัครมหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์อาสาสมัครศิริราช) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2558 ที่ผ่านมา
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การจัดการสัมมนาทางวิชาการ
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน
การสัมมนา “Sustainability Society : Sustainable campus Initiatives: experiences
from the University of Hong Kong”
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จดั งานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “Sustainability Society : Sustainable campus
Initiatives: experiences from the University of Hong Kong”เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริส
เซส กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการทํางานของเครือข่าย International
Sustainable Campus Network (ISCN) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของวิทยากรไทยและต่างประเทศจาก University of
Hong Kong รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยทีย่ ั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วม
การสัมมนา 27 คนจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานรวม20 แห่ง
ในการสัมมนานี้ สถาบันฯ ได้เชิญวิทยากรทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศมานําเสนอกรณีศึกษาและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรจากฮ่องกงคือ Ms. Ann Kildahl, Sustainability Manager จาก University of Hong Kong ได้
นําเสนอ3 หัวข้อ ได้แก่ “Sustainable Campus: global trends and good practice, ISCN” “Sustainable Campus
Initiatives: a case of University of Hong Kong” และ “Sustainable Campus: guideline for measuring
outcomes” ซึ่งวิทยากรได้เน้นย้ําว่าการสร้างความยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัยนั้นมีองค์ประกอบที่สําคัญ 4 มิติ ได้แก่ มิตทิ าง
เศรษฐกิจ (Economic) มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) มิติสังคม (Social) และมิติการกํากับดูแล (Governance) นอกจากนี้
วิทยากรได้นําเสนอประสบการณ์การพัฒนาUniversity of Hong Kong สู่มหาวิทยาลัยที่ยงั่ ยืน ซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนในเรือ่ งนี้
ทั้งนโยบายในการสร้างอาคารที่เป็น Green Design การทํา Energy Performance Contract ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ
ต่างๆ ในการลดพลังงาน เป็นต้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการตระหนักรับรูข้ องคนจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหาร อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีการจ้างบริษัทที่ปรึกษามาช่วยในเรื่องการจัดการพลังงาน
การจัดการน้ํา และการจัดการของเสียในมหาวิทยาลัยด้วย ส่วนการวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมเพือ่ การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูค่ วามยั่งยืนนั้นมีหลายแนวทาง เช่น 1) แนวทางของ UNEP Greening Universities 2) AASHE : STARS 3)
Global Reporting Initiatives 4) ISCN Charter Reporting รวมทัง้ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ISCN 2015 Conference ใน
เดือนมิถุนายน2558ซึ่งUniversity of Hong Kong จะเป็นเจ้าภาพด้วย ส่วนวิทยากรจากประเทศไทยได้แก่ รศ. ดร.มนตรี
อิสรไกรศีล อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ. ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ. ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝา่ ยการนักศึกษา
และการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ. ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ. ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดีด้านบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และกิจกรรมการดําเนินงานด้านการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนของแต่ละมหาวิทยาลัย
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ผลที่ได้รับ
1. ผู้เข้ าร่ว มการสั มมนาได้รับความรู้ ใ หม่ๆ เกี่ย วกั บแนวโน้ม กิจกรรมและวิ ธีปฎิ บัติที่ ดีใ นด้า นการพั ฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการวัดผลกระทบจากการดําเนินงานดังกล่าว
2. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และความคิด รวมทั้งมีการถามคําถามต่างๆ และ
ได้รับคําตอบและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ทั้งจากวิทยากรและจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาด้วยกันเอง
3. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการสั ม มนาเสนอให้ มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สู่ ค วามยั่ ง ยื น ต่ อ ไป ทั้ ง นี้
มหาวิทยาลัยมหิดลได้แจ้งว่าจะจัดการประชุมในประเด็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนในปลายปีนี้เพื่อแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้ รวมทั้งหามาตรการและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยไทยสู่ความยั่งยืนต่อไป
4. สถาบันคลังสมองของชาติ จะจัดโครงการไปเข้าร่วมประชุม ISCN 2015 Conference ณ University of
Hong Kong ในระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558
5. บริษัทที่ปรึกษาในเรื่องการจัดการพลังงาน การจัดการน้ํา และการจัดการของเสียของ University of Hong
Kong ชื่อ Reset Carbon Management Ltd. ขอเข้าพบผู้บริหารของสถาบันคลังสมองของชาติในวันที่ 6
มีนาคม 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนของประเทศไทย
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การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Scholarship of Teaching and Learning)
การสัมมนา “Innovation and Scholarship of Teaching and Learning : the Australian
experiences”
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จดั
งานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “Innovation and Scholarship of Teaching and Learning: the Australian experiences”
ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมปทุมวัน พริ้สเซส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความ
ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้สอนของมหาวิทยาลัยไทยอย่างเป็นระบบและมียุทธศาสตร์
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนการวิจยั เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ University of
Sydney โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ 53 คน จาก 24 มหาวิทยาลัย ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ สถาบันฯ ได้เชิญ Assoc.
Prof. Simon Barrie, Director of Institute for Teaching and Learning จาก University of Sydney มาเป็นวิทยากรโดย
เน้นประเด็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Scholarship of Teaching and Learning :SoTL) ซึ่ง Scholarship นี้มี
แนวคิดหลัก 3 ประการ คือ ผลงานนั้นต้องเผยแพร่สู่สาธารณะ ต้องผ่านกระบวนการ peer review และสามารถผลิตซ้ําหรือ
ต่อยอดผลงานได้ นอกจากนั้นวิทยากรยังได้นาํ เสนอ performance index ของ SoTLด้วยเช่น teaching award, grants,
qualification in university teaching, research supervision, mentoring of teaching, news publication on
university teachingและ faculty or division wide SoTL forum นอกจากวิทยากรจากต่างประเทศแล้ว สถาบันฯ ได้เชิญ
วิทยากรจากประเทศไทย 4 ท่าน คือ ศ.ดร. สุวมิ ล ว่องวาณิช อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ทพ.ดร.สิทธิ
ชัย ขุนทองแก้ว คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ รศ.ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ผูอ้ ํานวยการสถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย
ผลที่ได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนตามโมเดลของ University of Sydney รวมทั้งได้ร่วม workshop ในประเด็น การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนด้วย (Scholarship of Teaching and Learning)
2. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเสนอให้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเสนอให้
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในลักษณะนี้บ่อยครั้งขึ้น โดยให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งรับเป็นเจ้าภาพ
ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ตกลง
รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558
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3. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากหลายมหาวิทยาลัยได้ปรึกษาหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันเรียนเชิญ
Assoc. Prof. Simon Barrie มาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง โดยจะจัดการสัมมนาระดับชาติ และจะมี
ช่วงเวลาให้วิทยากรไปนําเสนอหลักคิด ตัวอย่างและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
4. สถาบันคลังสมองของชาติ จะจัดโครงการไปเข้าร่วมประชุม ISSOTL 2015 Conference ณ RMIT เมลเบิร์น
ประเทศออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม 2558เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่ประเด็นการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติต่อไป
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การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Scholarship of Teaching and Learning)
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน: สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการ
เรียนรู้ด้วยงานวิจัย”(Scholarship of Teaching and Learning: The Value Creation of
Teaching and Learning Innovation)
สืบเนื่องจากการสัมมนาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้เห็นพ้องให้สถาบันคลังสมองของชาติ
ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดสัมมนา
ทางวิชาการเรื่อง “การวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน: สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจยั ”(Scholarship of
Teaching and Learning: The Value Creation of Teaching and Learning Innovation) ขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10
กรกฎาคม 2558ณ ห้องแกรนด์บอลรูม A โรงแรมแมนดารินถ. พระราม 4กรุงเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
แนวคิด หลักการ วิธกี ารวิจัย กรณีศึกษาและตัวอย่างที่ดใี นการพัฒนาการเรียนการสอนจากวิทยากรทัง้ ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐในการทํางาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในการพัฒนาความเป็นวิชาการของการเรียนการสอนโดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความสนใจในด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทัง้ ในและต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ Assoc.
Prof. Dr. RavinderKoulจาก Pennsylvania State University ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช รศ. ดร. ภิญโญ พานิชพันธ์ ศ. ดร.
สุวิมล ว่องวาณิช ศ. กิตติคุณ ดร. นงลักษณ์ วิรัชชัย ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร และ ศ. รอ. พญ. วณิชา ชื่นกองแก้ว เป็นต้น
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 176 คนจากมหาวิทยาลัยทุกและจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลที่ได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ แนวคิด หลักการ วิธกี าร กรณีศึกษา และตัวอย่างทีด่ ีในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ช่วยกระตุ้นให้เกิดมุมมองและแนวคิดใหม่ๆ มากขึ้นสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช่ได้บางส่วน แต่
ความรู้เกีย่ วกับ การวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน (Scholarship of Teaching and Learning (SoTL)) ยังมีไม่
มากมัก
2. ผู้ที่เคยเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนมีความพึงพอใจต่อภาพรวม
ของการประชุม สูงกว่า คนทีเ่ ข้าร่วมประชุมครัง้ แรก เนื่องจากมีพื้นฐานความรู้อยู่แล้ว จึงสามารถเชือ่ มโยงความรู้ใหม่
ที่ได้รับทันที
3. ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอให้เพิ่มกรณีศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มากขึ้น และเสนอให้มีการแบ่งกลุ่ม
ย่อยห้องสัมมนาตามความสนใจ และควรมีการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในประเด็นที่เกีย่ วข้องด้วย
4. เกิดความร่วมมือในการจัดการประชุมสัมมนา“การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรูข้ องมหาวิทยาลัยมหิดล รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ และสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ทั้งนีไ้ ด้กําหนดจัดการประชุมสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 โดยได้นํา
ข้อเสนอแนะจากการประชุมครัง้ ที่ 1 มาประกอบการพิจารณาในการจัดทํากําหนดการประชุมสัมนาด้วย
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การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Scholarship of Teaching and Learning)
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : ประสบการณ์จาก
ออสเตรเลียและจากการเข้าร่วมประชุม 2015 International Society for the Scholarship of
Teaching and Learning (ISSOTL) Conference ที่ประเทศออสเตรเลีย”
หลังจากการไปเข้าร่วมประชุม ISSOTL ที่ Melbourne ในเดือนพฤศจิกายนแล้ว สถาบันฯ ได้จัดการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ หัวข้อ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : ประสบการณ์จากออสเตรเลียและจากการเข้าร่วมประชุม 2015
International Society for the Scholarship of Teaching and Learning
(ISSOTL) Conference ที่ประเทศเออสเตรเลีย”ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17
ธันวาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถ.พญาไท
เขตปทุมวันกรุงเทพฯโดยได้เชิญ Assoc. Prof. Michele Scoufisซึ่งเป็น Vice
President ระดับภูมิภาคออสตราเลเซีย (Australasian Countries Regional)
ของสมาคม ISSOTL และเป็นอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจของ University of
Sydney มาเป็นวิทยากรหลัก รวมทั้งได้เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยของไทยที่เข้าร่วมการประชุม มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาเรียนการสอนในระดับนานาชาติ ที่ได้ไปเรียนรู้จากการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยจํานวน 4
คน คือ ผศ ดร วัลลา ตันตโยทัย ผศ ดร อนันต์ ทิพยรัตน์ รศ ดร พร้อมพิไล บัวสุวรรณ และ ผศ ดร วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจํานวน 46 คน จากมหาวิทยาลัยทุกประเภท
ผลที่ได้รับ
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนของต่างประเทศ และมีความ
คิดเห็นว่าในบางกรณี ประเทศไทยได้ดําเนินการมากกว่าที่มกี ารนําเสนอในการประชุม แต่ประเทศไทยไม่ไปนําเสนอกรณีศึกษา
ในการประชุมต่างประเทศมากนัก
ข้อสังเกต
ถึงแม้ว่า สถาบันฯ จะให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรม
ต่างๆ หลายรูปแบบ แต่การพัฒนาในประเด็นดังกล่าว ยังไม่ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก เช่น การมี
เครือข่ายความร่วมมือทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ เป็นต้น ดังนั้น สถาบัน ฯ ต้องหารูปแบบและวิธีการใหม่ๆ มา
หนุนเสริมกิจกรรมนี้ต่อไป

78

79

ธรรมาภิบาลเพื่อการปฎิรูปอุดมศึกษาไทย
การเสวนาโต๊ะกลมหัวข้อ “Leadership and System Design for Promoting Academic
and Research Excellence”
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ Thailand-EU Policy Dialogues Support Facility (PDSF) ได้จัดการเสวนาโต๊ะ
กลม หัวข้อ“Leadership and System Design for Promoting
Academic and Research Excellence" ขึ้นในวันจันทร์ที่ 12
ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้อง บอลรูม A ชั้น M
โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ โดยได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญของ
EU คือProf. Tom Barnesซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบระบบเพื่อส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านวิชาการและวิจัยในมหาวิทยาลัย (University of Auckland
และ University of Greenwich) มาเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กบั ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญของ EU อีก 3 ท่านเข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลมด้วย
คือ Prof. Jethro Newtonจาก University of Chester,Mr. Huw Evans จาก College of North Wales และ Prof. Colin
Raban จากบริษัท Academic Audit Associates, Ltd. และ Academic Quality Management Ltd. ทั้งนี้ มีจํานวน
ผู้เข้าร่วมประชุม 17 คน จากมหาวิทยาลัยทุกประเภท
ผลที่ได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้รับความรู้และแนวคิดเกีย่ วกับการออกแบบเชิงระบบในการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัยใน
มหาวิทยาลัยซึง่ ประกอบด้วย 7 ประเด็น คือ Leadership, People, Culture, Resources, Structure,
Recognition และ Measurement and Feedback รวมทัง้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกีย่ วกับการส่งเสริม
งานวิจัยในประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศไทย
2. เนื่องจาก Prof. Tom Barnes เป็น Fellow ของ the Royal Society of New Zealand และ Fellow ของ the
Institute of Physics ด้วย ผู้เข้าร่วมประชุม (ดร ไพศาล สนธิกร) จาก มจธ. จึงได้แนะนําและนัดให้ ดร.กัญญวิมว์
กีรติกร ผู้อํานวยการศูนย์ BIOTEC และเป็นกําลังหลักในการผลักดันมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (บวท.) หรือ Thai Academy of Science and Technology (TAST) เข้ามาขอคําแนะนําเรื่องการ
เพิ่มการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ บทบาทที่ควรทํา และการดําเนินการของ TAST ทั้งนี้ หาก ทีมบวท. ต้องการ
ไปหารือกับ The Royal Society ทาง Prof. Barnes สามารถแนะนําให้พบกับ Julie Maxton ซึ่งเป็น CEO ของ
The Royal Society in London ได้
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ธรรมาภิบาลเพื่อการปฎิรูปอุดมศึกษาไทย
เสวนาโต๊ะกลมหัวข้อ "Risk-based Quality Management System"
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ Thailand-EU Policy Dialogues Support Facility (PDSF) ได้
จัดการเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ "Risk-based Quality Management System" ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558
ณ บอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ถ พญาไท
กรุงเทพฯ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญของ EU มาเป็นวิทยากร
คือ Emeritus Prof. Colin Rabanผู้อํานวยการของบริษทั
สองแห่ง คือ Academic Audit Associations Ltd., และ
Academic Quality Management Ltd ซึ่งเป็นบริษทั ที่
ปรึกษาในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่มหาวิทยาลัย
และหน่วยงานที่เกีย่ วข้องในประเทศต่างๆ และเคยเป็น
ผู้อาํ นวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพที่ University of Derby,
Sheffield Hallamและ Edge Hill Universities อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญของ EU อีก 3 ท่านเข้าร่วมการเสวนา
โต๊ะกลมด้วย คือ Prof. Jethro Newtonจาก University of Chester,Mr. Huw Evans จาก College of North Wales และ
Prof. Tom Barnesจาก University of Greenwich ทั้งนี้ มีจํานวนผู้เข้าร่วมเสวนา 16 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่ดูแลงาน
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ผลที่ได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้รับความรู้ แนวคิด และหลักการเกีย่ วกับ Risk-based QA ในมหาวิทยาลัยซึ่งจะประเมิน QA
ตามความเสี่ยง ไม่ได้ทํากับทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยในทุกปีเช่นที่กําลังปฏิบัตกิ ัน กล่าวคือมีการแบ่งหลักสูตรและ
สถาบันตามความเสี่ยง คือหากหลักสูตรดี ไม่มคี วามเสี่ยง ก็ไม่ต้องประเมิน QA ทุกปี อาจเป็นทุก 3-5 ปี เป็นการลด
ภาระของคณะและมหาวิทยาลัย
2. มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสหราชอาณาจักร
อย่างกว้างขวาง เช่น ในประเทศไทย มีการใช้ QA ทั้งในฐานะเป็น Strategy ของมหาวิทยาลัยและใช้ในการตอบ
คําถามของผู้ประเมิน ซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มหลัง แต่ของประเทศสหราชอาณาจักร จะเป็น
Strategy มากกว่านอกจากนีว้ ทิ ยากรได้เสนอว่า ต้องทําให้ทกุ คนในองค์กรเห็นว่า เขาได้ประโยชน์อะไร จากการทํา
QA บ้าง เพือ่ ดึงดูดให้ทุกคนเข้ามาร่วม QA อย่างสร้างสรรค์
3. ประเทศไทยมีระบบการประกันคุณภาพที่กําหนดโดยหลายหน่วยงาน เช่น สกอ. สมศ. และ ทปอ. ซึ่งผู้เข้าร่วมบาง
คนเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ควรมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะใช้ระบบการประกันคุณภาพระบบใดเพียงระบบ
เดียว
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ธรรมาภิบาลเพื่อการปฎิรูปอุดมศึกษาไทย
การสัมมนาทางวิชาการ Thailand-EU Policy Dialogues Support Facility (PDSF)
Conference “ธรรมาภิบาลและการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” (Towards good governance and
reform in Thai higher education)
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ Thailand-EU Policy Dialogues Support Facility (PDSF) ได้จัดการ
ประชุมสัมมนาหัวข้อ “ธรรมาภิบาลและการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” ขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม B
ชั้น M โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯเพือ่ แลกเปลี่ยนความรู้ วิธีปฏิบัตทิ ี่ดี และอภิปรายเกีย่ วกับ ธรรมาภิ
บาลในองค์กร ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย การพัฒนาบุคลากร
การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทงั้ ในระดับชาติและนานาชาติเพื่อนําไปสู่การปฏิรูป
ระบบอุดมศึกษาไทยต่อไป โดยมีเนื้อหาทีเ่ กี่ยวข้อง 5 ด้าน คือ ด้านการกํากับดูแลและบริหารจัดการที่ดี วัฒนธรรมคุณภาพ
การพัฒนาการเรียนการสอน University Engagement และการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สถาบันฯ และ PDSF ได้เรียนเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญของ EU มาเป็นวิทยากรในประเด็นดังกล่าว จํานวน 5 คนตามลําดับ คือ Prof. Jethro Newton, Mr. HuwEvans ,
Prof. Colin Raban, Prof. Tom Barnes และ Prof. Peter Debreczeniโดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพือ่ ระดมสองในทั้ง 5
ประเด็นด้วยทัง้ นี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา จํานวน 51 คน จากมหาวิทยาลัยทุกประเภท
ผลที่ได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้รับความรู้ แนวคิด และหลักการ และวิธีปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทัง้ 5 หัวข้อ
คือ ด้านการกํากับดูแลและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี วัฒนธรรมคุณภาพ การพัฒนาการเรียนการสอน
University Engagement และการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย
2. จากการระดมสมองผู้เข้าร่วมในสี่ประเด็นแรก Prof.Jethro Newton หัวหน้าทีมของผู้เชี่ยวชาญ EU กําลังนําไป
พัฒนาร่าง Roadmap เพื่อการปฎิรูประบบอุดมศึกษาไทยต่อไป
3. ในประเด็นการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย (University Classification or University Profiling) Prof. Peter
Debreczeniผู้เชี่ยวชาญของ EU กําลังพัฒนาแผนการดําเนินงานต่อไปโดยให้ความสําคัญกับตัวชี้วัดของ UMultirank project ใน 3หัวข้อก่อน คือ
 Teaching and Learning
 Regional engagement
 Knowledge transfer
4. สถาบันคลังสมองของชาติ จะนําแนวคิดในการดําเนินการเรื่อง University Profiling ไปนําเสนอในการประชุมกลุ่ม
รองอธิการบดีฝา่ ยแผนในเดือนธันวาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการดําเนินการต่อไป
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โครงการสัมมนาคณบดี/ผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลง (DFC) รุ่น 1-5 หัวข้อ "คุณภาพหลักสูตรในระดับ
นานาชาติและการจัดการศึกษาสําหรับผู้มีงานทําแล้ว (workforce education)"
จากการที่สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดให้มีหลักสูตร ผูน้ ําเพื่อการเปลี่ยนแปลง (DFC)มาได้ 5 รุ่น แล้ว และมี
จํานวนศิษย์เก่า รวม 93 คนนั้น เพื่อสนับสนุนการอภิปราย ถกเถียงและวิเคราะห์ประเด็นใหม่ๆ ที่กําลังอยู่ในความสนใจ
ของประเทศไทย ตลอดจนหนุนเสริมการสร้างเครือข่ายของผู้เข้าร่วมหลักสูตร DFC รุน่ 1-5 ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสถาบันฯ
ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ "คุณภาพหลักสูตรในระดับนานาชาติและการจัดการศึกษาสําหรับผู้มีงานทําแล้ว
(workforce education)" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และรับฟังความคิดเห็นในประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับอุดมศึกษา ทั้งในด้านคุณภาพหลักสูตรในระดับนานาชาติและการจัดการศึกษาสําหรับผู้มีงานทําแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 14
สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้สเซส โดยได้เรียนเชิญ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี มาเป็นวิทยากรหัวข้อ "การประกันคุณภาพหลักสูตรในระดับสาขาวิชาโดยใช้เกณฑ์นานาชาติ (Thai-equivalent
accreditation): กรณีศึกษา ThaiBET (Thai Board for Engineering and Technology)"และได้เรียนเชิญศิษย์เก่า
DFC มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษาสําหรับผู้มีงานทําแล้ว ได้แก่ รศ ดร สมนึก เอือ้ จิระพงษ์พันธ์ รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สาขาบริหารธุรกิจ)นพ วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
พะเยา (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)รศ ดร ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สาขา
วิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยี) นอกจากนี้ ศ ดร ปิยะวัติ บุญ-หลง ยังได้นําการระดมสมองเกี่ยวกับ“University
Classification and Good University Report”อีกด้วยโดยมีจํานวนผู้เข้าร่วมการสัมนา 33 คน
ผลที่ได้รับ
1. ศิษย์เก่า DFC ทั้ง 5 รุ่น ได้รบั ความรู้ แนวคิด หลักการ และวิธีปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับนานาชาติในสาชาวิศวกรรมศาสตร์ การจัดการศึกษาสําหรับผู้มีงานทําแล้ว และ ประเด็นUniversity
Classification and University Good Report
2. มีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมว่าในการประกันคุณภาพการระดับศึกษานานาชาติในระดับสาขาวิชานั้น ควร
ดําเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมเพื่อการช่วยเหลือและเรียนรูซ้ ึ่งกันและกัน ส่งผลดีต่อ
การดําเนินงาน
3. ในการจัดการศึกษาสําหรับผูม้ ีงานทําแล้วนั้นมหาวิทยาลัยไทยส่วนใหญ่ ไม่มีรูปแบบเฉพาะสําหรับผู้มีงานทําแล้ว
แต่จะเปิดหลักสูตรสําหรับทุกคนในช่วงวันหยุดและเน้นประเด็นการบริหารจัดการมากกว่าหลักสูตรทีเ่ น้น
ทางด้านวิชาการนอกจากนี้มีบางมหาวิทยาลัยสะท้อนว่านักศึกษาที่เป็นคนทํางานแล้วส่วนใหญ่สนใจใบปริญญา
เพื่อไปปรับวุฒิหรือวิทยฐานะ มากกว่าความรู้ในการไปพัฒนางานหรือพัฒนาตนเอง
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4. ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นว่า ในการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่นั้น (University Classification) สกอ. ต้องมีความ
ชัดเจนว่าจัดกลุ่มเพื่ออะไร และส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัยมากกว่าการจัดกลุ่มแบบเดิมอย่างไร???
5. ผู้เข้าร่วมมีข้อเสนอแนะว่า University Report ควรมีระบบเดียว และไม่เป็นภาระกับมหาวิทยาลัยมากนัก
เพราะขณะนี้ มหาวิทยาลัยต้องส่งข้อมูลไปหลายหน่วยงานที่มีตัวชี้วัดแตกต่างกันทําให้เสียเวลาและทรัพยากร
มาก
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โครงการ “บทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านอาสาสมัครต่อสังคม”
(Education Volunteer)
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์หนุนเสริมมหาวิทยาลัยของสถาบันคลังสมองของชาติซงึ่ มีภารกิจหลัก 2 ประการ คือ 1) ทําอย่างไรให้
สถาบันอุดมศึกษาตอบสนองสังคมมากขึ้น และ 2) ทําอย่างไรให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการ
สนับสนุนภารกิจหนุนเสริมสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมากยิ่งขึ้นนั้น สถาบันคลังสมองของชาติจึงริเริ่มโครงการ
“บทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านอาสาสมัครต่อสังคม” (Education Volunteer) ขึ้น ในปี 2555 ภายใต้แนวคิดที่ว่าด้วย “การ
สร้างประสบการณ์ตรงเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งเครื่องมือสําคัญของการสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ตรงคือการทํางานอาสาสมัครเพื่อสังคม ฉะนั้นกระบวนการทํางานอาสาสมัครจึงเป็นเครื่องมือสําคัญของ
โครงการในการสร้างการเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษาซึง่ จะเติบโตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมมากยิ่งขึ้นต่อไป
นับตั้งแต่เริ่มงานแรกจากการจัดงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา เมือ่ ปลายปี 2555 ร่วมกับองค์กรภาคี 7
องค์กร(สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เครือข่ายจิตอาสา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สมาคมธรรมศาสตร์ และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม)
ซึ่งนับว่าเป็นเวทีสําคัญในการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกีย่ วกับการส่งเสริมงานอาสาสมัครนักศึกษาในมิติต่างๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษา อาทิเช่น การเรียนการสอนในรูปของรายวิชา(วิชาบังคับ วิชาเลือกเสรี วิชาศึกษาทัว่ ไป) การบริการวิชาการ
กิจกรรมนักศึกษา หลักสูตรปริญญาประกาศณียบัตรขั้นสูง และโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เป็นต้น เกิดพื้นที่เรียนรู้
กระบวนการทํางานอาสาสมัครและเกิดโอกาสของการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทีเ่ ชี่ยวชาญด้าน
การอาสาสมัครของไทย
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โครงการ“บทบาทสถาบันการศึกษาด้านอาสาสมัครต่อสังคม” สถาบันคลังสมองของชาติมี
บทบาทหน้าที่สําคัญในการเชื่อมโยง Knowledge ให้เกิดเป็น Network ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาของไทย
และประชาคมอาเซียน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรด้านการอาสาสมัครทางสังคมทั้งไทยและองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งที่
ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันอุดมศึกษาที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นดังจะเห็นได้จากความหลากหลายของมหวิทยาลัยที่
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมไปถึงการทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคี ซึ่ง
ที่ผ่านโครงการฯ ดําเนินงานในรูปแบบของการจัดเวทีสัมมนา หลักสูตรฝึกอบรบ โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการ
บริหารจัดการอาสาสมัคร และโครงการพัฒนาและวิจัย(D&R) โดยเน้นการขับเคลื่อนการทํางานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งการ
ร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมออกแบบกระบวนการทํางานร่วมกัน และในปี 2558 มีการดําเนินกิจกรรมและเกิดผลการดําเนินงาน
โครงการดังนี้
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สัมมนาทางวิชาการ
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร (National Conference on Volunteerism) ระหว่างวันที่ 7-8
พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถาบันคลังสมองของชาติ สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้โครงการ
“บทบาทสถาบันการศึกษาด้านอาสาสมัครต่อสังคม” (Education Volunteer)
ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อ
สังคม มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) มูลนิธิกระจกเงา
เครือข่ายจิตอาสา และองค์กรภาคีอื่นๆรวม 21 องค์กร กําหนดจัด “ประชุมระดับชาติ
ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1 (National Conference on Volunteerism) ขึ้น
ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ กรุงเทพมหานคร
ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้เป็นพื้นทีใ่ นการเผยแพร่และนําเสนอองค์ความรู้ ซึ่งรวมถึงงาน
อาสาสมัครในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแหล่งรวบรวมทัง้ องค์ความรู้ ทรัพยากร และบุคคลากรด้านงานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา อัน
จะนํามาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับการทํางานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป
โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 847 คน โดยมีผู้เข้าร่วมที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด รองลงมาคือ บุคคลทั่วไป
และเครือข่ายมหาวิทยาลัย อาทิเช่น มช. มอ. ม.มหิดล ม.รังสิต ม.ราชภัฏนครราชสีมา ม.ราชภัฎพระนครศรีฯ ม.ราชภัฏสุราษฎร์
ธานี ม.วงษ์ชวลิตกุล ฯลฯ หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย (Peace Corps Thailand) องค์การหน่วยอาสาสมัคร
อังกฤษ (VSO) The United Nations Volunteers (UNV) programme องค์กรภาคประชาสังคม มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ทาํ งานอาสาสมัครกับการพัฒนาในหัวข้อต่างๆ ดังตารางต่อไปนี้
วันที่ 7 พ.ค.2558 (มีผู้สนใจเข้าร่วม 592 ท่าน)
วันที่ 8 พ.ค.2558 (มีผู้สนใจเข้าร่วม 429 ท่าน)
อาสาสมัครกับการศึกษา (จํานวน 95 ท่าน)

ASEAN Volunteers (จํานวน 20 ท่าน)

อาสาสมัครในภัยพิบัติ (จํานวน 67 ท่าน)

Volunteer Centers (จํานวน 58 ท่าน)

อาสาสมัครกับสุขภาวะทางปัญญา (จํานวน 69 ท่าน)

Volunteer Management (จํานวน 57 ท่าน)

อาสาสมัครกับสวัสดิการสังคม (จํานวน 56 ท่าน)

Corporate Volunteering (จํานวน 28 ท่าน)

หัวข้อ อาสาสมัครกับสุขภาพ (จํานวน 69 ท่าน)

กระบวนการอาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมือง
(จํานวน 48 ท่าน)

อาสาสมัครกับการศึกษา (จํานวน 64 ท่าน)

Disaster Preparedness and Volunteer (จํานวน 29 ท่าน)

อาสาสมัครกับสิทธิมนุษยชน (จํานวน 28 ท่าน)

Volunteering and Human Development(จํานวน 45 ท่าน)

อาสาสมัครกับการพัฒนาชุมชน(จํานวน 61 ท่าน)

การพัฒนามาตรฐานงานอาสาสมัครไทย (จํานวน 53 ท่าน)

อาสาสมัครกับเยาวชน (จํานวน 44 ท่าน)

Volunteering in Digital Age (จํานวน 54 ท่าน)

อาสาสมัครกับสิ่งแวดล้อม (จํานวน 39 ท่าน)

Volunteering Impact Evaluation(จํานวน 37 ท่าน)
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ผลที่ได้รับ
ประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1 (National Conference on Volunteerism) เป็นการขยายผลเชิง
เนื้อหาและเป็นการประชุมต่อเนื่องจากงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษาในปี 2555 และ 2557 โดยการประชุมระดับชาติ
ครั้งนี้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมทั้ง 2 วัน จํานวน 847 คน และ จํานวน 323 คน มาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศมีทั้ง
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าทิ่ นิสิต/นักศึกษา เกิดพื้นที่ในการเผยแพร่และ
นําเสนอองค์ความรู้จํานวน 21 ประเด็น อาทิเช่น อาสาสมัครกับการศึกษา อาสาสมัครกับภัยพิบัติ อาสาสมัครกับการพัฒนาชุมชน
อาสาสมัครกับเยาวชน Volunteering and Human Development Volunteer Centers Volunteering Impact Evaluation
เป็นต้น โดยประเด็นอาสาสมัครกับการศึกษาเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากในทั้ง 2 วัน รองลงมาคือ
งานอาสาสมัครกับสุขภาพ อาสาสมัครกับการพัฒนาชุมชน ตามลําดับ เกิดโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จาก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญของไทย อาทิ เ ช่ น รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ ศ.นพ.วี ร ะศั ก ดิ์ จงสู วิ วั ฒ น์ ว งศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งให้เกียรติปาฐกถาพิเศษในหัวข้อต่างๆ
รวมทั้งวิทยากรจากต่างประเทศ อาทิเช่น คุณ Kevin F.F.Quigley ผู้อํานวยการหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย
Peace Corps คุณ Katie Turner: Global Research and
Advocacy Advisor,(VSO)UK ทั้งสองท่านบรรยายพิเศษใน
หัวข้อ “Global Volunteering Trend” คุณ Akiko Seto :
President International Association of Volunteer
Effort,Japan บรรยายในหัวข้อ “งานอาสาสมัครกับการศึกษา
จากประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่น” คุณ Olivia Burgos:
Learning Hub Manager, VSO Bahaginan,Philippines บรรยายในหัวข้อ“กลไกการบริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา”
เป็นต้น ซึ่งผลที่เกิดจากการประชุมในครั้งนี้นับว่าเป็นกระแสสําคัญที่นําไปสู่การสร้างความร่วมมือในระดับนโยบายชาติในการ
ผลักดันให้เกิดศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติขึ้นในประเทศไทย แม้ว่าเดิมทีนั้นรัฐบาลมีมติ ครม.ให้จัดตั้งแต่ทว่ายังไม่สามารถเป็นไปได้
จริงก็ตามทีการประชุมระดับชาติในครั้งนี้จึงเป็นมุดหมายที่สําคัญ และเกิดข้อเสนอจากหน่วยงาน International Association of
Volunteer Effort, Japan ซึ่งเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน IAVE Asia Pacific Regional Volunteer Conference
เป็นการประชุมระดับนานาชาติในลําดับต่อไป
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งานเครือข่าย Engagement Thailand
สถาบันคลังสมองของชาติในฐานะสํานักงานเลขาธิการของเครือข่าย Engagement Thailand (EnT) ซึ่งได้เปิดตัว
เครือข่าย EnT ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 หลังจาก ทปอ. ได้ให้การรับรอง เห็นชอบ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง
เครือข่าย Engagement Thailand ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 แล้วได้ดําเนินกิจกรรมหลายประเภทในการ
หนุนเสริมการทํางานเพื่อสังคม

อาทิ

1. ประสานและร่วมทํางานกับ คณะกรรมการอํานวยการ คณะอนุกรรมการวิชาการ คณะอนุกรรมการเครือข่ายฯใน
การกําหนดทิศทาง เป้าหมาย หลักการทํางาน ผลที่คาดหวัง แนวทางการทํางาน ตลอดจนรูปแบบการบริหารจัดการ
EnT และการบริหารจัดการสมาชิก
2. ประชาสัมพันธ์เครือข่าย เพื่อให้เครือข่าย EnTเป็นทีร่ ู้จักในวงกว้างทัง้ ในกลุม่ มหาวิทยาลัย หน่วยงาน/สมาคม/
มูลนิธิที่ทํางานกับภาคประชาสังคมและพื้นที่ และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ โดยได้ดําเนินกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น
การจัดงานวันเปิดตัวเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand)ในวันที่ 16
พฤษภาคม 2557 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ ได้แก่ เว็บไซต์โลโก้ แผ่นพับเพื่อแนะนํา EnT และจุล
สารในชือ่ “EnT Digest” และ การประกาศรับสมัครสมาชิกของ EnT
3. ด้านกิจกรรมทางวิชาการสถาบันฯได้จัดให้มีกจิ กรรมต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมการใช้วิชาการในการทํางานเพื่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศดังนี้
a. การพัฒนาแบบสํารวจสถานภาพพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (EnT Survey)
ซึ่งได้นําแบบสํารวจสถานภาพการทํางานเพื่อสังคมของหน่วยงาน National Co-ordinating Centre for
Public Engagement (NCCPE) ของประเทศสหราชอาณาจักร ชื่อ “The EDGE” มาปรับใช้ให้เข้ากับ
บริบทของมหาวิทยาลัยไทย และสถาบันฯ ได้ส่งแบบสํารวจดังกล่าวไปตามมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก
EnT ในเดือนมีนาคม 2558
b. การรวบรวมกรณีศึกษาการทํางานวิชาการมหาวิทยาลัยเพือ่ สังคมของมหาวิทยาลัย
สถาบันฯ ได้ส่ง หนังสือเชิญชวนไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นสมาชิกในต้นปี 2558 ให้ส่งกรณีศึกษาการ
ทํางานวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยเพื่อมารับการประเมินเป็น 50-100 กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของ
ประเทศไทยต่อไป ซึ่งกรณีศึกษาที่ดีที่สุด 100 กรณีศึกษานี้ จะได้รับรางวัลจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย จํานวนกรณีศึกษาละ 10,000 บาท
c. การจัดการประชุม 2nd Engagement Thailand Annual Conference ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีศรีวชิ ัย ณ จังหวัดสงขลา
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
สถาบั น คลั ง สมองของชาติ ใ นฐานะสํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร EnT ได้ กํ า หนดจั ด โครงการประชุ ม สั ม มนา The
2ndEngagement Thailand Annual Conference "University Engagement : driving force to
sustainability" ขึ้นที่โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ดี
ในการดําเนินการมหาวิทยาลัยกับสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ทั้งมหาวิทยาลัยและชุมชนและให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไปโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คนนอกจากนี้ คณะกรรมการอํานวยการได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขาธิการ EnT ในปี 2559

93

โครงการพัฒนาและวิจัย D&R (Development & Research)
สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้โครงการ“บทบาทสถาบันการศึกษาด้านอาสาสมัครต่อสังคม” (Education
Volunteer) ดําเนินโครงการ“การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิตดีงาม”พัฒนาระบบอาสาสมัครสนับสนุนการเรียนรู้บนฐานวิถีชีวิต
ชุมชน(Education For Life Project) ภายใต้แนวคิด “อุดมศึกษาหนุนการจัดการศึกษาบนฐานวิถีชีวติ ชุมชน” เป็นโครงการที่
เกิดขึ้นจากวิกฤติด้านคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กและถูกยุบในพื้นที่บ้านแม่ลามาน้อย บ้านห้วยมะโอ ตําบลแม่
สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และในขณะเดียวกันก็พบโอกาสใหม่ทางการศึกษาที่เปิดขึ้นตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1. กฎกระทรวงว่าด้วย สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปี พ.ศ. 2547
2. กฎกระทรวงว่าด้วย สิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ปี พ.ศ. 2554
3. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ปี พ.ศ. 2554
4. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ปี พ.ศ.2555
ซึ่งก่อให้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีความต้องการเรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย เกิดโอกาสในการจัดตั้งบ้านเรียน/ศูนย์
การเรียน ขึ้นในประเทศไทย โดยอาศัยกลุ่มประสบการณ์ในการดําเนินวิถีชีวิต / ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพขององค์กร
วิชาชีพ มาใช้เป็นเงื่อนไขในการจัดการศึกษาแก่เด็กผู้เรียน โดยอาศัยหลักเกณฑ์การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯ ปี พ.ศ.2551 เป็น
แนวทางในการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นไปตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2542 ซึ่งระบุถึงความสามารถ 5
ด้านที่ต้องเกิดขึ้นกับผู้เรียนในการจัดการศึกษา ซึ่งศูนย์การเรียนแพรกสาละวิน บ้านมาลามาน้อย ตําบลแม่สามแลบ อําเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถูกจัดตั้งจากวิกฤติทางการศึกษาและได้รับอนุมัติขึ้นตามมาตรา 12 ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติที่เปิดขึ้น
ดังกล่าวข้างต้น กลายเป็นศูนย์การเรียนแห่งที่ 6 ของประเทศเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนแทนโรงเรียนขนาดเล็กที่ถูกยุบไป
ในปี 2556 โดยนํ า เนื้ อ หาการจั ด การศึ ก ษาบนฐานวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนปกาเกอะญอลุ่ ม น้ํ า สาละวิ น (อาหาร ยา ผ้ า บ้ า น) มาจั ด
กระบวนการเรียนรู้แก่เด็กผู้เรียนในระดับประถม-มัธยมศึกษา ภายใต้ปรัชญาซึ่งริเริ่มโดยคนในชุมชนคือ
“ ต่ามาโละ ต่าโอมู ” (การเรียนรู้ เพือ่ การมีชีวิตดีงาม) หมายถึง
ระดับประถมศึกษา = เรียนรู้ เพื่อ ดูแลตัวเอง
ระดับมัธยมศึกษา = เรียนรู้ เพื่อ ดูแลตัวเองและครอบครัว
ระดับอุดมศึกษา =เรียนรู้ เพือ่ ดูแลตัวเอง ครอบครัว และชุมชน
โดย ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน

ในปี 2558 จึงเกิดโครงการ“การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิตดีงาม”พัฒนาระบบอาสาสมัครสนับสนุนการเรียนรู้บนฐานวิถีชีวิตชุมชน
(Education For Life Project) ขึ้น ภายใต้แนวคิด“อุดมศึกษาหนุนการจัดการศึกษาบนฐานวิถีชีวิตชุมชน” เพื่อหนุนเสริม
ปฏิบัติการขับเคลื่อนด้านคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นองคาพยพ(ประถม มัธยม อุดมศึกษา) การอยู่ร่วมจึงอยู่รอด โดยความร่วมมือ
กับสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน(แม่ฮ่องสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีสถาบันคลังสมองของชาติทําหน้าที่ประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และสถาบัน
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ปัญญาปิติ(องค์กรภาคประชาสังคม) ผู้สนับสนุนศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวินและทําหน้าที่ประสานงานภาคชุมชนในพื้นที่
แม่ฮ่องสอนสายใต้(อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย) โดยใช้กระบวนการทํางานอาสาสมัครในมิติต่างๆเข้ามาเพื่อร่วมขับเคลื่อน
โครงการฯ และอยู่บนฐานของภารกิจมหาวิทยาลัย(การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม) เน้นการทํางานแบบภาคีเครือข่ายตั้งแต่การร่วมออกแบบกระบวนการทํางานผ่านการจัดเวทีประชุมในพื้นที่
(อุดมศึกษาพบชุมชน) การลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชน/ชุมชนร่วมเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย การสรุปและถอดบทเรียนประจําปี ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาก่อให้เกิดการริเริ่มแนวทางความร่วมมือเป็นอย่างดี
ผลที่ได้รับ
“อุดมศึกษาหนุนการจัดการศึกษาบนฐานวิถีชวี ิตชุมชน” เกิดผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนาเงื่อนไขการจัด
กระบวนการเรียนรู้แก่เด็กผู้เรียนในศูนย์การเรียนฯ(อ่านออก เขียนได้) นักศึกษา อาจารย์ เกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
อาสาสมัครเพื่อสังคมอันนําไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
กลไกของมหาวิทยาลัยในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์ผ่านแนวทางการบูรณาการงานอาสาสมัครกับความเป็น
วิชาการทั้งในลักษณะของ รายวิชา การพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา งานบริการวิชาการ
และงานวิจัย ทีล่ ้วนส่งผลอย่างเป็นขั้นตอนต่อการพัฒนานักศึกษาในแง่มุมของการสร้างแรง
บันดาลใจในการนําองค์ความรูเ้ ฉพาะของตนเองมารับใช้ชุมชนโดยมีอาจารย์ใน
สถาบันการศึกษาทําหน้าที่พี่เลี้ยงทางวิชาการ อีกทัง้ การจัดกระบวนการเรียนรู้บนฐานวิถี
ชีวิตชุมชนของศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน ยังสามารถนําไปสู่แนวทางการการสร้างผู้
การประกอบการทางสังคมจากผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ผลิตภัณฑ์น้ําผึ้งป่าของผู้ปกครองเด็ก
ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวินที่ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากการลงพืน้ ที่ของ
นักศึกษาจากสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ซึ่งเก็บโจทย์จาก
ความต้องการของผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน กลับมาออกแบบและ
จัดพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์นํา้ ผึ้งป่า “เก่อแนจ๊อ” มอบรายได้ให้ศูนย์การเรียนฯ ส่งผลต่อการจัดกระบวนการเรียนรูผ้ ่านการประกอบการ
ให้สามารถจัดทําข้อมูลในการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน(ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน) ในนามแบรนด์ “ต่าโอมู” ซึง่ เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรูร้ ่วมกันระหว่างศูนย์การเรียน ชุมชน มหาวิทยาลัย เกิดปฏิบัติอนุรกั ษ์ป่าชุมชนเพื่อรักษา
น้ําผึ้งป่าและฐานทรัพยากรอื่นๆในชุมชน และการจัดการเรียนรู้บนฐานวิถีชมุ ชนยังนําไปสู่แนวทางการจัดการศึกษาเรียนรูว้ ่าด้วย
Competency Based Education ของผู้เรียนในศูนย์การเรียนฯ เพื่อการสร้างผู้เรียนไปสู่ผปู้ ระกอบการทางสังคมในระยะต่อไป
และจากการขับเคลื่อนโครงการฯ ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดแรงดึงดูดที่สาํ คัญ ต่อ
องค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 อปท. (สายใต้ของ จ.แม่ฮ่องสอน) กองบังคับการกรม
ทหารพรานที่ 36 (ค่ายเทพสิงห์) และสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษ์ที่ 16 (แม่สะเรียง) ซึ่งให้ความสําคัญและเข้ามาหนุนเสริมการจัด
การศึกษาบนฐานวิถีชีวิตชุมชนทั้งการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ยานพาหนะเพื่อเอือ้ อํานวยต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่อ
ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาเมื่อลงพื้นทีเ่ รียนรู้ชุมชน อันส่งผลต่อการขับเคลื่อนโครงการฯ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (สร้าง
คุณภาพทางการศึกษาเพื่อสร้างคนให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาบ้านและเมือง)

95

ตลอดระยะเวลา 4 ปี ข องการขั บ เคลื่ อ นโครงการบทบาทสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาด้ า นอาสาสมั ค รต่ อ สั ง คม(Education
Volunteer) จึงนับว่าประสบผลสําเร็จทั้งในแง่ของการทํางานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เคยเข้าร่วมโครงการ(หลักสูตร การ
ประชุมระดับชาติ โครงการส่งเสริมความร่วมมือ โครงการวิจัยและพัฒนา) จากการทําหน้าที่ประสาน Knowledge จึงก่อให้เกิดเป็น
Network ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ฉะนั้นในระยะต่อไปสถาบันคลังสมองของชาติ
มุ่งหวังว่าจากประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมาจะนําไปสู่การหนุนเสริมให้เกิดปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เกิด Model การ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตผ่านบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในมิติต่างๆ โดยยึดโยงกับภารกิจหลัก 4 ประการของมหาวิทยาลัย(การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) เป็นหลัก ภายใต้แนวคิดว่าด้วย “การสร้างประสบการณ์ตรง
เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา” เกิดการเชื่อมประสานโอกาสของการนําความรู้จากศาสตร์สมัยใหม่
ในสถาบันอุดมศึกษาไปต่อเติมศาสตร์เก่าความรู้เดิมที่มีอยู่ในชุมชน โดยมีสถาบันคลังสมองของชาติ (Knowledge

Network

Institute of Thailand) ทําหน้าที่ประสานงานหลัก
และในปี 2559 จึ ง ปรั บ เปลี่ ย นจากโครงการ “บทบาทสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาด้ า นอาสาสมั ค รต่ อ สั ง คม” (Education
Volunteer) มาเป็นโครงการ Community – University Linkage เพื่อต่อยอดและขยายผลให้เกิดปฏิบัติการจริงอย่างเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการอาสาสมัครเพื่อสังคมอันเป็นเครื่องมือสําคัญ
ของการพัฒนาต่อไป เกิดการสร้างโอกาสของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําความรู้ระหว่างศาสตร์สมัยใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาและ
ศาสตร์เก่าที่มีอยู่ในชุมชนมาปะทะสังสรรค์เติมเต็มซึ่งกันและกันระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน เน้นกระบวนการขับเคลื่อน
การทํางานในรูปแบบขององค์กรภาคีเครือข่าย โดยในปี 2559 มีแผนการดําเนินงานดังต่อไปนี้
การดําเนินงานในระยะต่อไป คือ
1.หลักสูตรฝึกอบรม
 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการอาสาสมัครนักศึกษาเพื่อการเรียนการสอนและการทํางานเพื่อ
สังคม” ปรับและพัฒนามาจากหลักสูตร Volunteer Management in Disaster รุ่น 1-2 โดยความร่วมมือกับ
เครือข่ายจิตอาสา และองค์กรหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ
2.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 ระดับชาติ 1 ครัง้ Education Volunteer Expo 2016 หรือ National Conference on Volunteerism 2016
3.โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ“การบริหารจัดการอาสาสมัครและนักวิชาการเพื่อสังคมในประเทศญี่ปุ่น”
(Management of student Volunteers and Socially-Engaged Academics in Japan) ครั้งที่ 3
4. โครงการ“การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิตดีงาม”พัฒนาระบบอาสาสมัครสนับสนุนการเรียนรู้บนฐานวิถีชีวิตชุมชน
(Education For Life Project) ภายใต้แนวคิด “อุดมศึกษาหนุนการจัดการศึกษาบนฐานวิถีชีวิตชุม” (D&R) โดยความร่วมมือ
กับสถาบันปัญญาปิติ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 8 สถาบัน ได้แก่ โดยความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 8 สถาบัน ได้แก่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน(แม่ฮ่องสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ภูเก็ต และ 4 ชุมชน ในพื้นทีจ่ ังหวัดแม่ฮ่องสอนสายใต้(อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย อ.แม่ลาน้อย) ระยะเวลาดําเนินโครงการต่อเนื่อง 3
ปี และโครงการวิจัย “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยชุมชนบนฐานวิถีชีวิต กรณีศึกษา
พื้นที่นําร่องภาคกลาง” (R&D) ซึ่งเป็นการขยายผลโครงการ Education For Life Project จากพื้นที่ภาคเหนือสู่ภาคกลาง
ต่อไป
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เสริมสร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ


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
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. ปรับเปลี่ยน (Transform) โครงการจัดตั้งสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย (UGI project) ให้เป็น
สถาบันจัดฝึกอบรม วิจัย และให้บริการด้านต่างๆ ตลอดจนการทําสื่อสิ่งพิมพ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
เกี่ยวกับจัดประชุมระดับชาติและภูมิภาคในเรื่องธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย โดยควรศึกษาการดําเนิน
กิจกรรมขององค์กรอื่นๆ ในต่างประเทศที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
4. จัดหลักสูตรการฝึกอบรม ศึกษาวิจัย และดําเนินกิจกรรมอื่นๆ โดยร่วมมือกับองค์การอื่นๆ ในภูมิภาค
อาเซียน หรือภูมิภาคอื่นๆ

98

เมื่อปี 2557 ได้มีความร่วมมือกับสหภาพยุโรป Good Governance in Higher Education หัวเรื่อง
“University Governance and management” ในโครงการ Thailand-EU Policy Dialogues Support Facility
(PDSF)
สืบเนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมานั้น 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 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดี การสนันสนุนผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพ
ยุโรป (EU Experts)
และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ได้มีการหารือร่วมกันกับ Mr.Christopher Oates Team Leader
ประจําประเทศไทยของ Thailand-EU Policy Dialogues Support Facility (PDSF) และได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ EU คือ
Professor Jethro Newton มาเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยของสถาบันคลังสมองของชาติ ใน
ฐานะวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Lecture & Discussion with EU Expert” วันที่ 16 มีนาคม 2558 เพื่อให้
ข้อแนะนํา ในหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคณะ รุ่น 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2558
มีกําหนดจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ “Towards good governance and reform in Thai higher
education” ในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมปทุมวันพรินเซส กรุงเทพ โดยได้รับงบประมาณจากคณะผู้แทน
สหภาพยุโรป

99

โครงการนโยบายเกษตร
สํานักประสานงาน
“งานวิจัยเชิงนโยบายการเกษตร
และเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”
การพัฒนาทางการเกษตรในอดีตได้ให้ความสําคัญกับการขยายกําลังการผลิต ทั้งการขยายพื้นที่ และรวมถึง
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคการเกษตร ก่อให้เกิดการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตรและอาหาร และการเป็นสินค้าส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งในช่วงกว่า
ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยจัดเป็นหนึ่งในสิบของประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สําคัญของโลก อย่างไร
ก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งของการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมาพบว่าไม่ได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันนํามา
ซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนเป็นที่วิตกกังวลกันว่า หากสถานการณ์ดังกล่าวได้
ขยายตัวไปมากกว่านี้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ยังสร้าง
ผลกระทบต่อศักยภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของการผลิตสินค้าเกษตรของไทยตามมาอีกด้วย ซึ่ง
ย่อมจะส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศตามมา
ในสถานการณ์ของแรงกดดันของปัญหาทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในประเทศและที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
ประเทศ มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาและปรับกระบวนทัศน์งานวิจัยเชิงนโยบายและรวมถึงสังคมนักวิจัย
ในมิติต่างๆในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ ในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดเป็นนวัตกรรมเชิงความรู้
อันนําไปสู่การใช้ประโยชน์ เกิดเป็นผลกระทบและผลลัพธ์และแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนและของประเทศทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคให้ก้าวไปสู่ระดับที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตามการสร้างงานวิจัยเชิงนโยบายโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรในประเทศไทยทั้งของ
สถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สถาบันวิจัยต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง มี
การจัดทําการศึกษาเชิงนโยบายเกษตรค่อนข้างจํากัด อีกทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันการศึกษาที่มี
มุมมองเชิงนโยบายก็ตกอยู่ในภาวะขาดแคลน และไม่พร้อมที่จะให้ข้อเสนอแนะต่อสังคมได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
ประเด็นของความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย การพัฒนาโจทย์วิจัย การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิง
นโยบายเพื่อก้าวให้ทันกับบริบทของประเด็นปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตข้างหน้า
จึงมีความจําเป็น และได้เกิดความร่วมมือระหว่างสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันคลังสมอง
ของชาติ ในการร่วมกันในการดําเนินโครงการจัดตั้ง “สํานักประสานงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้าง
เครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”
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โดยมีวงเงินงบประมาณ 4,958,500 บาท ระยะเวลาดําเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง
28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและนโยบายการเกษตรให้แพร่หลายและเอื้อประโยชน์ต่อการ
นําไปใช้ในการตอบโจทย์ประเด็นปัญหาในมิตติ ่างๆของประชาคมและของประเทศ ทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่จะ
พึงเกิดขึ้นในอนาคต
2. เพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพือ่ ตอบโจทย์ปัญหาเชิงนโยบายต่างๆด้านเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงผลกระทบอัน
เกิดจากปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ
3. เพื่อสร้างเวทีสาธารณะและเครือข่ายความรู้ให้กบั ประชาคมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการระดมความคิดเห็น การ
รับทราบปัญหา และการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริง รวมถึงการสนับสนุนให้มีการนําประเด็นปัญหาที่เกิดกับ
ประชาคมและภาคการเกษตรของไทย ในอนุภูมิภาคหรือในภูมิภาคต่างๆทีอ่ าจเกีย่ วข้อง แล้วนํามาประมวลต่อ
ยอดขึ้นเป็นโจทย์วิจัย
4. เพื่อการขยายและเพิ่มความเข้มแข็งเครือข่ายวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเศรษฐศาสตร์เกษตร ให้ขยายตัวเชื่อมโยง
กับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค
5. เพื่อการถอดความรู้และการเผยแพร่ความรูจ้ ากงานวิจัยให้กับประชาคมกลุ่มต่างๆทั้งภาควิชาการ ภาคประชาชน
และภาคสื่อสารมวลชน เพื่อให้ได้รับข้อความรู้และการเข้าถึงข้อเท็จจริงอย่างเท่าเทียมกัน
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กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน

การเรียนรู้

เสริมสร้างเครือข่าย
นักวิจัยให้เข้มแข็ง

Normal Track

Fast Track

นักวิจัยรุ่นใหม่: พัฒนาโจทย์วิจัย /
ประกาศให้ทุน / กลั่นกรองข้อเสนอ
โครงการฯ/ ติดตามและประเมินผล

นักวิจัยอาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญ
โจทย์วิจัยที่สําคัญ (ทันสถานการณ์) /
ติดตามและประเมินผล

ให้คําปรึกษา/
แนะนํา

สํานักประสานงานวิจยั เชิงนโยบายเกษตรและ
เสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย

Focal Point
ด้านนโยบายเกษตร

- ที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร และ
ฝ่ายการนําผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ สกว.
- วิทยากร / ผู้ดําเนิน
รายการ

สังเคราะห์ขอ้ ความรู้ (ทันสถานการณ์)
เพื่อเผยแพร่การนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในวงกว้าง
- Website
www.agripolicyresearch.com
- E-Newsletter
- เอกสารวิชาการ
- บทความ
- งานสัมมนาวิชาการ
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เชื่อมโยงกลุ่มงานวิจยั
ระดับชาติ และนานาชาติ

- Institute of Farm Economics
(agri benchmark), Germany
- South East Asian agri
benchmark Rice Network
ร่วมกับ FAO และ GIZ (German
Federal Enterprise for
International Cooperation)
- “Vulnerability in Southeast
Asia Project”, Leibniz
Universität Hannover,
Germany
- ศูนย์นวัตกรรมสังคม
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หน่วยวิจัยเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
อาหาร คณะเศรษฐศาสตร์ และ
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและ
อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน
1. การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั
สํานักประสานงานฯ ดําเนินการคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีกรอบการศึกษาครอบคลุมประเด็นเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศและนําเสนอ สกว. เพื่อให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและติดตามผลการศึกษาวิจัย
เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย
ปีงบประมาณ /จํานวนโครงการ /งบประมาณ
ปีงบประมาณ 56
1 โครงการ
(Fast track / นักวิจัยอาวุโส 1 โครงการ)
งบประมาณ 3.95 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 57
4 โครงการ
(Fast track / นักวิจัยอาวุโส 2 โครงการ)
งบประมาณ 5.69 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 58
4 โครงการ
(Fast track / นักวิจัยอาวุโส 2 โครงการ)
งบประมาณ 3.28 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 59
11 โครงการ
(Fast track / นักวิจัยอาวุโส 4 โครงการ)
งบประมาณ 7.25 ล้านบาท
/*
สถานะ ณ เดือน มิถุนายน 2559

สถานะ/*
ปิดโครงการ: 1 โครงการ

ปิดโครงการ: 4 โครงการ

กําลังดําเนินการช่วง 6 เดือนที่ 2: 1 โครงการ
กําลังแก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์: 1 โครงการ
ปิดโครงการ: 2 โครงการ
กําลังดําเนินการช่วง 6 เดือนที่ 1: 9 โครงการ
กําลังดําเนินการช่วง 6 เดือนที่ 2: 1 โครงการ
ปิดโครงการ: 1 โครงการ
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ผลลัพธ์ (outcomes) จากโครงการวิจัยภายใต้การดูแลของสํานักประสานงาน ได้แก่
โครงการวิจัย "การสร้างเสริมความสามารถของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําไทยเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน: สถานภาพและการมองไปข้างหน้ า" RDG5520063 ศึก ษาโดย รศ.ดร.เรือ งไร
โตกฤษณะ
ได้ตีพิมพ์ในหัวข้อข่าว "โอกาสพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําไทยกับการเป็น AEC" หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 เมษายน 2558
โครงการวิจัย “พลวัตนโยบายการเกษตรของไทย: ความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน” RDG5620039
ศึกษาโดย คุณโสภณ ชมชาญ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัย ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการดําเนินงานด้านการจัดการที่ดิน ตามมติประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 อ้าง
จดหมายที่ ทส 1002.2/36 ลวท. 19 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
โครงการวิ จัย "การศึกษามาตรการสร้างแรงจู ง ใจเพื่อลดการปลูก ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ใ นพื้นที่ลาดชั น
กรณีศึกษา จังหวัดน่าน" RDG5620035 ศึกษาโดย ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน และดร.เขมรัฐ เถลิงศรี
1) นําเสนอบทความเรื่อง "Roles of Incentive Scheme in Farmer’s Decision to Reduce Highland
Maize Farming" ในงาน The Fifth Congress of the East Asian Association of Environmental and
Resource Economics (EAAERE 2015) วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ เมือง Teipei ประเทศไต้หวัน
2) นําเสนอในงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ห่วงโซ่อุปทานและมาตรการสร้างแรงจูงใจเพื่อลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์บนพื้นที่ลาดชัน” ครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ จ.เชียงใหม่ จัดโดยโครงการ ECO-BEST, GIZ ร่วมกับ
สํานักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
3) นําเสนอในเวทีการแลกเปลี่ยน “ความเหมือนในความต่าง” วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ หน่วยจัดการต้นน้ําน้ํา
มีด อ.เชียงกลาง จ.เลย
4) นําเสนอในงานประชุมเสวนาเรื่อง "ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่าน: ปัญหาและทางออก" วันที่ 29 สิงหาคม
2558 ที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน จัดโดยเครือข่ายคนน่านจัดการตนเองเพื่อทรัพยากรธรรมชิตและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน
5) สัมภาษณ์ออกรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย ตอน ข้าวโพด: บาดแผลจากการพัฒนา ช่อง Thai
PBS วันที่ 16 ตุลาคม 2558
6) สัมภาษณ์ออกรายการวาระประเทศไทย ตอน ปากคําจําเลย ภูเขาหัวโล้น ตอนที่ 1 ช่อง Thai PBS ช่อง Thai
PBS วันที่ 19 ตุลาคม 2558
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7) สัมภาษณ์ออกรายการเวทีสาธารณะ : ฟื้นป่าน่าน การจัดการภูเขาข้าวโพด ช่อง Thai PBS

วันที่ 6

พฤศจิกายน 2558
8) นําเสนอในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2558 ณ
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โครงการวิจัย "สารเคมีกําจัดศัตรูพืช สิ่งแวดล้อม และความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือน
เกษตรกรในประเทศไทย" RDG5720001 ศึกษาโดย รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล
1) ออกรายการ "วิจัยก้าวไกล" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียรัฐสภา ระบบ F.M. คลื่นความถี่ 87.5 MHz และ A.M.
คลื่นความถี่ 1071 KHz
2) ตีพิมพ์บทความเรื่อง "Pesticide Risk Behavior and Knowledge of Chili and Tomato Farmers" ใน
International Journal of Vegetable Science ฉบับเดือน November, 2015
โครงการวิจัย "ข้าวเหนียวไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" RDG5520014 ศึกษาโดย ดร.อรวรรณ
ศรีโสมพันธ์
ตีพิมพ์บทความเรื่อง "สถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวเหนียว" ในวารสารเกษตรก้าวหน้า ปีที่ 28 ฉบับที่ 3
ปี 2558
จดหมายข่าว (E-Newsletter) และเอกสารวิชาการ
สํานักประสานงานฯ มีบทบาทสําคัญในการคัดเลือกผลงานวิจัย ที่จะนํามาสังเคราะห์และถอดประเด็นจาก
ผลการศึกษา จัดทําเป็นจดหมายข่าว (E-Newsletter)

และเอกสารวิชาการ คัดเลือกผลการศึกษาที่ดี ทันต่อ

เหตุการณ์ (Hot issue) เผยแพร่ต่อสังคมในจังหวะที่ดี
ซึ่งปี พ.ศ. 2558 ได้จัดทําจดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรจํานวน 2 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
และใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย ซึ่งจะเป็นกลไกช่วยขยายผลผลิตงานวิจัยให้ก้าวไปสู่การสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้น
ตามมากับสังคม
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม – เมษายน 2558 นี้ ได้นําเสนอเนื้อหาประเด็นที่น่าสนใจ
ด้านผลกระทบจากโครงการรับจํานําข้าว ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลยังคงต้องแก้ปัญหาข้าวด้อยคุณภาพในสต๊อกที่ยังคงมีอยู่
จํานวนมหาศาล และส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาด จากผลการศึกษาของ ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ในงานวิจัย
เรื่อง “การประเมินผลกระทบของโครงการรับจํานําข้าวที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย”นี้มีจุดแข็งคือ ตอบ
โจทย์ เ ชิ ง นโยบายที่ เ ป็ น ปั ญ หาในปั จ จุ บั น โดยมี ห ลั ก คิ ด ทางทฤษฎี ที่ ชั ด เจน เหมาะสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประเมินนโยบาย สามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยฉบับนี้ได้
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จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจําเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 ได้นําเสนอเนื้อหาที่แตกต่างจากข่าว
ฉบับที่ผ่านมา โดยได้นําเสนอข้อสรุปจาก “การประชุมวิชาการ agri benchmark Cash Crop Conference 2015”
ณ เมือง Goiania ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 12– 18 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา
ในการประชุมดังกล่าว สํานักประสานงานฯ ซึ่งเป็นเครือข่าย agri benchmark และเป็นผู้รวบรวมข้อมูล
ฟาร์มตัวอย่าง (Typical Farm) ด้านการผลิตข้าวของไทย ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ในที่ประชุม และเห็นว่าประเด็น
ข้อสรุปที่สําคัญจะช่วยให้ผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์จากการสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ล่าสุดของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของโลก พร้อมประเด็นปัญหาและข้อจํากัด
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สํานักประสานงานฯ ได้สรุปประเด็นและสังเคราะห์ผลการศึกษาโครงการ "การสร้างเสริมความสามารถของ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ าไทยเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: สถานภาพและการมองไป
ข้างหน้า" สัญญาที่ RDG5520063 เพื่อจัดทําเป็น เอกสารวิชาการหมายเลข 9 เรื่อง "สถานภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําไทย ในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
พร้อมกับเผยแพร่ไปยัง ห้ องสมุดของสถาบันอุด มศึกษา บุคลากรและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่ อให้เกิ ด
ประโยชน์จากงานวิจัยในวงกว้าง

ทั้งนี้ มีผู้สนใจและประสงค์ขอรับ เอกสารวิชาการหมายเลข 7 "ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับการสูญเสียพื้นที่ป่า:
ปัญหาและทางออก" และเอกสารวิชาการหมายเลข 8 "ห้าทศวรรษการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย"
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์เพิ่มเติม อาทิเช่น
- ใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรือ่ ง การประเมินผลกระทบจของงานวิจัยด้านเกษตร
และอาหาร ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดย คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ใช้เป็นเอกสารในงานประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม
2558 ณ เดอะกรีนเนอร์รี่รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
- ใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมในโครงการ “การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ประสบความสําเร็จในเชิง
การค้า” ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จัดโดย
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ให้กับหัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติที่มาเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติทั่งประเทศ ที่หน่วย
จัดการต้นน้ํามีด อ.เชียงกลาง จ.น่าน เพือ่ เผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกระตุ้นให้เกิด
การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในพื้นทีต่ ่างๆ ต่อไป
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ร่วมประชุมวิชาการกับองค์กรระหว่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2558 ได้เข้าร่วมประชุม International Conference on Rice Grading
and Labeling System for Product Differentiation ที่ Korea University, South Korea โดยได้บรรยาย
เรื่อง “Thailand's Rice Trading System and It's Export” เพื่อนําไปสู่การสร้างเครือข่ายนักวิชาการในด้านระบบ
การผลิตและการส่งข้าว ระหว่างประเทศผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ อาทิเช่น ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น ตลอดจนหารือ
ประเด็นด้านโจทย์วิจัย ความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ
ระหว่างวันที่ 12 – 19 กรกฎาคม 2558 ได้เข้าร่วมประชุม agri benchmark Cash Crop Conference
2015 ณ เมือง Goiania ประเทศบราซิล โดยได้นําเสนอหัวข้อ “Thailand Rice Production Systems: Typical
Farms Analysis” และ “Small Holder‘s Land Market in Thailand” ซึ่งการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่
ประเทศ ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559
ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2558 ได้เข้าร่วมประชุม ประชุมวิชาการ The 7th Annual TRT World
Rice Conference ณ เมือง Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย โดยได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าขอสถานการณ์
ข้าวที่สําคัญของโลก แนวโน้มของตลาดข้าวของโลก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสถานกาณ์ข้าวของประเทศผู้
ส่งออกที่สําคัญ ปัจจัยความเสี่ยงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
อุปสงค์และอุปทานของข้าวในแต่ละประเทศ การแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว
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การร่วมมือกับภาคภาคีเครือข่าย
ทางสํานักประสานงานฯ ได้สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย อันได้แก่
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) เพื่อให้ภาคเอกชนทางด้านธุรกิจเกษตรช่วยเหลือให้เกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนการผลิตได้ทันต่อสถานการณ์ที่
เหมาะสม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านนวัตกรรมการผลิต จากการเข้าร่วมเป็นภาคี นักวิจัยจะได้ใช้ประโยชน์จาก
การเรียนรู้สร้างความเข้าใจในสถานการณ์ล่าสุดของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของโลก พร้อมประเด็นปัญหาและข้อจํากัด
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างโจทย์วิจัยในประเทศไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมกับประโยชน์จากความ
ช่วยเหลือในเครือข่ายพืชเศรษฐกิจจากประเทศสมาชิก

Participants of agri benchmark Cash Crop Conference 2015
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สรุปผลการดําเนินงาน
ในช่วงเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาสํานักงานประสานงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรฯ ได้สร้างผลสําเร็จทั้งในด้านการ
พัฒนานักวิจัยด้านนโยบาย การนําผลงานวิจัยที่เกิดจากการให้ทุนวิจัยไปสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ การสร้าง
เครือข่ายและการเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยรุ่นเยาว์ การเชื่อมต่องานวิจัยเชิงนโยบายกับประชาคมนอกประเทศ การ
ถอดความรู้ การจัดเวทีสาธารณะเพื่อการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยให้กับประชาคมกลุ่มต่างๆทั้งภาควิชาการ ภาค
ประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน เพื่อให้ได้รับข้อความรู้และข้อเท็จจริงอย่างเท่าเทียมกัน
จากเป้าประสงค์ของสํานักประสานงานฯ สามารถสรุปเป็นผลลัพธ์โดยย่อ คือ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความรู้งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
นโยบายการเกษตรให้แพร่หลายและเอื้อประโยชน์ต่อการ
นําไปใช้ในการตอบโจทย์ประเด็นปัญหาในมิตติ ่างๆของ
ประชาคมและของประเทศ ทัง้ ที่เป็นอยูใ่ นปัจจุบันและที่
จะพึงเกิดขึ้นในอนาคต
เพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถนักวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาให้มีความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ปัญหา
เชิงนโยบายต่างๆด้านเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึง
ผลกระทบอันเกิดจากปัจจัยภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ
เพื่อสร้างเวทีสาธารณะและเครือข่ายความรู้ให้กับ
ประชาคมที่เกีย่ วข้อง ทัง้ ในด้านการระดมความคิดเห็น
การรับทราบปัญหา และการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริง
รวมถึงการสนับสนุนให้มีการนําประเด็นปัญหาที่เกิดกับ
ประชาคมและภาคการเกษตรของไทย ในอนุภูมิภาคหรือ
ในภูมิภาคต่างๆที่อาจเกี่ยวข้อง แล้วนํามาประมวลต่อ
ยอดขึ้นเป็นโจทย์วิจัย
เพื่อการขยายและเพิ่มความเข้มแข็งเครือข่ายวิจัยเชิง
นโยบายเกษตรและเศรษฐศาสตร์เกษตร ให้ขยายตัว
เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค
เพื่อการถอดความรู้และการเผยแพร่ความรูจ้ ากงานวิจัย
ให้กับประชาคมกลุ่มต่างๆทั้งภาควิชาการ ภาคประชาชน
และภาคสื่อสารมวลชน เพื่อให้ได้รับข้อความรู้และการ

ผลลัพธ์
- ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสําหรับนักวิจัยกลุ่ม
normal track ปีละ 2 ครั้ง
- เสาะหานักวิจยั ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์
วิจัยร่วมจัดทําและพัฒนาโจทย์วิจัย
- การเป็นพี่เลี้ยงให้กับวิจยั รุ่นเยาว์ในการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการและการสังเคราะห์งานวิจัย
- กลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอ สกว. ให้ทุน
สนับสนุน รวม 15 โครงการ (ปีงบประมาณ 58-59)
- เป็นที่ปรึกษาให้กับ ฝ่ายเกษตร ฝ่ายการนําผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ และฝ่ายอื่นๆ ของ สกว.
-ร่วมกับหน่วยงานภาคี และสถาบันอุดมศึกษาในการจัด
ประชุมวิชาการและ การประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
สร้างโจทย์วิจัยเชิงนโยบายเกษตรทีพ่ ึงจะมีในอนาคต
รวมถึงการใช้เวทีดังกล่าวในการกระจายความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาวิจยั สู่สังคม

- จัดทํา MOU กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศจํานวน 3 เครือข่าย
- จัดทํา E-book และ E-newsletter โดยสรุปเนื้อหา
จากรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้จาก
งานวิจัยผ่านทางเวปไซด์ของสํานักประสานงานฯ และ
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วัตถุประสงค์
เข้าถึงข้อเท็จจริงอย่างเท่าเทียมกัน

ผลลัพธ์
สกว.
- เป็นบรรณาธิการ และจัดทําเอกสารวิชาการที่มีเนื้อหา
เชิงการวิเคราะห์และตอบโจทย์ปัญหาเศรษฐกิจ
การเกษตรและนโยบายการเกษตรของไทย
- เขียนบทความด้านด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรและ
นโยบายเกษตร โดยเฉพาะด้านการผลิต การตลาด และ
นโยบายข้าวตีพมิ พ์ในนิตยสารและในเอกสารวิชาการ
- ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ โทรทัศน์และให้สัมภาษณ์ลงพิมพ์
ในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับนโยบายเกษตร
- นําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 ได้ สร้ า งฐานข้ อ ความรู้ เ รื่ อ งเศรษฐกิ จ การเกษตรที่ สํา คั ญ ให้ ไ ด้ รั บ ความเชื่ อ ถื อ จากสาธารณะชน ทั้ ง ในด้ า น

เครือข่ายวิชาการ ด้านเครือข่ายกับภาคเอกชน และเครือข่ายกับภาคสื่อสารมวลชน ซึ่งข้อความรู้และข้อเท็จจริง
ที่ได้นําเสนอออกไปได้รับการนําไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ต่อในวงกว้าง
 มีการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เชิงนโยบายเกษตรและสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยอาวุโสเพื่อการรวมตัวกันเป็นพี่เลี้ยง

ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งเชื่อมต่องานวิจัยเชิงนโยบายของไทยกับประชาคม
ต่างประเทศ เป็นกลไกการเพิ่มพูนโอกาสและฝึกความรอบรู้เชิงนโยบายเกษตรให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ของไทย ใน
เวทีสากลอย่างเป็นรูปธรรม
 ได้ถอดชุดความรู้จากผลงานวิจัยและจัดทําเอกสารข้อสังเคราะห์เชิงวิชาการและจัดเวทีเผยแพร่ เพื่อก่อให้เกิด

การใช้ประโยชน์และสร้างผลกระทบจากงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรให้เกิดขึ้นในวงกว้าง ทั้งในรูปของเอกสาร
วิชาการ e-book e-newsletter และรายงานสรุปผลสัมมนาในรูปของ press release เป็นการสร้างกรอบ
แนวคิดในการบริหารจัดการโซ่อุปทานงานวิจัยโดยเอาคุณค่าเป็นเป้าหมาย
 ได้ผนวก research exploitation เข้ากับ research coordination และ management เพื่อสร้างคุณค่าให้

เกิดขึ้นกับงานวิจัยเชิงนโยบายทั้งในมิติงานวิจัยต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
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แผนการดําเนินการปี พ.ศ. 2559
จากผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาข้างต้น ในปี พ.ศ. 2559 นี้ สํานักประสานงานฯ ยังคงยึดมั่นในการ
ดําเนินงานตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของ สกว. และของประเทศ ทั้งนี้แผนการดําเนินงาน
ที่คาดว่าจะจัดทําในปีนี้ คือ
1. โจทย์วิจัยสําคัญที่คาดว่าจะประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
โดยมี ก รอบการดํ า เนิ น งานครอบคลุ ม ทั้ ง ในประเด็ น เชิ ง นโยบายเกี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว สิ น ค้ า เกษตรที่ เ ป็ น พื ช
เศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ํามัน มันสําปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น ในด้านสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ปศุ
สัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เป็นต้น ในประเด็นเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรการผลิตและส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ท้องถิ่น อันจะนําไปสู่ผลกระทบด้านความมั่นคงอาหาร
รวมถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อย และในประเด็นเชิงนโยบายอันเกี่ยวข้องกับการรับมือและการ
บรรเทาผลกระทบอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก โดยเพาะประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก การก้าวสู่นโยบายการค้าเสรีที่เกิดขึ้นทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค ในการนี้โจทย์วิจัยที่คาดว่าจะ
ประกาศ ได้แก่
o งานวิจัยด้านการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สําคัญ อันได้แก่ ข้าว ยางพารา
ปาล์มน้ํามัน มันสําปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้นเพื่อพัฒนากลไกในระบบการตลาดหรือการค้าสินค้าเกษตร
การจัดการห่วงโซ่อุปทานตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าหรือการจัดการในตลาดปัจจัยการผลิตเพื่อนําไปสู่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อตอบประเด็นคําถามและสร้างข้อความรู้เกี่ยวกับกลไกและผลกระทบเชิง
นโยบายของภาครัฐ
o งานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดความเหลื่มล้ํา เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรรายย่อยและชุมชน เพิ่ม
ความมั่ น คงทางด้ า นอาหาร และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของแรงงานเกษตรโดยใช้ น วั ต กรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาสนับสนุน ตลอดจนทางเลือกเชิงนโยบายสําหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน
และเกษตรพื้นที่สูง
o งานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดความเหลื่มล้ําพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเกษตร เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางด้านรายได้จากผสมผสานของอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การประกอบอาชีพทางการเกษตรหลักเพียงอย่างเดียว โดยนําเสนอทางเลือกเชิงนโยบายในระดับ
ภูมิภาค และหรือในระดับชุมชน
o งานวิจัยเชิงนโยบายด้านอุปทานและอุปสงค์แรงงานเกษตร ผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในภาคการเกษตร และรวมถึงการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและผลิตภาพของการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรในกิจกรรมด้านต่างๆ ของครัวเรือนเกษตร

112

o งานวิจัยเชิงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ต่อการจัดการ การอนุรักษ์ และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในภาคการเกษตร เช่น ทรัพยากรน้ํา ที่ดิน ตลอดจนการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Green Growth)
o งานวิจัยด้านผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร การปรับตัวและการ
จัดการความเสี่ยงของภาคการเกษตร เช่น ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนต่อการผลิตข้าว
และธุรกิจการเกษตรอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง รวมถึงนโยบายเกษตรที่เกี่ยวข้อง

2. ร่วมกับเครือข่ายจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้วย agri benchmark ภายใต้การดําเนินงานของThuenen Institute of Farm Economics และ
German Agricultural Society ประเทศเยอรมนี กําหนดจัดการประชุมวิชาการด้านพืชเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2559
ณ กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559
ในการนี้ สํานักประสานงานฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคี และเป็นผู้รวบรวมข้อมูล Typical Farm ในประเทศ
ไทย จะเป็นผู้ร่วมจัดงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้องค์กรระดับนานาชาติและ
ผู้จัดทํานโยบายทราบถึงข้อจํากัดในระบบการเกษตรได้ชัดเจนขึ้น และสามารถช่วยเหลือ (แทรกแซงด้วยนโยบาย) ได้
อย่างเหมาะสม 2) เพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคเกิดความเข้าใจ สามารถปรับตัวให้สอดรับกับการแข่งขันในเวทีโลก
และ 3) เพื่อให้ภาคเอกชนทางด้านธุรกิจเกษตรช่วยเหลือให้เกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนการผลิตได้ทันต่อสถานการณ์ที่
เหมาะสม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านนวตกรรมการผลิต
รูปแบบการประชุมจะเป็นการรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด นโยบาย และเทคโนโลยีที่
ใช้ในพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ จากประเทศสมาชิก อันได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าวสาลี อ้อย/น้ําตาลมันฝรั่ง Oil seed
และ ข้าว พร้อมกับการสังเคราะห์ เปรียบเทียบผลระหว่างประเทศ การหารือเรื่องการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
รวมถึงการจัดอภิปรายพิเศษ Global Forum และแลกเปลี่ยนหารือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนการศึกษาดู
งานนอกสถานที่
ในการนี้ การเข้าร่วมเป็นภาคีกับ agri benchmark นักวิจัยไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้สร้างความ
เข้าใจในสถานการณ์ล่าสุดของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของโลก พร้อมประเด็นปัญหาและข้อจํากัด เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ
การสร้างโจทย์วิจัยในประเทศไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมกับประโยชน์จากความช่วยเหลือในเครือข่ายพืช
เศรษฐกิจจากประเทศสมาชิก
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3. ขยายความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย
เชื่อมโยงกลุ่มงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ผ่านการจัดทํา MoU ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
วิจัย อย่างน้อย 1 MoU

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย ตลอดจนเชื่อมต่องานวิจัยกับประชาคม

ต่างประเทศรวมถึงเป็นที่ปรึกษา พัฒนาศักยภาพให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่

4. เผยแพร่ผลการศึกษาให้เกิดการใช้ประโยชน์
สํานักประสานงานฯ จะช่วยสนับสนุนโครงการวิจัยภายใต้การดูแล ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ทั้งในแง่ของ
ผลลัพธ์ (outcomes) และผลกระทบ (impact) ผ่านทางการจัดเวทีเสวนา จดหมายข่าว (E-Newsletter) งานวิจัย
เชิงนโยบายเกษตร อย่างน้อย 3 ฉบับ/ปี การสรุปประเด็นและสังเคราะห์ผลการศึกษาจัดทําเป็นเอกสารวิชาการ
จํานวนอย่างน้อย 2 ฉบับ/ปี รวมถึงการเขียนบทความตีพิมพ์ในนิตยสารและหนังสือพิมพ์

“การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรนั้น อาจจะยังไม่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในทันที
และการผลักดันให้เกิดผลกระทบ (impact) จากงานวิจัยที่สูงนั้น จะต้องอาศัยความเหมาะสมของสถานการณ์
การยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แนวการดําเนินงานและการผลักดันของภาครัฐ

งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรจะเป็นงานเชิงสาธารณะ ส่วนหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับการให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุน
นโยบายที่ดีและขณะเดียวกันก็เฝ้าระวังบอกล่าวให้สังคมได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดจากนโยบายที่บิดเบือน
และสร้างผลกระทบเชิงลบกับสังคม อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะใช้ตอบโจทย์ประเด็น
ปัญหาในมิติต่างๆ ของประเทศทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และที่จะพึงเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงที”
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การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ กรณีศึกษา แนวทางปฏิบัติที่ดี และนวัตกรรมเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
ในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

จดหมายข่าว “ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย” เป็นจดหมายข่าวรายไตรมาส ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนจาก
4 เล่ม ต่อปี เป็น 3 เล่ม ต่อปี และพิมพ์จํานวน 2,000 เล่มต่อฉบับ โดยในปี 2558 มีการจัดทําเพียง 1 ฉบับ และมี
การปรับเนื้อหาในคอลัมภ์ ดังนี้
1. บทสัมภาษณ์นายกสภามหาวิทยาลัย
2. กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล

3. แนะนําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย :
4. บทความ :
4.1 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยไทยในเส้นทางปฏิรูปการศึกษา
4.2 วัฒนธรรมการประกันคุณภาพ: คู่คิดหรือคู่แข่ง
4.3 ประสบการณ์ในสภามหาวิทยาลัย
5. ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การสัมมนาทางวิชาการ “การเตรียมความพร้อม
ของมหาวิ ท ยาลั ย ในการปรั บ เปลี่ ย นภาคเรี ย น:
ความเสี่ยง โอกาสและความท้าทาย”
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ศ. เกียรติคุณ ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร
หลักสูตรของสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย

หนังสือเล่มเล็ก
 หนังสือ “ศาลปกครองกับคดีพพิ าทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย” โดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ จํานวน 2,000 ฉบับ

เว็ปไซต์นอกจากนั้น ยังได้ดําเนินการเผยแพร่ผ่านเวบไซด์ของสถาบันคลังสมอง
ของชาติ www.knit.or.th รวมทั้ ง มี ช่ อ งทางให้ สื่ อ สารกั น ผ่ า นสั ง คมออนไลน์ ไ ด้ ที่
http://www.facebook.com/ugiknit1
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