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ความนํา
สถาบันคลังสมองของชาติ ทําหน้าที่ดําเนินการและประสานเครือข่ายทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการนําองค์ความรู้มาเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีแนวคิดว่า
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งพัฒนาและศูนย์รวมภูมิปัญญาแหล่งใหญ่ของสังคม หากมีกลไกทีสามารถดึง
ภูมิปัญญาในแหล่งที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ด้วยคลังสมองดังกล่าวมาเป็นอุปทานที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของรัฐ ก็จะยังประโยชน์ให้กับการพัฒนาประเทศโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สมตามนโยบายแห่ง
รัฐ ดังนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2546 จึงมีมติรับทราบการจัดตั้งสถาบันคลังสมองของชาติ
ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งสังกัดสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม) หรือสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ในปัจจุบัน และเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานของสถาบันคลัง
สมองของชาติ ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปผ่านสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในปี 2552 คณะกรรมการบริหารของสถาบันคลังสมองของชาติ ได้มอบนโยบายให้สถาบันฯ มุ่งเน้นการส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาให้ตอบสนองต่อสังคมมากขึ้น และเพิ่มคุณภาพบัณฑิต ปัจจุบัน สถาบันฯ ได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
หนุนเสริมความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา เช่นการจัดฝึกอบรม การวิจัย การสัมมนาและศึกษาดูงานของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ สร้ฎางเครือข่ายที่เข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายหลายอย่างเพื่อการพัฒนาประเทศ
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คณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ
วาระ 4 ปี พ.ศ. 2558 – 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2562)
1

ศ.ดร. พจน์ สะเพียรชัย

ประธานกรรมการ

2

ดร.เตช บุนนาค

กรรมการ

3

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

กรรมการ

4

ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ

กรรมการ

5

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการ

6

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

กรรมการ

7

ศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

กรรมการ

8

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

กรรมการ

9

คุณเจน นําชัยศิริ

กรรมการ

10.

รศ.นพ.สรนิต ศีลธรรม

กรรมการ

11.

ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง

กรรมการและเลขานุการ (ถึง 31 พฤษภาคม 2559

รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ

กรรมการและเลขานุการ (ตัง้ แต่ 1 มิถุนายน 2559)

โครงสร้างองค์กร
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

มูลนิธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ
บริหาร
สถาบันคลังสมองของชาติ
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ยุทธศาสตร์และทิศทางการดําเนินงาน
ในช่วงปี 2559 - 2563
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันคลังสมองของชาติ และนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
ประกอบกับแนวโน้มและแนวทางในการพัฒนาประเทศ สถาบันฯ จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดําเนินงาน
ของสถาบันดังนี้
วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่หนุนเสริมความเข้มแข็งของการอุดมศึกษา เพื่อให้ตอบสนองต่อสังคมและการพัฒนา
ประเทศ
ยุทธศาสตร์

1. หนุนเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย
2. ใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม
3. วิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษา
ทิศทางการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์การหนุนเสริมเพือ่ สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย
แนวทางการดําเนินงาน

1. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ผ่านสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย โดยดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การฝึกอบรมผ่านหลักสูตรต่างๆ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
2. การหนุนเสริมขีดความสามารถในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา เช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหารทั่วไป (กฎหมาย บุคลากร การประเมินผล การพัฒนาระบบสารสนเทศ) การเรียนการ
สอน การวิจัยและการบริหารงานวิจัย (การกําหนดโจทย์และประเด็นวิจัย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การ
ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์) การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
3. การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการในด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหนุนเสริมให้มหาวิทยาลัย
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เครือข่าย และแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการตอบสนองต่อสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. การบริการด้านคําปรึกษาเพื่อการพัฒนางาน โดยอาจดําเนินการควบคู่กับการจัดฝึกอบรมแบบการ
ปฏิบัติจริงระยะยาว (On-the-job training) เช่น การจัดทํายุทธศาสตร์ของหน่วยงาน การบริหารงานวิจัย การ
พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
11

ยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม
แนวทางการดําเนินงาน
1. การจัดให้มีเวทีระดมความคิด (Forum) ในประเด็นต่างๆ ที่สําคัญ เพื่อนําเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อรัฐบาล
2. ใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่คนรุ่นหลัง เช่นการจัดอบมรมต่างๆ การ
สัมมนา การเป็นที่ปรึกษา
3. จัดให้มีฐานข้อมูลคลังสมองของประเทศ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (ฐานข้อมูล BIODATA) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ฐานข้อมูล NRMS) เป็นต้น

ยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงนโยบาย
แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อนําไปสู่ข้อเสนอเชิงนโบายในการสร้างความเข้มแข็งของระบบอุดมศึกษา เช่น
ตัวชี้วัดด้าน Social Engagement การจัดอันดับ (Rating) มหาวิทยาลัย การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น
2. จัดให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อนําไปสู่การพัฒนาต้นแบบ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาประเทศ
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ท1ี่ หนุนเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย
มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมโดยเป็นหลักสูตรมาตรฐานของสถาบันจํานวน 5 หลักสูตร และหลักสูตรตาม
ความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะแห่ง 6 หลักสูตรรวมทั้งได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและความร่วมมือกับ
ต่างประเทศและการสัมมนาทางวิชาการ 5 ครั้ง และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย รวม 10 ครั้ง

ความร่วมมือกับต่างประเทศ
• โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย
• โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2016 International Sustainable Campus Network (ISCN)
Conference: Leadership for Sustainable Future เมือง Siena, Italy
• การเข้าร่วมประชุม 2016 ISSOTL Conference “Telling the Story of Teaching and Learning: Exploring
What Works, When, How, and Why”
• โครงการเข้าร่วมประชุม 2016 Engage Conferenceof the National Co-ordinating Centre for Public
Engagement (NCCPE) และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่เมือง Bath และ Bristol ประเทศสหราชอาณาจักร
• การจัดประชุมวิชาการ Cash Crop Conference 2016

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
หลักสูตรมาตรฐานของสถาบัน (KNIT Standard Program)

• หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (University Gorvernance Program: UGP)
• หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ (Faculty Governance Proram: FGP)
• หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (University Risk Management : URM)
• หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ (Curiculum Management for Academics Excellence :
CMAE)
• หลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย
• หลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย (LAW)

หลักสูตรตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะแห่ง (Custom Design Program)
• หลักสูตรพัฒนาบุคลากร สจล. สู่ความเป็นเลิศ (KMITL Talent management for Excellence)
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• หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา : กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
• หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ความรับผิดชอบร่วมระหว่างผูบ้ ริหารและคณาจารย์
• หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
• หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ (CMU Talent management for
Excellence)
• หลักสูตรนักวิชาการเพื่อสังคม ระยะสั้น (Ses – In house training)

การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่น 6 (DFC 6)
• โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม (Socially-engaged Pedagogy)
• หลักสูตรการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (Research Impact Assessment: RIA) รุ่น 1-2
• หลักสูตรผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม รุ่น 4 (ฑําหําฟพแ & Innovation Executive Programme:
R&I)
• โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 2: การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการเรียนการสอนด้วยงานวิจัย (The Second Scholarship of Teaching and Learning: Research
Driven Transformation of Teaching and Learning)
• การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “Innovaiton in Teaching and Learning: how to educate students in the
changing world”
• การสัมมนาเรือ่ ง “From Green University to Sustainable Campus: Knowledge Sharing on Date
Preparation for UI Green Metric”
• หลักสูตรภารกิจที่ 4 กับปฏิบัติการจัดทําแผนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ Mission 4: Cultural Mapping
for Area-Based Collaborative Development
• โครงการประชุมเครือข่ายนวัตกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและศึกษาดูงาน Art and Cultural
Management Model
• เวทีอุดมศึกษากับภารกิจที่ 4 : ปริมณฑลของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ความร่วมมือกับต่างประเทศ
โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศออสเตรเลียที่มีความโดดเด่นตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทั้งประเด็นการพัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต คุณภาพอาจารย์ และการทํางานวิชาการร่วมกับชุมชนสังคม ระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2559
โดยมีผู้ร่วมเดินทาง 32 ท่านจาก 17 มหาวิทยาลัยและ 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย รอง
อธิการบดี ที่ปรึกษาผู้บริหารคณะ คณบดี รองคณบดีผู้ช่วยคณบดีรองผู้อํานวยการหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยและ
ผู้เข้าร่วมหลักสูตร DFC 6 รายละเอียดผู้ร่วมเดินทางมีดังนี้
ชื่อ - สกุล
1. ดร.กนกกานต์

วีระกุล

ตําแหน่ง

สังกัด

คณบดีโรงเรียนการเรือน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย

คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3. ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา

รองผู้อํานวยการหน่วยหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

4. ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์

คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5. ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6. ผศ.ดร.ชลธิศ

เอี่ยมวรวุฒิกุล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ

อัศวโกวิทวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8. ผศ.ดร.ดวงฤทัย ธํารงโชติ

คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

9. ดร.ทนงศักดิ์

เทพสนธิ

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

10. ผศ.ดร.ธนา

สุขวารี

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

11. อาจารย์ธรี บูลย์ ฉลองมณีรัตน์

คณบดีคระสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

12. อาจารย์นิติ

วิทยาวิโรจน์

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

13. ดร.นุชวนา

เหลืองอังกูร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ชื่อ - สกุล
14. ดร.เนตรชนก

จันทร์สว่าง

ตําแหน่ง

สังกัด

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

15. ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

16. รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

17. ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18. ผศ.ดร.พุทธพล ทองอินทร์ดํา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

19. ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

รองคณบดีสํานักวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

20. คุณลลิล กลิ่นสมิทธิ์

หัวหน้าสํานักงานคณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

21. ผศ.ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

22. ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์

คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

23. ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

24. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25. ดร.ศิริดา บุรชาติ

รองผู้อําวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยนครพนม

26. ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

27. รศ.ดร.สนั่น การค้า

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

28. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณบดีสํานักวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

29. ดร.

รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

30. ดร.สุรชัย ทองแก้ว

อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

31. ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

32. ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปต์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สีลาภรณ์ บัวสาย
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มหาวิทยาลัยในนครซิดนีย์ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดี ได้แก่University of Sydney,
University of New South Wales, Macquarie University, Western Sydney University, University of
Technology Sydney และ University of Wollongong รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากร
ระดับนานาชาติ คือ Prof Geoff Scott ผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาภาวะผู้นําของมหาวิทยาลัย และการพัฒนา
ความยั่งยืนของอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังได้เข้าพบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐนิวเซาท์เวลล์ พรรค Green และ
ศึกษาดูงานประเด็น Sustainable Sydney 2030 ที่ NSW Parliament อีกด้วย
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับมหาวิทยาลัยชั้นนําในนครซิดนีย์ มีดังนี้
1. ประเทศออสเตรเลีย ให้ความสําคัญกับ การเรียนรู้(Learning) มากกว่า การสอน(Teaching) โดย
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่ไปศึกษาดูงาน จะใช้คําว่า Learning and Teaching ไม่ใช่ Teaching and
Learningในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
2. มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อย มีความพยายามในการสร้างความ
โดดเด่นที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเด็นที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ รวมทั้งเพิ่มโอกาสใน
การมีงานทําในอนาคต เช่น
Macquarie University ชูประเด็นการสร้างประสบการณ์ทํางานจริงตามสาชาวิชาชีพของตน
กับหน่วยงาน บริษัท และชุมชน/สังคมทั้งภายในและต่างประเทศ แก่บัณฑิตทุกคณะ ทุก
หลักสูตร ทุกระดับการศึกษาผ่านโครงการ PACE (Professional and Community
Engagement)ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการเรียนรู้ความสนใจของตัวเองเพื่อการเลือก
ทํางานที่ตนสนใจในอนาคต
University of Technology Sydney (UTS) มีโมเดลในการทํางานร่วมกับสังคมรอบๆ
มหาวิทยาลัยผ่านหน่วยงานกลางชื่อ Shopfrontโดยหน่วยงานนี้ มีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง
โครงการต่างๆ ของชุมชน/สังคมรอบๆ มหาวิทยาลัยที่ต้องการความช่วยเหลือ แล้วประสานไป
ที่อาจารย์ประจํารายวิชาต่างๆ ที่นักศึกษาต้องทําโครงงานอยู่แล้ว เพื่อคัดเลือกโครงการที่
เหมาะสมกับรายวิชา แล้วให้นักศึกษาเป็นผู้ลงมือทํางานนั้นๆ โดยมีอาจารย์ประจํารายวิชาเป็น
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ และมีตวั แทนของ Shopfrontเป็นที่ปรึกษาด้านการทํางานร่วมกับสังคม
เป็นต้น
3. การพัฒนาการเรียนการสอนรัฐบาลกลางและมหาวิทยาลัยในซิดนีย์ ให้ความสําคัญกับการเรียนการสอน
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจน เทคนิค
วิธีการสอนแก่นักศึกษาใน generation ใหม่ ที่มีทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมที่แตกต่างจากคนรุ่น
เก่า กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนมีดงั นี้
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รัฐบาลกลาง กําหนดให้มีรางวัลแก่อาจารย์ผู้สอนยอดเยี่ยมแห่งปีหลายรางวัล เช่น Office of
Learning and Teaching Prime Minister's University Teacher of the Year, Teaching
Fellowship เป็นต้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีการพัฒนาคุณภาพอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยที่ไปเยี่ยมชม เช่น Western Sydney Universityและ Wollongong University
มีหน่วยงานกลางในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างชัดเจนและมียุทธศาสตร์
โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น
o Office of the Pro-Vice Chancellor (Learning Transformation)ที่มีหน้าที่
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น การออกแบบ
รูปแบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ ผ่าน สื่อทุกประเภท Blended learning,
Community and Work-based activities เป็นต้น
o Wollongong Academy of Tertiary Teaching & Learning Excellence
(WATTLE) เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
4. การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่สอนมานานแล้ว โดยมีทั้งรูปแบบที่ใช้ตาม
ระบบของ Higher Education Academy (HEA) ประเทศสหราชอาณาจักร คือเปิดหลักสูตรตามกรอบ
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ของ HEA เพื่อให้ความรู้เรื่องเทคนิคและวิธีการสอน แก่อาจารย์ใหม่ ซึ่งผู้จบ
การศึกษาสามารถสมัครเข้ารับการ recongnise เป็น Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow
และ Principle Fellow ที่เน้นด้านการสอนได้ เช่นที่ University of Wollongongส่วนอีกรูปแบบหนึ่ง
คือ แต่ละมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมขึ้นมาใช้เองในมหาวิทยาลัยของตนเอง เช่นที่
University of Sydney ซึ่งมีหน่วยงานกลางในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์
ชื่อ Institute for Teaching and Learning เป็นต้น
5. การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นประเด็นที่นครซิดนีย์ให้ความสนใจ โดยมียุทธศาสตร์ Sustainable Sydney
2030 ที่เน้นGreen, Global, Connected
6. การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย 2 แห่ง คือ Macquarie University
และ Western Sydney University โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะสํานักงานเลขาธิการ
Engagement Thailand ได้เชิญ Ms.Lindie Clark, Academic and Programs Director of
Professional and Community Engagement (PACE) จาก Macquarie University มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทํางานวิชาการเพื่อสังคมในการประชุม 3rd Engagement Thailand Annual
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Conference
ซึ่งจะจัดในเดือนกรกฎาคมนี้ ที่เขาใหญ่นอกจากนี้มหาวิทยาลัย 2 แห่ง คือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แสดงความสนใจที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
สถาบันคลังสมองของชาติ ในการเชิญ Prof.Dr. James Arvanitakis, Dean of Graduate Research
School ของ Western Sydney University มาเป็นวิทยากรในการสัมมนาประเด็นการเรียนการสอน
ในเดือนกันยายน 2559 ด้วย
7. ผู้บริหารที่ร่วมเดินทาง ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเดินทางด้วย อาทิ
ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ศ.นพ. สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล และ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย นอกจากนี้ ผู้บริหาร
ที่ร่วมเดินทาง ยังได้สร้างความสัมพันธ์และมีความสนิทสนมกลมเกลียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างความร่วมมือทางวิชาการต่อไป
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โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ2016 International Sustainable Campus Network (ISCN)
Conference: Leadership for a Sustainable Future ณ University of Siena ประเทศอิตาลี
สถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของมหาวิทยาลัยในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน จึงได้จัดโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติหัวข้อ “2016
International Sustainable Campus Network (ISCN) Conference : Leadership for a Sustainable Future”
ซึ่งจัดโดย ISCN และ University of Siena ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 11-17 มิถุนายน 2559เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ วิธีปฎิบัติ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ISCN
จากทั่วโลก ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนประมาณ 120 คนจาก 80 มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน จาก 30 ประเทศทั่วโลก
สําหรับประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 24 คน ทั้งที่เดินทางเอง และร่วมเดินทางไปกับสถาบันคลังสมอง
ของชาติ ซึ่งมี 16ท่าน ประกอบด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี เข้าร่วมการเดินทางในครั้งนี้
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ชือ - สกุล
1. รศ.ดร.กิติกร

สังกัด

รองอธิการบดีฝ่ายสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2. รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. คุณจุฑารัตน์ ทิพย์บุญทรัพย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

4. ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

6. อาจารย์ดิสัน

จามรดุสิต

ตําแหน่ง

แหล่ทองคํา

สํานักงานอธิการบดี

7. รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม

รองอธิการบดีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. อาจารย์ปัณณวิชญ์ ผสมทรัพย์

อาจารย์กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

9. ผศ.ดร.เผด็จ เผ่าละออ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

10. ดร.ล่ําสัน เลิศกูลประหยัด

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

สังกัด

11. ผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์

รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. อาจารย์วรรณา แหล่ทองคํา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยา

13. ดร.วินัย ชุ่มชื่น

รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ภูมิสถาปัตย์ และนิติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ชํานาญการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

15. คุณสมลักษณ์ ลันสุชีพ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัย
นานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

16. ผศ.ดร.หิรัญ

ประสารการ

รองอธิการบดีฝ่ายแผน สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

17. ดร.

มหาเอก

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14. คุณศิรินพัชร

เอกชัย

จามรดุสิต

ผลที่ได้รับ
1. ได้รับทราบกรณีศึกษา แนวคิด และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในต่างประเทศ อาทิ
(1) มีการให้ความสําคัญและเน้นย้ําSustainable Development Goals (SDG)ของ UN ทั้ง 17 ข้อ
ตลอดการประชุม เช่น No Poverty, No Hunger, Good Health, Quality Education, Gender
Quality เป็นต้น
(2) มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาของสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเช่น
ปัญหาพลาสติกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปัญหาผู้อพยพในยุโรป เป็นต้น
(3) มหาวิทยาลัยไม่ควรให้ความสําคัญกับการ ranking แต่ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและสังคมตาม SDG
มากกว่า
2. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไทยในกลุ่ม
Sustainable University of Thailand (SUN)
ได้มีโอกาสพูดคุย ปรึกษาหารือกับประธานของ
กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนของญี่ปุ่น
รวมทั้งตัวแทนมหาวิทยาลัยจากมาเลเซีย
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สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เรื่องความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนของเอเชีย ซึ่งจะมีการ
หารือในประเด็นนี้ต่อไป
3. ประธานกลุ่ม SUN คือ รศ ดร กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหิดล จะนําแนวคิดที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ไปพัฒนาเครือข่าย SUN of Thailand ต่อไป ทั้งในด้านโครงสร้างการบริหาร
จัดการเครือข่าย การรวบรวมกรณีศึกษา และความร่วมมือกับเครือข่ายอื่นๆ เป็นต้น
4. ได้หารือกับ Prof. John D. Spengler, Director of Center for Health and the Global Environment
Department of Environmental Health, School of Public Healthจาก Harvard University ผู้ที่
กําลังทําการศึกษาวิจัยโครงการพัฒนาพื้นที่ในประเทศจีนและประเทศไทยร่วมกับบริษัท CP โดย Prof John
ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันคลังสมองของชาติในการประสานกับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยต่อไป
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การเข้าร่วมประชุม 2016 ISSOTL Conference“Telling the Story of Teaching and Learning :
Exploring What Works, When, How, and Why”
การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 13 ของ International Society for the Scholarship of
Teaching and Learning (ISSOTL) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม Los Angeles Airport
Marriot, Los Angeles, USA โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 350 คน จากทั่วโลก อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
สิงคโปร์ ไทย จีน อังกฤษ สวีเดน คานาดา และสหรัฐอเมริกา โดยรูปแบบการประชุมมีทั้ง Pre-Conference
Workshop, Plenary Session, Paralle Session และ Poster session สําหรับ Sub-theme ของการประชุม
ประเด็น Telling the Story of Teaching and Learning : Exploring What Works, When, How, and Why มี
7 หัวข้อย่อย คือ 1) Effective teaching 2) Student learning 3) Public Discourse about Teaching and
Learning 4) Narrative of Course Design 5) Learning to tell Stories 6) Student Stories 7)
International Stories
ประเด็นที่ได้เรียนรู้
1. ISSOTL ได้จัดให้มี Special Interest Group สําหรับสมาชิกของ ISSOTL หลายกลุ่ม เช่น Advancing
Undergraduate Research, Arts and Humanities, Scholarship of Leading, Student Engagement,
และ International Collaboration Writing Group เป็นต้น ซึ่ง International Collaborative Writing
Group (ICWG) เป็นรูปแบบหนึ่งในการทํางานร่วมกันเพื่อเขียนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับSoTLระหว่าง
นักวิชาการทางด้านSoTLทั่วโลกซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2013 โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจในเว็บไซต์ของ ISSOTL ทั้งนี้
จะมีการคัดเลือกและแบ่งกลุ่มนักวิชาการที่สมัครมาร่วมกันจํานวน 8 คน ต่อ 1 กลุ่ม ซึ่งอาจมีทั้งคนที่ดํารง
ตําแหน่งเป็นรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมด้วยในทุกกลุ่ม แต่ละ
กลุ่มจะมี Leader เป็นผู้ตั้งคําถามเพื่อหาโจทย์วิจัย สมาชิกกลุ่มจะเป็นผู้เลือกว่า อยากทําวิจัยประเด็นใด
แล้วทุกคนจะช่วยกันทํางานประมาณ 1-1.5 ปี มีการประชุมทาง Skype และแบ่งงานกันทํา หลังจากนั้น
ก่อนการประชุม ISSOTL ของแต่ละปี สมาชิกจะเดินทางมาถึงสถานที่ประชุมล่วงหน้า 3 วัน เพื่อมาปรึกษา
หารือ และเขียนบทความร่วมกัน หลังจากนั้น บทความนี้ จะมีการนําเสนอในการประชุมของ ISSOTL และ
ส่งไปรับการประเมินเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของสมาคม ISSOTL คือวารสาร Teaching and Learning
Inquiry ทั้งนี้ ได้พูดคุยกับนักวิชาการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากประเทศออสเตรเลีย สวีเดน และ
ประเทศอังกฤษซึ่งทุกคนบอกว่าได้ประโยชน์มาก และจะสมัครเข้ามาในโครงการนี้อีก ตัวอย่างหัวข้อที่มีการ
นําเสนอเพื่อทําวิจัยร่วมกัน เช่น Academic Leadership, Assessment, Post Graduate Research
Supervisionเป็นต้น
2. ประเด็น Students as Partner เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของนักวิชาการในด้าน SoTLพอสมควร โดย
มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ใน MacMasterInstitute for Innovation and Enhancement in Teaching
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and Learning ของ McMaster University ประเทศคานาดา มีการตั้ง International Summer Institute
on “Students as Partners in Learning and Teaching” ขึ้นสําหรับอาจารย์และนักศึกษาโดยมีการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานร่วมกันตามแนวคิด Student as partner ประกอบด้วย
workshop 4 วัน จํานวน 2 ครั้ง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ curriculum design & pedagogy, subject-based
research and inquiry, SoTLนอกจากนั้นจะมีโครงการ Change Institute อีก 3 วันเพื่อวางแผนโครงการ
Students as Partners ขึ้นในมหาวิทยาลัยของตน ทั้งนี้ จะเปิดรุ่น 2 ในเดือนพฤษภาคม ปี 2560นี้
นอกจากนี้ นักวิชาการจาก 4 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย คานาดา สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ได้
ร่วมกันจัดทําวารสารใหม่ชื่อ International Journal for Students as Partners ออกมาเป็น Open
Access เพื่อรองรับบทความที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านมุมมอง วิธีปฎิบัติใหม่ๆ และ นโยบายที่สนับสนุนการ
ทํางานดังกล่าวด้วย
3. ประเด็นการพัฒนานักศึกษาครู มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากออสเตรเลีย โดย Faculty of Education,
University of Wollongong ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาปี 2 ผ่านรายวิชา EDPD 202 โดยมี
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และให้ไปสอนนักเรียนในโรงเรียนสาธิต 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เว้น
สัปดาห์มีการอัดวิดีโอเพื่อแก้ไขปรับปรุงวิธีการสอน และมีการประเมินผลนักศึกษาด้วย นอกจากนี้ มีการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทํางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/คณะ กับครูของโรงเรียนสาธิต ซึ่งไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน อีกด้วย
4. Dr Deborah Weat,Director of Teaching and Learning Institute จาก Charles Darwin University
ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียในการทําวิจัยเรื่อง “Learning Analytics : Assisting
Universities in Student Retention” (Learning Analytics is the measurement, collection,
analysis and reporting of data about learners and their contexts, for purposes of
understanding and optimizing learning and the environments in which it occurs)ขณะนี้ได้
ทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย และอยากทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยด้วย
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โครงการเข้าร่วมประชุม 2016 Engage Conferenceof the National Co-ordinating Centre for
Public Engagement (NCCPE) และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่เมือง Bath และ Bristol ประเทศสหราช
อาณาจักร
สถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักถึงความสําคัญของพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม จึงได้จัดโครงการเข้า
ร่วมประชุมนานาชาติ 2016 Engage Conference ซึ่งจัดโดย National Co-ordinating Centre for Public
Engagement (NCCPE) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้ร่วมเดินทาง 11 ท่าน จาก 7
มหาวิทยาลัย และ 1 หน่วยงาน
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

สังกัด

1. พญ.กันยิกา ชํานิประศาสน์

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
แพทยศาสตร์

คณะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

รองอธิการบดี คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. รศ.ดร.สนั่น การค้า

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

6. ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย

รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาเชิงพื้นที่

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

7. ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา

ผู้อํานวยการศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพ อาหาร น้าํ และผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8. รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชา
จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9. ผศ.ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

สังกัด

10. ดร.อนิวรรต หาสุข

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

11. รศ.พญ.อังคณา เมธีไตรรัตน์

อาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากเข้าร่วมประชุมแล้ว สถาบันฯ ยังจัดให้มีการไปศึกษาดูงานที่ University of Bath, University
of the West of England (UWE)และ Oxford Hubซึ่งเป็นงานด้านอาสาสมัครอีกด้วย สําหรับประเด็นที่จะไป
แลกเปลี่ยนที่ University of Bath คือ Public Engagement with Research in the UK, How to run the
Engage360@Bath Project และ Supporting researchers to engage with their research ส่วนที่ UWE จะ
ไปแลกเปลี่ยนในประเด็น Enterprise, Business and Government Engagement, Research with Impact
และ Social Engagement and Innovation ทั้งนี้ มีวิทยากร 15 ท่านจากสองมหาวิทยาลัยมาแลกเปลี่ยนความรู้
กับคณะของประเทศไทย
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โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อ
การเรียนการสอนและการทํางานเพื่อสังคมในประเทศญี่ปุ่น”
สืบเนื่องจากหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการอาสาสมัครนักศึกษาเพื่อการเรียนการสอน
และการทํางานเพื่อสังคม”ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม
2559 ที่ผ่านมาโดยความมือระหว่างสถาบันคลังสมองของ
ชาติ และเครือข่ายจิตอาสา ซึ่งร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้แก่สถาบันอุดมศึกษาในด้านการพัฒนา
และส่งเสริมงานอาสาสมัครในสถาบันอุดมศึกษา (University
Volunteering) เนื่องด้วยปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยให้ความสําคัญและมีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของนิสิต นักศึกษาอย่าง
กว้างขวางโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการเป็นอาสาสมัครเข้ากับกระบวนการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน
(Curriculum) และ นอกห้องเรียน (Extra-Curricular Activities) รวมทั้งการส่งเสริมผ่านการทํางานวิชาการเพื่อ
สังคมในมิติต่างๆ ของมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน
จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นที่มาของ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการอาสาสมัครใน
มหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 1 ในปี 2557 และโครงการ
ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ“การบริหารจัดการอาสาสมัคร
และนักวิชาการเพื่อสังคมในประเทศญี่ปุ่น” (Management of
student Volunteers and Socially-Engaged Academics in
Japan) รุ่นที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งประสบ
ความสําเร็จเป็นอย่างดี
ทั้งจากผู้เข้าร่วมโครงการ
ซึ่งเป็นผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน จํานวน 34
ท่าน และยังเกิดผลสําเร็จต่อเนื่องหลังการศึกษาดูงาน ทั้งในแง่การ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการส่งเสริมงานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัย
หลายแห่ง อาทิ การจัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
การจัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และ การพัฒนาระบบจัดการอาสาสมัคร กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เกิดการนําประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวาเซดะ จากครั้งที่ 2
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ซึ่งพบว่านักศึกษา
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สามารถเรียนรู้อย่างเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นเพราะได้ทบทวนเนื้อหาทางวิชาการจากกระบวนการที่อาจารย์นํากลับมา
ปรับใช้ในห้องเรียนหลังจบโครงการ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง
ด้วย เป็นต้น และจากผลสืบเนื่องดังกล่าวจึงกําหนดจัดโครงการ
ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการ
ส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการ
ทํางานเพื่อสังคมในประเทศญี่ปุ่น” รุ่นที่ 3 ขึ้นระหว่างวันที่ 18 23 ธันวาคม 2559 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ป่นุ โดยความร่วมมือ
กับ International Association of Volunteer Effort, JAPAN (IAVE JAPAN) เครือข่ายองค์กรอาสาสมัครประเทศ
ญี่ปุ่นที่มีภารกิจส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครในประเทศญี่ปุ่นและทําหน้าที่ประสานงานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ของประเทศญี่ปุ่น จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งสําหรับโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาส
ในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้และการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการทั้งในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น อันจะนําไปสู่การพัฒนางานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยร่วมกันต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกสนับสนุนงานอาสาสมัครใน
มหาวิทยาลัย ผ่านการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และพูดคุยกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น
2.เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากลไกส่งเสริมและการจัดการงานอาสาสมัครใน
มหาวิทยาลัยของไทย
3.เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาไทยและประเทศญี่ปุ่น
เนื้อหาและรูปแบบ
เนื้อหาในโครงการเน้นการแลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ การเรียน
การสอน และการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ, การจัดการเรียนการสอนด้วยแนวทาง
Service Learning/ Civic Education/Active Learning /Socially-Engaged
Academicsและประสบการณ์ในการทํางานวิชาการเพื่อรับใช้สังคมผ่านการทํางาน
อาสาสมัคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น 5 สถาบัน ได้แก่
Rikkyo University
Meijigakuin University
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Tsukuba Gakuin University
International Christian University (ICU)
International Volunteer University Student Association (IVUSA)
ซึ่งทั้ง 5 แห่งนับว่าเป็น Good Practice ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Service Leaning ที่บูรณาการ
งานอาสาสมัครเข้าไปในรายวิชาและหลักสูตรการเรียนการสอนที่โดดเด่นและเป็นประสบการที่ดีในการแลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกันระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยและประเทศญี่ปุ่น
ผู้เข้าร่วมหลักสูตร
ชือ - สกุล
ผศ.ดร.วัฒนชัย

ตําแหน่ง

พงษ์นาค

สังกัด

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อาจารย์ขัตติยา

ขัติยวรา

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ผศ. สัณหพัฒน์

อรุณธารี

ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ต

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย

ผิวเหลือง

อาจารย์สรุ ัสวดี

อรุณวรากรณ์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์โขมพัฒน์

ประวัง

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์บุษเกตน์

อินทรปาสาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ปนัดดา

พ่วงพี

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงิน
แก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้
คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.กัลยานีกุลชัย
รศ.ดร.ลัดดาวัลย์

ผิวทองงาม

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.ศิริวรรณ

วิบูลย์มา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.วัลยา

ธเนศพงศ์ธรรม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รศ.ดร.ชาญวิทย์เทียมบุญประเสริฐ
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ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

สังกัด

รศ.ดร.ชาลีเจริญลาภนพรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รงั สิต)

ผศ.ดร.ปาริยาณ นคร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รงั สิต)

ผศ.สนิทพิพิธสมบัติ

รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รศ.นพ.รณภพเอื้อพันธเศรษฐ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจการนักศึกษา

รศ.วลัยภรณ์อัตตะนันทน์

รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์จฬุ ารักษ์เครือจันทร์

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษากองกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการฯ มีผู้เข้าร่วมจํานวน 20 ท่าน ทั้งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่ายวิจัย/ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ผู้ช่วยอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัย/ฝ่ายบริหาร หัวหน้า
กองพัฒนานักศึกษา และอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และจากโครงการส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการ“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทํางานเพื่อ
สังคมในประเทศญี่ปุ่น”เกิดการทบทวนการทํางาน/กลไกสนับสนุนงานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยของตน ภายหลัง
การศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น ร่วมทั้งมหาวิทยาลัยของ
ไทยเกิดการแนวทางการพัฒนากลไกการส่งเสริมและการจัดการงานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยในการที่จะนํา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Service Learning ที่บูรณาการงานอาสาสมัครเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการการทํางานร่วมกับชุมชน และสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกิดแนวทางการออกแบบ
ระบบและแนวทางการทํางานร่วมกันระหว่างศูนย์จิตอาสาในมหาวิทยาลัยกับรายวิชาและหน่วยงานอื่นๆภายใน
มหาวิทยาลัยของตน และเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและประเทศญี่ปุ่นในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาร่วมกันต่อไป
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การจัดประชุมวิชาการ Cash Crop Conference 2016
สถาบันคลังสมองของชาติได้มีบันทึกความร่วมมือกับสถาบัน Thuenen Institute of Farm Economics
ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงกําไร มีภารกิจในการสร้างข้อความรู้ด้าน Farm Economics ในหมู่นักวิจัย
ขององค์กรหรือสถาบันเครือข่ายระหว่างประเทศ โดยมีกําหนดจัดการประชุมวิชาการประจําในทุกปี มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในด้านการผลิต และการตลาด ตลอดจน
การเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยด้านพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
การทํางานของสถาบันฯ กับพันธมิตรองค์กรต่างประเทศอยู่ในรูปของการเป็นเครือข่ายระหว่างกัน ในปัจจุบัน
สถาบัน Thuenen มีเครือข่ายประกอบด้วยสถาบันการศึกษา สถาบันหรือหน่วยงานวิจัยจํานวน 41 สถาบัน ใน
ภูมิภาคต่างๆของโลกประกอบด้วย ยุโรป 15 สถาบัน เอเชีย 11 สถาบัน แอฟริกา 8 สถาบัน อเมริกาเหนือ 6 สถาบัน
อเมริกาใต้ 4 สถาบัน โอเชียเนีย 1 สถาบัน ทั้งนี้จะมีการจัดประชุมวิชาการในทุกปีหมุนเวียนกันไปในกลุ่มของ
เครือข่าย
การประชุมวิชาการ Cash Crop Conference ประจําปี 2016 (CCC2016) ได้จัดขึ้นในวันที่ 26 - 30
มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel ถนนสาธร กรุงเทพฯ และมีศึกษาดูงาน Post-Conference Tour
ในวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2559 ณ จ.กาญจนบุรี และ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการประชุมเครือข่ายดังกล่าวขึ้น
ในเอเชีย โดยมีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันคลังสมองของชาติ และคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงวิทยากรรับเชิญรวม 62 ท่าน
จากกว่า 40 องค์กร
เวทีประชุมวิชาการ CCC2016” นี้ (1) ได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นเยาว์ภายใต้การคัดเลือกและสนับสนุนจาก
สกว. เข้าร่วมการประชุมและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนักวิชาการผู้มีประสบการณ์จากภูมิภาคต่างๆ ของโลกโดยไม่
ต้องเสียค่าลงทะเบียน (2) ได้จัด Thailand Day ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน เพื่อให้มีการนําเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับ
การเกษตรของไทยและอาเซียนและ (3) ได้จัดเวที “Global Forum” ในภาคบ่ายของวันที่ 30 มิถุนายน โดยเปิด
โอกาสให้นักวิชาการและผูส้ นใจทั้งจากภาคราชการ ภาคธุรกิจ รวมถึงจากสถาบันวิจัยต่างๆ ได้เข้าร่วมการประชุม
แลกเปลี่ยนข้อความเห็นในประเด็นของพืชเศรษฐกิจของไทย กับภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียน
การร่วมจัดงานเวทีการประชุมวิชาการดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ นักวิจัยของไทย และ
ผู้ประกอบการที่สนใจ ได้มีโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิชาการต่างประเทศ โดยอาศัยโอกาสที่
นักวิชาการดังกล่าวได้มารวมตัวกันในงานประชุมวิชาการประจําปีที่ประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่และเปิด
มุมมองด้านการเกษตรของประเทศไทยให้กับนักวิชาการจากภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้รับรู้ตามมาอีกด้วย
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ข้อสรุปที่สําคัญจากการประชุม
ภาคการเกษตรของไทยมีความก้าวหน้าอย่างน่าประทับใจและมีความเป็นพลวัตสูง ทําให้ไทยเป็นผู้ผลิตสินค้า
เกษตรที่สําคัญหลายชนิดในตลาดส่งออก โครงสร้างทางการเกษตรดูเหมือนว่าได้มีการปรับตัวจากข้าวไปสู่พืช
เศรษฐกิจที่สําคัญชนิดอื่นๆ เช่น อ้อย มันสําปะหลัง รวมถึงการปรับตัวไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนที่สาํ คัญ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการ
ผลิตอ้อยและน้าํ ตาล
การผลิตพืช GM และ Non-GM มีต้นทุนการผลิตที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะต้นทุนการผลิตถั่ว
เหลือง การมีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรหันไปปลูกถั่วเหลือง Non-GM ในบราซิล และแคนาดาจะช่วย
สนับสนุนการเพิ่มอุปทานผลผลิตของถัวเหลือง non-GM อย่างมีนัยสําคัญ ส่วนในสหรัฐอเมริกาการตอบสนองต่อ
นโยบายการผลิตถั่วเหลือง Non-GM จะมีต่ํา
ตลาดสินค้าเกษตรที่ซบเซา อันเป็นผลจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ดังกล่าวนอกจากจะ
ส่งผลต่อการค้าที่หดตัวลงแล้วยังส่งผลต่อระดับราคาผลิตผลเกษตรที่เกษตรกรได้รับและการหดตัวลงของรายได้
ของเกษตรกร ทั้งนี้ผลกระทบจะเกิดกับเกษตรกรในภูมิภาคที่มีต้นทุนการผลิตในระดับสูง มากกว่าในภูมิภาคที่
เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตต่ํากว่า อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวนําไปสู่การปรับตัวของเกษตรกร ใน
สหรัฐอเมริกาและบราซิล อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ และปุ๋ยเคมี ปรับตัวลดลง หรือในบางแห่งต้องปล่อยที่ดินให้
ว่างเปล่า
สําหรับประเด็นเกี่ยวกับพืชบางชนิดในเอเชียพบว่า ในกรณีของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามันในอินโดนิเซียยังมีโอกาส
ขยายตัวได้อีกโดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่า การปรับเปลี่ยนนโยบายเรื่องข้าวโพดของจีนจะมีผลทําให้การ
นําเข้าข้าวโพดของจีนลดลง ส่วนประเทศเวียดนามได้มีการปฎิรูปการผลิตข้าวอย่างเข้มข้นไปสู่การปลูกข้าวและ
พืชหมุนเวียนอื่นๆ โดยเฉพาะข้าวโพดซึ่งมีความต้องการนําไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ นอกจากนี้ การเข้าสู่
เกษตรกรสูงวัยทั้งในจีนและไทยมีความเป็นไปได้ว่าจะนําไปสู่การผลิตการเกษตรในที่นาแปลงใหญ่เพิ่มขึ้นพร้อมๆ
กับจํานวนเกษตรกรที่ทะยอยลดลง
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การเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัย
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หลักสูตรมาตรฐานของสถาบัน
(KNIT Standard Program)
หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (University Governance Program : UGP)
กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซึ่ ง เป็ น แผนแม่ บ ทกํ า กั บ การพั ฒ นา
อุดมศึกษาของไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ได้กําหนดว่า “ธรรมาภิบาล และการ
บริหารจัดการ (governance and management) เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
และอุ ดมศึ กษาในภาพรวม กล่ าวคื อ หากสถาบันอุดมศึ กษามี กลไกการกําหนดทิ ศทางที่ ดี แ ละก้ า วหน้า พร้ อ มการ
ขับเคลื่อนโดยการบริหารคนที่มีประสิ ทธิภาพแล้ว ภารกิจของมหาวิทยาลัย ก็สําเร็จ ลุล่วงไปได้ บทบาทและความ
รับผิดชอบขององค์กรสูงสุดในที่นี้คือ “สภามหาวิทยาลัย” มีความสําคัญต่อความเจริญของสถาบัน และผลผลิตที่ดี....”
และ ยังได้กําหนดแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการอุดมศึกษา เพื่อเป็นองค์กรพัฒนาผู้บริหาร
ตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ จัด
เยี่ยมชม สร้างเครือข่ายเวทีแลกเปลี่ยนความคิด และสนับสนุนการสร้างองค์กร และนวัตกรรมการบริหารนโยบายและ
การจัดการ เป็นต้น
สถาบันฯ จึงได้จัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยขึ้น
เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการทําหน้าที่การกํากับดูแลมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ บทบาทและหน้ า ที่ ข องกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ภายใต้นโยบายและปรัชญาอุดมศึกษา และประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบัน และ เพื่อส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายของผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ
เนื้อหาหลักสูตร
หลักสูตรนี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในฐานะสภาผู้กํากับ (Governing Board) ที่
พิทักษ์ธรรมาภิบาล (Good Governance)"ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เช่นการบริหารงานบุคคล
การจัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน การบริหารความเสี่ยง และมหาวิทยาลัยกับคดีพิพาทในศาลปกครอง รวมทั้ง
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เนื้อหาเกี่ยวกับการทําความเข้าในในความรัดผิดชอบและการมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบ
ภารกิจ บทบาทหน้าที่ที่ถูกต้อง และสามารถบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
1) ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
2) ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
3) ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
4) รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
5) ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
6) ศ.ดร.กําชัย จงจักรพันธ์
7) ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
8) นายสมภพ อมาตยกุล
9) ดร.ฤทัย หงส์สิริ
10) รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
11) รศ.ดร.บวร ปภัสราทร
12) รศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
1) ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
หลักการธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี และแนวทางในการกํากับดูแลอุดมศึกษาที่ดีในประเด็น
เฉพาะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเงินและทรัพย์สิน การเปิดหลักสูตร
ใหม่ การบริหารงานบุคคล และการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (คําสั่งทางปกครอง
ของสภามหาวิทยาลัย) มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
2) ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นในเรื่องข้อพิพาทที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในศาล
ปกครอง และบทบาทของศาลปกครองในการวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ประเด็นท้าทายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยในบริบทปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
3) ผู้เข้าร่วมหลายคนได้มีโอกาสในการฝึกฝนตนเองเพื่อก้าวเข้าสู้ตําแหน่งบริหารอย่างมั่นใจ และบางท่าน
สามารถก้าวเข้าสู่ผู้บริหารระดับสูงหลายตําแห่ง เช่น อธิการยดี รองอธิการบดี และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่าย
บริหาร เป็นต้น
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รายชื่อผู้เข้าหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา UGP 22 วันที่ 21-25 มีนาคม 2559 (จํานวน 11 ท่าน)
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

สังกัด

ดร.กิจจา ไชยทนุ

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นายกิตติ วงษ์ชวลิตกุล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล

คณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์
ดร.ไพศาล สนธิกร

ประธานหลักสูตรฯ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลาดกระบัง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ธรรมาภิบาล

อาจารย์เมธี สูตรสุคนธ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์รุ่งโรจน์ ตรงสกุล

ประธานสภาคณาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผศ. สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ (Faculty Governance Programme, FGP)
สถาบั น คลั ง สมองของชาติ ได้ ดํ า เนิ น การหลั ก สู ต รธรรมาภิ บ าลเพื่ อ การพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษา (University
Governance Program, UGP) สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา และเห็นสมควรขยายการ
ดําเนินงานดังกล่าวลงไปยังระดับคณะ จึงได้จัดทําหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ (Faculty Governance
Programme, FGP) ขึ้น เพื่อเป็นกลไกพัฒนาคณะกรรมการคณะ ในการบริหารงานระดับคณะให้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ ในการบริหารงาน รวมทั้ง
การถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายปรัชญาอุดมศึกษา และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ตลอดจนสถานการณ์
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา และประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของคณะกรรมการคณะ ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดี
หลักสูตร
เนื้อหาของหลักสูตรนี้ประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจในบริบทและความท้าทายของอุดมศึกษาไทยในศตวรรษ
ที่ 21 บทบาทและความสําคัญของคณะกรรมการประจําคณะความสําคัญของกฎหมายสําหรับคณะกรรมการคําสั่งทาง
ปกครอง ความรับผิดทางปกครอง แพ่งและอาญาการพัฒนาและการบริหารหลักสูตรของคณะการบริหารงานวิจัยและ
ผลิตผลงานทางวิชาการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
ของประเทศและของโลกการบริหารการเงินและงบประมาณของคณะการบริหารความเสี่ยงของคณะการระดมความคิดเห็น
เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการคณะอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
1) ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ ในการบริหารงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญาอุดมศึกษา และกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
2) ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันและได้ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เป็นต้นแบบในแต่ละ
ประเด็นที่น่าสนใจ
3) ผู้เข้าร่วมหลายคนได้มีโอกาสในการฝึกฝนตนเองเพื่อก้าวเข้าสู้ตําแหน่งบริหารอย่างมั่นใจ และบางท่านสามารถก้าว
เข้าสู่ผู้บริหารระดับสูงหลายตําแห่ง เช่น คณบดี รองอธิการบดี เป็นต้น
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วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
1) ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
3) ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
5) รศ.ดร.บวร ปภัสราทร
7) ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
9) ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

2)
4)
6)
8)

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
รศ.มานิตย์ จุมปา
ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์

โดยในปี 2559 ได้จัด 3 รุ่น และมีการศึกษารดูงาน ดังนี้
รุ่น
FGP 13

วัน เดือน ปี

29 กุมภาพันธ์ และ
1- 3 มีนาคม 2559
FGP 14 23-26 พฤษภาคม 2559
FGP 15 22-25 สิงหาคม 2559

ผู้เข้าร่วม
การศึกษาและดูงาน
หลักสูตรฯ
22 คน
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุ์ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 คน
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 คน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

FGP รุ่น 13 : หลักสูตรได้จดั ให้มีการศึกษาและดูงานครึ่งวันที่ สถาบันวิจยั เทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุ์
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลที่ได้รับจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้เรียนรู้
แนวทางการบริหารจัดการของสถาบันในการขอการสนับสนุนทุนวิจัยและการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบัน
การ
ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีการเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้บริการด้วย รวมทั้งการสนับสนุน รวมทั้งมีการจัดการแบบ
บูรณาการความเชื่อมโยงหน่วยงาน/คณะ/สาขาวิชาต่างๆ กับภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

FGP รุ่น 14 : หลักสูตรได้จัดให้มีการศึกษาและดูงานครึ่งวันที่ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผลที่ได้รับจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้เรียนรู้
แนวทางการบริหารจัดการของคณะ การบริหารงานวิจัยและการบริหารทรัพยากรบุคคลในคณะ การส่งเสริมการ
ดําเนินงานวิจัย โดยการให้งบประมาณสนับสนุนในการทํางานวิจัย จาก กองทุนสหเวชพัฒน์ 25 ปี 25 ล้าน ซึ่งเป็น
กองทุนคงยอดเงินต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําดอกผลจากกองทุนไปพัฒนางานด้านวิชาการและงานวิจัยของฯ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และนําคณะฯ ไปสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง
มีการจัดการแบบบูรณาการความเชื่อมโยงหน่วยงาน/คณะ/สาขาวิชาต่างๆ เป็นต้น

FGP รุ่น 15 : หลักสูตรได้จัดให้มีการศึกษาและดูงานครึ่งวันที่ ศึกษาและดูงาน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลที่ได้รับจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้เรียนรู้ แนว
ทางการบริหารจัดการของสถาบัน การส่งเสริมการดําเนินงานวิจัย โดยการให้งบประมาณสนับสนุนในการทํางานวิจัย จาก
นานาประเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และนําคณะฯ ไปสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล รวมทั้งมีการจัดการแบบบูรณาการความเชื่อมโยงหน่วยงาน/คณะ/สาขาวิชาต่างๆ เป็นต้น
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รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ : FGP 13 มีจํานวน 22 คนดังนี้
ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.กองพล อารีรักษ์

ตําแหน่ง
คณะกรรมการประจําสํานัก
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายไชยยา เรืองดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

นายดนัย วินัยรัตน์

คณบดี คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู

คณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์

รองคณบดี สํานักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายบรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.ปารเมศ กําแหงฤทธิรงค์

รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางสาววนิดา กมลจินดา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.วสุ อุดมเพทายกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเศรษฐศาสตร์
อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร

อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.นพ.สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หัวหน้าสถานวิจัย สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสหเวชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางอุดม สมบูรณ์ผล

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ดร.จารุพงษ์ บรรเทา

นายพงษ์ศักดิ์ ลอยฟ้า

ผศ.ดร.สาธิต นิรัติศัย
รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์

สังกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ : FGP 14 มีจํานวน 17 คนดังนี้
ชื่อ-สกุล
ดร.เกียรติสุดา สมนา

ตําแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ

หัวหน้าสาขาวิชาเคมี สํานักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.จรูญศักดิ์ นวลแจ่ม

รองผู้อํานวยการโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช

ผศ.ดร.พรศิริ ม่วงสมัย

ผู้อํานวยการศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นางสาวพลอยกนก ขุนชํานาญ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผศ.ไพรินทร์ กะทิพรมราช

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์
หัวหน้าสํานักวิชาการเมืองการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.วรัสยาพร กีรติกรณ์ธนายศ

ผู้อํานวยการศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผศ.ดร.ศิริพงศ์ อติพันธ์

หัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รศ.ดร.ศิโรช จิตต์สุรงค์

คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์
อาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้ช่วยคณบดีด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์
นาง ทิพา กองศรีมา
ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล

ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์

ดร.สุจิตรา อุ่นเรือน
นายเสาวณิต ทองมี
ดร.อภิญญา อินทร์นอก

สังกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

45

รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ : FGP 15 มีจํานวน 16 คนดังนี้
ชื่อ-สกุล
ดร.กนกกานต์ วีระกุล

ตําแหน่ง
คณบดี โรงเรียนการเรือน

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อํานวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.เกวลี เพชราทิพย์
ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช

สังกัด
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล

รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู่ช่วยคณบดีด้านออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายชัยวุฒิ รื่นเริง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดร.ถนอมศักดิ์ โสภณ
ดร.บิณฑสันต์ ขวัญข้าว

ผู้ช่วยคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.ปรัชญา เทพณรงค์

อาจารย์ประจํา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์

คณบดี คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดร.ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.วรุณศิริ จักรบุตร

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน

ผศ. วิโรจน์ เรือนแป้น
ผศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

46

หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (University Risk Management : URM)
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (University Risk
Management : URM) ขึ้น ซึง่ เป็นหลักสูตรเฉพาะด้านเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย สําหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย / คณะ/ ส่วนงาน รวมถึงกรรมการที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัยและมีความรู้ ความ
เข้าใจพื้นฐาน ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย หลักสูตรเฉพาะนี้จะประกอบ ด้วยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กรณีศกึ ษา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับกระบวนทัศน์ เสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐาน
COSO-ERM / ISO 31000 และสามารถประเมินความเสี่ยง การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดผลในภาคการ
ปฏิบัติ สามารถกําหนดความเสี่ยงสําคัญ (Key Risks) และ ตัวชี้วัดความเสี่ยงสําคัญ (Key Risk Indicator : KRI) ตลอดจน
กระบวนการตรวจติดตาม และการปรับแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสามารถความเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆ เช่น การ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การวางแผนกลยุทธ์ เป็นต้น
เนื้อหาหลักสูตร
ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย เช่น การกําหนดความเสี่ยงสําคัญ (Key Risk Identification)
ตัวชี้วัดความเสี่ยงสําคัญ (Key Risk Indicator) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment) การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย (Treatment Plan) และการติดตาม รวมถึงการ
ปรับแผนบริหารความเสี่ยง และการปรับและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย กลไกความเชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับของมหาวิทยาลัย (คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย์ ภาควิชา และโครงการ)
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
1) ผู้เข้าร่วมได้ปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานฯ และสามารถประเมินความ
เสี่ยง ได้แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2) ผู้เข้าร่วมเกิดความตระหนักถึงความสําคัญการบริหารความเสี่ยง และความเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆ โดยบาง
หน่วยงานนํามาเป็นการวางแผนของคณะในระยะสั้นและระยะยาว
3) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเครือข่ายการบริหารความเสี่ยงระหว่างมหาวิทยาลัย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
1) ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
2) นายธรรญา สุขสมัย
3) นายทศพร จันทมงคลเลิศ
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โดยหลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 2 วัน และในปี 2559 มีการดําเนินการ ดังนี้
รุ่น
URM 7
URM 8

วัน เดือน ปี
9-10 มิถุนายน 2559
7-8 กรกฎาคม 2559

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ
10 คน
14 คน

นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการศึกษาและดูงาน หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย URM สัญจร ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่เคยผ่านหลักสูตรของสถาบันฯ มาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างกัน โดยมุ่งหวังจะเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจและเพิ่มศักยภาพให้กับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย – คณะ - ส่วนงาน รวมถึง กรรมการที่รับผิดชอบด้านการบริหาร
ความเสี่ ย งของมหาวิท ยาลั ย และบุ ค ลากรของมหาวิ ทยาลั ย ในการดํ า เนิ น งานบรรลุเ ป้า หมายตามพั น ธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้น
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รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย : URM 7 มีจํานวน 10 คนดังนี้
ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

สังกัด

รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายคมสัน ตันติชูเกียรติ

ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ปริญญา บรรณเภสัช

หัวหน้างาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.รัตนา จักกะพาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ศิริพร เลิศไพศาลวงศ์

หัวหน้าภาค คณะนิเทศศาสตร์
อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์

นางสาวสุชาวดี ประสพเนตร

นักวิชาการอุดมศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวอนันตา โพธิ์รัง

รองคณบดี คณะบริหารธุกิจ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์

หัวหน้าภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย : URM 8 มีจํานวน 15 คนดังนี้
ชื่อ-สกุล
นายไกรสร เมฆขจรวงษ์

ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษาบริหารระดับต้น
วิทยาลัยพัฒนามหานคร
คณบดี สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

สังกัด
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย

นักบริหารความเสี่ยง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญพิเศษ
วิทยาลัยพัฒนามหานคร
หัวหน้างานบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ช่วยอธิการบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายประเสริฐ ผลามิตร

นักวิชาการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางพรรณี โศจิธรรมพร

เลขานุการคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวรมยุ์ชลี อมรทรัพย์กุล

อาจารย์ประจํา ฝ่ายแผนงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รศ.รัตนา จักกะพาก

หัวหน้าภาค คณะนิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสมศักดิ์ ผลภักดี

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รศ.ดร.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา

หัวหน้าภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.สุรสิทธ์ ขวัญบุญบําเพ็ญ

ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
นางสาวณัฐชารัศม์ อํานวยเกียรติ
ดร.ธิติรัตน์ วิศาลเวทย์
นางน้องนุช ภูมิสนธิ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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วิทยาศาสตร์
นางสาวสุรีย์ มาเกิด
ผศ.ดร.ไสว ฟักขาว

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา/รักษาการหัวหน้า
ฝ่ายแผนงาน
ผู้อํานวยการบัณทิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาและดูงาน หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย URM สัญจร ครั้งที่ 1 มี
จํานวน 15 คนดังนี้
ชื่อ-สกุล
นายเกรียงไกร ใจโส

ตําแหน่ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน

สังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.คุณากร ไวยวุฒิ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์

ผู้อํานวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม

ที่ปรึกษาอธิการบดี คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นางน้องนุช ภูมิสนธิ์

หัวหน้างานบริหารจัดการความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางน้ําอ้อย ชินวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.เผด็จ เผ่าละออ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายพรนริน พูลภิรมย์

บุคลากรปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รศ.ดร.สุพล อนันตา

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ (Curriculum Management for Academics Excellence
: CMAE)
สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสําคัญของการบริหารหลักสูตรสู่
ความเป็นเลิศ มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่อดําเนินพันธกิจตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาวฯ ในการผลิตหลักสูตรการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการ ในการบริหารหลักสูตร
เพื่อให้เกิดคุณภาพ ตอบสนองต่อพันธกิจของทั้งคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
ประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต และ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในด้าน
วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของบุคลากร และเพื่อมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา
เนื้อหาหลักสูตร
เนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยสาระสําคัญได้แก่ หลักคิดและแนวทาง
ปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2558 การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรยุคใหม่ IQA, CUPTQA, AUNQAการบูรณา
การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางเกณฑ์ TQF และ EdPEx และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
โดยใช้กรณีศึกษา (case study) การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
1. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารวิชาการ ในการบริหารหลักสูตร ตาม
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยสอดคล้องกับนโยบายปรัชญาอุดมศึกษา และกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
2. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาพ.ศ. 2558 ใน
บริบทของอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานระดับชาติและสากล และเรื่องการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรแนว
ใหม่ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
1) ศาสตราจารย์ นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
2) รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร
3) รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุตมิ าสกุล
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เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรก จึงได้มกี ารกําหนดดําเนินการจัดอบรมขึ้น 2 รุ่น ดังนี้
รุ่น
CMAE1
CMAE2

วัน เดือน ปี
10-11 มีนาคม 2559
11-12 กรกฎาคม 2559

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ
30 คน
14 คน

รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรการบริหารหลักสูตรสูค่ วามเป็นเลิศ : CMAE 1 มีจํานวน 30 คนดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

สังกัด

รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จารุพงษ์ บรรเทา

ผู้ช่วยคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.ตุลยพงษ์ ตุลยพิทักษ์

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

รองคณบดี คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวธิติมา แก้วมณี

รองคณบดี โรงเรียนการเรือน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์
ผศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นางสาวปลื้มใจ ไพจิตร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.ปะการัง คําไกร

อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

หัวหน้าภาควิชา คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.วรางคณา จิตตชุ่ม

อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.วสุ อุดมเพทายกุล

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์

ประธานหลักสูตรปริญญาตรี
สาขากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ. วิไลลักษณ์ ขวัญยืน

อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ศิโรช จิตต์สุรงค์

คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.สมบัติ ลีลาเกียรติไพบูลย์

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายสุทัน มุมแดง

รองผู้อํานวยการ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.สุนิสา ช่อแก้ว

อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.สุภาพร ลักษมีธนสาร

อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร.สุรชัย เทียนขาว

ผู้ช่วยคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รศ.ดร.สุรพล วีระศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม
ผศ.ดร.อังคณา ทองพูนพัฒนศร
ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ : CMAE 2 มีจํานวน 14 คนดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

สังกัด

อ.ทพญ.ฉวีวรรณ ชื่นชูผล

อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.ชัยชาญ โชติถนอม

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล

ผู้อํานวยการ สํานักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.บรรลือ ขอรวมเดช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ํา
อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สํานักวิชาการ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.ประจวบ ฉายบุ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ดร.ศศิธร จันทมฤก
รศ. ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.สุรชัย สานติสุขรัตน์

ผู้ช่วยรองอธิการบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

นางเสาร์คํา เมืองแก้ว

รองผู้อํานวยการ สํานักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.ดร.อรุณี สําเภาทอง

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
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หลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย
หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” เป็นหลักสูตรออกแบบมาสําหรับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงของการดําเนินงาน และการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจขัดกับ
กฎหมายตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน
เนื้อหาหลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมถึงการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานในภาคมหาชนความ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายมหาชนที่ส่งผลกระทบต่องานบริหารมหาวิทยาลัยระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกับ
ประเด็นปัญหาทางกฎหมาย และการตรวจสอบประเมินผลมหาวิทยาลัย การเงิน ระบบงบประมาณ
ผลที่ได้รับ
ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยควรทราบ เพื่อการ
การดําเนินงานการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อํานาจหน้าที่ และความรับผิดทาง
กฎหมาย รวมทั้ ง กฎหมายต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สามารถนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น แนวทางในการบริ ห ารและพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร
นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กลุ
เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรก จึงได้มีการกําหนดดําเนินการจัดอบรมขึ้น 2 รุ่น ดังนี้
รุ่น
LAW1
LAW2

วัน เดือน ปี
23-24 มิถุนายน 2559
1-2 กันยายน 2559

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ
32 คน
31 คน
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รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย : LAW 1 มีจํานวน 32 คนดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

สังกัด

ผศ.ดร.กรุณา เชิดจิระพงษ์

ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รศ.ดร.กําพล ปัญญาโกเมศ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร.นพ.จรูญศักดิ์ นวลแจ่ม

หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์/รองผู้อํานวยการวชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ

ผู้อํานวยการ สํานักบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ธีรพันธ์ ชัยมงคลโรจน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางนวกมล จีราคม

นิติกรชํานาญการและหัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.นพ.บูรพา กาญจนบัตร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ เลขานุการสภาสถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นายพงศนาถ เปรมภิภัสสร

นิสิตปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ผศ.ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางวราภรณ์ อชานนท์

ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิท์ อง

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ผศ.ดร.ศรีสวคนธ์ แดงสอาด

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผศ.ดร.สมคิด อมรสมานกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม

คณบดี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสุภารัตน์ มูลศรี

ผู้อํานวยการ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ

ผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย : LAW 2 มีจํานวน 31 คนดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา

ตําแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวกุลปราณี ศรีใย

ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

พลเอกจิระ โกมุทพงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ผศ. ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส

รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผศ.ดร.ฐาปกรณ์ แก้วเงิน

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด

รองกรรมการผู้จัดการ สํานักงานประสานรัฐกิจ

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

นายณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร

อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นายถนัด บุญชัย

รองอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ

ผู้อํานวยการกอง/รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายเทพนม สุวรรณเกิด

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

นายธนภูมิ มาประเสริฐ

นิติกร สํานักงานมหาวิทยาลัย กองกฎหมาย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รศ.ดร.ธีระศักดิ์ ดํารงรุ่งเรือง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก

รองคณบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี คณะวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายปกรณ์ มงคลประสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายนิติการ สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นายประยุทธ์ โอภาโส

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.พินิจ เทพสาธร

บุคลากรชํานาญการ คณะแพทยศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสภาพกายภาพและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายมงคล ลีนิน

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานนิติการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผศ.ลิขิต อมาตยคง

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายธาตรี มหันตรัตน์

สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ผศ.ศศิกร สุรมณี

รองอธิการบดี สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์

คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณวุฒิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รศ.ดร.สิงหเดช แตงจวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ คณะ
ศิลปศาสตร์

นางสาวสุวิมล แมตสอง

รักษาการผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.อารีย์ วชิรวราการ

นายกสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล

กรรมการสภาวิชาการ สาขาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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หลักสูตรตามความต้องการของ
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะแห่ง
(Custom Design Program)
1) หลักสูตรพัฒนาบุคลากร สจล. สู่ความเป็นเลิศ
2) หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
3) หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ความรับผิดชอบร่วมระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์
4) หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสจล. สู่ความเป็นเลิศ (KMITL Talent Management for Excellence)
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ได้จัดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะร่วมกันสร้างและพัฒนาบุคลากร สจล. สู่
ความเป็นเลิศขึ้น ตามแนวทางขั้นที่ 1 Good Governance & Management “การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการ
บริหารที่ดี” ฎงบรรจุ
ซึ่
รายละเอียดไว้ในนโยบายและแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามบันไดสู่เป้าหมาย 5 ขั้น ของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งมีประเด็นการสร้างผู้นํารุ่นใหม่ที่มีธรรมาภิบาลมีความเฉพาะทั้งด้านการ
บริหาร วิชาการ และ คุณธรรม สร้างหลักสูตรผู้นําและการพัฒนาเฉพาะตัว (Leadership

and

Individual

Development Programs, LDP & IDP) จึงเกิดโครงการหลักสูตร พัฒนาบุคลากร สจล. สู่ความเป็นเลิศ (KMITL Talent
Management for Excellence) ขึ้นเพื่อเป้าหมายการเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพสูงต่อการพัฒนาสู่
การเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยใช้สมรรถนะของบุคลากรในองค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมุ่งสู่
มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)
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ผู้ เ ข้ า ร่ ว มหลั ก สู ต รประกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย และคณะ คณะกรรมการวิ ช าการ
คณะกรรมการประจําคณะ กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ ผู้บริหารระดับกลาง
ที่มีเกณฑ์ในการตัดสิน คือ มีอายุระหว่าง 30-45 ปี มีความสามารถด้านภาษา เคยอยู่ทํางานด้านบริหารอย่างน้อย 2 ปี มี
ใจรักการพัฒนาตนเองและทํางานเป็นทีม สามารถเข้าโครงการได้ตลอดการอบรม
ระยะเวลาดําเนินการ 8 เดือน (ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2559)
ผลการอบรม
 เกี่ยวกับผู้เข้าอบรม
ข้อมูลผู้เข้าอบรม จากการคัดกรองผู้ทผี่ ่านเกณฑ์คัดเลือกจํานวน 70 คน จากบุคลากรสายวิชาการจํานวน 1,047
คน และ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง โครงการได้คัดผู้เข้าอบรม 70 คน ตามสัดส่วนจํานวนบุคลากรของแต่
ละส่วนงานวิชาการ และเมื่อเริม่ โครงการ มีผู้เข้าร่วมอบรมที่สมัครใจเข้าร่วมตลอดโครงการ มาจากคณะผู้บริหาร
สถาบัน และจาก 12 ส่วนงานวิชาการ ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถาบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์

11 คน
14 คนคน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 คนคน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

6 คน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 คน

คณะวิทยาศาสตร์
5 คน
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตฯ 3 คน

วิทยาเขตชุมพรฯ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ

คณะบริหารและการจัดการ 2 คน

3 คน

2 คน

4 คน
3 คน

- จากจํานวนผู้เข้าอบรม 70 คน ส่วนใหญ่เพศชาย 47 คน (67%) หญิง 23 คน (33%) ส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่ง
“ผศ.” จํานวน 33 คน (47%) “อาจารย์” จํานวน 31 คน (44%) “รศ.” จํานวน 5 คน (7%) และ “ศ.” จํานวน 1
คน (1%)
- การเข้าชั้นเรียน ในจํานวนเวลาอบรมรวมทั้งหมด 55 ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วมอบรมครบทุกครั้ง จํานวน 11 คน (16%)
และมีผู้เข้ารับการอบรมจํานวนครั้งเกินกว่า 60 % จํานวน 42 คน (60%) ดังนั้น มีผู้ผ่านการประเมินเวลาเข้าร่วม
อบรมเป็นจํานวน 53 คน (76%)
 การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดการอบรมนั้น นอกจากรูปแบบการฟังบรรยายจากวิทยากรทัง้ 21 ท่านแล้ว ยังมี
แบบฝึกหัดนอกชั้นเรียนจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
 ชุดคําถาม เพื่อฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์ บทบาทและประเมินศักยภาพตนเองเบื้องต้น ในช่วงเริ่มสัปดาห์
แรกของการอบรม (31 พ.ค.-1 มิ.ย.) โดยรูปแบบคําถามปลายเปิดรวม 3 คําถาม มีผู้เข้าอบรมตอบกลับ
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จํานวน 19 คน จาก ผู้บริหารสถาบัน, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะ
วิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 แบบฝึกหัดวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลผ่านการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย

ผ่านสถานการณ์จาํ ลอง

จากการ

บรรยายโดย รศ.มานิตย์ จุมปา วันที่ 21 มิถนุ ายน 2559 หัวข้อ “บริบทและความสําคัญของกฎหมาย สําหรับ
ผู้บริหาร” แบบฝึกหัดนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม ตอบคําถามทั้งสิน้ 19 คน มีผทู้ ําแบบฝึกหัด จํานวน 2 คนทีไ่ ด้รับ
80 คะแนน จากการประเมินคําตอบโดย รศ.มานิตย์ จุมปา คือ อ.ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศลิ ป์ และ ผศ.ดร.นภัส
รพี เหลืองสกุล
 การประเมินวิทยากรโดยผู้เข้าอบรม
ช่วงที่ 1 General Training ผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน 81 ท่าน ผลการประเมินในส่วนที่ 1 พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มากค่อนมากที่สุด (4.5)
ส่วนที่ 2 Special Training ผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน 70 ท่าน ผลการประเมินในส่วนที่ 2 พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มากค่อนมากที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอการจัดทําโครงการ
ผู้เข้าอบรม จํานวน 31 คน จัดทําข้อเสนอโครงการเพื่อตอบความท้าทายจากโจทย์ที่ตั้งขึ้น จากข้อมูลที่ได้เรียนรู้ตลอด
การอบรม ผนวกกับการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละคน ทํางานเป็นทีม วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน
และของประเทศ สามารถแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม 7 โครงการ ประกอบด้วย
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อผู้ประกอบการใหม่ สจล. (KMITL Startup Ecosystem)
2. เยาวฑูตเพื่อการสื่อสารสัมพันธ์พระจอมเกล้าลาดกระบัง (Young KMITL Ambassador - YOKA)
3. No Bag Battle
4. Sky Living Museum
5. เพิ่มทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและบุคลากรในสถาบันเพื่อความเป็นนานาชาติ
6. ระบบสารสนเทศต้นแบบเพื่อการบริหารองค์กรแบบครบวงจร (Pilot Information System for Total
Organization Management)
7. การจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ กรณีศึกษาโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ (Mega project) กรณีศึกษาของสจล.

61

62

หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา : กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
สถาบันคลังสมองของชาติ จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย : กลุ่ม
มหาวิทยาลัยภาคเหนือ” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์เกี่ยวกับการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจน เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ในวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรมอิมพีเรียล
แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี จํานวนทั้งสิ้น 47 ท่าน ประกอบด้วย นายกสภา/อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจาก
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจํา และจากผู้บริหาร อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย์ รองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยภาคเหนือดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 33 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 คน
มหาวิทยาลัยพายัพ 7 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 4 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 1 คน
ผลลัพท์ที่ได้จากการดําเนินงาน จากการดําเนินงานครั้ง
นี้ถื อ ว่าเป็ นครั้ง ที่ 2 (ครั้ง แรกเมื่อ ปี 2556) และครั้ งนี้ ไ ด้ รับการ
ติดต่อเพราะผู้เข้าร่วมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ชุด
ใหม่) ยังไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ จึงมีการ
ปรั บ กระบวนการเพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ผลจากการ
ดําเนินงาน 2 วัน และผลการประเมินโดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม
จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 43 คน พบว่ า หลั ง การอบรมผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมมี
ความรู้ค วามเข้ าใจเพิ่ ม ขึ้ น และผู้เข้ าร่ วมได้รั บ ประโยชน์ ห ากมี
บรรยายต่อเนื่องจากหัวข้อบทบาทของกรรมการสภาฯ จะทําให้เกิด
ความต่อเนื่องในเนื้อหา
นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดอบรมครั้งต่อไป คือ ต้องการเวลาในการทํากรณีศึกษาเพิ่มเติม
และสามารถต่อยอดการอบรมใหม่ในเรื่องกําหนดดัชนีชี้วัดการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย
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หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาความรับผิดชอบร่วมระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สัมมนาเรื่อง “ธรร
มาภิ บ าลเพื่ อ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย : ความรั บผิ ด ชอบร่ วมระหว่ างผู้ บ ริ ห ารและคณาจารย์ ” ขึ้ น เพื่ อ เป็ น เวที
แลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์เกี่ยวกับการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจน เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างกัน ทําให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกันในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการที่ดีต่อไป เพื่อมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา
โดยงานสัมมนาดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมจํานวน 38 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้แทน
คณาจารย์ (ประธาน/กรรมการสภาคณาจารย์) และในงานนี้ สกอ. ดําเนินโครงการคัดเลือกผู้เข้าอบรมเพื่อให้เหมาะสม
ที่สุดและให้งบประมาณแก่ผู้อบรมคนละ 15,000 บาท และผู้เข้าร่วมจ่ายสมทบท่านละ 10,000 บาท สามารถแยก
ประเภทผู้เข้าร่วมดังนี้
กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ
4 ท่าน
กลุ่มมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ
11 ท่าน
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ
16 ท่าน
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
4 ท่าน
กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
1 ท่าน
กลุ่มวิทยาลัยและสถาบันฯ
2 ท่าน
กลุ่มอื่นๆ
0 ท่าน
รายละเอียดของหัวข้อสัมมนามีการปรับเปลี่ยนจากเดิม เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมี
หัวข้อใหม่คือ Conflict Management โดย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
จากผลสรุปของแบบสอบถามประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมทั้ง 38 คน พบว่า อยู่ในระดับดีเยี่มในแต่
ละวิทยากร
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หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา โดยมีการแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในประเทศและส่วนที่
2 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในการดําเนินงานส่วนที่ 1 ได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์เกี่ยวกับการกํากับดูแล
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจน เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ทําให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทํางาน
ร่วมกันในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีต่อไป เพื่อมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา มีการจัดงานสัมมนา
ในวันศุกร์ที่ 23 และวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วม
จํานวน 56 คน ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้แทนคณาจารย์ (ประธาน/
กรรมการสภาคณาจารย์)

การดําเนินงานในส่วนที่

2 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ สําหรับกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ได้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่ดีในการสร้างวัฒธรรมคุณภาพ สร้างการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และงานวิชาการเพื่อสังคมระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยของ
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนามหาวิทยาลัย/คณะ ระหว่างวันอังคารที่
8 - วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งสถานที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการ 3 แห่งคือ
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1. Kyushu Institute of Technology (KyuTech) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ด้านการ
จัดการเรียนการสอนในบริบทที่ท้าทายในปัจจุบัน และการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และร่วมหารือใน
เรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆ ซึ่งอาจจะนํามาซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ เป็น
ต้น
 Kyushu Institute of Technology เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูง ทั้งที่มีบุคลากรน้อย มี
การเชื่อมโยงหน่วยงานธุรกิจและมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม การจัดการหลักสูตรมีความ
สอดคล้องกับด้านกลยุทธ์ได้ดี
 การทําวิจัยคํานึงถึงการใช้ประโยชน์เป็นหลักเน้นการปฏิบัติ โดยเฉพาะการนําไปใช้กับบริษัทใน
ประเทศญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ซึ่งเห็นได้ชัดว่ารู้จริง ทําจริง และนําไปใช้ได้จริง
รวมทั้งหาก นักศึกษาของ KyuTech มีพื้นความรู้ที่ดีย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้ดี
 ด้านการวิจัย สามารถนําแนวคิดด้านการวิจัยของ KyuTech ซึ่งเป็นการทําวิจัยให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ
 ด้าน Social Engagement : พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม การทํางาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายนอกและมหาวิทยาลัย สามารถตอบโจทย์ได้ซึ่งกันและกัน มีการ
พัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมต่างๆ และสามารถนําไปใช้ได้
2. Oita University ตั้งอยู่ที่จังหวัดโออิตะ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้าน
การวิจัยและการทํางานร่วมกับชุมชนในระดับท้องถิ่น และในระดับประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
จํานวนนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น และนับเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมที่สําคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งทางมหาวิทยาลัย ได้ให้ความสําคัญกับความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ
ทางด้านสังคม มนุษยวิทยา ผ่านทางด้านการศึกษา
รวมทั้งได้เยี่ยมชมห้องสมุดเป็นศูนย์กลางความรู้คู่ชุมชน สามารถเปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปเข้า
มาใช้บริการได้โดยไม่คิดค่าบริการ และค่าสมาชิก ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถยืมหนังสือได้ครั้งละ 5 เล่ม
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ บรรยากาศในห้องสมุดเหมาะแก่การอ่านหนังสือ และทํางานระหว่างนักศึกษา
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยโออิตะมีวารสารประมาณ 500 ฉบับเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ นอกจากนี้
ยังมีหนังสือที่เป็นแหล่งอ้างอิงให้กับนักศึกษามากมาย หนังสือสําหรับเด็ก นอกจากนี้ห้องสมุดมีบทบาท
สําคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนประชาชน
ทั่วไป
3. OVOP (One Village, One Product) โดยผู้ก่อตั้ง Dr. Morihiko Hiramatsu
แนวคิดของ OVOP คล้ายคลึงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของไทย ความเป็นมาเริ่มจาก เมื่อ 50 ปีที่แล้วญี่ปุ่นสู่
การพัฒนาประเทศ และการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น ในทางกลับกันประชาชนท้องถิ่นก็มี
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การทิ้งถิ่นเพื่อเข้ามาทํางานในเมืองมากขึ้นเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ประชาชนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงรวมตัว
กันเพื่อทําประโยชน์ให้แก่ชุมชนของตนเองโดยการสร้างงานให้กับท้องถิ่นโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล
ด้วยเหตุนี้ Mr. Morihiko Hiramatsu, Ph.D เห็นความเคลื่อนไหวนี้ จึงได้ให้การสนับสนุน และผลักดันให้
หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือ จึงเกิดเป็น OVOP ขึ้น
วิสัยทัศน์และพันธกิจ คือ การสร้างสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ ขึ้นมา โดยใช้ผลผลิตท้องถิ่น และ
พัฒนาสู่ระดับโลก เป้าหมายหลักคือ ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ สินค้าหลักคือ สินค้าเกษตร หัตถกรรม และการ
ท่องเที่ยว ดังนั้น OVOP ไม่ได้เน้นการทําธุรกิจ แต่เป็นการเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความกระตือรือร้นให้เกิดการ
ทํางานเพื่อชุมชน และพึ่งพาตนเองได้
Kyushu Institute of Technology (KyuTech)

69

70

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ
(CMU Talent Management for Excellence)
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศขึ้น ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 : การ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในตัวชี้วัด 2. ระบบการบริหารบุคคลแบบมุ่งผลลัพท์ที่ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
บรรจุรายละเอียดไว้ในนโยบายและแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ
ที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 และมีมาตรการในการดําเนินการ คือ การสร้างกลไกการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบในเชิงรุกตามศักยภาพของตนเอง และตามความต้องการของหน่วยงาน
ดังนั้น จึงเกิดโครงการหลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ
(CMU Talent Management for Excellence) ขึ้นเพื่อเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงสู่การเป็น
องค์ กรที่ มีผ ลสัมฤทธิ์ สูง โดยใช้สมรรถนะของบุค ลากรในองค์กรในการขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์มหาวิ ทยาลัย มุ่งสู่
มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ดังแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.
2555 – 2559) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ ไว้ ดังนี้ “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการในระดับ สากล ในคุณภาพบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและ มีการ
บริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพัฒนา ตนเองได้อย่างยั่งยืน”
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารระดับสูง รองอธิการบดี คณบดี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 50 คน
วันเวลา สถานที่สัมมนา
17-18 พฤศจิกายน 2559

Day 1 - 2

โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

24-25 พฤศจิกายน 2559

Day 3 - 4

ศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกําเนิดวิทย์ และ
มหาวิทยาลัยบ้านนอก (บ้านจํารุง) ณ จังหวัดระยอง

1-2 ธันวาคม 2559

Day 5 - 6

โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
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ภายใต้การดําเนินงานของหลักสูตรนี้ ไม่เพียงแต่เน้นทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่ต้องนําไปสู่ความเป็นเลิศ
ภายใต้รายได้ที่เพียงพอ สามารถคืนกําไรสู่สังคมเพื่อยกระดับบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และเทคโนโลยีที่พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ มาเป็นพลังใน
การขับเคลื่อนการพัฒนา และการปฏิรูป
อุดมศึกษา จึงได้ร่วมกันจัดการศึกษาดูงาน
ภายใต้โครงการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สู่ความเป็นเลิศ (CMU Talent
Management for Excellence) ในวันที่
24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ จ. ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยมาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แนวคิด รูปแบบการบริหาร และการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ และเสริมสร้างสัมพันธภาพและ
เครือข่ายความร่วมมือในระหว่างกัน โดยมุ่งหวังจะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพผู้บริหารระดับสูง
ของมหาวิทยาลัยในการปรับตัวก้าวสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ การได้เข้าไปเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงาน
ทั้งสองแห่งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยที่ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ใน
อนาคตได้ต่อไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจํานวน 50 คน
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เอกสารเผยแพร่ โดยการจัดการความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยในลักษณะของจดหมายข่าว
จดหมายข่าวธรรมาภิบาล
แนะนํานายกสภามหาวิทยาลัย
กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล
กิจกรรมส่งเสริมภารกิจมหาวิทยาลัย

ข่าวอุดมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 7.1
(มกราคม-มิถุนายน) 2559

แนะนํานายกสภามหาวิทยาลัย
กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล

กิจกรรมส่งเสริมภารกิจมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.อํานวย ยศสุข
นายกสภามหาวิทยาลัยแม้โจ้
ประมวลผลหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (ตอนที่ 1 /2)
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
“เล่าสู่กันฟังของกิจกรรมการเรียนการสอน “
กิจกรรมส่งเสริมอาสาสมัครในอุดมศึกษา
“การบริหารจัดการอาสาสมัครและนักวิชาการเพื่อสังคมในประเทศญี่ปุ่น”
รวมพลังก้าวสู่ธรรมาภิบาล
หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

นายวิชัย ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
“ยุทธศาสตร์และแนวทางการดําเนินงานของ สถาบันคลังสมองของชาติ
2559-2563”
“ศึกษาดูงาน….ธรรมาภิบาลสัมพันธ์ 2559”
“การประเมินกับการบริหารจัดการทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย”
“งานวิชาการเพื่อสังคม Socially-engaged Scholarship”
“อุดมศึกษากับภารกิจที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม”
หลักสูตร“กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย”

ฉบับที่ 7.2
(กรกฎาคม–ธันวาคม) 2559
หนังสือเล่มเล็ก
 ศาลปกครองกับคดีพิพาทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
 กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา
 ประมวลผลหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา UGP
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หลักสูตรนักวิชาการเพื่อสังคมระยะสั้น (SeS In-house Training)
หลักสูตรนักวิชาการเพื่อสังคม ระยะสั้น (SeS In-house Training) เป็นหลักสูตรที่เริ่มดําเนินการในปี
2558 หลังจากที่มีการเปิดหลักสูตรนักวิชาการเพื่อสังคม รุ่นที่ 3 ในปี 2558 โดยผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 3 ซึ่งเป็น
ผู้บริหารและนักวิจัยมีความต้องการให้สถาบันคลังสมองของชาติ ช่วยจัดอบรมในลักษณะดังกล่าวให้กับนักวิจัย
อาจารย์ในสถาบันของตนเป็นจํานวนมาก จึงได้มีการออกแบบเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบของ Inhouse Training เฉพาะกลุ่มตามความพร้อมและความสนใจทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีเนื้อหา
และระยะเวลากระชับกว่าหลักสูตรนักวิชาเพื่อสังคมในรูปแบบปกติซึ่งใช้เวลาอบรมในส่วนที่ 1 แนวคิดและ
เครื่องมือการทํางานวิชาการเพื่อสังคม รวมถึงการตั้งโจทย์และการเขียนข้อเสนอโครงการ ระยะเวลา 5 วัน และ
ในส่ วนที่ 2 การวิ เ คราะห์ / สั ง เคราะห์ ผ ลงานวิ ช าการเพื่ อ สั ง คม และการเขี ย นบทความวิ ช าการเพื่ อ สั ง คม
ระยะเวลา 5 วัน รวมเวลา 10 วัน ในการอบรม
วัตถุประสงค์
พัฒนาและสร้างนักวิชาการเพื่อสังคมผ่านภารกิจการวิจัย/พัฒนา และบริการวิชาการ โดยการหนุนเสริม
กลไกหรือระบบเดิมที่มหาวิทยาลัยดําเนินการอยู่ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
ผลที่ได้รับ
 รูปแบบ “การพัฒนานักวิชาการเพื่อสังคมแบบครบวงจร” ในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อปี
2558 ได้มีการขยายตัวทั้งจํานวนมหาวิทยาลัยจาก 5 มหาวิทยาลัย เป็น 12 มหาวิทยาลัยในปี 2559 มี
นักวิจัยที่ได้รับการอบรมกว่า 300 คน โดยรูปแบบที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องและหนุนเสริมระบบ/กลไก
สนับสนุนการวิจัยแบบปกติของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของ On the job training ตลอดเส้นทางของ
การวิจัยตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยเป็นการทํางานประสานภารกิจกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย สถาบันคลังสมอง
ของชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 มีผลงานวิชาการเพื่อสังคมประเภทบทความเพิ่มขึ้น โดยร่างบทความของผู้เขียนที่ผ่านการอบรมของ
สถาบันฯ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แล้ว จํานวน ... บทความ
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สถาบันคลังสมองของชาติ

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



มหาวิทยาลัย

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

กิจกรรม
“การถอดบทเรียนการทํางานวิชาการเพื่อสังคม”
ระยะเวลา 1 วัน

สถาบันคลังสมองของชาติ
Knowledge Network Institute of Thailand

กิจกรรมที่ดําเนินการ
รูปแบบการอบรม การบรรยายและ Workshop ในห้วข้อต่างๆ ดังนี้
1. หัวข้อ “แนวคิดและเครื่องมือการทํางานวิชาการเพื่อสังคม รวมถึงการตั้งโจทย์และการเขียนข้อเสนอ
โครงการ” ใช้ระยะเวลา 3 วัน รูปแบบเป็นการบรรยาย การ workshop ในห้องประชุม และลงพื้นที่
2. หัวข้อ “การวิเคราะห์/สังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคม และการเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม”
ระยะเวลา 2 วัน รูปแบบเป็นการบรรยายและการ การ workshop ในห้องประชุม กรณีศึกษา และ
โครงการวิจัยของผู้เข้าร่วม
3. หัวข้อ “การเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม” ระยะเวลา 2 วัน รูปแบบเป็นการบรรยายและการ
workshop ในห้องประชุมจากกรณีศึกษา และโครงการวิจัยของผู้เข้าร่วม
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จํานวนการอบรมเชิงปฏิบตั ิการแบบ In-house training ในปี 2559
วันที่
25-26 พฤษภาคม 2559
20-22 มิถุนายน 2559

หัวข้อ
หลักการและวิธีการทํางานวิชาการเพื่อสังคม
หลักสูตรนักวิชาเพื่อสังคม ระยะสั้น

28-29 กรกฎาคม 2559
14-15 กรกฎาคม 2559
1-2 สิงหาคม 2559

การพัฒนาบทความวิชาการเพื่อสังคม
การพัฒนาบทความวิชาการเพื่อสังคม
การพัฒนาบทความวิชาการเพื่อสังคม

8 สิงหาคม 2559

การเพิ่มขีดความสามารถเสริมทักษะนักวิจัย และ
นักจัดการวิจัยเชิงพื้นที่”
การวิเคราะห์/สังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคม
แนวคิดและเครื่องมือการทํางานวิชาการเพื่อสังคม
รวมถึงการตั้งโจทย์และการเขียนข้อเสนอโครงการ
การพัฒนาบทความวิชาการเพื่อสังคม
หลักการและวิธีการทํางานวิชาการเพื่อสังคม
การตั้งโจทย์และการเขียนข้อเสนอโครงการ

24-25 สิงหาคม 2559
29-30 สิงหาคม 2559
27-28 กันยายน 2559
4 ตุลาคม 2559
26 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัย
มรภ.อุดรธานี
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
มทร.สุวรรณภูมิ
มรภ.นครราชสีมา
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มรภ.นครปฐม

ผู้เข้าร่วม (คน)
40
40
45
40
40
80

มรภ.พระนคร
มรภ.พระนคร

40
40

ม.มหาสารคาม
มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

40
40
40
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การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
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หลักสูตรผู้นําเพื่อกาเปลี่ยนแปลงรุ่น 6 (DFC 6)
หลักสูตร ผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่น 6 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2559 รวมเวลา
ในหลักสูตรประมาณ 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเพิ่มทักษะ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
คณะ/มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เทียบเคียงมาตรฐานสากล ทั้งด้านบริหารจัดการและพันธกิจ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ด้วยกันเองและกับผู้บริหารในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อความเป็นนานาชาติของคณะและมหาวิทยาลัยของไทย
หลักสูตร DFC 6 มีผู้เข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น 14 คน จาก 9 มหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคล
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทที่สําคัญของผู้บริหารในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย และสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะในประเด็นสําคัญต่างๆ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงสถาบันให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เทียบเคียงมาตรฐานสากล ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการสถาบันกับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับผูบ้ ริหารในประเทศ
ออสเตรเลีย เพื่อเสริมสร้างความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยของไทย
ผลที่ได้รับ
1.

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงในคณะและส่วนงานที่
ตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการในพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการบริหารบุคลากร และการเงิน
ตลอดจนได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการบริหารงาน เช่น เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนายุทธศาสตร์
การสร้างการมีส่วนร่วม จริยธรรมในการบริหารงานและเทคนิคในการนําการประชุม เป็นต้น และได้
แลกเปลี่ยนทั้งกับวิทยากร coach และกับผู้เข้าร่วมหลักสูตรด้วยกันเองเกิดความสนิทสนมและคุ้นเคยกัน
มากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือทางวิขาการต่อไป

2.

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีจากกรณีศึกษามหาวิทยาลัยที่ประสบความสําเร็จทั้งในด้านการเรียน
การสอน การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ และการทํางานมหาวิทยาลัยกับสังคม ทั้งในประเทศไทย
และในประเทศออสเตรเลีย
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3.

โครงการปฎิบัติการ (Project Action Plan (PAP)) ของผู้เข้าร่วมหลักสูตร เป็น PAP ที่ลงลึก เกิดจาก
สถานะการณ์จริง อยู่ในวิสัยที่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรสามารถปฏิบัติเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้
4. ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะและเทคนิคในการบริหารงานและตนเองได้เป็นอย่างดี
ตามเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรคนหนึ่งที่กล่าวว่า “… จากการได้เข้าอบรมทําให้ทั้งรู้สึกสบายใจ…
เพราะการอบรมทําให้เรามีทิศทางการบริหารที่ชัดเจนขึ้น มีแนวทาง มีเครื่องมือต่างๆที่ช่วยในการ
บริหารงาน ตัดสินใจ ได้มีมุมมองที่รอบด้านขึ้นในการบริหาร …”

กิจกรรมที่ดําเนินการ
หลักสูตร DFC 6 ซึ่งเน้นประเด็น International Quality ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 : Learn & Share & Case Study ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 -11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊น
เซส ซึ่งประกอบด้วย 6 โมดูล คือ 1) Global Trends and University Profiling 2) Strategic Leadership for
International Quality 3) University Mission Enhancement4) HRM 5) Strategic Financing 6) Strategic
PAP Forum โดยได้เชิญวิทยากรทั้งจากประเทศไทยและประเทศเยอรมนี อาทิ ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน, Prof. Dr.-Ing
Rolf H. Jansen จาก RWTH Aachen University, ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา, ศ.นพ. สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล,
รศ. เกศินี วิฑูรชาติ และ ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง เป็นต้น รวมทั้งได้ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยนานาชาติแห่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ส่วนที่ 2 : ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในนครซิดนีย์ที่ประเทศออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2559 โดยได้
ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนานักศึกษา การทํางานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
ที่ University of Sydney, University of New South Wales, Macquarie University, Western Sydney
University, University of Technology Sydney และ University of Wollongong นอกจากนี้ ยังได้ไปศึกษาดู
งานที่ NSW Parliament อีกด้วย ในประเด็น Sustainable Sydney 2030
ส่วนที่ 3 : โครงการปฏิบัติการ (Project Action Plan : PAP)ได้จัดขึ้นในวันที่ 10-11 มีนาคม และ วันที่ 12-13
พฤษภาคม 2559 ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้นําเสนอ PAP 14 เรื่องโดยมี coach 3 ท่านให้คําแนะนําและข้อคิดเห็น คือ ศ.
นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และอาจารย์สุรพล ธรรมร่มดี ทั้งนี้ PAP ทั้ง 14 เรื่องมีทั้งที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินการวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร เช่น“การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” “การเพิ่มจํานวนงานวิจัยที่นําไปใช้
ประโยชน์ได้และมีศักยภาพในการเผยแพร่” “การขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัยระดับคณะวิชา” “กลยุทธ์ใน
การเพิ่มจํานวนนิสิตแลกเปลี่ยน in-bound และ out-bound” และ “การเพิ่มจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ตามแผนการศึกษา” เป็นต้น
สําหรับหัวข้อหรือประเด็นที่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร DFC 6 ต้องนําเสนอในรูปของ PAP นั้น สถาบันฯ ได้
กําหนดให้เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (University Profiling) ตามโครงการ U-Map ของกลุ่ม
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ประเทศยุโรป ซึ่งได้มีการรวบรวมและนําเสนอข้อมูลของแต่ละมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2004 ซึ่ง University profiling
คือข้อมูลที่นําเสนอข้อมูลจริง (Factual information) ของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 1) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอน (ประกอบด้วยตัวชี้วัดต่างๆ เช่น หลักสูตรที่เปิดสอน สาขาวิชาที่สอน ระดับปริญญา และค่าใช้จ่ยที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน) 2) ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา (เช่น จํานวนนักศึกษาทั้งแบบบางเวลา แบบปกติ และ
นักศึกษาผู้ใหญ่) 3) ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย (เช่น จํานวนนักศึกษาปริญญาเอกที่สําเร็จการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัย จํานวนบทความวิจัย หรือ จํานวนเอกสารวิชาการลักษณะอื่นๆ) 4) ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของ
มหาวิทยาลัยต่อพื้นที่/ภูมิภาค (เช่น จํานวนนักศึกษาปี 1 จากพื้นที่ จํานวนบัณฑิตที่จบและทํางานในพื้นที่) 5) ข้อมูล
การถ่ายทอดเทคโนดลยีและความรู้ต่อสังคม (เช่น กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รายได้จากการถ่ายทอดความรู้
สิทธิบัตร) และ 6) ข้อมูลที่แสดงความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย (เช่น จํานวนนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ
จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน เป็นต้น)
รายชื่อวิทยากร
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

หัวหน้ากลุ่มวิจัยการผลิตและขึน้ รูปพอลิเมอร์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร/ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง

ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

Prof. Dr.-Ing. Rolf H. Jansen

RWTH Aachen University (Germany), International Academy,
Representative South East Asia

นอกจากนั้น หลักสูตรนี้ยังได้รับเกียรติจาก Keynote Speaker หลายท่านที่มีความรู้ความเข้าใจในบริบท
อุดมศึกษา มาบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตรในแต่ละรุ่นอีกด้วย
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รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ชื่อ - สกุล
1. ดร.กนกกานต์

วีระกุล

ตําแหน่ง

สังกัด

คณบดีโรงเรียนการเรือน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย

คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3. ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์

คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4. ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บัณฑิตวิทยาลัย
5. ผศ.ดร.ดวงฤทัย ธํารงโชติ

คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

6. อาจารย์นิติ วิทยาวิโรจน์

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7. ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน

8. รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

วิทยาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. ผศ.ดร.พุทธพล ทองอินทร์คํา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
10. คุณลลิล กลิ่นสมิทธิ์

หัวหน้าสํานักงานคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

11. ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์

คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุข
ศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

12. ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

13. ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

14. ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปต์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม (Socially-engaged Pedagogy)
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม (Sociallyengaged Pedagogy) ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค ถนนราช
ปรารภ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การออกแบบและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคมจากกรณีศึกษาและรูปธรรมที่เกิดขึ้นจริง
ทีเป็นการจัดการเรียนสอนที่นํานักศึกษาในรายวิชา/หลักสูตรลงชุมชน พื้นที่ ซึ่งเป็นการออกแบบการเรียนการสอนที่
ให้ประสบการณ์และทักษะต่างๆ เช่น การทํางานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แก่นักศึกษาใน
การทํางานและการใช้ชิวิตจริง และยังส่งผลต่อการเรียนรู้ ผลลัพธ์ทางการศึกษา (Learning outcome) ของนิสิต
นักศึกษารวมั้งอาจารย์ผู้สอนอีกด้วย ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยมีนโยบาย รูปแบบการจัดหลักสูตร การออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไป
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การออกแบบและการวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม
ผลที่ได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจหลักการและได้เห็นตัวอย่างวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคมที่สามารถ
นําไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา ของตนเองได้
2. สถาบันฯ ได้นําแนวคิดและข้อมูลจากการสัมมนาดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดเพื่อจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม ที่จัดขึ้นในปี 2560
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รูปแบบกาารสัมมนา

การบรรยายแแนวคิดหลักกาาร และการแลกเปลี่ยนประะสบการณ์การจัดการเรียนนการสอนที่ผกพั
กู นกับสังคม
ร ชา และรระดับนโยบายยการจัดการเรีรียนการสอนรระดับคณะ
ในระดับรายวิ
รายชื่อวิทยากร
ท

1. ศ.นพ.วิจารณ์
จ
พานิช

นายยกสภามหาวิทยาลั
ท ยมหิดล

2. รศ.ดร.สิริวิ ุฒิ บูรณพิร

คณบบดีคณะบริหารธุ
า รกิจ มหาวิวิทยาลัยเชียงใใหม่

3. ดร.วรชาาติ เฉิดชมจันทร์
ท

คณบบดีคณะกายภภาพบําบัด มหหาวิทยาลัยรังสิต

4. ดร.มณฑฑล จันทร์แจ่มใส
ม

คณบบดีคณะเทคโนนโลยีอตุ สาหกกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

5. ดร.จริยาภรณ์
า
อุ่นวงษษ์

คณะะวิศวกรรมศาาสตร์ มหาวิทยาลั
ย ยอุบลราชชธานี

6. รศ.ดร.นนพ.เชิดศักดิ์ ไออรมณีรตั น์ คณะแพทยศา
ค
สตร์ศริ ิราชพยยาบาล มหาวิวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมงงานสัมมนา

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั
ม
้งสิ้น 124 คน โดยมีมีรายละเอียดดัดังนี้

จํานวนผู้เข้
เ าร่ วมจําแนนกตามประเภทมหาวิทยาลัย
อื่นๆ
1%
ม.เอกชชน
18%

ม.ใในกํากับ
30%

ม.ราาชมงคล
1
15%
ม.รั ฐ
10%
ม.ราชภัฎ
26%
866

หลักสูตร“การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” (Research Impact Assessment: RIA) รุ่นที่ 1 - 2
การประเมินผลถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อชี้วัดความสําเร็จที่เกิดจากการลงทุนวิจัยให้กับองค์กรที่ทําหน้าที่
บริหารและการจัดการทุนวิจัยหรือกับหน่วยปฏิบัติงานวิจัย
นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ถึง
ประโยชน์จากงานวิจัย ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือเพื่อตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรทุนวิจัยอันมีอยู่จํากัดว่าจะมีการ
จัดแบ่งและสร้างลําดับความสําคัญของโครงการวิจัยที่จะจัดทําต่อไปอย่างไร เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันสถาบันการศึกษา
องค์กรบริหารงานวิจัย และหน่วยงานกํากับงานวิจัย ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีองค์ความรู้ดังกล่าวอยู่อย่างมาก
หลักสูตรการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย )Research Impact Assessment: RIA) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาผู้บริหารและนักวิชาการ ทั้งในสถาบันการศึกษาและหน่วยบริหารทุนวิจัย ให้เข้าใจถึงเทคนิคการประเมินผล
กระทบ และสามารถออกแบบการประเมิ น ผลกระทบจากงานวิ จั ย ได้ รุ่ น ที่ ได้ 1 จั ด อบรมไปเมื่ อ วั น ที่ 27 -26
2 และรุ่นที่ 2559 พฤษภาคมเมื่อวันที่ 2559 กันยายน 2-1
รายชื่อวิทยากร
รศ.สมพร อิศวิลานนท์
ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์
รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล
ดร.มาลีนา เย็นนาน พาร์กี้

สถาบันคลังสมองของชาติ
สถาบันคลังสมองของชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โดยรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรจํานวน 37 คน จากสถาบันอุดมศึกษา ส่วนหนึ่งจะปฏิบัติงานในหน่วยงาน/
สถาบันวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 76 มาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐและในกํากับของรัฐ และส่วนที่เหลือ ร้อยละ 23
มาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสุตร รุ่นที่ 1
ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

สังกัด

ดร.จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

ดร.พินิจ ดวงจินดา

อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ดร.รวิภา ยงประยูร

อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ดร.อนิวรรต หาสุข

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร.อรพรรณ จันทร์อินทร์

อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั

นางวิภา ด่านธํารงกูล

นักวิจัยชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวกัณฐิกา ประยูรรักษ์

นักบริการการศึกษา สํานักงานวิจัย นวัตกรรมและ
พันธมิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวญาณี นาแถมพลอย

นักบริการการศึกษา สํานักงานวิจัย นวัตกรรมและ
พันธมิตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวนลินี เพ็งแป้น

นักบริการการศึกษา สํานักงานวิจัย นวัตกรรมและ
พันธมิตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวบุษบา วิรยิ ะสิริเวช

ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นางสาวพรทรัพย์ ถนัดไร่

นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาวมลฤดี สุคนธทรัพย์

นักบริการการศึกษา สํานักงานวิจัย นวัตกรรมเเละ
พันธมิตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวรุ่งระวี แทนวันชัย

รักษาการหัวหน้างานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวศศิวรรณ อินทรวงศ์

นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาวสุจินดา ย่องจีน

ผู้ประสานงานโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวสุชีวา อิงค์ประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผศ.ดร.พัชรี สุริยะ

อาจารย์ประจํา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

สังกัด

ผศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

อาจารย์ประจํา/เลขาธิการสภาคณาจารย์ คณะการ
จัดการการท่องเที่ยว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ดร.มนตรี สังข์ทอง

รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ

รองผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยนครพนม

ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์

ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดรจุฑา พิชิตลําเค็ญ

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผศ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น

อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผศ.ประภาศรี ศรีชยั

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยา
เขตตรัง

ผศ.พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา

รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยนครพนม

นางสาวพิกุลทอง นักทํานา

นักวิชาการศึกษา สํานักบริหารการวิจัยและ
นวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจยั คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราช
พยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.บัณฑิต ชุมวรฐายี

รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต คณะ
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายสารสนเทศ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รศ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ว คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ชิรพยาบาล

ดร.วรพร ธารางกูร

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เขตตรัง

ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัช
ศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์
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สําหรับหลักสูตร RIA รุ่นที่ 2 มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรจํานวน 26 คน จากสถาบันอุดมศึกษา ส่วนหนึ่งจะ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน/สถาบันวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 62 มาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐและในกํากับของรัฐ และ
ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 38 มาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, รมหาวิทยาลัย
พะเยา, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์,
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม RIA รุ่นที่ 2
ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

สังกัด

นางสาวกชกร ดาราพาณิชย์

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ สถาบันวิจัย
และพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาวขวัญนลิน นพเก้า

นักวิเคราะห์ สํานักส่งเสริมการใช้ประโยชน์

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน(

นางจิตติมา สุวรัตน์

หัวหน้าสํานักงานผูอ้ ํานวยการ สํานักวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
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ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

สังกัด

ผศชนะศึก.ดร. นิชานนท์

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ผศดวงพร.ดร. ภู่ผะกา

คณะบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผศดวงพร. อ่อนหวาน

อาจารย์ (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (
นักวิจัย และพี่เลี้ยงชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศทวี. วัชระเกียรติศักดิ์

อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ดรน้าํ เงิน. จันทรมณี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะ
แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวนินุช บุณยฤทธานนท์

หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหาร มหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น
รัฐกิจ

นางสาวนิสา แก้วแกมทอง

นักวิเคราะห์อาวุโส สํานักส่งเสริมการใช้
ประโยชน์

นางปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง

รองผู้อํานวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดรปริชาติ. แสงคําเฉลียง

อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวปรียชาติ จันทโชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรม
วิทยาการอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ดรพิชญสิณ.ี อริยธนะกตวงศ์

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

นางสาวเพ็ญไพลิน อุดมรัตน์

นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศเยาวรัตน์.ดร. ศรีวรานันท์

อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางรัตนาภรณ์ ไชยแสน

นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผศวารุณ.ี ดร. อริยวิริยะนันท์

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางวิภาพรรณ อินนุรักษ์

นักวิชาการอุดมศึกษา สํานักงานอธิการบดีวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เขตตรัง

นางสาวศศรส ใจจิตร์

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผศสาธิต.ดร. อดิตโต

อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศแสงอรุณ.ดร. อิสระมาลัย

ผู้อํานวยการสถานวิจัยระบบการดูแลผูส้ ูงอายุ
ไทย คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

นางสาวหยาดรุง้ มะวงศ์ไว

อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน(
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ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

สังกัด

นางสาวอรญา ศรีอนันต์

นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผศอรวรรณ.ดร. ศรีโสมพันธ์

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายแพทย์อัครินทร์ นิมมานนิตย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจยั , ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ, ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
หน่วย R2R คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

หลังจากจบหลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรม RIA รุ่น 2 ได้นําข้อความรู้ในการเขียน Theory of Change และ
Impact Pathway นําไปใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในหน่วยงาน เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
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หลักสูตรผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรมรุ่น 4 (Research & Innovation Executive
Programme: R&I)
ความเป็นมา/ความสําคัญ
หลักสูตรนี้ได้ริ่เริมในปี 2558 โดยความร่วมมือระหว่างสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) ใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ของแต่องค์กรมาให้ในการพัฒนาหลักสูตร สกว. ใน
ฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยใช้การวิจัยเป็นกลไกสร้าง
ฐานความรู้สําหรับการแก้ปัญหาให้แก่สังคม ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะที่เป็น “ชุดโครงการ” หรือ
research program ประกอบด้วยโครงการ (project) หลายสิบโครงการในสาขาต่างๆ มีเป้าหมายรวม (overall
goals) อันเดียวกัน
สคช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทํางานใกล้ชิดและหนุนเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาตอบสนองกับสังคม มี
ประสบการณ์ องค์ความรู้ และรูปแบบในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ สคช. จัดให้กบั ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆ
จะเป็นประโยชน์กับการบริหารชุดโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ ที่มีหน่วยวิจัยซึ่งการ
ดําเนินการในลักษณะชุดโครงการดังกล่าวเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในการสนับสนุนทุนวิจัยและการทําวิจัยในมหาวิทยาลัย
และองค์กรต่างๆ ที่มีหน่วยวิจัย โดยในปี 2559 เป็นการจัดหลักสูตรฯ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2559
เป้าหมายของหลักสูตร
ผู้เข้าร่วมสามารถนําหลักการและเทคนิคในการบริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปปรับใช้เพื่อให้เกิดผล
สําเร็จของงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวางยิ่งขึ้น
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ผลที่ได้รับ
3. ผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรได้นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ในการบริหารจัดการชุด
โครงการวิจัยและนวัตกรรมอย่างน้อย 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่
3.1.

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ซึ่งดูแลชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สกว.
ฝ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559) ในลักษณะ matching
fund

3.2.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดูแลชุดโครงการ“มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อน
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”

4. ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้รับความรู้ คําแนะนําจากวิทยากรในหลักสูตรในประเด็นปัญหา ข้อติดขัดในการ
บริหารงานชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ผู้เข้าร่วมมีประสบการณ์ตรง
กิจกรรมที่ดําเนินการ
1. การบรรยาย ประกอบด้วย
• งานวิจัยและนวัตกรรมที่จําเป็นต้องมีสําหรับประเทศไทย
• Demand-driven and science-based policymaking
• Demand-driven research: output & impact planning
• Research utilization management for public and private sector
• Project Planning tools
• แหล่งทุน การร่วมทุน และการวางแผนงบประมาณ
• Project monitoring and deliverables
• จริยธรรม (Ethic) ประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency)
• นโยบายและยุทธศาสตร์ของงานวิจัยและนวัตกรรม
2. กรณีศึกษาการบริหารจัดการชุดโครงการที่ประสบความสําเร็จทั้งด้าน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี เกษตรและ
อาหาร
3. Workshop การบริหารชุดโครงการด้วย Logical Framework การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฝึกร่าง
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Call for Proposals) และ Ethic, Effectiveness, Efficiency (3E)
รายชื่อวิทยากร
1. ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

อดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

3. รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ

อดีตผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
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4. รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ

รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

5. รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

6. อ.สุปราณี จงดีไพศาล

อดีตผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

7. ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง

ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

8. รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ

นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ

9. รศ.สมพร อิศวิลานนท์

นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ

10. ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์

นักวิจัยอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ

11. ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

12. ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

13. รศ.ดร.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

14. คุณคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ

ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

15. คุณกฤติยา กาวีวงศ์

ผู้อํานวยการหอศิลปะบ้านจิม ทอมป์สัน

16. คุณสมพงษ์ หลีเคราะห์

ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

สังกัด

ผศ.ดร.จารุวรรณสิงห์ม่วง

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผศ.ดร.ชูชาติพันธ์สวัสดิ์

อาจารย์ / ประธานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สํานักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร.ฐิรชญามณีเนตร

หัวหน้ากลุ่มวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการ
จัดการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ทรงเกียรติเที้ยธิทรัพย์

ประธานหลักสูตร สถ.ม.(สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

อาจารย์นภกมลชะนะ

ประธานหลัสูตร สถ.บ.(สาขาวิชาศิลป
อุตสาหกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
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ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง

รักษาการหัวหน้าสถานวิจัย สํานักวิชาพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศาสตร์

ดร.นาวิน วิริยะเอีย่ มพิกุล

ผู้ช่วยผู้อํานวยการโครงการพัฒนานักวิจัยและ
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

อาจารย์นรี วรรณ รัตนวิจารณ์

ประธานหลักสูตร ศป.บ.(สาขาวิชาออกแบบ
สนเทศสามมิต)ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ดร.ปฤษณา เรืองรัตน์

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รศ.ดร.พิทยา แจ่มสว่าง

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดํารงค์ศักดิ์

องอธิการบดีด้านวิจยั และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.มุกข์ดา สุขธาราจาร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รศ.ดร.รวีวรรณ เดือ่ มขันมณี

รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รศ.รัตนา จักกะพาก

หัวหน้าภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
/(รักษาการ) รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสังคม

ผศ.ดร.รัตนา ทรัพย์บําเรอ

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์

รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

อาจารย์วิทยา กุดแถลง

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
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โครงการสัมมนาวิชาการเรือ่ งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 2: การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
การจัดการเรียนการสอนด้วยงานวิจัย (The Second Scholarship of Teaching and Learning:
Research-Driven Transformation of Teaching andLearning)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 2: การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนด้วย
งานวิจัย” (The Second Scholarship of Teaching and Learning: Research-Driven Transformation of
Teaching and Learning) ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม เพชรไพลินโรงแรมวินเซอร์ สวีท
แอนด์ คอนเวนชั่น สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาแบบองค์รวมในศตวรรษที่ 21 ต่อไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 100 คน ทั้งนี้
ได้เชิญวิทยากรจากประเทศไทยและต่างประเทศมาแลกเปลีย่ นความรู้และประสบการณ์ อาทิ เช่น Prof. Richard
Coll, Deputy Vice-Chancellor (Learning, Teaching & Student Services) University of South Pacific,
Assoc. Prof. Michele Scoufis จาก University of Sydney ศ.นพ.บรรจง มไหศวริยะ รศ ดร นพ เชิดศักดิ์ ไอ
รมณีรัตน์ และ ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้นําเอาข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อปีที่
แล้วมาประกอบการจัดทํากําหนดการด้วย กล่าวคือ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการในประเด็นต่างๆ เช่น การใช้
เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา การสื่อสารอย่างชาญฉลาด: สอนอย่างไรให้เข้าถึงใจ
นักศึกษาการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning Techniques เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจได้
ผลที่ได้รับ
1) ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจในประเด็นการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนมากขึ้นทั้งในด้านหลักการ และวิธีปฎิบัติที่ดี
2) สถาบันการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแสดงความสนใจในการเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ
สัมมนาวิชาการเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 3ในปี 2560
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การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง“Innovation in Teaching and Learning: how to educate students in
the changing world”
จากการที่สถาบันคลังสมองของชาติได้จัดโครงการไปสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่มหาวิทยาลัย
ต่างๆในนครซิดนีย์ รวมทั้ง Western Sydney University เมื่อเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมโครงการจํานวน 32 ท่าน ได้เรียนรู้ว่าWestern Sydney University นี้เป็นมหาวิทยาลัยที่
ค่อนข้างใหม่คือมีอายุประมาณ 27 ปี และตัง้ อยู่ท่ามกลางมหาวิทยาลัยเก่าแก่หลายแห่งในนครซิดนีย์ มีการปรับ
ยุทธศาสตร์ เน้นการสร้างจุดเด่นที่สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งปรับระบบและกลไกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อ
การพัฒนาความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน รวมทั้งด้านการเรียนการสอน ซึ่งความพยายามต่างๆ เหล่านี้ ทําให้มหาวิทยาลัย
Western Sydney ประสบความสําเร็จ และมีจํานวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติในด้านการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของประเทศออสเตรเลีย สถาบันคลังสมองของชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ จึงได้ร่วมจัดการสัมมนาในประเด็นการพัฒนาการเรียนการสอน และเชิญ Prof.
Dr.James Arvanitakis, Dean of Graduate Research School ของ Western Sydney University ผู้ที่เคยได้รับ
รางวัล Prime Minister’s Award for Australian University Teacher of the Year 2012 รวมทั้งวิทยากรผู้มาก
ประสบการณ์จากประเทศไทย อาทิ ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล (บรรยายหัวข้อ On the Road to Thailand 4.0: Education revisited) ดร.พัฒนาชพัฒนะศรี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล (บรรยายหัวข้อ United States Agency for International
Development Connecting the Mekong through Education and Training (USAID COMET) รศ.ดร.สุธีระ
ประเสริฐสรรพ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (บรรยายหัวข้อ
Research-Based Learning) ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ คณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บรรยายหัวข้อ T&L via Research
Group) และ ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (บรรยายหัวข้อ Developing T&L Skills : Actor-Teacher)มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน
ด้านเทคนิคการสอนสมัยใหม่การสร้างแรงจูงใจ การเตรียมสื่อการสอนที่ดีเยี่ยม ตลอดจนการทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาที่ดีของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2559 ณ ห้องคริสตัล 2
- 4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค ถ.ราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจํานวน 107 คน จาก 27 มหาวิทยาลัย
และ 3 หน่วยงาน รวมทั้งผู้แทนจากโรงเรียน 1 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัย
99

พิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โรงเรียนดาราวิทยาลัย และ USAID
COMET เป็นต้น
ผลที่ได้รับ
1) ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้ใหม่ๆ และมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เกี่ยวกับThailand 4.0,USAID COMET
เทคนิคการสอนห้องเรียนขนาดใหญ่ การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านกลุ่มวิจัย การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี
และการพัฒนาทักษะการสอน รวมทั้งได้ร่วม workshop ในประเด็นเทคนิคการสอนห้องเรียนขนาดใหญ่ และ
การพัฒนาทักษะการสอน อีกด้วย
2) ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความประทับใจในเทคนิคและวิธีการสอนของ Prof. Dr.James Arvanitakis วิทยากรจาก
Western Sydney University เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง อาทิเช่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีจะร่วมมือกับสถาบันคลัง
สมองของชาติในการเชิญ Prof. Dr.James Arvanitakis มาทํา workshop เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการเรียนการ
สอนอีกในปีหน้า
3) มหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี แทน)
องกับการเรียนการสอน โดยได้เชิญได้จัดการสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์Prof.
Dr.James Arvanitakis ไปบรรยายและจัด workshop แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยของตนแห่งละ 1 วันอีกด้วย
4) รักษาการอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสนอตัวเป็นมหาวิทยาลัยนําร่อง ในการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ พร้อม
ทั้งเชิญชวนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการด้วย
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การสัมมนาเรื่อง“From Green University to Sustainable Campus: Knowledge Sharing on Data
Preparation for UI Green Metric”
สถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของมหาวิทยาลัยในการรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วม
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน จึงได้กําหนดจัดการประชุมในหัวข้อ “From
Green University to Sustainable Campus : Knowledge Sharing on Data Preparation for UI
GreenMetric” ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณห้องบอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เพื่อชี้แจงหลักการ วิธีการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งนําเสนอตัวอย่างการเก็บข้อมูลเพื่อตอบโจทย์การ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและ Sustainable campus โดยอิงเกณฑ์ของ UI GreenMetric World University
Ranking(มี 6 ด้าน คือ 1) Setting and infrastructure (SI) ให้ค่าน้ําหนัก 15% 2) Energy and Climate Change
(EC) ให้ค่าน้ําหนัก 21% 3) Wastes (WS) ให้ค่าน้ําหนัก 18% 4) Water (WR) ให้ค่าน้ําหนัก 10% 5)
Transportation (TR) ให้ค่าน้ําหนัก 18% 6) Education (ED) ให้ค่าน้ําหนัก 18% โดยในเกณฑ์แต่ละเกณฑ์จะมี
รายละเอียดของตัวชี้วัด ตั้งแต่ 4-14ตัวชี้วัด และในปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลง indicator บางตัวด้วย) และ เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวและ Sustainable campus ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทย ในการสัมมนานี้ สถาบันฯ ได้เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยที่ได้คะแนน 2015 UI Green
Metric สูงสุดในแต่ละเกณฑ์มาแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ชลิดา อู่ตะเภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบั ง รศ.ดร.กิ ติ ก ร จามรดุ สิ ต รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยสิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
มหาวิทยาลัย มหิดลผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นต้น
ทั้งนี้ การสัมนาดังกล่าว ได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน
88 คน จาก 33 มหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน
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หลักสูตรภารกิ
ร จที่ 4 กับปฏิบัติการจั
า ดทําแผนววัฒนธรรมเพืพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่Misssion 4: Culltural
Mappinng for Area--Based Colllaborative Development
การทํานุบํบํารุงศิลปะและะวัฒนธรรมเป็ปนหนึ่งในสี่ภารรกิจของ
สถาบันอุดมศึ
ด กษาในปรระเทศไทย นับบเป็นเอกลักษณ
ณ์ เป็นโอกาส
และเป็นความท้าทาย ซึ่งมหาวิทยาลัยยหรือสถาบันอุอดมศึกษาทุก
แห่งมีนโยบาย กลไก แลละการดําเนินโโครงการเพื่อให้บรรลุถึง
ภารกิจนี้ ผ่ผานการตีความแตกต่างกันไไปตามบริบทขของสถาบันที่
มีทุนทางศิศิลปะและวัฒนธรรมอั
น
นเป็นทั้งมรดกที่จับต้องได้และ
จับต้องไม่ไได้ (Tangiblee and Intangible Culturaal Heritage)
ในพื้นที่แต่ตละแห่ง และกการนําทักษะคความรู้ความเชีชี่ยวชาญทาง
วิชาการด้านต่
า างๆของอุดมศึกษาไปใช้ช้ภายใต้บทบาาท facilitatorr
เพื่ออํานวยให้เกิดการพััฒนาพื้นที่ที่ยดึดโยง “คุณค่า” และ
ข นทางศิลปะและวั
ล
ฒนธธรรม เป็นกระะบวนการ
“มูลค่า” ของทุ
สําคัญที่อุดมศึ
ด กษาสามาารถตอบโจทย์์ภารกิจที่ 4 ในนเชิงพื้นที่และะ
เชิงบูรณากการศาสตร์ต่างๆได้ ดังมีบทเรียนความสําเร็จที่ปรากฏ
อยู่ในประเทศและสอดคคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาาในกระแสโลกก
หลักสูตรนีนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่ออติดตั้งเครื่องมืมือการสํารวจ
ทุนมรดกทางศิลปะและะวัฒนธรรมให้ห้แก่บุคลากรขของสถาบันอุดมมศึกษา อันจะะนําไปสู่การสรร้างความร่วมมืมือกับชุมชน
า่ านทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมต่
ฒ
อไปป
และพื้นที่เพื่อการวางแแผนการพัฒนาาพื้นที่ในมิติตางๆผ่
การจัดหลักสูตรนี
ต ้ ตั้งอยู่บนฐานของการแ
น
แลกเปลี่ยนองคค์ความรู้ ประสสบการณ์ และะวิธีปฏิบัติที่ดี ระหว่าง
ด กษาและวิวิทยากรจากชุมชนที
ม ่มีการพัฒนาบนฐานศิ
ฒ
ลปะและวัฒนนธรรม กับผู้เข้้าร่วม
วิทยากรจจากสถาบันอุดมศึ
หลักสูตรจากหลากหลาายคณะวิชาที่มีมคี วามสนใจในนเครื่องมือเพื่อการทํ
อ างานร่วมกั
ว บชุมชน ซึ่งสถาบันคลังสมองของ
ห
บการณ์เชิงรูปธรรมที่ได้ให้เกิดเป็นหลักกาารและแนวกระะบวนการเพื่อการเผยแพร่
ชาติมุ่งหววังจะสกัดเนื้อหาและประสบ
ในอนาคตต โดยจัดระหวว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2559 ที่จังหวัดเชีชียงใหม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรี
อ ยนรู้และฝึกปฏิ
ก บัติการใช้้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลแและเชื่อมโยงข้้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่าง
พื้นทีท่ต่างๆ นําไปสสู่การสร้างแผนนที่ทางวัฒนธรรม (Culturaal Map)
2. เพื่อให้
อ เกิดการพัฒนามาตรฐาน
ฒ
นของเครื่องมือที่จะสร้างผลกกระทบต่อเศรษษฐกิจบนฐานววัฒนธรรมชุมชน
ช และ
นําไปสู
ไ ่การบรรลุภภารกิจที่ 4 กาารทํานุบํารุงศิลปะและวั
ล
ฒนธรรมของสถาาบันอุดมศึกษาาต่อไป
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วิทยากร
1. อ.จุลทัศน์ กิติบตุ ร - ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรม (ร่วมสมัย) พ.ศ.2547
2. รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ - คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ดร.จเร สุวรรณชาต - ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4. วิทยากรชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา
ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตร
สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับภารกิจที่ 4 กับแนวคิดและแนวปฏิบัติว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่ง
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับการตอบโจทย์ภารกิจการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
บูรณาการศาสตร์ต่างๆ แนวคิดและแนวทางการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ผ่านมิติศิลปะและวัฒนธรรม
กระแสโลกว่าด้วยการพัฒนาเมือง (Global Trends
towards City and Community Development) เนื้อหา
ประกอบด้วย แนวโน้มของโลกในการพัฒนาชุมชนและการ
พัฒนาเมือง รวมถึงบทเรียนความสําเร็จจากประเทศต่างๆ
และกรณีศกึ ษาบทเรียนความสําเร็จในประเทศไทย จาก
จังหวัดลําปาง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา รวมถึง
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรชุมชนจากพื้นที่ที่
เป็นบทเรียนความสําเร็จ นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หลักการและกระบวนการจัดทําแผนที่ทางวัฒนธรรม
(Cultural Mapping) ตั้งแต่แนวทาง กระบวนการ และ
วิธีการจัดทํา ลงพื้นที่ดูงาน (Study Visit) ในพื้นที่ที่เป็น
ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยในการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
วิทยากรจาก 5 ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ และลงพื้นที่ทดลองปฏิบัติงาน (Field Work) โดยแบ่งกลุ่มทดลองลงพื้นที่
เพื่อฝึกใช้เครื่องมือ คืนข้อมูลสู่ชุมชน
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ผลที่ได้จากการจัดหลักสูตร
 ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
จัดกระบวนการแผนที่ทาง
วัฒนธรรม (Cultural
Mapping) ที่จะส่งผล
กระทบต่อการออกแบบ
กระบวนการวิจัยมากขึ้น
ดังได้รับเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรบางท่านที่ได้นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยน
กระบวนการลงพื้นที่ชุมชนสําหรับโครงการวิจัยของตน
 ผู้เข้าร่วมหลักสูตรหลายท่านสะท้อนว่า การจัดหลักสูตรเชิงปฏิบัติการที่มีผู้เข้าร่วมฯจากหลากหลายสาขาวิชา ทํา
ให้เกิดการปะทะสังสรรค์กับมิติต่างๆของวิชาการที่หลากหลาย เห็นประโยชน์ของการบูรณาการศาสตร์ต่างๆใน
การลงพื้นที่ชุมชน เป็นต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก
 เกิดเครือข่ายทางวิชาการอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้จัดตั้ง Line group “Cultural Map” ขึ้น
และสื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงพื้นที่ชุมชนระหว่างกัน ตลอดจนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
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รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรภารกิจที่ 4 มีจํานวน 22 คนดังนี้
ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

สัสังกัด

อ.รัตนะ ภู่สวาสดิ์

คณะวิจิตรศิลป์

อ.ฐาปนีย์ เครือระยา

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

อ.วิธวัช ศรีสมุดคํา

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

อ.เจษฎา สุภาศรี

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

อ.อิศรา กันแตง

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

อ.พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ดร.วรงศ์ นัยวินจิ

คณะเกษตรศาสตร์

ดร.คําล่า มุสิกา

คณะศิลปศาสตร์

อ.วิชุลดา พิไลพันธ์

คณะศิลปศาสตร์

อ.วิฑรู ย์ คุ้มหอม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ.ณัฐกานต์ ผาจันทร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.จิณห์จฑุ า สุวรรณคัมภีระ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.กิตติกร ไสยรินทร์

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ

ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนครพนม

อ.จารุวรรณ โปษยานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา

อ.นันทิยา สมสรวย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.วราภรณ์ ภูมลี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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อ.นัยนา คํากันศิลป์

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขต
ตรัง

อ.พลากร พันธุ์มณี

ประธานโครงการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขต
สงขลา

ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตอุเทนถวาย

ผศ.นําขวัญ วงศ์ประทุม

สํานักวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์

ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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โครงการประชุมเครือข่ายนวัตกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและศึกษาดูงาน Art and Cultural
Management Model
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในสี่ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และจากการ
สืบค้นทางอินเตอร์เน็ตพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจนี้ เป็นข้อแตกต่างที่กล่าวได้ว่า
เป็นเอกลักษณ์ ที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีนโยบาย กลไก และการดําเนินโครงการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้บรรลุถึงภารกิจนี้ อย่างไรก็ดี การตีความของแต่ละสถาบันแตกต่างกันไปตามบริบท โดย
ส่วนใหญ่จะปรากฏในรูปของกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี การแสดงงานศิลปกรรม กิจกรรมทางวัฒนธรรม และงาน
อนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา อันมีตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นผลเชิงประจักษ์เชิงปริมาณ
และเป็นรูปธรรมมากกว่า “การประกันคุณค่า”
และ “สร้างมูลค่าเพิ่ม” ในมิติที่จะได้จากการ
ดําเนินภารกิจนี้ หากมองในมุมของพื้นที่ ณ ที่
ตั้งแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเอกลักษณ์และ
คุณลักษณะทีแ่ ตกต่างในด้านของศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็นต้นทุนให้มหาวิทยาลัยได้แสดง
ศักยภาพโดยบูรณาการภารกิจทั้ง ๔ ในการ
จัดการให้ต้นทุนที่มีอยู่งอกงามและตอบสนองต่อ
ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ในมิติ
ของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา
สิ่งแวดล้อม และนโยบายรัฐ/ท้องถิ่นได้ ทั้งนี้และ
หลายๆมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่ดีและมีนวัตกรรมที่น่าจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อขยายผลและยกระดับ
ทั้งในภาคปฏิบัติและภาคนโยบาย
ภายใต้ต้นทุนที่มีและโอกาสที่เปิด พร้อมทั้งมีวิธีปฏิบัติที่ดีของหลายๆมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติภารกิจการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันคลังสมองของชาติจึงได้จัดให้มี โครงการประชุมเครือข่ายนวัตกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และศึกษาดูงาน
Art and Cultural Management Model
ณ Jim Thompson Farm ขึ้น ระหว่าง
วันที่ 5-6 มกราคม 2559 เพื่อเชื่อมโยงเป็น
ชุมชนผู้เชี่ยวชาญ (community of
experts) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
เครือข่ายศิลปิน ช่างฝีมือ ภาคธุรกิจเอกชน
109

และภาคประชาสังคม เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ทบทวนและหยั่งลึกในภารกิจ ที่มีความหมายกว้างขวาง สามารถ
บูรณาการกับภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการสังคมได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดชุมชนผู้เชี่ยวชาญระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนอื่นๆ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวนวัตกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. เพื่อศึกษาดูงานวิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมการบริหารจัดการ Jim Thompson Farm
รูปแบบการดําเนินงาน
จัดวงประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ DNA Resort & Spa อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และศึกษาดูงาน ณ Jim
Thompson Farm อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมาบันทึกและสรุปเชิงวิเคราะห์
วิทยากร
3) ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ
4) คุณกฤติยา กาวีวงศ์

ผู้อํานวยการหอศิลปะบ้านจิม ทอมป์สัน

5) คณะทํางาน Jim Thompson Farm
ผลที่ได้รับจากการจัดประชุม
สาระสําคัญที่ได้จากการจัดประชุมครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

1. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสําคัญของกระบวนการพัฒนาที่ทับซ้อนกันทั้งในด้านอัตลักษณ์
วิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือภายใต้กระบวนการพัฒนาพื้นที่ จึงต้องมองให้เห็นภาพกว้างเชิงโครงสร้างใน
บริบทของแต่ละพื้นที่ ที่สามารถร้อยรัดความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆให้กระบวนการพัฒนา
พื้นที่มีความต่อเนื่องยั่งยืน
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2. กลไกสําคัญของกระบวนการคือ สถาบันอุดมศึกษาในแต่ละพื้นที่ ที่ควรทําหน้าที่เป็น “ผู้อํานวย” (facilitator)
ให้เกิดการบริหารกระบวนการที่คํานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบริหาร
อารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วย
3. นิยามของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอาจแตกต่างไปตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย และแต่ละพื้นที่
ด้วยความหลากหลายและมิตทิ ี่ทับซ้อนกันของศิลปะและวัฒนธรรม จึงจําเป็นต้องนิยาม “ค่านิยมหลัก” (core
value) ทางศิลปะและวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆให้ได้เป็นอันดับแรกของการออกแบบกระบวนการพัฒนา ซึ่งควร
เป็นกระบวนการนิยามอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมถึงการประเมินลําดับความสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
หรือพื้นที่นั้นๆด้วย
นอกจากนี้ ผลสืบเนื่องที่ได้จากการจัดประชุมครั้งนี้คือ สถาบันฯสามารถเชื่อมโยงชุมชนผู้เชี่ยวชาญให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวนวัตกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี จํานวน
9 แห่ง รวมถึงศึกษาดูงานนวัตกรรมการบริหารจัดการงานศิลปะและวัฒนธรรมของ Jim Thompson Farm โดย
ได้รับความร่วมมือจาก หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน ภายใต้มูลนิธิ เจมส์ ดับเบิลยู ทอมป์สัน และยังได้รบั ความสนใจ
จาก หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้าร่วม
สังเกตการณ์ด้วย
จากการจัดประชุมในครั้งนี้ เกิดเครือข่ายคณะผู้เชี่ยวชาญที่เกาะเกี่ยวการทํางานและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. 2559 และนําไปสู่
การสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้ ชุดโครงการ
“มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” โดย
สกว. รวมถึงความร่วมมือในการจัดให้มี
หลักสูตร “ภารกิจที่ 4 กับปฏิบัติการจัดทํา
แผนที่วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”
ภายในปีเดียวกัน
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รายชื่อผู้เข้าร่วม
ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์

ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์

ผู้อํานวยการสํานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.อิศรา กันแตง

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อ.ดร.จเร สุวรรณชาต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อ.กันตา วิลาชัย

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ.สรัญญา ภักดีสุวรรณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา

หน่วยบูรณาการวิจยั และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ ที่
การวิจัย (สกว.)

ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง

ผู้อํานวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
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เวทีอุดมศึกษากับภารรกิจที่ 4 : ปริริมณฑลของกการทํานุบํารุงศิลปะและวัวัฒนธรรม
ณ ที่ตั้งของมหหาวิทยาลัย ที่มีมรดกทางศิลปะและวั
ล
ฒนธรรมแตกต่างหลากหลาย กล่
ก าวได้ว่าเป็น “ทุน” ที่
ไ แสดงศักยภภาพในการบริหารจั
ห ดการทุนเดิมที่มีอยู่ให้งอกงามและ
ง
สร้างโอกาสและและคววามท้าทายให้้มหาวิทยาลัยได้
ต ณฑิต การ
ตอบสนอองต่อพื้นที่ในมิมิติต่างๆดังที่กล่ลาวไว้ข้างต้น โดยบูรณาการรกันระหว่างภารกิจทั้ง 4 ด้าานคือ การผลิตบั
บริการวิชาการ
ช
การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะแและวัฒนธรรมม ตลอดจนขับเคลื
บ ่อนร่วมกับบภาคีเครือข่ายในท้
ย องถิ่น
อาทิ เทศศบาล องค์กรปปกครองส่วนท้้องถิ่น เครือข่ายศิ
า ลปิน ช่างฝีมี ือ ผู้ประกออบการ สถานศึศึกษา พิพิธภัณฑ์
ณ ภาค
ประชาสังคม
ง ฯลฯ ซึ่งหลายๆมหาวิ
ห
ท ยมีแนวปปฏิบัติที่เป็นนวัวัตกรรมที่น่าจะะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
ทยาลั
ภายใต้ทุนเดิมที
ม ่มีและโอกาสสที่เปิด พร้อมทั
ม ้งมีวิธีปฏิบตัติทิ ี่ดีของหลายๆมหาวิทยาลัยยในการปฏิบติตั ภิ ารกิจการ
ง ลปะและวัฒนธรรม
ฒ
สถาบบันคลังสมองขของชาติจึงได้จัจดั ให้มี เวทีสมมนา
มั
“อุดมศึกกษากับภารกิจที
จ ่ 4” เพื่อ
ทํานุบํารุงศิ
สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนปประสบการณ์ วิธีปฏิบัติที่ดี และนวั
แ ตกรรมมในการทํานุบํารุ
า งศิลปะและะวัฒนธรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆๆในประเทศแลละต่างประเทศศ เพื่อให้สถาบับันอุดมศึกษา
ใ
จ ที่มีความหมายกว้
ค
ว้างขวาง สามาารถบูรณาการรกับภารกิจอืนๆได้
น่
และนําไปปสู่การสร้าง
ได้ทบทวนนและหยั่งลึกในภารกิ
นวัตกรรมมทางวิชาการ สังคม เศรษฐฐกิจ และอื่นๆตต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้มีแลกเปลี
ล ่ยนประสบการณ์ วิธปฏิ
ปี บัติที่ดี และะนวัตกรรมการรทํานุบํารุงศิลลปะและวัฒนธธรรมระหว่าง
ภ วนต่างๆใให้ขยายวงกว้างขึ
า ้น
สถาบันอุดมศึกษากับภาคส่
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วิทยากร
1. ศ.เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ กรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ
2. รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

3. รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. คุณทัศนัย บูรณุปกรณ์

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

5. รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

6. ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์

ผู้อํานวยการสํานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. อ.ดร.จเร สุวรรณชาต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

8. คุณกฤติยา กาวีวงศ์

ผู้อํานวยการฝ่ายศิลปะ พิพิธภัณฑ์จิมทอมสัน

9. คุณธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

10. คุณวราพรรณ ชัยชนะศิริ

รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครือข่ายและชุมชน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ผลที่ได้รับจากการจัดประชุม
การจัดเวทีในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็น
จํานวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 100 คน และได้ข้อสรุปโดยย่อที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาพื้นที่ ดังนี้

1) การพัฒนาพื้นที่ผ่านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการจดทะเบียนเป็น “เมืองมรดกโลก” เป็น
ส่วนหนึ่งภายใต้กระบวนการ “พัฒนาเมือง” โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของพื้นที่
เป็นสําคัญ และกระบวนการดังกล่าวนี้จําเป็นต้องอาศัยศักยภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีโจทย์การพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมอยู่จํานวนมาก
และศักยภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เป็นส่วนสําคัญยิ่งต่อกระบวนการตอบโจทย์การพัฒนา
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การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันนํามาซึ่งนวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่าง
ดียิ่ง ส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของชุมชนที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ดังตัวอย่างความร่วมมือระหว่าง อปท. กับ
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา
3) ในบริบทของมหาวิทยาลัย ปัจจัยสําคัญของความสําเร็จคือความเข้าใจของผู้บริหารสถาบันสถาบันอุดมศึกษาต่อ
ธรรมชาติของงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีของมนุษย์ทั้งรูปธรรมและนามธรรม การ
กําหนดเป็นมาตรการหรือสร้างมาตรฐานที่ไม่อาจยืดหยุ่นได้จะเป็นอุปสรรคขัดขวางการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิชา ดังนั้น ความเข้าใจและเปิดกว้างของผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา จะเอื้อให้เกิดกลไกการบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ภารกิจการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้
อย่างเข้มแข็ง สามารถบูรณาการร่วมกับภารกิจด้านอื่นของ
มหาวิทยาลัยได้
สืบเนื่องจากการจัดประชุมครั้งนี้ สถาบันคลังสมอง
ของชาติได้รับความกรุณาจาก ศ.เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาค
วัชระ ซึ่งได้เขียนหนังสือ “วัฒนธรรมสํานึก : รากฐานของ
อุดมศึกษาไทย” มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันมี
นัยสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมภายใน
มหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการหยั่งรากวัฒนธรรมวิชาการ ซึ่ง
ท่านได้ตีความและวิเคราะห์ไว้เป็น 3 หลักการ มอบให้เป็นแก่สถาบันฯเพื่อเผยแพร่ต่อไป
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม
มีการจัดเวทีระดมความคิดและกิจกรรม 4 ครั้ง
• ข้อเสนอเชิงนโยบาย New Rice Supply Chains กับทางออกอุตสาหกรรมข้าวไทย
• โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การบริหารจัดการอาสาสมัตรและนักวิชาการเพื่อสังคม
• โครงการแผนที่วัฒนธรรม
• หลักสูตรวิชาการเพื่อสังคม และหลักสูตรนักวิชาการเพื่อสังคม

ข้อเสนอเชิงนโยบายNew Rice Supply Chains กับทางออกอุตสาหกรรมข้าวไทย
ความเป็นมาและความสําคัญ
“ข้าว” นับเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่สําคัญทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ มีความเกี่ยวข้องกับวงจรของ
ความอยู่ดีกินดีของผูค้ นหลายระดับและหลากมิติ ทั้งในชุมชนท้องถิ่นในฐานะผู้ผลิตและชุมชนเมืองในฐานะผู้บริโภค
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ ฯลฯ ซึ่งล้วนเกี่ยวโยงกับการบรรลุของแทบทุกเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) การหาแนวทางแก้ไขและการเปลี่ยนผ่านกลไกของห่วงโซ่อุปทาน
เดิม เข้าสู่ "กระบวนทัศน์ใหม่ที่ยั่งยืน” นับเป็นภาระกิจที่มีนัยสําคัญเพื่อยกระดับทั้งด้านการผลิต การวิจัย การเงิน
การลงทุน การค้า-การตลาด การบริโภคที่ยั่งยืนผ่านการศึกษา และอื่นๆ ในแนวทางบูรณาการและนําไปสู่ภาพใหม่
ของห่วงโซ่อุปทานข้าวไทยภายใต้วิสัยทัศน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ปัญหาที่ปะทุขึ้นมาในปี 2559 นับเป็นสภาวะการตกต่ําของราคาข้าวในระดับไร่นาและการส่งออก อัน
เนื่องมาจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก ร่วมกับปริมาณข้าวคงคลังจํานวนมหาศาล ส่งผลซ้ําเติมให้ราคาข้าวไทย
ตกต่ําสุดในรอบ 10 ปี นํามาสู่การจัดเวทีสาธารณะของสถาบันคลังสมองของชาติ “สะพานเชื่อม”ระหว่างภาควิชา
การโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุดมศึกษากับ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคนโยบาย สื่อมวลชน และ
อื่นๆ โดยการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้หลักเศรษฐศาสตร์มีร่วมกําหนดทิศ ร่วมกับกลไกการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ Digital data ของ Thailand 4.0 มาร่วมเปลี่ยนการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีธรรมาภิ
บาลและมีบูรณาการ แนวการทํางานแบบองค์รวมที่เชื่อมงานระหว่างกระทรวงและศาสตร์ต่างๆ อย่างมีส่วนร่วมผ่าน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ และที่สําคัญยิ่งคือกลไกของการสร้างความต่อเนื่องทางนโยบายซึ่งนับเป็นหนึ่งของ
ปัจจัยแห่งความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง
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วัตถุประสงค์
ม
ห อ เวทีระดมมความคิด เพือพั
หรื
อ่ ฒนากลไกหห่วงโซ่อุปทานนเพื่อสังคมใหมม่เพื่อความ
1. เพื่อจัดประชุมระดมสมอง
ยั่งยืนเพื่อร่วมแก้
ม ไขปัญหารราคาข้าวตกต่ํา
2. เพื่อประมวลคความเห็นจากการประชุม และจัดทําเป็นข้อเสนอเชิงนโโยบายและทางงเลือกต่อนายกรัฐมนตรี
และหน่วยงานนที่เกี่ยวข้อง
อ ายนักวิชาการ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกกชน ภาคประะชาสังคม และะภาคส่วนอื่นๆ
3. เพื่อสร้างและะเชื่อมโยงเครือข่
ที่เกี่ยวกับการรพัฒนาห่วงโซซ่อุปทานข้าวไททย
ฒ วงโซ่อุปทานข้
ป
าวไทยไไปจัดทําเป็นฐฐานข้อมูลของสสถาบันคลัง
4. เพื่อนําข้อมูลบุบคคลที่เป็นเคครือข่ายการพัฒนาห่
สมองของชาติติ
ผลที่ได้จากการดําเนินนงาน
การจัดเวทีระดมสมองที่ประะกอบด้วยภาคคส่วนต่างๆ เพืพื่อนําความเห็นมาสั
น งเคราะหห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายฯ
และนําเสสนอข้อเสนอเชิชิงนโยบายฯ ต่ตอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมทที่ทํา
สถาบันคลังสมมองของชาติได้ดร่วมกับสํานักงานกองทุ
ก
นสสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดดเวทีสาธารณะะระดม
ความคิด 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1: การจัดเวทีสาาธารณะ เรื่อง New rice suupply chain กับทางออกอุอุตสาหกรรมข้าาวไทย ณ โรงแรม เดอะ สุ
อ นที่ 14 พฤศจิกายน 25559
โกศล เมื่อวั
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ครั้งที่ 2 : การประชุม Focus grouup เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 25559 เพื่อร่วมใให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนนอเชิง
ง วน
นโยบายฯฯ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 25559 มีข้อเสนอ 4 ประเด็นเร่งด่
1. การลงทุนในข้ข้อมูลที่เกี่ยวกัับห่วงโซ่อุปทาานข้าวทั้งระบบ ทั้งนี้เพื่อคววามถูกต้องในกการตัดสินใจ กํกาหนด
นโยบายการใให้ข่าวสารภาคครัฐ และสร้างธรรมาภิบาล ผ่านการใช้ระบบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การพัฒนาเกษษตรกรและองงค์กรชุมชนให้้มีความเข้มแข็ข็ง
3. การปลดล๊อกอุปสรรค ที่เป็นคอขวดของกการทําให้เกษตตรเข้มแข็งและะข้อกฎหมายตต่าง ๆ
ะ วมสร้างคความเข้มแข็งใให้กับห่วงโซ่อุปทานข้
ป
าวไทยย : The Sustaainable
4. การพัฒนา Innitiatives ที่จะมาร่
Convergencce for missinng linkages of
o Thai rice ssupply chainn

นอกจากนี้ มีกการจัดประชุมหาแนวทางกา
ม
ารทํา Social Innovation Lab
L ร่วมกับหหน่วยงานอื่นๆ ในปี 2560
ด้วย Dessign Thinkingg Process ณ สถาบันคลังสมองของชาติ
ส
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 25599
ผลที่ได้รบและขั
บั
้นตอนนการดําเนินงาานต่อไป
ข้อเสนอเชิงนโโยบายยุทธศาาสตร์ข้าวแบบองค์รวมเพื่อคความยั่งยืน (A Holistic appproach of neew rice
strategiees for sustainability) โดยยมี 6 ข้อเสนอย่อยตามภาพ ซึ่ง รศ.สมพร อิศวิลานนท์ ได้นําเสนอรายละเอียดต่อ
คณะทํางานของรองนาายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิจิน จั่นตอง) แลละต่อมาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ นี้ได้ถูกพัฒนาเป็
ฒ นส่วน
อ ่งการนายกรรัฐมนตรีตามกกรอบแนวทาง 8 ข้อ ในปี 2560 และเป็นประเด็
ป นหารือ
หนึ่งของอองค์ประกอบใในสาระของข้อสั
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เพื่อดําเนินการในคณะกรรมการ ป.ย.ป. ให้เป็นรูปธรรมในปี 2560 โดยกระบวนการทํางานของยุทธศาสตร์ที่ 2 และ
ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้ง 6 ประเด็น
1. ด้านความมัน่ คง : ยุทธศาสตร์ 2 มุ่งรับฟังความเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม
ซึ่งได้ช่วยปรับกระบวนการทํางานของกลไกราชการเดิมจากแนวดิ่งมาสูแ่ นวระนาบมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ ข้อเสนอเชิง
นโยบายฯ ที่มีจุดร่วมกับภาคีอื่นๆ ได้รบั การพัฒนาเป็นโครงการห้องทดลองเชิงนโยบาย “นวัตกรรมสังคมเพื่อสุขภาวะ
(Social Innovation Lab for Health) : Sustainable Food Supply Chain System) โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
จาก สสส. แล้วเพื่อทดสอบก่อนนําไปแปลงเป็นนโยบายผ่าน Design Thinking Process ทํางานร่วมกับ TDRI สกส. สหกรณ์
กรีนเนท เครือข่ายผู้บริโภคอินทรีย์ เครือข่ายตลาดสีเขียว บริษัทสังคมสุขภาพ (เลมอนฟาร์ม)
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ มุ่งเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนด้วย
การส่งเสริมการค้าแนวใหม่ด้วยสินค้าคุณภาพและการยกระดับห่วงโซ่อปุ ทานผ่าน Public or Social Procurement
ส่งเสริมรูปแบบการลงทุนในชนบท (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) โดยไม่สนิ้ เปลืองงบประมาณรัฐบาล และการลงทุนในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้ง การสนับสนุนการนํานวัตกรรมและผลงานวิจัยมา
พัฒนาภาคการผลิต (คุณภาพและมาตรฐาน) การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปการส่งเสริมการขายข้าว
สุขภาวะจาก Niche ให้เป็น Mass basis รวมทั้ง การสร้างสมดุลใหม่ในโครงสร้างการผลิตข้าวและการรณรงค์การบริโภคข้าว
ไทย
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน : ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ มุ่งสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีผ่านการสนับสนุนการ
ปลูกข้าวอินทรีย์และข้าวปลอดภัยที่มีมาตรฐาน ซึ่ง outcome ของข้อเสนอเชิงนโยบายฯ อยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวติ ผ่านเครื่องมือ MOOC เรื่องการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption
and Production : SDG12) ซึ่งจะสอดคล้องกับ SDG4 (Education) ข้อ 4.7 ด้วย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม : ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ มุ่งส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันทางสังคมและความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการเปลี่ยนความคิดของคน การยกระดับการรวมกลุ่มในชุมชน
การยกระดับการใช้ทรัพยากรในชุมชน (การบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ)
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : แนวทางการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รบั จากเวที
สาธารณะมุ่งใช้แนวการสร้างกลไกการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามหลักเศรษฐศาสตร์การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค
ผ่านกระบวนการผลิต (แบบอินทรีย์) และมุ่งยกระดับห่วงโซ่อปุ ทานด้วยการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างแนวใหม่ (Public or
Social Procurement) เพื่อสร้างความยั่งยืนให้สังคม
6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ : เน้นแนวทางการปฏิรปู ธรรมาภิ ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ
บาลตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวไทยด้วยข้อมูล(และการตรวจติดตามงาน การค้า การวิจัย การผลิต) และระบบสือ่ สารด้วย
ร่วมกับแนวทางนโยบายสาธารณะเพื่อวางรากฐานใหม่ของการบริหารราชการแบบบูรณาการอย่างมี เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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หลักสูตรนักวิชาการเพื่อสังคมรุ่น 4
ในปี 2559 ที่ผ่านมา ได้ดําเนินการกิจกรรมหนุนเสริมงานวิชาการเพื่อสังคมในระดับปฏิบัติ โดยเน้นที่ภารกิจ
ด้านงานวิจัย/พัฒนาและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในการทํางานเพื่อสังคม โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านผู้มีประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติจริง
รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการเพื่อริเริ่มความร่วมมือในการพัฒนาสังคม
ร่วมกันต่อไป การจัดหลักสูตรเป็นการดําเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันคลังสมองของชาติและมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักวิจัยและอาจารย์ที่สนใจแบบเรียกเก็บค่าลงทะเบียนเปิดกว้าง โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่
แนวคิดของการทํางานวิชาการเพื่อสังคม การวางแผนโครงการ วิธีการ/เครื่องมือในการทํางาน การเขียนข้อเสนอ
โครงการ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการจัดการเผยแพร่ความรู้ที่เกิดขึ้น และการเขียนบทความ
วิชาการจากผลงานโครงการ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
▪ ส่วนที่ 1 แนวคิดและเครื่องมือการทํางานวิชาการเพื่อสังคม และการเขียนข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่
23-27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่
▪ ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคม รวมถึงการเขียนบทความและการเผยแพร่
ผลงานวิชาการเพื่อสังคมลักษณะอื่น ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร
เป้าหมายของหลักสูตร
อาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเข้าใจหลักการทํางานวิชาการเพื่อสังคม รวมถึงมีความรู้และทักษะทีจ่ ะ
สามารถสร้างผลงานวิชาการเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น
ผลที่ได้รับ
▪ เกิดชุดความรู้ “งานวิชาการเพื่อสังคม” สําหรับนักวิชาการ จากการสะสมองค์ความรู้จากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมหลักสูตร จํานวน 2 เรื่อง คือ 1) หลักการและวิธีการของงานวิชาการเพื่อสังคม
เพื่ออธิบายที่มา แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการของงานวิชาการเพื่อสังคม และ 2) การเขียนบทความ
วิชาการเพื่อสังคม เพื่ออธิบายแนวทางในการพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อสังคมประเภทบทความ ทั้งในแง่มุม
ของการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพทางวิชาการและเกณฑ์คณ
ุ ภาพของงานวิชาการเพื่อสังคม
▪ เกิดการต่อยอดในหลักสูตรนักวิชาการเพื่อสังคม ระยะสั้น (In-house training) โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรให้
สถาบันฯ ไปดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันสังกัด
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กิจกรรมที่ดําเนินการ ส่วนที่ 1
รูปแบบการอบรม การบรรยายและ Workshop ในห้วข้อต่างๆ ดังนี้
Concept แนวคิด ความหมาย เหตุผลและความจําเป็น องค์ประกอบสําคัญ วิธีการ/กระบวนการทํางาน
สถานที่ทํางาน ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทและรูปแบบการทํางานของนักวิชาการ คุณลักษณะทีส่ าํ คัญและจริยธรรม
ของนักวิชาการเพื่อสังคม
Methodology & Tools หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research:
PAR) และเครือ่ งมือการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เช่น เส้นแบ่งเวลา ปฏิทินฤดูกาล/วัฒนธรรม แผนที่
ชุมชน ผังเครือญาติ ทําเนียบผู้รู้ โอ่งชีวิต เป็นต้น
Problem statement การคัดเลือกประเด็นและการตั้งโจทย์ ตั้งแต่ความหมาย/ความสําคัญ การแปลง
ปัญหาให้เป็นโจทย์วิจัย ลักษณะเฉพาะของโจทย์และการเลือกโจทย์ เครื่องมือในการพัฒนาโจทย์
Concept paper & proposal แนวคิดและหลักการพัฒนา Concept Paper และ Proposal งานวิชาการ
เพื่อสังคม การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อเชื่อมโยงสู่การกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม รวมถึงตัวชี้วัด
ความสําเร็จของงาน
รายชื่อวิทยากร
1. ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
2. รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ
นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ
3. ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
4. คุณชีวัน ขันธรรม
ผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น
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รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 15 คน
ชื่อ-สกุล
อาจารย์กาํ ไล สมรักษ์

ตําแหน่ง
อาจารย์ สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์

สังกัด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์เกรียงไกร บรรจงเมือง
อาจารย์จันทิรา รัตนรัตน์

อาจารย์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
อาจารย์สาํ นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ
สวัสดิการสังคม
อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา
อาจารย์นวลใย วัฒนกูล
อาจารย์นุลอัฟฎา สาและ
ดร.ประวิตร โหรา
ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
ดร.ภูรีภัทร ภัทรสุขดํารงกุล
ดร.นพ.ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะ
แพทยศาสตร์
รองคณบดี สํานักวิชาการจัดการ

ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง

คณบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดร.สุธาทิพย์ งามนิล
ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว

อาจารย์ คณะครุศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ
คณะวิจิตรศิลป์

ดร.อัษฎา โปราณานนท์

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมที่ดําเนินการส่วนที่ 2
รูปแบบการอบรม การบรรยายและ Workshop ในห้วข้อต่างๆ ดังนี้
-

Analysis & Synthesis ความหมาย ขั้นตอนและรูปแบบของการวิเคราะห์/สังเคราะห์ และวิธีการ
วิเคราะห์สําหรับงานวิชาการเพื่อสังคม รวมทั้งสาระสําคัญพื้นฐานของการวิเคราะห์งานวิชาการเพื่อ
สังคม 2 ประเด็น คือ “การเปลี่ยนแปลง” และ “การมีส่วนร่วม”
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-

Publication & Presentation พัฒนาการของการเขียน หลักการเขียนทางนิเทศศาสตร์ รูปแบบการ
เขียนรายงานและบทความวิชาการทั่วไป ลักษณะและกรอบของการเขียนงานวิชาการเพื่อสังคม รวมถึง
การนําเสนอผลงานวิชาการด้วยหนังสั้น

-

Case Study ตัวอย่างการทํางานวิชาการเพื่อสังคมของสาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ตั้งแต่สถานการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
กระบวนการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้

-

Evaluation การประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อสังคม และสาระสําคัญของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556

รายชื่อวิทยากร
1. ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง

ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

2. รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ

นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ

3. รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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4. รศ.สมพร อิศวิลานนท์

นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ

5. ดร.ภาสกร อินทุมาร

อาจารย์ประจําคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

6. ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

7. รศ.เนตรชนก คงทน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

8. ดร.จเร สุวรรณชาต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

9. รศ.สมบัติ ประจญศานต์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 11 คน
ชื่อ-สกุล
อาจารย์จันทิรา รัตนรัตน์
รอ.พญ.ชาดากานต์ ผโลประการบาล
ผศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรญ
ั ญรัตน์
ดร.ปิยพร ท่าจีน
ผศ.ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียร
ผศ.ดร.พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์
ดร.มุกข์ดา สุขธาราจาร
ดร.รวิภา ยงประยูร
ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
ดร.วริพัสย์ เจียมปัญญารัช
ดร.อนิวรรต หาสุข

ตําแหน่ง
อาจารย์ประจํา
สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะ
แพทยศาสตร์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ประจํา คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจํา คณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศคณะ
มนุษยศาสตร์
อาจารย์ประจํา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองคณบดี สํานักวิชาการจัดการ
อาจารย์ประจํา สํานักวิชาทรัพยากร
การเกษตร
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สังกัด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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โครงการประมวลกรณีศึกษางานวิชาการเพื่อสังคม (Case Studies in Socially-engaged Scholarship)
ความเป็นมา/ความสําคัญ
สถาบันคลังสมองของชาติ ในฐานะสํานักเลขาธิการของพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand, EnT) ได้รับการสนับสนุนจาก
งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้ดําเนินงาน
“โครงการประมวลกรณีศึกษางานวิชาการเพื่อสังคม” โดยรวบรวมกรณีศึกษาจาก
สมาชิกของ EnT ทั้งประเภทองค์กรและประเภทบุคคล โดยกรณีศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกและพัฒนาเป็นฉบับสมบูรณ์จะต้องมีเนื้อหาที่สะท้อนถึงการทํางาน
วิชาการเพื่อสังคมอย่างน้อย 3 มิติคือ
▪ มิติที่ 1 หลักการทํางาน ประกอบด้วย 1) ร่วมคิดร่วมทําแบบพันธมิตร
และหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย (Mutual benefits) 3) เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดผลงาน
วิชาการ (Knowledge sharing and scholarship) 4) เกิดผลกระทบ
ต่อสังคมที่ประเมินได้ (Measurable social impact)
▪ มิติที่ 2 ภารกิจมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) การเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ หรือ 4)
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
▪ มิติที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคี ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน และหรือ 2) การมีส่วนร่วมของ
องค์กรพัฒนาเอกชน และหรือ 3) การมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหรือ 4) ความร่วมมือ
กับต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อประมวลกรณีตัวอย่างงานวิชาการเพื่อสังคมในรูปแบบกรณีศึกษา
2) เพื่อพัฒนาเกณฑ์ในการพิจารณากรณีตัวอย่างที่ดีในการทํางานวิชาการกับชุมชุน
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ผลการดําเนินงาน
การจัดทําประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม ได้ประกาศรับสมัครกรณีศึกษาแบบเจาะจงจากสมาชิก
เครือข่ายพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (Engagement Thailand หรือ EnT) ทั้งประเภทองค์กรและประเภทบุคคล
ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกประเภทองค์กร 46 แห่ง และประเภทบุคคล 13 คน โดยสมาชิกประเภทองค์กรสามารถส่ง
กรณีศึกษาเข้ารับการพิจารณาแห่งละไม่เกิน 5 เรื่อง และประเภทบุคคลสามารถส่งได้คนละ 1 เรื่อง โดยกรณีศึกษาที่
ส่งมานั้นจะต้องมีเนื้อหาที่สะท้อนการทํางานวิชาการเพื่ออสังคมอย่างน้อย 3 มิติ คือ มิติที่ 1 - หลักการทํางาน
ประกอบด้วย 1) ร่วมคิดร่วมทําแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผเู้ กี่ยวข้องทุก
ฝ่าย (mutual benefits) 3) เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดผลงานวิชาการ (knowledge sharing and
scholarship) 4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (measurable social impact) มิติที่ 2 - ภารกิจมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย 1) การเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ หรือ 4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มิติที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคี ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน และหรือ 2) การมีส่วนร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชน
และหรือ 3) การมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหรือ 4) ความร่วมมือกับต่างประเทศ
เมื่อปิดรับสมัครมีผู้ส่งกรณีศึกษาทั้งประเภทองค์กรและบุคคลรวม 89 เรื่อง ที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
คัดเลือกโดยผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาและมีประสบการณ์ทํางานวิชาการเพื่อสังคม ซึ่ง
ร่วมกันพัฒนาหลักเกณฑ์ในการประเมินกรณีศึกษา โดยยึดหลักการทํางานของ EnT 4 ด้าน แล้วจึงนํามาใส่
รายละเอียดการให้คะแนนของแต่ละด้าน จากนั้นได้มีการพิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษาร่วมกัน มีกรณีศึกษาจํานวน 42
เรื่องที่ผ่านการพิจารณา และได้รับเชิญกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างเชิงสถาบันการศึกษาอีก 8 เรื่อง เพื่อนํามาจัดทํา
เป็นประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคมภาษาไทยจํานวน 50 เรื่อง และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชื่อ Socially-engaged
scholarship ประกอบด้วยกรณีศกึ ษาฉบับภาษาอังกฤษจํานวน 45 เรื่อง
การนําไปใช้ประโยชน์
1) พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ได้นําประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคมนี้ไปเผยแพร่ในการ
ประชุมประจําปี The 3rd Engagement Thailand Annual Conference: University-Community
Convergence เป็นเอกสารประกอบการประชุมและผู้เขียนกรณีศึกษาได้รับเชิญไปนําเสนอแบบบรรยาย (Oral
presentation) ในการประชุมนี้จํานวน 10 เรื่อง
2) คณะทํางานวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ นํากรณีศึกษาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จํานวน 3 เรื่อง
3) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้นําไปเผยแพร่ในการประชุมระดมความเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัยด้านความสัมพันธ์กับสังคม (Engagement) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เป็นเอกสารประกอบการประชุม
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โครงการ“การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิตดีงามพัฒนาระบบอาสาสมัครสนับสนุนการเรียนรู้บนฐานวิถีชีวิตชุมชน”
(Education for Life Project)
สถาบันคลังสมองของชาติ สถาบันปัญญาปิติ และภาคีสถาบันอุดมศึกษา 6 สถาบัน ได้แก่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ดําเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการ“การเรียนรู้เพื่อ
การมีชีวิตดีงาม พัฒนาระบบ
อาสาสมัครสนับสนุนการเรียนรู้บน
ฐานวิถีชีวิตชุมชน” (Education for Life Project) เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “อุดมศึกษา
หนุนการจัดการศึกษาบนฐานวิถีชีวิตชุมชน” มีเป้าหมายเพื่อ“พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมบนฐานวิถีชีวิตชุมชนในการฟื้นฟูวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างรายได้จากภูมิปัญญา

และทรัพยากรที่มีอยู่” ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผ่านมาเกิด
รูปแบบและบทเรียนที่สําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและสถานศึกษาผ่านการ
ประสานงานแกนนําชุมชน เยาวชนอาสาสมัครในชุมชน บริเวณพื้นที่นําร่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน โซนใต้ (อ.แม่ลาน้อย
อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย) จากการดําเนินกิจกรรมจัดการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนของตน เกิดโครงการ “ครูสู่
โค้ช” ด้วยเครื่องมือ Project Based Learning :PBL, Nature Game เพื่อก่อให้เกิด การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย
การยกระดับศักยภาพครูและเยาวชนที่เป็นที่ปรึกษาในการเรียนรู้ของเด็ก ให้เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ครู เป็น โค้ช
โดยการสนับสนุนจากภาคประชาสังคมในพื้นที่ โดยมีสถาบันคลังสมองของชาติทําหน้าที่เชื่อมประสาน
สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันปัญญาปิติเชื่อมประสานชุมชน ก่อให้เกิดปฏิบัติการร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ชุมชน และองค์กรภาคี ภายใต้ภารกิจหลัก 4 ประการของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนโครงการครั้งนี้
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 3 การวิจัยเชิงนโยบาย
ได้มีการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ในรูปแบบต่างๆ เช่น การวิจัยจํานวน 2 เรื่อง
 โครงการวิจัย “การพัฒนาตัวชี้วัดและกลไกการรับรองงานวิชาการเพื่อสังคมและระดับ

สถาบันอุดมศึกษาไทย
 นโยบายเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งบุคลากรเชิงนโยบาย

โครงการวิจัย “การพัฒนาตัวชี้วัดและกลไกการรับรองงานวิชาการเพื่อสังคมและระดับ
สถาบันอุดมศึกษาไทย”
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับการสนับสนุนทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จํานวน
1,982,200.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อดําเนินโครงการการพัฒนาตัวชี้วัด
และกลไกการรับรองงานวิชาการเพื่อสังคมและระดับสถาบันอุดมศึกษาไทย มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่วันที่ 3
ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 รวมระยะเวลาดําเนินโครงการ 18 เดือน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมในระดับสถาบันอุดมศึกษาไทย
2. แนวทางการจัดตั้งกลไกการรับรองงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบัน
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. มหาวิทยาลัยเกิดความเข้าใจและเห็นแนวทางในการพัฒนาตัวชี้วัดการทํางานของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
2. เกิดบรรยากาศทางวิชาการของงานขับเคลื่อนการรายงานสถานการณ์การทํางานของมหาวิทยาลัยด้านรับ
ใช้สังคมเชิงสถาบันและภาพรวมของประเทศต่อสาธารณะ
ขอบเขตการดําเนินงานโครงการ
การดําเนินงานของโครงการจะครอบคลุมเนือ้ หางานวิชาการเพื่อสังคม โดยเริ่มตั้งแต่การทําความชัดเจนของนิยาม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
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งานวิชาการเพื่อสังคม หรือ Socially-engaged Scholarship หมายถึง
“Social”

ครอบคลุมถึงกลุ่มต่างๆ ในสังคม เช่น ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก/กลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบต่อสังคม องค์กรภาครัฐ องค์กร
ไม่แสวงหากําไรต่างๆ

“Engage”

หมายความถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มต่างๆเหล่านี้
โดย
ความตระหนักว่ามหาวิทยาลัยไม่ควรอยูอ่ ย่างโดดเดี่ยวในโลกของตนเอง แต่
ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ รู้ร้อนรูห้ นาวร่วมกับชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้
ชุมชนได้ประโยชน์จากมหาวิทยาลัย และเพื่อการเรียนรูแ้ ละความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยเอง

“Scholarship”

หมายถึง “ความเป็นวิชาการ” ซึ่งจะรวมภารกิจทั้ง 3 ด้านของมหาวิทยาลัย
ได้แก่ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอน

นอกจากนี้ ตัวขี้วัดระดับสถาบันนี้ จะครอบคลุมภารกิจหลัก 4 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ การเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การดําเนินงานของโครงการใช้หลักการ คือ
ร่วมคิดร่วมทําแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership) จึงได้มีการกําหนดขอบเขตของการมีส่วนร่วมเบื้องต้นของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ในการทํางานตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา ฎซึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม
คือ 1) University เช่น ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร 2) Supporter เช่น หน่วยงานกํากับดูแล แหล่งทุน 3)
User เช่น ผู้ปกครอง ผู้ใช้บณ
ั ฑิต ภาคเอกชน ภาครัฐ สําหรับขั้นตอนทดสอบและติดตามผล จะเปิดรับสมัคร
มหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมโครงการทดสอบตัวชีว้ ัด จากสมาชิก Engagement Thailand ประเภทองค์กร ตามความ
สมัครใจเพื่อคัดกรองข้อมูลในขั้นต้น จํานวน 50 แห่ง เฉพาะที่เป็นมหาวิทยาลัย โดยคาดว่าจะคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10 แห่ง
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นโยบายเกษตรและเสริมสรางความเขมแข็งบุคลากรเชิงนโยบาย
ในสถานการณ์ของแรงกดดันของปัญหาทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ มีความจําเป็นอย่าง
ยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาและปรั บ กระบวนทั ศ น์ ง านวิ จั ย เชิ ง นโยบายและรวมถึ ง บุ ค ลากรด้ านการวิ จั ย เชิ ง นโยบาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดเป็นนวัตกรรมเชิงความรู้อันนําไปสู่การใช้ประโยชน์ เกิด
เป็นผลกระทบและผลลัพธ์และแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และของ
ประเทศให้ก้าวไปสู่ระดับที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการสร้างงานวิจัยเชิงนโยบายโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรใน
ประเทศไทยทั้ ง ของสถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น วิ จั ย ตลอดจนหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วข้ อ ง มี ก ารจั ด
ทําการศึกษาเชิงนโยบายเกษตรค่อนข้างจํากัด อีกทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันการศึกษาที่มีมุมมองเชิง
นโยบายก็ตกอยู่ในภาวะขาดแคลนและไม่พร้อมที่จะให้ข้อเสนอแนะต่อสังคมได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ประเด็นของ
ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย การพัฒนาโจทย์วิจัย การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อ
ก้าวให้ทันกับบริบทของประเด็นปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตข้างหน้า จึงมีความ
จําเป็น และได้เกิดความร่วมมือระหว่างสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันคลังสมองของชาติ ใน
การร่วมกันในการดํ าเนิ นโครงการจั ดตั้ง “สํานั กประสานงานวิ จัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริ มสร้างเครือ ข่าย
งานวิจัยเชิงนโยบาย” ภายใต้งบประมาณ 4,958,500 บาท ระยะเวลาดําเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.
2558 ถึง 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและนโยบายการเกษตรให้แพร่หลายและเอื้อประโยชน์ต่อการ
นําไปใช้ในการตอบโจทย์ประเด็นปัญหาในมิติต่างๆของประชาคมและของประเทศ ทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่จะ
พึงเกิดขึ้นในอนาคต
2. เพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ปัญหาเชิงนโยบายต่างๆด้านเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงผลกระทบอัน
เกิดจากปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ
3. เพื่อสร้างเวทีสาธารณะและเครือข่ายความรู้ให้กับประชาคมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการระดมความคิดเห็น การ
รับทราบปัญหา และการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริง รวมถึงการสนับสนุนให้มีการนําประเด็นปัญหาที่เกิดกับประชาคม
และภาคการเกษตรของไทย ในอนุภูมิภาคหรือในภูมิภาคต่างๆที่อาจเกี่ยวข้อง แล้วนํามาประมวลต่อยอดขึ้นเป็น
โจทย์วิจัย
4. เพื่อการขยายและเพิ่มความเข้มแข็งเครือข่ายวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเศรษฐศาสตร์เกษตร ให้ขยายตัวเชื่อมโยง
กับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค
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5. เพื่อการถอดความรู้และการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยให้กับประชาคมกลุ่มต่างๆทั้งภาควิชาการ ภาคประชาชน
และภาคสื่อสารมวลชน เพื่อให้ได้รับข้อความรู้และการเข้าถึงข้อเท็จจริงอย่างเท่าเทียมกัน

กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงาน
(1) การรับข้อเสนอโครงการจํานวน 45 เรื่อง ในจํานวนนี้เป็นโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองและได้รับทุนวิจัยจาก
สกว. จํานวน 16 โครงการ ภายใต้งบประมาณสนับสนุน 11,118,360 บาท ซึ่งทุกโครงการที่ได้รับทุนได้รับการ
ติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการวิจัยที่ได้นําเสนอไว้
(2) ได้จัดทําเอกสารวิชาการ เรื่อง "สถานภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําไทย ในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน" พร้อมกับเผยแพร่ไปยังห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์จากงานวิจัยในวงกว้าง

(3) จัดทํา e-book จากรายงานโครงการวิจัย จํานวน 19 เล่ม และ e-newsletter จํานวน 3 ฉบับ
(4) ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคี จัดประชุมวิชาการและ การประชุมเชิงปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง โดยมีงาน
ประชุมที่สําคัญ ได้แก่ ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยในการจัดเวทีข้าวไทยจํานวน 2 ครั้ง โดยในปี 2558 ภายใต้หัวเรื่อง
“การปรับตัวด้านการผลิตและการค้าข้าวไทยหลัง AEC” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 และ ในปี 2559 ภายใต้
หัวเรื่อง “การลดพื้นที่ทํานา: ผลกระทบและทางออก” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารี
กุล อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมฯ
(5) ได้ดําเนินการร่วมกับ Institute of Farm Economics จัดประชุม Agribenchmark Cash Crop Conference
2016 ณ กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559 พร้อมกันนี้ ในงาน
ประชุมดังกล่าว ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสถานการณ์การเกษตรพืชเศรษฐกิจของไทยในหัวข้อ
“Thailand Day” รวมถึงจะมีการจัดอภิปรายพิเศษ “Global Forum” เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการไทย เข้า
รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมประชุมต่างชาติ
(6) จัดเขียนบทความด้านเศรษฐกิจเกษตรและนโยบายเกษตร ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ และนิตยสารจํานวนไม่น้อย
กว่า 62 เรื่อง
(7) ได้ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุและโทรทัศน์เกี่ยวกับประเด็นและงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรจํานวนไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง
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(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

ได้ให้
ใ สัมภาษณ์ตพีพิิมพ์ลงพิมพ์ในหนั
น งสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง
ได้นํนาเสนอในงานนประชุมวิชาการระดับนานาาชาติ จํานวน 3 ครั้ง
จัดทํทา MoU กับเเครือข่ายสถาบบันการศึกษาทัทั้งในและต่างปประเทศจํานวนน 5 เครือข่าาย
รับเชิ
เ ญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้ดา้ นนโยบายเกกษตรไม่ต่ํากว่า 30 ครั้ง
ดําเนิ
เ นการจัดทํา website ในชืชื่อ www.agripolicyreseaarch.com ของสํานักประสาานงานฯ เพื่อการเผยแพร่
ก
ควาามรู้ทางด้านนนโยบายเกษตรรทั้งที่เกี่ยวข้องกั
ง บในประเทศศและต่างประเทศ
(13) นักวิจัยภายใต้ความดูแลของสํานั
า กประสานงงานฯ มีบทควาามตีพิมพ์ในวาารสารวิชาการร และนําเสนออผลการศึกษา
ผ่านงานประชุ
น
มวิชาการ จํานวนน 4 เรื่อง
(14) ได้เข้าร่วมเป็นคณ
ณะทํางานด้านการเกษตรขอ
น
องรองนายกรัฐมนตรี
ฐ
พลอากกาศเอกประจิน จั่นตอง โดดยเฉพาะได้
า วมจัดทํากรออบแนวทางกาารแก้ปัญหาข้าวครบวงจรเส
า
นอให้กับนายกกรัฐมนตรีได้รับทราบและมีบับญชาสั่งการ
เข้าร่
ให้ดํดาเนินการตามมกรอบแนวทาางที่เสนอ นําร่องทุกพื้นที่ในนปี 2560 และะนําเป็นประเด็ด็นหารือเพื่อดําเนินการใน
คณ
ณะกรรมการบริริหารราชการแแผ่นดินตามกรรอบการปฏิรูปปประเทศ ยุทธศาสตร์
ธ
ชาติแลละการสร้างคววามสามัคคี
ปรอองดอง (ป.ย.ปป.) ให้เป็นรูปธรรมในปี
ธ
2560 (ระยะที่ 1 ข้ขาวทุกชนิด/ทัทั้งระบบ/ครบวงจร)
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กิจกรรมอื่น
นอกเหนือจากงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1-3 สถาบันฯ มีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ
 การประฃุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 2
 โครงการ “วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่”

การประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 2 (National Conference on Volunteerism)
การประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 2 (National Conference on Volunteerism) ในเดือน
กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ ภาคี 21 องค์กร
ภายใต้แนวคิด “อาสาสมัครกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 700 คน ทั้งจาก
สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน หน่วยงานงานรัฐ และภาคประชาสังคม เกิดการเผยแพร่และนําเสนอองค์ความรู้งาน
อาสาสมัครในมิติต่างๆ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ เกิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานประชุมฯ เกิดพื้นที่ต่อยอดการ
ทํางานอาสาสมัครที่หลากหลายและกว้างขว้างมากยิ่งขึ้นแก่สถาบันอุดมศึกษาของไทยกับองค์กรอาสาสมัครไทยและ
ต่างประเทศ
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โครงการ “วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่”
สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดทํา โครงการ
“วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่” ตามสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยที่ RDG57A0005 ในวงเงิน 3,348,400 (สามล้านสามแสนสี่หมื่น
แปดพันสี่ร้อยบาท) โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559
โครงการ “วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่” ถือเป็นการดําเนินการวารสาร ซึ่งต่อยอดจากระยะ 1 ที่ดําเนินการมาแล้ว
6 ปี (2552-2557) ในช่วงแรกนี้เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ในวงการวิชาการสําหรับงานวิจัยเชิงพื้นที่ ที่เน้นการประยุกต์ใช้วิชาการ
ในบริบทของชุมชนและสังคม เพื่อให้เห็นว่าโจทย์วิจัยและกระบวนการในการสร้างงานวิจัยเช่นนี้เป็นอย่างไร และผลดีที่
เกิดขึ้นจากการทํางานเช่นนี้เป็นอย่างไร ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าวารสารจะให้ความสําคัญกับ “พื้นที่” เป็นลําดับแรก และ
“วิชาการ” เป็นลําดับรอง ซึ่งก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี มีบทความตีพิมพ์ถึง 247 บทความ ในประเด็นต่าง ๆ 9
ประเด็น เช่น วิสาหกิจชุมชน การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การจัดการท่องเที่ยว และการศึกษาเพื่อท้องถิ่น เป็นต้น
และมีผู้เขียนบทความจํานวนกว่า 200 คน
ในการดําเนินการวารสารระยะที่ 2 นี้ จะต่อยอดผลงานในระยะที่ 1 โดยให้ความสําคัญด้าน “วิชาการ” และ
“ระบบอุดมศึกษา” มากขึ้น เพื่อมุ่งให้วารสารเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นงานวิชาการที่
ยอมรับในวงการอุดมศึกษา ทั้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเฉพาะ โดยสถาบันเอง และโดยหน่วยงานส่วนกลางที่ดูแลระบบ
อุดมศึกษา ทั้งนี้ ในกรอบคิดของระบบอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของ “งานวิชาการ
เพื่อสังคม” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสําคัญ คือ สร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนหรือสังคมด้วยวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัย การบริการ
วิชาการ และการเรียนการสอน
การขับเคลื่อนงานวิชาการเพื่อสังคมทั้งระบบจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ต้นน้ํา ได้แก่ การสร้างความรู้ในการ
กําหนดโจทย์วิชาการเชิงพื้นที่ การวางแผนงานที่มีคุณภาพและการสนับสนุนทุนให้ตรงกับประเด็นของพื้นที่ กลางน้ํา ได้แก่
การดําเนินการตามขั้นตอน การพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ การสรุปผลงานวิชาการและการเผยแพร่ขยายผล และ ปลายน้ํา
ได้แก่ ความก้าวหน้าทางวิชาการของผู้ทํา และตัวชี้วัดคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการวารสารฯ นี้ ถือเป็นกลไกใน
ส่วนกลางน้ําของการขับเคลื่อนงานวิชาการเพื่อสังคมทั้งระบบ กิจกรรมในโครงการนี้ จึงครอบคลุมเฉพาะส่วนวารสารที่เน้น
การเผยแพร่ผ ลงานวิ จัย การสร้างเวทีพิ จารณาคุณภาพเชิงวิช าการระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิใ นแต่ละสาขา และการพัฒนา
นักวิชาการรุ่นใหม่ในด้านการเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่เท่านั้น ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การกําหนดโจทย์วิจัยและการ
สนับสนุนทุนวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยและแหล่งทุนต่าง ๆ เช่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กําลังขับเคลื่อนอยู่แล้ว และการดําเนินงานในส่วนปลายน้ํา เช่น การใช้ผลงานเพื่อกําหนด
ตําแหน่งวิชาการและการประเมินสถาบันก็กําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.อ. ซึ่งการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันทั้ง 3
ส่วนนี้ จะสามารถสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ใหม่ที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ทั้งต่อ
ตัวงาน ตัวคน และตัวองค์กร ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวงการวิจัย และพัฒนาประเทศไทยต่อไป
วารสารฯ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (On-line journal) ได้ดําเนินการออกเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บของ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) คือ http://abcjournal.trf.or.th/keydefault.aspx จํานวน 7 ฉบับ คือ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่
4 และปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 3
ซึ่งมีจํานวนการดาวน์โหลดของแต่ละฉบับ (ณ เดือนสิงหาคม 2559) ดังนี้
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558 มีจํานวนดาวน์โหลด 616 ครั้ง
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558 มีจํานวนดาวน์โหลด 222 ครั้ง
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558 มีจํานวนดาวน์โหลด 433 ครั้ง
ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558 มีจํานวนดาวน์โหลด 332 ครั้ง
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559 มีจํานวนดาวน์โหลด 374 ครั้ง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559 มีจํานวนดาวน์โหลด 334 ครั้ง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2559 มีจํานวนดาวน์โหลด 171 ครั้ง
วารสารฯ ฉบับ Reprint ในรูปแบบ Hard copy ได้มีการสั่งพิมพ์ ฉบับละ 150 เล่ม เพื่อนําส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประจํา
กอง บก. (อย่างน้อยท่านละ 1 เล่ม) ผู้เขียนบทความ (ท่านละ 2-4 เล่ม) สกว. และหน่วยงานที่สนใจ รวมทั้งจัดส่งให้ห้องสมุด
ของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 134 แห่ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิชาการเพื่อสังคม

นับตั้งแต่วารสารฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 – 4 และปีที่ 8 ฉบับที่ 1-3 สรุปได้ว่านับตั้งแต่วารสารฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ถึง 4
และปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ถึง 3 มีบทความต่าง ๆ ที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ แบ่งประเภทของบทความได้ ดังนี้
1. บทความวิจัย จํานวน 41 บทความเหล่านี้สามารถแยกเป็นกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ได้หลากหลายสาขาวิชา ดังนี้
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- กลุ่มสาขาวิชา บริหารจัดการและการบัญชี จํานวน 5 บทความ
- กลุ่มสาขาวิชา เกษตร จํานวน 6 บทความ
- กลุ่มสาขาวิชา การพัฒนาชุมชน และสังคม จํานวน 6 บทความ
- กลุ่มสาขาวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม จํานวน 4 บทความ
- กลุ่มสาขาวิชา การศึกษาและเทคโนโลยี จํานวน 4 บทความ
- กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และสุขภาพ จํานวน 12 บทความ
- กลุ่มสาขาวิชา การท่องเที่ยว จํานวน 2 บทความ
- กลุ่มสาขาวิชา อื่น ๆ ได้แก่ บริหารรัฐกิจ และการสื่อสาร จํานวน 2 บทความ
2. บทความรับเชิญ ภาษาไทย จํานวน 6 บทความ ภาษาต่างประเทศ จํานวน 1 บทความและบทความพิเศษ
จํานวน 1 บทความ

ข้อเสนอแนะ
ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานในโครงการ “วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่” ระหว่างเดือนกันยายน 2557
ถึงเดือนสิงหาคม 2559 คณะทํางานมีขอ้ เสนอแนะสําหรับ สกว. ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ และ
พัฒนานักวิชาการเพื่อสังคม ดังนี้
1) จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลายครั้งในหลายสถาบันการศึกษา มีประเด็นที่นา่ สนใจ คือ
กระบวนการทํางานก่อนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่คณะทํางานจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ ทํางานสนับสนุนใน
การประสานงาน การคัดเลือกบทความ และกระตุ้นให้นักวิชาการ อาจารย์ และนักวิจยั ส่งบทความเข้าสู่เวทีการ
วิพากษ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งหลายสถาบันการศึกษาได้ดําเนินการอย่างบรรลุเป้าหมายในแง่ปริมาณของ
บทความที่ส่งเข้ามาร่วมนําเสนอในการประชุม (ไม่นับรวมเรื่องคุณภาพของผลงาน) จึงมีข้อเสนอเพือ่ การพัฒนา
บุคลากรในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
 กิจกรรมการสร้างและพัฒนาบุคลากรสนับสนุนที่ทํางานเกี่ยวข้องทางด้านนี้ โดยบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เหล่านี้ ถือเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทั้งบริบทของมหาวิทยาลัยและบริบทของ
ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นทุนอยู่แล้ว หากได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนบทความ
วิชาการเพื่อสังคม แต่เน้นเฉพาะประเด็นเพื่อการต่อยอดให้ทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการให้คําแนะนํา การคัดเลือก
บทความ การกระตุ้นนักวิชาการ อาจารย์ และนักวิจัยให้ส่งบทความมายังกอง บก. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่ ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนบทความเชิงวิชาการเพื่อรับใช้สังคมทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพได้
ในระดับหนึ่ง
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 กิจกรรมการพัฒนานักวิชาการ อาจารย์ และนักวิจัย ควรเป็นกระบวนการที่พัฒนาทักษะและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม โดยไม่จํากัดอยู่แค่งานปลายน้ําดังที่ปรากฏอยู่เช่นปัจจุบัน
คือ การพัฒนาในส่วนของการผลิตออกมาเป็นบทความวิชาการเพื่อรับใช้สังคมเท่านั้น แต่จะต้องเป็นกระบวนการ
ที่สร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะครบวงจร โดยให้ความสําคัญทั้งกระบวนการของโครงการวิจัยในสาย
วิชาการเพื่อรับใช้สังคม ตั้งแต่ต้นทาง คือ การริเริ่มโครงการวิจัย กลางทาง คือ การลงพื้นที่ การใช้เครื่องมือเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชุมชน เพราะเมือ่ นักวิชาการ อาจารย์ และนักวิจัยมีความเข้าใจและ
เกิดทักษะจากประสบการณ์ตรงตามทิศทางที่ได้รับตาม SeS’s Template ของหัวหน้าโครงการวารสารฯ ตั้งแต่
ต้น เมือ่ เข้าสู่ปลายทาง คือ การผลิตบทความ ก็จะเป็นบทความตามแหล่งกําเนิด ตามสายพันธุ์ของงานวิชาการรับ
ใช้สังคมที่มีการปฏิบัติตามขัน้ ตอนเป็นลําดับมา
2) เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิ และระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ในแต่ละสาขาทั้งสาขา
เฉพาะและสาขาเพื่อสังคม ควรจัดเวทีเพื่อให้เกิดการพบปะและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นความรู้ ประสบการณ์
ระหว่างกัน เพื่อให้เห็นกระบวนทัศน์ของกันและกัน ทั้งนี้เพื่อนําไปสู่ฐานและเกณฑ์การประเมินที่เทียบเคียงกันได้
3) สกว. ควรจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารให้คนเข้าใจเกี่ยวกับเณฑ์ ก.พ.อ. เพือ่ ให้ผู้เขียนบทความส่งบทความมา
ตรงตามเงือ่ นไขและเข้าช่องทางที่ถูกต้อง เพราะหลายครัง้ กองบก. ต้องส่งบทความคืนผู้เขียน เพราะยังไม่ได้ตาม
เกณฑ์ของวารสารฯ ทั้ง ๆ ที่เป็นงานที่นักวิชาการได้ลงไปทํางานกับชุมชน รวมทั้งควรผลักดันเรือ่ งการขับเคลื่อน
แนวทางของเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความวิชาการเพื่อสังคม (Guidelines) ให้เกิดความเข้าใจทั้งกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิในวงกว้าง และในแวดวงผู้ทรงคุณวุฒิที่อยูใ่ นเครือข่ายของ สกว. ด้วยอีกทาง
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ได้ทํางานในโครงการฯ ข้อหนึ่งที่คณะทํางานได้เห็นประจักษ์ ก็คอื การ
เขียนบทความมาลงวารสารฯ เพื่อให้เกิดเป็นผลงานที่วัดได้สําหรับสายวิชาการเพื่อสังคมนั้น ไม่อาจสําเร็จได้ หาก
บริบทแวดล้อมนั้น ไม่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทํางานอย่างเป็นระบบ เพราะการผลิตบทความหนึ่ง ๆ ให้มี
คุณภาพนั้น ต้องอาศัยการเคลื่อนทั้งองคาพยพ บทความวิชาการเพื่อสังคม และงานวารสารเป็นเพียงปลายทาง
ของกระบวนการทํางานที่นักวิจัยต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการทํางานร่วมกับชุมชนในพืน้ ที่ จนเห็นผลของการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งกระบวนการทํางานในลักษณะนี้ ต้องได้รับความเข้าใจทั้งจากผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร หน่วยงานที่
สังกัด ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ขณะเดียวกันนักวิจัยก็ตอ้ งมีแรงจูงใจในตัวเอง เพื่อกระตุ้นให้เขียน
งานภายใต้กรอบของ ก.พ.อ. ซึ่งต้องอาศัยทักษะในการฝึกฝนถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้พลังยิ่งกว่างานเขียนวิชาการใน
แบบเดิม ๆ เช่นเดียวกับการทํางานของคณะทํางานในโครงการวารสารฯ การทํางานเชิงรับไม่ใช่วิธีเดียวที่จะทําให้
งานวิชาการเพื่อสังคมงอกเงยและออกผลมาได้ ต้องอาศัยการทํางานเชิงรุกหลายรูปแบบ และกิจกรรมที่สําคัญที่
เชื่อว่า ต้องทําควบคู่กันไป ก็คือ การฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะทางด้านการเขียนงานวิชาการ
เพื่อสังคม
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งบการเงิน
สถาบันคลังสมองของชาติ
•

งบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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