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ความนํา 
 สถาบันคลังสมองของชาติ ทําหน้าที่ดําเนินการและประสานเครือข่ายทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการนําองค์ความรู้มาเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีแนวคิด
ว่ามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งพัฒนาและศูนย์รวมภูมิปัญญาแหล่งใหญ่ของสังคม หากมีกลไกที
สามารถดึงภูมิปัญญาในแหลง่ที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ด้วยคลังสมองดังกล่าวมาเป็นอุปทานที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของรัฐ ก็จะยังประโยชน์ให้กับการพัฒนาประเทศโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน สมตาม
นโยบายแห่งรัฐ ดังน้ัน ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2546 จึงมีมติรบัทราบการจัดต้ังสถาบันคลัง
สมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ซึง่สังกัดสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม) หรือ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปัจจุบัน และเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินงานของสถาบันคลังสมองของชาติ ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปผ่านสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 ในปี 2552 คณะกรรมการบริหารของสถาบันคลังสมองของชาติ ได้มอบนโยบายให้สถาบันฯ มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาใหต้อบสนองต่อสังคมมากขึ้น และเพ่ิมคุณภาพบัณฑิต ปัจจุบัน สถาบันฯ ได้ดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือหนุนเสริมความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา เช่นการจัดฝึกอบรม การวิจัย การสัมมนาและ
ศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ สรฎ้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายหลายอย่างเพ่ือการ
พัฒนาประเทศ 
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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. รศ.ดร.พีรเดช  ทองอําไพ   กรรมการและเลขานุการ 
 

โครงสร้างองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

สถาบันคลังสมองของชาติ

มูลนิธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ
บริหาร 



 

  หนา8จาก210 

 

 

  



 

  หนา9จาก210 

 

ยุทธศาสตรแ์ละทิศทางการดาํเนนิงานในชว่งปี 2559-2563 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันคลังสมองของชาติ และนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 
ประกอบกับแนวโน้มและแนวทางในการพัฒนาประเทศ สถาบันฯ จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์และทศิทางการดําเนินงาน
ของสถาบันดังน้ี 

วิสัยทัศน 
 เป็นหน่วยงานที่หนุนเสริมความเข้มแข็งของการอุดมศึกษา เพื่อให้ตอบสนองต่อสังคมและการพฒันา

ประเทศ 

ยุทธศาสตร 
 1.  หนุนเสริมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย 

 2.  ใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศกึษาเพ่ือการพัฒนาประเทศและสังคม 

 3.  วิจัยเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาระบบอุดมศึกษา 

ทิศทางการดําเนนิงาน 
ยุทธศาสตรการหนุนเสริมเพื่อสรางความเขมแข็งของมหาวทิยาลัย 

แนวทางการดําเนินงาน 
 1.  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ผ่านสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย โดยดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การฝึกอบรมผ่านหลักสูตรต่างๆ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ   

 2.  การหนุนเสริมขีดความสามารถในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา เช่นการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหารทั่วไป (กฎหมาย บุคลากร การประเมินผล การพัฒนาระบบสารสนเทศ) การเรียนการ
สอน  การวิจัยและการบริหารงานวิจัย (การกําหนดโจทย์และประเด็นวิจัย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การ
ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์) การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

 3.  การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการในด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือหนุนเสริมให้มหาวิทยาลัย
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เครือขา่ย และแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือการตอบสนองต่อสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4.  การบริการด้านคําปรึกษาเพ่ือการพัฒนางาน โดยอาจดําเนินการควบคู่กับการจัดฝึกอบรมแบบการ
ปฏิบัติจริงระยะยาว (On-the-job training) เช่น การจัดทํายุทธศาสตร์ของหน่วยงาน การบริหารงานวิจัย การ
พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 
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ยุทธศาสตรการใชประโยชนจากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อการพฒันา
ประเทศและสังคม 

แนวทางการดําเนินงาน 
 1.  การจัดให้มเีวทีระดมความคิด (Forum) ในประเด็นต่างๆ ที่สําคญั เพ่ือนําเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอ
เชิงนโยบายต่อรัฐบาล 

 2.  ใช้ประโยชน์จากผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ไปสู่คนรุ่นหลัง เช่นการจัดอบมรมต่างๆ การ
สัมมนา การเป็นที่ปรึกษา  

 3.  จัดให้มีฐานข้อมูลคลังสมองของประเทศ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (ฐานข้อมูล BIODATA) สาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ฐานข้อมูล NRMS) เป็นต้น 

ยุทธศาสตรการวิจัยเชิงนโยบาย  

แนวทางการดําเนินงาน 
 1. จัดให้มีการศึกษาวิจัย เพ่ือนําไปสู่ข้อเสนอเชิงนโบายในการสร้างความเข้มแข็งของระบบอุดมศึกษา เช่น 
ตัวช้ีวัดด้าน Social Engagement การจัดอันดับ (Rating) มหาวิทยาลัย การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น  

 2.  จัดให้มีการศึกษาวิจัย เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาต้นแบบ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือการพัฒนาประเทศ
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สวนท่ี3 

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่1 
ยุทธศาสตรที1่ หนุนเสริมเพือ่สรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลยั 
 มีการจัดหลักสตูรฝึกอบรมโดยเป็นหลักสูตรมาตรฐานของสถาบันจํานวน 5 หลักสูตร และหลักสูตรตาม
ความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะแห่ง 4 หลักสตูรรวมทั้งได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 2 ครั้ง การสัมมนาทางวิชาการ 5 ครั้ง 

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรมาตรฐานของสถาบัน (KNIT Standard Program) 

• หลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา (University Gorvernance Program: UGP) 

• หลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะ (Faculty Governance Proram: FGP) 

• การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

• กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย 

• บริหารจัดการความต่อเน่ือง 

• การบริหารหลกัสูตรสู่ความเป็นเลิศ 

หลักสูตรตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะแห่ง (Custom Design Program) 

1) หลักสูตรพัฒนาผู้นําในองค์กรด้วยการเรียนรู้สู่ความเป็นเลศิ  
          (Leadership and Successor Development Programme : Learning from best practice) 

• หลักสูตร UGP มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

• หลักสูตร UGP มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

• หลักสูตรของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

• การจัดทําแผนที่วัฒนธรรม 

• การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย 

• ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม 

• การบริหารจัดการอาสาสมัครนักศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนและการทํางานเพ่ือสังคม 
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การจัดประชุมและสัมมนาวิชาการ 

• Cash Crop Conference 

• Innovation in Teaching and Learning 

• สัมมนาภารกิจที่ 4  
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ความรวมมือกับตางประเทศ 
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โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ 
“กลาที่จะเรียนรู: ปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนสูทิศทางใหมของการศึกษาแหง
อนาคต”Dare to learn International Conference: From future 
teaching to lifelong learning 
 ฟินแลนด์เป็นประเทศต้นแบบทางการศึกษาและวิจัยที่ได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 
ความสําเร็จดังกล่าวไม่เพียงปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และ ผลการ
สํารวจการจัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติ (TALIS) ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา หากยังสะท้อนออกมาในรูปแบบ
ของความสุขในการสอนของครูและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของผู้เรียน ดังจะเห็นได้ว่างานสอนคืออาชีพในฝัน
สําหรับคนรุ่นใหม่ และหลักฐานการศึกษาวิจัยที่ต่างช้ีว่า นักเรียนฟินแลนด์มีความวิตกกังวลและความเครียดในการ
เรียนน้อยกว่านักเรียนจากประเทศอ่ืน (OECD, 2004, 2007) ด้วยเหตุน้ีฟินแลนด์จึงเป็นที่จับตามองท่ามกลางสายตา
ของนานาชาติ ทั้งในด้านแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา ระบบฝึกหัดและพัฒนาคุณภาพครู และโดยเฉพาะอย่างย่ิงแนว
ทางการจัดกระบวนการเรียนรู้อันเป็นเอกลักษณ์ อาท ิการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีความสุขเป็นพ้ืนฐาน 
แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมอื (cooperative learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based 
learning) การเรียนรู้โดยคํานึงถึงความต้องการเฉพาะบุคคล (personalized learning) และการใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

 แม้ระบบการศกึษาจะจัดอยู่ในช้ันแนวหน้ามาโดยตลอด แต่ฟินแลนด์ก็ยังคงมุ่งพัฒนาและยกระดับรูปแบบ
การเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองในทุกระดับ อาทิ มีการรวมตัวของนักศึกษารุ่นใหม่ จัดต้ังองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่
ช่ือ Sivistyskiihdyttämö ry เพ่ือเป็นตัวกลางในการประสานกลุ่มคนจากทุกภาคส่วนที่มีแนวคิดเดียวกัน ขับเคลื่อน
กิจกรรมการสร้างสรรค์อนาคตแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยในปี 2560 น้ี Sivistyskiihdyttämö ry ร่วมกับ 
Minister of Education and Culture, The National Union of University Students in Finland สถาบันทาง
การศึกษา องค์กรพันธมิตร หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Dare to 
Learn International Conference: From future teaching to lifelong learning. “กล้าที่จะเรียนรู้: ปรับวิธี
เรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่ทิศทางใหม่ของการศึกษาแห่งอนาคต” ที่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 3-8 
กันยายน 2560 ภายใต้แนวคิดการร่วมระดมพลังสมองจากสหวิชาชีพหลากหลายสาขา อาทิ นักการศึกษาระดับโลก 
ครูผู้สอนจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ผูป้ระกอบการภาคธุรกิจ และนักศึกษา ในการแก้ไขประเด็นปัญหาการเรียนรู้
แห่งอนาคตและบทบาทของครูผู้สอนพันธ์ุใหม่ ซึ่งสอดคลอ้งกับธีม ‘Together’ ในการเฉลิมฉลองวันครบรอบการ
ประกาศเอกราช 100 ปีของฟินแลนด์ในปีน้ี 

 สถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้และการปรบัเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์การเรียนรู้ ในฐานะทางรอดขององคาพยพระบบการศึกษาไทย จึงได้จัดโครงการนํากลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
คณาจารย์ และบุคลากรที่สนใจแนวคิดทางการศึกษาและการปฏิรูปการเรียนรู้ของประเทศฟินแลนด์ เข้าร่วม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “กล้าที่จะเรียนรู้: ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่ทิศทางใหม่ของการศึกษา
แห่งอนาคต” Dare to learn International Conference: From future teaching to lifelong learning 
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ระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน 2560 ณ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ส่งเสริมการเรยีนรู้เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนในฐานะทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของ
ประเทศ การเสริมทักษะที่จําเป็นแก่ผู้เรียนในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งอนาคต ตลอดจนการ
สนับสนุนการทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นเป้าหมายของยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาแห่งอนาคตเพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ เปิดมมุมองและประสบการณ์ใหม่ด้านกระบวนทัศน์การเรียนรู้ (Learning 
Mindset) การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalized Learning) การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (Learning Community) การออกแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 
(Learning Design) เพ่ือนํามาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน ให้สอดคลอ้งกับทิศทางแนวโน้ม 
)Trend) ทางการศึกษาแห่งอนาคตและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลก 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นปัญหา ทบทวนทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติด้านการจัดกระบวนการ
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้มุ่งเปลี่ยนแปลงจากครูผู้สอนสู่การเป็นกระบวนกรหรือโค้ชการเรียนรู้ และ
เปลี่ยนจากผู้เรยีนในช้ันเรียนสู่การเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศฟินแลนด์ 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. ผลจากการเขา้ร่วมประชุม Dare to learn International Conference  

 การประชุม Dare to Learn 2017: จัดขึ้นที่ Kaapelitehdas (Cable Factory), Helsinki, Finland 
ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2560 โดยทางผู้จัดแจ้งว่ามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกว่า 3,000 คน (แต่โดยความจริง
แล้ว เท่าทีส่ังเกตจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมจริงมีประมาณไม่ถึง 1,000 คน) เน้ือหาการประชุมแบ่งเป็นส่วนๆ คือส่วน
ของ Keynote speech ซึ่งมทีั้งหมด 5 ครั้งด้วยกัน และจดัในห้องประชุมใหญ่ และมีการแบ่งกลุ่มประชุมย่อยเป็น
แบบ Workshop อีก 4 ส่วนคือ พ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิธีการ (Method area) ด้านการสร้างสรรค์ (Creative 
area) การดําเนินงานของวิทยาเขต (Campus session) และด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ (Vision stage)  

รูปแบบการประชุมส่วนใหญใ่ช้
ระบบสารสนเทศเข้าช่วยทุก
ขั้นตอน ทั้งในการโยนคําถามและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถเข้าร่วมในกลุม่แล้วสง่
ข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยไม่
ต้องเสียเวลาพูดแต่ละคน และเมื่อ
ข้อมูลเข้าในระบบแล้ว ทุกคนก็
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สามารถเห็นความคิดเห็นของแต่ละคนได้ สามารถกดปุ่มแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม กดไลค์ และทั้งหมดได้มีการ
สะท้อนภาพขึ้นจอใหญ ่ทําให้การแลกเปลีย่นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก 

 คําถามหลักๆ ที่เกิดขึ้นในการประชุมคือ อนาคตการศึกษาของโลกจะมีทิศทางเป็นอย่างไร อะไรคือทักษะที่
สําคัญของโลกในอนาคต คนรุ่นใหม่จะสร้างทักษะเหล่าน้ีได้อย่างไร และใครคือผู้ทีร่ับผิดชอบในเรื่องน้ี และน่นอนว่า 
ไม่มีคําตอบในเรื่องเหล่าน้ี แต่ว่าผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในเรื่องน้ีได้ผ่านสื่อ
ออนไลน์ที่ใช้ในระหว่างการประชุม  

 Olli-Pekka Heinonen ซึ่ง
เป็นอธิบดี (Director General) ของ
สํานักงานการศึกษาแห่งชาติฟินแลนด์ 
(Finnish National Agency for 
Education) ได้บรรยายในฐานะเป็น
วิทยากรหลัก (Keynote speaker) 
และใหข้้อมูลทีน่่าสนใจว่า โลกมีการ
เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ทําให้การมอง
อนาคตเป็นได้ยากมาก เราจะสามารถสร้างการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างไร
เพราะว่าในอนาคตงานหลายอย่างจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ หมายความว่างานจะหายากมากขึ้น เราไม่รู้ว่าอนาคต
การทํางานของคนเราจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่า artificial intelligence และเทคโนโลยีอ่ืนๆ จะเข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้น ในอนาคตคนจะมีอายุยืนมากขึ้น เช่นในฟินแลนด์คาดว่าเด็กเกิดใหม่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมีโอกาสฉลองครบร้อย
ปีในอนาคต ซึง่ก็หมายความว่าคนเราจะมีอายุยืนมากขึ้น  

 ในอดีต เรามักจะเคยมีขีดความสามารถในการวางแผนการสําหรับอนาคตได้ แต่ในอนาคตข้างหน้าน้ี เป็น
เรื่องยากท่ีจะสร้างแผนดังกล่าวได้ เมื่อพูดถึงความคาดหวังสําหรับการศึกษาเพ่ือการเตรียมการอนาคตก็เป็นเรื่องยาก
เช่นกัน เพราะเราคาดเดาอนาคตไม่ได้ อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า พัฒนาการของเทคโนโลยีต่างๆ ในโลก กับเรื่อง
การศึกษา มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน หมายความว่าเมื่อใดก็ตามท่ีเทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าไปมาก และระบบ
การศึกษาของเราไม่สามารถสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ได้ ก็จะกลายเป็นการก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม (social 
pain)  แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าระบบการศึกษามีการพัฒนาไปมากกว่าพัฒนาการของเทคโนโลยี ก็จะเกิดช่องทางใน
การสร้างความมั่งคั่งของชาติ พัฒนาการของท้ังสองส่วนน้ีเกิดขึ้นเป็นวัฏจักร สลับความเจริญและพัฒนาการกันไปมา 
เหมือนวัฏจักรทั่วไป ดังน้ันจะเห็นว่าบางช่วงเราจะเห็นพัฒนาการด้านเทคโนโลยีมาก แต่ระบบการศึกษาพัฒนาไม่ทัน 
บางช่วงการศึกษามีการพัฒนามาก และเป็นตัวก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี เป็นต้น   

 เมื่อพูดถึง creativity and empathy การสร้างสรรค์และความเข้าใจในมนุษย์ด้วยกัน มีข้อสังเกตว่าต่อไป
การมองเรื่องการสร้างสรรค์หรือความคิดสร้างสรรค์ จะไมไ่ด้มองเป็นเรื่องของตัวบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่เป็น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ในกรณทีีพู่ดถึงการสร้างสรรค์ที่ไมใ่ช่ระดับตัวบุคคลสามารถยกตัวอย่างได้ เช่นวง
ดนตรีที่มีวงดนตรีหลายช้ิน มกีารบรรเลงร่วมกันอย่างผสมผสาน ไมใ่ช่การเล่นเด่ียว ดังน้ันต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือ
สร้างสรรค์งานอะไรบางอย่างขึ้นมา ในอนาคต ปี 2030 ที่ฟินแลนด์ระบบการเรียนการสอนจะเปลี่ยนแปลงไป การ
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เรียนรู้และการสร้างสรรค์ไมใ่ช่เพียงแต่เรียนรู้ของตนเอง แต่เป็นการเรียนเพ่ือชุมชนหรือสังคม และเป็นการมองภาพ
ใหญ่ขึ้น เช่นปัญหาโลกร้อน ปัญหาการใช้ทรัพยากร เป็นต้น 

 รูปแบบการเรียนการสอนปัจจุบันและอนาคต จะมีการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยมากข้ึน เช่นมกีารสร้าง
ระบบดิจิตอลต่างๆ เพ่ือใช้ในการรียนการสอน อย่างในฟินแลนด์มีมากกว่า 90% ที่ใช้ระบบเหล่าน้ี ส่วนในเบลเยียมมี
การใช้น้อยกว่าคือ 84% มีการพัฒนาโปรแกรมเกมส์ต่างๆ ที่นํามาช่วยการเรียนการสอน และมีการ ผสมผสานการ
เรียนรู้โดยการใช้ learning material ต่างๆ เข้ากับการเรียน เป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้ 
หมายความว่าการเรียนการสอนนอกจากจะเรียนในห้องแล้ว การเรียนนอกห้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นเรื่อง
สําคัญ ดังน้ัน จึงมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เข้ามาช่วย (John Martin, CEO of Sonoma Learning) ซึ่งเรื่องน้ีได้
มีการยํ้าให้เห็นความสําคัญของเกมส์กับการพัฒนาการเรียนการสอน โดย Lauri Jarveilehto, CEO of Leghtneer 
ซึ่งมีหลักคิดในเรื่องการเรียนการสอนว่า "Learning is Fun" 

 ผลจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการที่ฟินแลนด์ ทําให้ทราบปัจจัยแห่งความสําเร็จของระบบการเรียนการสอน 
โครงสร้างของระบบการศึกษาของฟินแลนด์เมื่อเปรียบเทียบระบบการศึกษาของกับไทย จะมีความแตกต่างกันมาก
ทั้งหลักการ วิธีการ บริบทที่แตกต่างกันส่งผลให้การวางแผนการศึกษาต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายอย่างสิ่งที่ควรให้เด็กมี
สองอย่างคือสิ่งแรก ให้ราก สิ่งที่สองคือปีก ครูมีหน้าที่เปิดโอกาสให้เกิดสิ่งน้ัน ข้อมูลสาํคัญคือฟินแลนด์มีประชากร 
5.5 ล้านคน แต่มีผู้อพยพอีกส่วนหน่ึง ประมาณ 1/5 ของนักเรียนเป็นคนอพยพในปัจจุบัน การจัดห้องเรียนที่น่ีไม่มี
การแยกเด็กเก่งเป็นห้องพิเศษหรืออ่ืนๆ เพราะจะให้เรียนคละกันไป ครทูุกคนรวมทั้งในโรงเรียนประถม จบการศึกษา
อย่างน้อยปริญญาโท(MA)  อาชีพครูที่น่ีเป็นที่นิยมมาก และต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น มีประมาณ 5% ของ
นักศึกษาเท่าน้ันที่สามารถเขา้เรียนครูได้ ทีน่ี่ถือว่าทุกคนต้องมีโอกาสทางการศึกษาเท่ากัน ไม่มีการแบ่งแยกอายุ 
สถานที่อยู่อาศัย เพศ ฯลฯ โดยถือว่าการศึกษาคือสิทธ์ิขัน้พ้ืนฐานของประชากรการศึกษาในฟินแลนด์น้ันไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย แต่กําลังจะเริ่มเก็บค่าเล่าเรียนจากนักศึกษานอกอียู เงินที่ได้รับปัจจุบันมาจากรัฐบาล และหน่วยงานหรือ
มูลนิธิต่างๆ งบประมาณเป็นต่อหัวบัณฑิต 

 ระบบห้องสมุดของฟินแลนด์หลายแห่งเปลีย่นจาก ห้องสมุด (Library) เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning 
Center) และมีการใช้ e-book เข้ามาแทน โดยเปลี่ยนสภาพของห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แบบสบายๆ 
มากกว่าห้องสมุดแบบเดิม ด้านการพัฒนามีเดียแล็ป เป็นส่วนหน่ึงของศูนย์การเรียนรู้ มีการสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้(Learning environment)ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนเป็น ICT education และได้ใช้ดิจิตอลเข้ามาช่วยอย่าง
มาก ปัจจุบันไม่ได้มีเฉพาะ e-learning หรือดิจิตอล มีการใช้แนวคิดว่า งานที่เก่ียวข้องต้องเก่ียวข้องกับคน ดังน้ันจึง
ให้ความสําคญักับคน ในการออกแบบเคร่ืองมือการเรียนรู้ต่างๆ ทีมงานมีหลายคนทีม่าจากหลายสาขาวิชา การที่มีคน
แตกต่างกันมาอยู่ด้วยกัน น่าจะเป็นผลดีในการสร้างผลงาน การสร้างมีเดียใหม่ๆ มีการใช้หลักทฤษฎีต่างๆ เข้ามา
ประกอบ(theory-based media) และมีการออกแบบให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน(design-oriented) 

 ในการเรียนสมยัใหม่ทีใ่ห้นักเรียนมีส่วนในห้องเรียน ครูจะทําหน้าที่คล้าย Facilitator แต่ไม่ใช่เพียงแค่น้ัน 
ครูต้องเป็นผู้เช่ียวชาญหรือมีความรู้ในเรื่องน้ันๆ เป็นอย่างดี เพ่ือที่จะโค้ช นักเรียนได้ ที่ฟินแลนด์มีการใช้ online 
learning มานานแล้ว ร่วม 20 ปี ในการออกแบบเช่นการออกแบบโรงพยาบาล จะใช้การมีส่วนร่วมและทําเหมือน
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เล่นเกมส์ โดยเชิญทั้งหมอ พยาบาล คนไข้ สถาปนิก ฯลฯ เข้ามาร่วม แต่ให้เล่นบทบาทที่ต่างๆ กันไป เช่นคนที่เป็น
หมอ อาจรับบทคนไข้ แล้ววางแผนภายใต้หมวกน้ัน วิธีกาารน้ีได้ผลดีเช่นกัน  

 

2. ผลการศึกษาดูงานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 จากการดูงานที่ International Design Business Management ได้เริ่มโปรแกรมต้ังแต่ปี1995 มีสาม
มหาวิทยาลัยทีท่ําหน้าที่ต่างกัน และได้มารวมกันเป็นหน่ึง โดยมีศาสตราจารย์สามคนทีจ่ะรวมการเรียนการสอนของ
ทั้งสามเข้าด้วยกัน ไม่ได้เกิดจากการกําหนดนโยบายจากเบ้ืองบน และทาํการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การ
ออกแบบหลักสูตรเช่นกัน เป็นเรื่องของความต้องการของประเทศ เพราะว่าเมื่อก่อนประเทศฟินแลนด์ ไม่ได้เก่งใน
เรื่องธุรกิจ จึงได้เกิดหลักสูตรน้ีขึ้นมา เพ่ือช่วยการพัฒนาประเทศ ในปี 2010 ได้เกิดโปรแกรมหลัก IDBM ขึ้นเป็น 
Major program ภายใต้หลักว่า The Innovation University จะใช้ Diversity for innovation โดยการสร้างจุด
ร่วมการคิดจากนักศึกษาในสาขาต่างๆ สามารถหาวิธีเปลี่ยนจาก Mutidisciplinary มาเป็น Systemic 
transdisplinary และที่สําคญัคือรับผิดชอบความต้องการของประเทศในเร่ืองของเศรษฐกิจ นักศึกษากว่าครึ่งหน่ึงมา
จากต่างประเทศ จึงเป็นการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนา  มหาวิทยาลัยมีหน้าที่พัฒนาให้ทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี หลักการหลักคือการทํา strategic 
design  โดยทํางานร่วมกับเอกชนอย่างใกล้ชิด ทุกปีจะมีการดึงเอกชนเข้ามาสนับสนุนในด้านต่างๆ (คล้ายกับงานสห
กิจศึกษาของไทย) การออกแบบใช้หลักProblem-based learning นักศึกษาทําโครงการ ภายใต้หลักคิดน้ี มีเรื่อง
ของ design thinking approach แล้วเริ่มจาก “why” หลังจากน้ันนักศึกษาจึงหาทางแก้ปัญหา ทุกปีจะรับ
นักศึกษาประมาณ 60 คน มีทั้งบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี จุดเด่นอยู่ที่ Industry project เป็นโครงงานที่มีหน่วย
กิต 15 หน่วยกิต โดยนักศึกษาจากสาขาต่างๆ คืออย่างน้อย 1 คนจากวิศวกรรมศาสตร์ 1 คนจาก บริหารธุรกิจ ฯลฯ 
และร่วมกันวางแผนทําโครงงาน 

 สรุปที่น่าสนใจคือ อาจารย์ รับโจทย์มาจากเอกชน แล้วคัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้ามาทําโครงการ โดยมาจากความ
หลากหลายของสาขาวิชา โครงการจะมีมูลค่าประมาณ 20,000 ยูโร ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา 
การเรียนรู้จากของจรงิเช่นนี้ เกิดผลดีมากมาย 

 จากการเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ From fear of math to joy of math โดย Maarit Rossi, CEO ของ 
Paths to Math ได้ทราบว่าทาํไมเด็กทั่วโลกจงึคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องยากและน่าเบื่อ เป็นเพราะการสอนแบบเดิมซึ่ง
ไม่ได้สร้างให้เดก็เกดิความอยากเรยีนรู้ โดยไดย้กตัวอย่างให้เห็นภาพว่าเดก็นัง่ในหอ้งเรียนเป็นแถว แล้วอาจารย์อยูห่น้าห้อง 
การเรียนการสอนรูปแบบน้ีไมไ่ด้เปล่ียนไปในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา นั่นคือคําตอบว่าทําไปเด็กจึงคิดว่าคณิตศาสตร์น่าเบื่อ 
คณิตศาสตร์เปน็เรื่องที่น่าเบือ่ น่ากลัว และไม่มีความหมายอะไร หรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน การเรียนการสอนที่
ผ่านมาประมาณ 55% เกี่ยวขอ้งกับการทําแบบฝึกหัด ความจริงยงัมีช่องทางอื่นที่จะเรียนรู้คือ การเรียนโดยการกระทํา 
การบูรณาการขา้มสาขา และ social learning เช่นบอร์ดเกมส์ เป็นต้น หมายความว่าเป็นการทํากิจกรรมรว่มกัน รวมทัง้การ
พัฒนา E-learning material ต่างๆ  

 การเรียนที่ได้มกีารทดลองทําคือ เด็กไม่ได้เรยีนนั่งแถวในห้อง แต่จัดเป็นกลุ่มเล็กๆ เป็นโต๊ะ ให้แลกเปล่ียนเรยีนรู้กัน 
และมีการผสมผสานวิธีการต่างๆ เช่นการสอนสถิติ ก็สามารถทําได้โดยการนําไปเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู ้เช่นในห้องเรียน 
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อาจสอนให้ลองศึกษาดูว่าในห้องนี้นักเรียน มีสีตาสีอะไรบ้างจาํนานเท่าใด แล้วนํามาบูรณาการกับเรื่องของสถิติ เป็นต้น แล้ว
สอนให้เดก็ใช้ Excel คํานวณแล้วส่งงาน การตัง้โจทย์ปญัหากม็ักใช้ปัญหาที่อยู่ใกล้ตวัในชีวติประจําวัน เช่น การคํานวณราคา
จากของในร้านของชํา อาจสอนให้คิดเป็นราคาต่อหน่วยเป็นตน้ ทั้งหมดเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ อาจมีการสอนเรือ่งการ
ประมาณการ (Estimation)  แล้วใหเ้ดก็ไปเดนิหาของในซุปเปอร์มารเ์ก็ต เกบ็ข้อมูลแล้วมาเปรียบเทียบกับการประมาณการ
ที่ทําไว้ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing) ก็เปน็เรื่องปกตทิี่สามารถทําได้ เช่นการเรียนเรขาคณิต ก็สามารถใช้
กระดาษามาตัดแล้วศึกษาเป็นตน้ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการสอบและการควิซ โดยสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้า
มาช่วยได้ เพือ่ให้เกิดความสนุกในการเรยีน แทนการทดสอบทัว่ไป  

ผู้เข้าร่วม จํานวน 7 คน โดยมีรายชื่อ ดงันี ้

1. รศ.สมใจศิริโภค     สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผศ.ดร.จิตต์ภิญญาชุมสาย ณ อยุธยาสํานักนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

3. ศ.ดร.ปานสิริพันธ์ุสุวรรณ สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. รศ.ดร.ชลวิทย์เจียรจิตต์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ดร.ปาริชาติภูติรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

6. รศ.ดร.สิริวุฒิบูรณพิร  คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

7. ผศ.ดร.วัฒนชัยพงษ์นาค  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนธ์ 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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โครงการเขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ“การพฒันาศาสตรของการเรียน
การสอน”2017 International Society  for the Scholarship of Teaching 
and Learning (ISSOTL) Conference: "REACHING NEW HEIGHTS" 
 การเรียนการสอนเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวทิยาลัย ซึ่งเป็นส่ิงจําเปน็สําหรับการถ่ายทอดเนื้อหาของแต่ละ
รายวิชา ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ของผู้สอน ทัง้ความรู้ด้านวิชาการ นวัตกรรม และทักษะแหง่อนาคต เพื่อให้ผู้เรยีน
ใช้พัฒนาทกัษะและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพฒันาสังคมและประเทศชาติตอ่ไป อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนจะบรรลุผล
ดังกล่าวได้นั้นตอ้งอาศัยการพฒันาศาสตร์ของการเรยีนการสอนที่ทันต่อยุคสมัยและบริบทของโลกทีเ่ปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

 ศาสตร์ของการเรียนการสอน (The Scholarship of Teaching and Learning) ซึ่งเป็นความรู้เกีย่วกับการ
ถ่ายทอดความรู ้การจดัการเรยีนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนและสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม ตลอดจนทําให้ผู้เรยีน
คิดวิเคราะห์ไดอ้ย่างสร้างสรรค์ เป็นภารกิจทีสํ่าคัญของมหาวิทยาลัยทุกแหง่ สหรัฐอเมรกิาและประเทศต่างๆ ทัว่โลกได้
พัฒนาศาสตร์ของการเรียนการสอนอย่างตอ่เน่ือง ทัง้ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับรัฐ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพ่ือผลักดันศาสตร์ของการเรยีนการสอนให้ก้าวหน้าและแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่
การรวมตัวกันของนักวิชาการ 67 คนจากมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเม่ือปี 2547 เพื่อจัดตัง้องค์กรระดับนานาชาติ
ชื่อ International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความตระหนักรูใ้นการพัฒนาศาสตร์ของการเรยีนการสอนทั้งในระดับสาขาวิชา ระหว่างวิชาชีพ และระหว่างระดับการศึกษา 
สนับสนุนการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างสาขาวิชาต่างๆ กระตุ้นให้เกิดการบูรณาการขอ้ค้นพบใหม่ๆ เข้ากบัการเรียนการสอน
และการทํางานกับชุมชน-สังคม ตลอดจนหนุนเสริม ทบทวน ให้รางวัล และนําศาสตร์ของการเรยีนการสอนไปประยุกตใ์ช้
อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  

 ในปี 2560 นี้ ISSOTL ร่วมกับ University of Calgary และ Mount Royal University จัดการประชุมนานาชาติ
ประจําปี 2017 International Society for the  Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) Conference ใน
หัวข้อ “REACHING NEW HEIGHTS” ที่เมืองคัลการี ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2560 ภายใต้ปณิธานที่
มุ่งยกระดับอนาคตใหม่ด้านการเรียนการสอนซ่ึงจะมีการนําเสนอนวัตกรรมทางวิชาการ (Scholarship) ที่พฒันาขึ้นจากการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วโลก ทัง้ในระดับสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวทิยาลัย 

 สําหรับประเทศไทย แวดวงอุดมศึกษาในขณะน้ีต่างตื่นตวักับการขับเคล่ือนและการพัฒนาศาสตร์ของการเรยีนการ
สอนสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 เพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มุง่สู่ประเทศทีข่ับเคล่ือนด้วย
นวัตกรรม (Value-based economy) ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยในปี 2558 สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไดร้ิเริ่มเป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน (SoTL ครั้งที่ 1) และในปีต่อๆ มาก็มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ให้ความสนใจเวยีนกันเป็นเจ้าภาพเพื่อจดัเวที
แลกเปล่ียนและเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นตามลําดบั อาทิ สถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรู้ มหาวทิยาลัยมหิดล (SoTL ครั้งที่ 2) และสํานักนวัตกรรมการเรยีนการสอน มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (SoTL ครั้งที ่3) 
ซึ่งโครงการดงักล่าวประสบความสําเร็จเป็นอยา่งมากในแง่ของการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศาสตร์ของการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนการ
สร้างเครอืข่ายระหว่างสถาบันตา่งๆ บัดน้ีโครงการดงักล่าวดําเนินการตอ่เนื่องเป็นปีที่ 3 มีผู้เขา้ร่วมการสัมมนาทั้งส้ินกว่า 
600 คน และมีความต้องการให้จัดโครงการเช่นนี้อีกในปตี่อๆ ไป  
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 สถาบันคลังสมองของชาติตระหนักถึงความสําคัญของการยกระดับคุณภาพของการเรียนการสอน คุณภาพ
ของอาจารย์ผู้สอน และคุณภาพของบัณฑิต จึงได้จัดโครงการนํากลุ่มผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากรที่
สนใจด้านการพัฒนาศาสตร์ของการเรียนการสอน เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 International Society 
of Scholarship in Teaching and Learning (ISSOTL) Conference ในหัวข้อ “REACHING NEW HEIGHTS” 
ระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2560 ณ เมืองคัลการี ประเทศแคนาดา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์และพลวัต
การเปลี่ยนแปลงของศาสตร์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษาแห่งอนาคตที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นที่
ต้องการของสงัคมโลก เปลี่ยนการถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชา มาเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรยีนเกิดกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดาและประเทศอ่ืนๆ ต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือรับทราบแนวคิด วิธีปฏิบัติที่ดี นวัตกรรมในการพัฒนาศาสตร์ของการเรียนการสอน และรูปแบบการบูร
ณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจหลักอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การวิจัย การบริการวิชาการ และ
มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการพัฒนาศาสตร์ของการเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ระหว่างผู้บริหารและนักวิชาการของประเทศไทย ประเทศแคนาดา และประเทศสมาชิกอ่ืนๆ 

3. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดาในด้าน
การพัฒนาศาสตร์ของการเรียนการสอน 

วัน เวลา สถานที่ 

 วันที่ 8-16 ตุลาคม 2560 ณ  Calgary TELUS Convention Centre เมืองคัลการี และศึกษาดูงานการการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยการเรียนการสอนที่ Mount Royal University และ University of Clagary 

ผลกการดําเนินงาน 

1. ผลจากการเข้าร่วมประชุมการประชุมวิชาการ  

 การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2017 International Society of Scholarship in Teaching and Learning 
(ISSOTL) Conference เป็นการประชุมวิชาการประจําปีด้านการวิจัยการเรียนการสอนคร้ังที่ 14 จัดขึ้นระหว่างวันที่  
11-14 ตุลาคม 2560 โดยวันที่ 11 ตุลาคม 2560  รูปแบบการประชุมจะเป็น pre-conference 1 วัน และการ

ประชุมเพ่ือนําเสนอผลการวิจัยการเรียนการสอน 2 วัน
ครึ่ง โดยการจัดประชุมในรูปแบบ pre-conference วัน
แรกจะมีหัวข้อหลักๆ ในการประชุม 4 หัวข้อ แบ่งเป็นเช้า 
2 หัวข้อ และบ่าย 2 หัวข้อ ดังน้ี 
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1. How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching 

2. Incorporating the Mentoring of Undergraduate Research into your Professional Portfolio: A 
Panel & Workshop Sponsored by the Council on Undergraduate Research (CUR) 

3. Openings and Opportunities: Making a Place for the Scholarship of Teaching and Learning in 
Your World  

4. Living Within the Circle: Decolonizing Education 

 ผู้เข้าร่วมประชุมที่เดินทางไปกับสถาบันฯส่วนใหญ่ที่เลือกเข้าร่วมหัวข้อที่ 1 เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่เน้นการให้หลักการเรียนรู้ 7 ประการ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  สาํหรับการประชุมวิชาการในวันที่ 12-14 
ตุลาคม 2560 เวลา 2 วันคร่ึง ที่ประชุมได้แบ่งห้องย่อยของการประชุมเป็นหลายกลุ่ม เป็นการนําเสนอประสบการณ์
และผลการวิจัยที่เก่ียวกับการเรียนการสอนของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงของประเทศแคนาดา ที่ส่งผลงาน
เข้าร่วมนําเสนอ โดยที่ประชุมได้แบ่งห้องย่อยออกเป็น 13 ห้องย่อย และ มีการนําเสนอผลงานใน 3 รูปแบบ คือ 
panel paper และ workshop  ดังน้ี  

หน่วย : เรื่อง 

วันที ่ Panel Paper Workshop 
12 ตุลาคม 2560 13 100 5 
13 ตุลาคม 2560 14 95 5 
14 ตุลาคม 2560 (คร่ึง
วัน) 

6 38 2 

รวม 33 233 12 
 

 

 ตัวอย่างผลงานที่นําเสนอในการประชุม
วิชาการดังกล่าว ได้แก่ การวิจยัการเรียนการสอน
ทั้งในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน โดยการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ การใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจดัการเรียนการสอน 
การจดัส่ิงแวดล้อมในห้องเรียนให้เอือ้ต่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การเรยีนการสอนทีใ่ช้ฐานของ
การวจิัย  การออกแบบหลักสูตรใหม่ การติดตาม 
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  และ Student Engagement  เป็นต้น 
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2. ผลการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย 

2.1. Mount Royal University  

 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นมหาวทิยาลัยทีว่างบทบาทเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้านการเรยีนการสอนระดับปริญญาตรี 
ยังไม่มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษามนีักศึกษาทั้งหมดประมาณ 13,000 คน โดยไม่ได้จํากัดอายุ เพราะดําเนินการแบบ Life long 
learning อย่างไรก็ตาม ให้ความสําคัญกับกระบวนการเรียนการสอนมากกว่าการวจิัย มีการพัฒนาเครื่องมอืใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน โดยให้คุณค่าเทียบเคียงเท่ากับการวิจัย  

 สําหรับในส่วนของงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ก็
ต้องเชือ่มโยงการเรยีนการสอนด้วยเช่นกัน และพยายาม
ทําให้คณาจารยเ์ห็นว่าอาจารยท์ี่เน้นด้านการเรียนการ
สอนก็มีส่วนในการ contribute ให้กับมหาวทิยาลัยได้ไม่
แพ้กัน ทัง้น้ีอาจารย์ทีเ่น้นด้านการเรยีนการสอน ก็ต้อง
พัฒนาวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ซึง่ก็น่าจะเป็นรูปแบบหน่ึงของการวิจัย
เช่นกัน แต่ไม่ใชเ่รื่องการวิจยัเพือ่สร้างเทคโนโลยีสําหรับภาคอตุสาหกรรม  

 การจดัห้องเรยีนที่นี่โดยเฉล่ียขนาดห้องประมาณ 
29 คนต่อห้อง เพื่อใหอ้าจารย์สามรถดูแลนักศึกษาอย่าง
ทั่วถงึ และการจัดการเรยีนการสอนห้องเล็กจะทําให้เกิด
บรรยากาศในการเรยีนรู้แบบมีส่วนร่วมได้มากกว่าใชห้้อง
ใหญ่ การจดัห้องเรยีนแบบ active learning อาจารย์
สามารถจัดรูปแบบห้องไดต้ามความต้องการโดยไม่มี
ขีดจํากัด รวมทัง้อุปกรณ์ต่างๆ และส่ือต่างๆ ทีถู่ก
ออกแบบมาเพือ่ให้เกิดการเรียนรู ้

 
2.2. University of Calgary 

 การศึกษาดงูานที่มหาวทิยาลัยแห่งนี้ ทาง
สถาบันฯ ได้ไปศึกษาดงูานที่ Taylor Institute for 
Teaching and Learning, University of Calgary
เป็นสถาบันการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ทําหนา้ที่
พัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน เช่น courses design, learning technology 
and spaces, research on learning and teaching 
เพื่อให้สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา 
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ผู้เข้าร่วม  จาํนวน  9 คน โดยมีรายชือ่ ดังน้ี 

 ชื่อ-สกุล ตําแหน่งบริหารคณะ/สํานัก/
ฝ่าย/กองฯลฯ 

หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

1 ผศ.ดร.อนันต์ ทพิยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและกิจการพเิศษ 
  

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

2 ผศ.กัลยาณี กุลชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการ
จัดการความรู้ คณะสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

3 ดร.ลํ่าสันเลิศกูลประหยัด รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะ
สังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

4 ดร.ณฑรัช  อุ่นเลิศ อาจารย์ภาควิชาการบัญชี คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบัญช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

5 รศ.ทพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรสิีน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

6 พล.ต.ต.พีรพันธุ ์ เปรมภูต ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงาน
อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

7 ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี

8 รศ.อุษณีย์ คําประกอบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

9 ผศ.ดร.วรีสิริ สิงหศิร ิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ
ประกันคุณภาพ คณะศิลป
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี
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โครงการสงเสริมความรวมมือทางวิชาการ“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการ
สงเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทํางานเพ่ือ
สังคมในประเทศเกาหลีใต” ณกรุงโซลประเทศเกาหลีใต (Academic Co-
operation Program: “University and Promotion of Volunteering for 

Teaching & Learning and Social 
Engagement in South Korea) 
แนวคิดในการดําเนนิโครงการ 
 สถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักถึงความสําคัญของ
สถาบันอุดมศึกษาในการเสรมิสร้างประสบการณ์ตรงแก่นิสิต/นักศึกษา
ในมหาวิทยาลยัผ่านการทํางานอาสาสมัครเพ่ือสังคม เน่ืองด้วยปัจจุบัน
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้ความสําคัญและมีบทบาทในการ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของนิสิต/นักศึกษา โดย

ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงการเป็นอาสาสมัครเข้ากับกระบวนการเรียนรู้ทั้งในหอ้งเรียน (Curriculum) และ 
นอกห้องเรียน (Extra-Curricular Activities) รวมทั้งการส่งเสริมผ่านการทํางานวิชาการเพ่ือสังคมในมิติต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยรว่มกับชุมชน จึงเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานอาสาสมัครทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศในการ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แก่สถาบันอุดมศึกษาในด้านการพัฒนาและส่งเสริมงานอาสาสมัครใน
สถาบันอุดมศึกษา (University Volunteering) เกิดโครงการศึกษาดูงานและโครงการส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการ“การบริหารจัดการอาสาสมัครและนักวิชาการเพ่ือสังคมในประเทศญี่ปุ่น” (Management of student 
Volunteers and Socially-Engaged Academics in Japan) ในปี 2557 – 2559 อย่างต่อเน่ือง ซึ่งประสบ
ความสําเร็จเป็นอย่างดีเกิดการนําประสบการณ์จากโครงการมาใช้ต่อยอดการทํางาน ทั้งในแง่ของการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาระบบการส่งเสริมงานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น การจัดต้ังศูนย์อาสาสมัครใน
มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบจัดการอาสาสมัคร และมกีารนํากระบวนการอาสาสมัครมาปรับใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

จากผลสืบเน่ืองดังกล่าวสถาบันคลังสมองของชาติ จึงกําหนดจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทํางานเพื่อสังคมใน
ประเทศเกาหลีใต้”(University and Promotion of Volunteering for Teaching & Learning and 
Social Engagement in South Korea)  ขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงโซล ประเทศ
เกาหลใีต้ โดยความร่วมมือกับGlobal Volunteer Cooperation in Korea (GVC KOREA)องค์กรอาสาสมัคร
ประเทศเกาหลีใต้ ทีม่ีภารกิจส่งเสริมการทาํงานอาสาสมัคร การฝึกอบรม และทําหน้าที่ประสานงานความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลีใต้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีย่ิงสําหรับการส่งเสริมความร่วมมือในครั้งน้ี เพ่ือสร้างโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศเกาหลีใต้ที่มกีาร
นํากระบวนการอาสาสมัครเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต รวมไปถึงการแลกปลี่ยนเรียนรู้กับ
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หน่วยงานอาสาสมัครทีม่ีประสบการณ์ทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลีใต้อันจะนําไปสู่การพัฒนางาน
อาสาสมัครในมหาวิทยาลัยรว่มกันต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับกลไกสนับสนุนงานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยผ่านการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ  การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และพูดคุยกับ
มหาวิทยาลัยช้ันนํา และองค์กรอาสาสมัครของประเทศเกาหลีใต้ 

2. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากลไกส่งเสริมและการจัดการงานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยของไทย 
3. เพ่ือสร้างความรว่มมือทางวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและประเทศ

เกาหลีใต้ 

เนื้อหาและรูปแบบ 
เน้ือหาในโครงการเน้นการแลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ การเรียนการสอน และการพัฒนา

จิตสํานึกสาธารณะ, การจัดการเรียนการสอนด้วยแนวทาง Service Learning/ Civic Education/Active Learning 
/Socially-Engaged Academicsและประสบการณ์ในการทํางานวิชาการเพ่ือรับใช้สังคมผ่านการทาํงานอาสาสมัคร 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้ 3 แห่ง และศูนย์อาสาสมัคร 2 แห่ง ได้แก่  

• Seoul Women’s University 

• Seoul National University  

• Hanyang University 

• Seoul Volunteer Center 

• Seocho Volunteer Center  

 
รายชื่อผู้เข้ารว่มหลักสูตร 

ชือ - สกุล ตําแหน่ง สังกัด 

1.ดร.จิราพรตรีวิเศษศร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย์จิตอุษาขันทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. รศ.ดร.ชัยวัฒน์คงสม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการ

การศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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4. คุณตามพงษ์วงษ์จันทร์  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา  

สํานักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

5. อาจารย์อรรถศิษฐ์พัฒนะศิริ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ มิลติ
มีเดีย และธุรกิจไซเบอร์ 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6. ผศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7. ผศ.ดร.จงดีโตอ้ิม ท่ีปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา  

กองกิจการนักศกึษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

8. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

9. ผศ.ชาลีมธุรการ  รองคณบดี 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

 
 
ซ่ึงทั้ง 5 แห่งนับว่าเป็น Good Practice ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Service Leaning ที่บูรณา

การงานอาสาสมัครเข้าไปในรายวิชาและหลักสูตรการเรียนการสอนที่โดดเด่นและเป็นประสบการที่ดีในการแลกเปล่ียน
ซ่ึงกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยและประเทศเกาหลีใต้ รวมไปถึงกลไกการส่งเสริมงานอาสาสมัครของศูนย์
อาสาสมัครระดับรัฐและระดับท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ตรงแก่นักเรียน/นักศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานถึงในมหาวิทยาลัยผ่านการทํางานอาสาสมัครเพ่ือสังคมอย่างเป็นระบบ  

 
Seoul Women's University: SWU 

  Seoul Women's University เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิด
สอนหลายสาขา เปิดรับเฉพาะผู้หญิงเข้าศึกษาในหลักสูตร เป็น
มหาวิทยาลัยคริสเตียนต้ังแต่เริ่มก่อต้ัง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยคือ 
Bahrom Characteristic Education (CE)คือ การเรยีนรู้ ผ่าน
กระบวนการ 3 ปี ปีที่หน่ึงคือ การเรียนรู้ตนเอง(Self- 
Understanding and Identification) ปีที่สอง เรียนรู้ การอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม เรียนรู้ทีจ่ะเข้าใจผู้อ่ืน รู้จักรับฟังปัญหา 
(Emphatically Communication) ปีที่สาม การเรียนรู้ในการ
แก้ไข ปัญหา ทํางานเป็นทีม เพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชน (Team Project and Global Citizenship) เน้นการเรียนรู้ 
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โดยการลงมือทําจริง ปฏิบัติจริง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นให้ความสําคัญกับการสร้างบุคลิคภาพ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆ ได้ นักศึกษาต้องอยู่หอพัก และได้เรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนรู้ในช้ันเรียน เรียนรู้รู้การ
ดํารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม  

 การก่อต้ังมหาวิทยาลัยแห่งน้ี เกิดขึ้นจากความเช่ือที่ว่าในอนาคตน่าจะต้องมีผู้นําที่เป็นผูห้ญิง แรกเริม่มี
นักศึกษาเพียง 98 คน และต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งสี่ปี ในระยะหลังนักศึกษาเพ่ิมจํานวนมากข้ึน และการอยู่หอใน
มหาวิทยาลัยจงึถูกปรับเปลี่ยนให้อยู่เพียงหน่ึงภาคการศึกษาในเวลาต่อมา บุคลิคภาพที่ต้องการสร้างคือการบูรณา
การทั้งการให้รู ้รู้สึก และประยุกต์ใช้ (Know, feel, action) เน้นให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรควร ส่วนใหญ่เน้นเรื่องการ

ปฏิบัติ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยคือการสร้างผู้นําหญิงรุ่นใหม่ และให้มี
ความรู้สึกตอบสนองต่อสังคม และสร้างจิตสาธารณะ ต้องการให้
นักศึกษามีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน  

 ในปีแรกเน้นให้รู้จักตัวเอง ปีที่สองให้รู้สังคมและคนอ่ืน และ
สุดท้ายให้สามารถบูรณาการได้และปฏิบัติได้ เช่น ในปีที่สองต้องให้อยู่
หอพัก 2 สัปดาห์ เพ่ือให้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมกับคนอ่ืน รู้ถึงการ
สื่อสารกับคนอ่ืน และในปีที่สาม ให้อยู่หอพัก 15 สัปดาห์ และเรียนรู้การ
ทําโครงการด้วยกัน ห้องพักที่หอพักอยู่ได้ 16 คนต่อหน่วย ห้องละ 4 คน 

จะเรียนด้วยกัน ช้ันเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการสร้างสังคมการเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกการเรียนรู้เพ่ือให้เห็นความสําคัญของ
สังคม และชุมชน รู้จักแยกแยะว่าอะไรผิด อะไรถูก เพ่ือเป็นการสร้างคนให้มีคุณภาพในอนาคต 

 

Service learning at Seoul Women's University 

 Service learning คือรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหมท่ี่เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับงาน
อาสาสมัครขององค์กร เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น นักศกึษาจะใช้เวลาในการทํางานเพ่ือสังคมระยะเวลาหนึ่งใน
ชุมชน และได้หน่วยกิต (community service: 1 credit) Center for teaching and learning  

 การทํางาน service learning มีทั้ง SERVICE-Learning, Service-LEARNING, service-learning และ 
SERVICE-LEARNINGหมายความว่าต้องหาทางจัดสมดุลให้ได้ระหว่าง service และ learning มีการบูรณาการ
โครงการเข้าไปในการเรียนการสอนปกติ ปัจจุบันการเรียนการสอนแบบน้ีที่ SWU จะใช้ระบบน้ีเป็นส่วนใหญ ่ทั้งที่

จากเดิมในปี 2005 มีเพียงคร่ึงเท่าน้ันที่ใช้การเรียนการสอนลักษณะน้ี แต่
ได้เพ่ิมขึ้นอย่างมากจนเกือบทั้งหมดของมหาวิทยาลัยให้เป็นแบบ service 
learning และ SWU เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในเกาหลทีี่นําเอา 
Service-learning เข้ามาอยู่ในหลักสูตรปกติโดยเร่ิมช่วงแรกประมาณปี 
2001-2004 ซึ่งเป็นช่วงทดลองเท่าน้ัน และต้ังแต่ปี 2005 ได้มีการแบ่ง
งานเป็นสามระดับ โดยอิงอยู่บนฐานของ Knowledge and community 
นักเรียนที่เข้าเรียนวิชาน้ีจะได้หน่วยกิตเพ่ิมจํานวน 1 หน่วยกิต จากหลัก 
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3 เครดิต รูปแบบของกิจกรรมมีทั้งแบบโครงการ และแบบที่เข้าไปในพ้ืนที่ทุกสัปดาห์เพ่ือให้บริการหรือทํางานกับ
ชุมชน เช่น ร่วมกันปลูกต้นไม้ สอนหนังสือเด็ก เป็นต้น และสิ่งที่คาดหวังจาก Service-learning คือ การที่ชุมชน 
นักศึกษา และอาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกัน และในที่สดุนําไปสู่การพัฒนาชุมชน เกิด
การพัฒนานักศึกษาต่อไป 

Seocho Volunteer Center 

  ในกรุงโซลม ีVolunteer Center ประจําอยู่ 25 เขต รวมทั้งเขตโซโชแห่งน้ีและด้วยความที่มีประจําในหลาย
เขต แต่ละศูนย์อาสาสมัครจงึมีความพิเศษของแต่ละเขต งานอาสาสมัครที่ประเทศเกาหลีใต้เริ่มต้นขึน้โดยการทํางาน
ลงแขกทํานา จึงมีการร่วมมอืกันทํานาแบบลงแขกเช่นเมืองไทย เมื่อก่อนไม่ได้เรียกว่างานอาสาสมัคร กระทั่งในช่วง 
1970's มีงานอาสาสมัคใหมเ่กิดขึ้นมามากขึ้นโดยเริ่มจากงานกีฬาโอ
ลิมปิค อาสาสมัครในงานฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 1988 ที่ทําให้ประชาชน
เข้ามาร่วมทํางานอาสาสมัครมากย่ิงขึ้น   

 นอกจากน้ัน ในช่วงภัยพิบัติในปี 2007 เกิดเหตุเรือชนกันใน
ทะเลแถบเทอันส่งผลให้นํ้ามนัรั่วไหลลงทะเลและชายหาด นก
นางนวลและสตัว์ต่างๆ ได้รับผลกระทบ ประชาชนทุกคนช่วยกันทํา
ความสะอาด ขัดนํ้ามันออกเป็นเวลาหลายปี ซึ่งไม่ใช่คนในพ้ืนที่
เท่าน้ันที่มาร่วมกันทําความสะอาดทะเล แต่เป็นอาสาสมัครที่เดินทาง
มาจากทั่วประเทศ ทําให้งานอาสาสมัครได้รับความสนใจจากคนเกาหลีมากขึ้นและแพร่หลายไปทั่ว 

 ในปี 1994 บริษัท Samsung ได้ก่อต้ังองค์กรอาสาสมัครขึน้มาและมหาวิทยาลัย Hanyang ก็ได้สร้าง
หลักสูตรอาสาสมัครขึ้นมา ทาํให้ระบบ “เมื่อเรียนมหาวิทยาลัยแล้วสามารถใช้งานอาสาสมัครรองรับเป็นหน่วยกิตได้ 
ในปี 1995” งานอาสาสมัตรกลายเป็นหน้าที่ของเด็กมัธยม และเด็กมัธยมต้องทํางานอาสาสมัคร 18 ช่ัวโมง หลังจาก
น้ันจึงเกิดการแพร่หลายทั่วไปและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก อย่างไรก็ตามมีผลสะท้อนกลับเช่นกัน คอื เด็กมีความรู้สึก
ว่าถูกบังคับเหมือนให้ทําการบ้าน ไม่ได้ทําด้วยใจ และผู้ปกครองก็มักไม่เข้าใจ ทางศูนย์จึงได้จัดการปฐมนิเทศให้
เข้าใจงานอาสาสมัคร และได้มีการวางแผนใหม่ๆ ให้เด็กได้ดําเนินการเองท้ังหมดต้ังแต่การวางแผนตามแต่เด็กจะคิด 
และในปี2002 ได้มีการจัดต้ังศูนย์อาสาสมัครขึ้นทั่วประเทศ เพราะมีกฎหมายออกมาใช้บังคับ การต้ังศูนย์ได้รับเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาล แต่ก็มขี้อลบคือการถูกควบคุม และกลายเป็นเรื่องที่ถูกบังคับต้องทําตามนโยบายแหล่งทุน ที่
ประเทศเกาหลีมีทั้งหมด 260 ศูนย์ทั่วประเทศ ศูนย์เหล่าน้ีมีทั้งที่รัฐบาลดําเนินการและที่ประชาชนดําเนินการเอง 
และ 

 ในเขตโซโชเอง มีบริษัทใหญ่ๆ ต้ังอยู่ในเขตนี้จํานวนมาก ทําให้ได้รับการสนับสนุนและมคีนสนใจทํางาน
อาสาสมัครจํานวนมาก ประชาชนในเขตโซโชมีประมาณ 400,000 คน มีการลงทะเบียนอาสาสมัคร 80,000 กว่าคน 
หรือประมาณ 19 % ในเขตโซโชมีศูนย์อาสาสมัครย่อยๆ ที่ประชาชนดําเนินการอยู่จํานวน 17 ศูนย์ ถึงแม้จะมีคนมา
ทํางานอาสาสมัครถึง 42 % แต่ก็มีจํานวนหน่ึงที่ไม่รู้ว่ามีศูนย์อาสาสมัครอยู่ที่ไหนบ้าง และไมรู่้ว่าจะต้องทําอย่างไร 
หรือไม่ได้รับข่าวสาร ศูนย์ฯ น้ีจึงให้ความสาํคัญกับการผลกัดันด้าน online มากขึ้น  
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 งานอาสาสมัครนอกจากจะเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันแลว้ อาจมีการจัดกิจกรรมขึ้นมาเพ่ือก่อให้เกิดการ
รวมตัวกันของผู้คนหรือครอบครัวก็ได้เช่นกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการออกแบบกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม บางครั้งเป็นการจัด
กิจกรรมเพ่ือรองรับข้อกําหนดของเด็กนักเรียนที่ต้องทํากิจกรรมอาสาสมัคร ทางศูนย์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็ก
มัธยมเหล่าน้ันได้มีโอกาสทํากิจกรรมเก็บคะแนน หรือบรษิัทบางแห่งมีขอ้กําหนดว่า
พนักงานต้องมีการทํากิจกรรมอาสาสมัคร จึงมีศูนย์อาสาสมัครจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับ
เรื่องดังกล่าวเช่นกัน  

 สําหรับเด็กประถม โอกาสทํากิจกรรมอาสาสมัตรมีน้อย แต่ก็ได้มีความ
พยายามในการสร้างกิจกรรมเล็กๆ เพ่ือปลูกฝังให้รู้เรื่องอาสาสมัครหรือจิตอาสาต้ังแต่
เล็กๆ สิ่งที่ได้รบัการตอบแทนจากการทํางานอาสาสมัคร คือ “ความสขุ” แต่บางครั้ง
มีการให้การตอบแทนบ้างเพ่ือดึงดูดให้คนมาทํางานอาสาสมัครมากขึ้น เช่น บางครั้ง
คนที่ทํางานอาสาสมัครจะได้รับส่วนลดค่าทีจ่อดรถ ได้ส่วนลดค่าอาหารจาก
ร้านอาหารท่ีเข้าร่วม เป็นต้น แต่ก็มีคนที่อยากเข้ามาทํางานอาสาเพราะอยากได้รับ
ค่าตอบแทนด้วยเช่นกัน  

 

Seoul Volunteer Center: SCV 

 ในสมัยก่อนประเทศไทยกับประเทศเกาหลีใต้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีงาม ต้ังแต่ไทยส่งทหารมาช่วยที่ประเทศเกาหลีใน
สมัยสงครามโลก และเป็นเกียรติอย่างมากท่ีได้มาเย่ียมศนูย์ฯ และ
หวังที่จะเกิดความร่วมมือในอนาคตด้านอาสาสมัครต่อไป  

สถานะภาพงานอาสาสมัคร 

 จากจํานวนประชากร 51 ล้านคน และมีคนที่ลงทะเบียน
อาสาสมัครประมาณ 11 ล้านคน และที่มาทํางานอาสาจริงประมาณ 
4.5 ล้านคน หรือคิดเป็น 8.9 % ของประชากรทั้งหมด มกีารคํานวณ
ปริมาณนักศึกษาที่ทํางานอาสาแต่ยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอน โดย
ประชากรอายุ 20-30 ปี ประมาณ 6.7 ล้านคน ที่กรุงโซลมีนักศึกษา
ประมาณ 58,000 คน และมคีนที่ทํางานอาสาสมัครมีประมาณ 56 
% สําหรับศูนย์อาสาสมัครโซล(Seoul Volunteer Center: SVC) 
เป็นศูนย์อาสาสมัครระดับเมอืง ได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเมือง(City of Seoul) มุ่งเน้นการสร้างความสุขให้แก่ประชาชนของกรุงโซล ค่านิยม
หลักของศูนย์คอื มนุษยชาติ (Humanity) ใจกว้าง (Openness) แรงบันดาลใจของตนเอง (Self motivation) ความ
ไว้วางใจ (Trustworthiness)มีเจ้าหน้าที่ 39 คน มาตรการและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์ฯ ปรับเปลี่ยนไปใน
แต่ละปีตามนโยบายรัฐ และปีน้ีมีเป้าหมายคือ การขยายปริมาณอาสาสมัครให้เกิดขึ้นทั้งในแง่ของปริมาณและ
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คุณภาพ และได้ร่วมมือกับองค์กรอ่ืนๆ ในการทํางานอาสาสมัคร และสรา้งความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น จีน เป็น
ต้น และกําลังพัฒนา platform เพ่ือให้ชาวเมืองสามารถทาํกิจกรรมอาสาสมัครร่วมกันได้ มีการลงพ้ืนที่เสวนากับ
ชุมชน มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ เช่นเดียวกัน และมกีารต้ังศูนย์ที่เรียกว่า camp เพ่ือที่จะสนับสนุนให้ camp มี
ความแข็งแกรง่ จึงได้เข้าไปช่วยเหลือหลายอย่าง เช่น การก่อสร้าง การสาํรวจ เป็นต้น และให้ประชาชนมีโอกาส
วางแผน และทดลองทํา เพ่ิมโอกาสให้เด็กและครอบครัวมีโอกาสทํางานอาสาสมัตรมากข้ึน และมกีารให้ความรู้
เก่ียวกับการทํางานอาสาสมัครกับกลุ่มคณะบุคคลทั่วไป มีการให้คําแนะนําคนที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครใหม่ๆ  มีการ
ฝึกฝนการทํางานอาสาสมัคร นอกจากน้ียังมีการทําวิจัยเก่ียวกับการทํางานอาสาสมัคร และทีศู่นย์ฯ ได้มีการทําเว็ป
ไซด์ให้ชาวเมืองได้รับทราบและมีช่องทางเข้าร่วมทํางานอาสาสมัครได้มากย่ิงขึ้น มีการส่งข่าวความเคลื่อนไหวทั้งทาง 
facebook และ blog มีการสร้างความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ๆ ในการทาํงานอาสาสมัคร ปัจจุบันมีการเตรียม
อาสาสมัครเพ่ือร่วมกันจัดงานโอลิมปิคฤดูหนาว ซึ่งมีอาสาสมัครเข้าร่วมประมาณ 10000 คน  

โครงการทงแฮง(SeoulDongHaeng Project): โครงการแบ่งปนัความสุขเพื่อนอ้ง 

โครงการทงแฮง(SeoulDongHaeng Project) โครงการแบ่งปันความสุขเพ่ือน้อง เป็น
โครงการที่รับอาสาสมัครในมหาวิทยาลัย สว่นใหญ่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยให้ไป
ทํางานอาสาสมัครกับน้องในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโครงการน้ีเป็น
โครงการที่ให้ความรู้ คําแนะนําต่างๆ แก่เด็กโรงเรียนมัธยม และต้ังใจพัฒนาโครงการน้ี
ให้เป็น Platform งานอาสาสมัครของนักศกึษามหาวิทยาลัยด้วย ส่วนทศิทางและกล
ยุทธ์ คือ ให้เด็กมหาวิทยาลัยและมัธยมเติบโตไปด้วยกัน ได้มีการสื่อสารกัน ช่วยเหลือ
กัน โดยเด็กมหาวิทยาลัยทําให้น้อง โครงการน้ีมีการร่วมมอืกันจากหลายฝ่าย มีความ
ร่วมมือกับทางจังหวัดหรือเมืองและกระทรวงศึกษา มหาวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยม 
มาร่วมมือกันม ีSeoul Volunteer Center เป็นหน่วยประสานงานดําเนินการ โดย

ทํางานร่วมกับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กประจําแต่ละเขตในกรุงโซล  โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานอาสาสมัครคือ เป็น
รับอาสาสมัครก่อน แล้วมีกระบวนการให้ความรู้ แล้วลงทาํกิจกรรม และมีการประเมินผล ขั้นตอนทั้งหมดน้ี
ดําเนินการผ่านระบบออนไลน์ และนักศึกษาท่ีจะมาทํางานอาสาสมัครต้องได้รับการฝึกฝนให้ความรู้/เตรียมความ
พร้อมก่อนลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจให้หน่วยกิตนักศึกษาที่มาทํางานอาสาสมัครก็ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละ
มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือเป็นการตอบแทนแก่อาสาสมัคร หลังการประเมินผลแล้วเสร็จศูนย์ฯ ก็มีใบประกาศนียบัตร
จากทางเขตมอบให้แก่อาสาสมัคร และอาจได้รับสิทธิการเข้าชมกาารแสดงฟรี เป็นต้น โดยประโยชน์จากการทํางาน
อาสาสมัคร คอื ได้เรียนรู้จากชุมชนและสังคมมากขึ้น เด็กมัธยมท่ีเข้ารว่มโครงการมีความสุขเพราะได้พูดคุยกับรุ่นพ่ีที่
อายุห่างกันไม่มาก ทําให้รูส้ึกสนิทใจ และสง่ผลต่อการอยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น  

 

Seoul National University 

 คุณคิม ยอง ด๊อก หัวหน้าศูนย์ของ Global Social Service และหัวหน้าทีมที่ปรึกษางานอาสาสมัคร ได้
กล่าวแนะนําการทํางานอาสาสมัครรวมทั้งวิชาเก่ียวกับงานอาสาสมัคร ศูนย์น้ีได้สร้างโมเดลให้นักศึกษารับผิดชอบต่อ
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สังคม และสร้างจิตสํานึกในการรับใช้สังคมให้แก่นักศึกษา มีการทํางานร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนอย่างต่อเน่ืองและ
สร้าง social lab โดย Core value ของหน่วยงานมี 3 ข้อ 

 Social responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม 
มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นอันดับหน่ึงของเกาหลี และ
มองว่าต้องพัฒนาคนในประเทศ และต่อไปก็จะ
ออกไปพัฒนาภายนอกประเทศ 

 Innovative Expertise พัฒนาความเช่ียวชาญ เริ่ม
จากการใช้ความรู้ เพราะว่าที่น่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญมาก สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ในการพัฒนาสังคม
อย่างมีคุณภาพ 

 Continuous Cooperation การให้ความรว่มมืออย่างต่อเน่ือง ทั้งในและต่างประเทศ  

 ที่น่ีต้ังขึ้นต้ังแต่ปี 2013 เป็นช่วงเร่ิมของการก่อต้ัง Institute for Global Social Responsibility ขึ้นโดย
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย มกีารพัฒนาอย่างเฉพาะทางมากขึ้น ปัจจุบันมกีารขยาย
ขอบเขตการทํางานกว้างขวางขึ้น มีการสร้างโมเดลของการทํางานอาสาสมัครขึ้น และในปีต่อๆ ไปมแีผนที่จะใช้
โมเดลเหล่าน้ีออกไปทํางานภายนอกมหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น 

กิจกรรมของ Institute for Global Social Responsibility 

 Volunteer Social Service ในวิชาอาสาสมัครตอนน้ีมีเป้าหมายทั้งเด็ก สตรี และคนชรา โดยเป็นการ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านวิชาเรียน 

 Service Learning เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ที่ได้เรียนมา ไปปฏิบัติใช้ในการพัฒนาสังคม ผ่าน
การทํางานอาสาสมัคร และทําให้นักเรียนได้ใช้ทฤษฎีที่เรยีนมา การทําแบบน้ีทําให้ผูท้ี่ไปทํางานอาสาสมัคร 
มีการเติบโตขึ้นหรือพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก  กระบวนการ Mentoring ทําโดยนักศึกษาปริญญาโทและเอก 
ซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาปริญญาตรี และนักศกึษาปริญญาตรีเป็นที่ปรึกษาของเด็ก หรือผู้ที่ด้อย
โอกาส การพัฒนาแบบน้ีทําให้ผู้ได้รับการช่วยเหลือมีการพัฒนาที่ดีขึ้น นักศึกษาปริญญาตรีที่มีทั้งรุน่พ่ีเป็นพ่ี
เลี้ยง และเป็นพ่ีเลี้ยงให้เด็กมัธยม ก็จะเป็นผู้ที่มีการพัฒนาได้ดี โครงสร้างน้ี เป็นเหมือนระลอกคลื่น เป็นวัฏ
จักร ตอนน้ีก็กําลังจะจัดต้ังเป็น Social Responsibility Academy ซึ่งจะมีหลากหลายแขนงในการ
รับผิดชอบต่อสังคม โครงการน้ีต้ังใจทําให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญของงานรับใช้สังคม และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการรับใช้สังคมมากย่ิงขึ้น 

 โครงการ Urban Regeneration เน่ืองจากสภาพ
สังคมเกาหลีเป็นครอบครัวเด่ียวมาก จึงทําโครงการ
เพ่ือช่วยเหลือสังคมรอบๆ มหาวิทยาลัย เพ่ือช่วยลด
ปัญหาสังคม เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากวิชา 
Service learning 
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 งานทางด้านศิลปวัฒนธรรม สิ่งที่ต่างจากที่อ่ืนคือใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นพลังในการขอความร่วมมือกับภาค
ส่วนต่างๆ เช่น โครงการ I hear the voice เป็นการค้นหาความร่วมมือในการพัฒนาคนตาบอด ในงานน้ีจะ
ปิดไฟมืดหมด ไม่ให้ใช้สายตา แต่ใหใ้ช้หูอย่างเดียว เป็นต้น  

 SNU Volunteers ส่งอาสาสมัครไปทํางานทั้งในและนอกประเทศ กิจกรรมน้ีทําให้นักศึกษาได้ใช้ในสิ่งที่ได้
เรียนมา เมื่อมปีระสบการณ์สูงขึ้นก็ส่งออกไปทํางานอาสาสมัคร (คล้ายการทํางานค่ายอาสา)  

 Volunteer Social Service/Course Introductionสนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการ
เรียนการสอนในวิชาเรียน (coursework) โดยการพัฒนาจิตวิญญาณของชุมชนโดยการเปลี่ยนแนวคดิจาก
การใช้ห้องเรียนเป็นศูนย์กลางและให้ความใส่ใจในเพ่ือนบ้านมากข้ึน และโดยการช่วยพัฒนานักศึกษาให้เป็น
ผู้นําที่แท้จริงซึง่สามารถที่จะปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยใจ สําหรับโครงร่างของวิชา 
ประกอบด้วย Volunteer Social Service 1, 2, 3 (1 credit each) เปิดสอน 4 ภาคการศึกษาทั้งปี มี
โปรแกรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  

 Hanyang University 

 Hanyang Volunteer Corp   

 มหาวิทยาลัยฮันยาง(Hanyang University) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสยีงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยเป็น
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนวิศวกรรมศาสตร์ งานที่เก่ียวข้องกับ
อาสาสมัครคือ ความพยายามในการเปลี่ยนแนวคิดด้านการอาสาสมัคร มีคํา
สําคัญ 3 คําคือ ต้องมีการพฒันา มองสูส่ากล และความยั่งยืน ดังน้ันทุก
กิจกรรม จึงจะต้องเน้นในสามด้านน้ี และกอ่ให้เกิดความต่อเน่ือง ตอนน้ีมอง
เรื่อง Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งทกุประเทศกําลงัให้
ความสนใจ ดังน้ันทางสถาบันจึงหยิบเรื่องน้ีขึ้นมาดําเนินการ เพราะเป็น
ช่องทางหน่ึงที่นําไปสู่ความเป็นสากล และทําให้เกิดความย่ังยืนในการ
ดําเนินงาน จึงควรต้องมีการหา Business model ที่ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มงาน   

 การทํางานเป็นการบูรณาการความรู้ที่มีอยู่ เข้ากับความต้องการแก้ปัญหาของท้องถิ่นหรือชุมชน เช่น เรื่อง
การท่องเที่ยว ซึ่งมีการสอนแต่ว่าไม่ได้เห็นของจริง ทางประเทศฟิลิปปินส์ มีปัญหาเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวใน

เขต Laguna ซึ่งใกล ้Metro Manila และต้องการที่จะพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและได้มีการเสนอความต้องการพัฒนาดังกล่าวมายัง
มหาวิทยาลัย ทางคณะวิศวะฯ มหาวิทยาลยัฮันยาง เห็นว่า น่าจะมีองค์
ความรู้ที่จะเข้าไปช่วยได้ จึงได้จัดทําโครงการเข้าไปร่วมช่ือ HUGE 
(Hanyang University for Global Engagement) โดยมีการพัฒนางาน
ทางด้าน Social Innovation ทําทั้ง Social Innovation Center และ 
Social Innovation Research Center มีความร่วมมือทัง้ทางด้าน



 

  หนา36จาก210 

การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือทํางานร่วมกัน มีการทํางานสามระดับคือ ระดับชาติ ระดับเอเชียแปซิฟิค และระดับ
สากล ทํางานทั้งทางด้านการอบรม การสรา้งเครือข่ายและการสนับสนุนทุน และได้มีการกําหนดเป็นสาขาวิชาเอก 
ให้นักศึกษาเลอืกเรียนได้เป็นสาขาวิชาเอก 

  

หมายเหตุ:  

โครงการ Larga! Santa Rosa ผู้ก่อต้ังโครงการน้ีไม่ได้ต้ังบริษัทขึ้นมาจากการเริ่มคิดต้ังต้น แต่ว่าได้ทดสอบแนวคิด
ดังกล่าวผ่านการส่งนักวิจัยด้านการจัดการการท่องเที่ยวเข้าไปเก็บข้อมูลเก่ียวกับตลาดท้องถิ่นและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จากการศึกษาดังกล่าวทําให้ทราบถึงโอกาสทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสภาพแวดล้อม
ทางการเงินและบัญชี 

โครงการ NinoNina Clothing ทางโครงการได้ส่งผู้ร่วมก่อต้ังไปกรุงมะนิลา เพ่ือวิจัยโอกาสทางการตลาดในชุมชน
ท้องถิ่น ก่อนทีจ่ะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดําเนินโครงการต่อไป 

 

Global Volunteering Cooperation in Korea : GVC KOREA 

ศูนย์ประสานงานระดับนานาชาติด้านงานอาสาสมัคร (Global Volunteering Cooperation in 
Korea : GVC KOREA)เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Government Organization: NGO) ที่มีหน้าที่ในการ
ประสานงาน บริหารจัดงานอาสาสมัครทั้งในและต่างประเทศ วางแผนบริหารงานทางด้านอาสาสมัคร พัฒนาความ
ร่วมมือกับนานาชาติเก่ียวกับงานอาสาสมัคร จัดการฝึกอบรม การศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมความรู้และ
ความร่วมมืองานอาสาสมัคร ทั้งน้ี GVC ทําหน้าที่เป็นตัวกลางเช่ือมประสานระหว่างองค์กรที่ต้องการอาสาสมัคร และ
ผู้ที่ประสงค์จะทํางานอาสาสมัคร ศนูย์น้ียังทําหน้าที่ในการร่วมกําหนดกรอบการดําเนินงานของงานอาสาสมัคร 
(Volunteer Frame Work) ที่ว่า การสนับสนุนที่ดี มาจากการมีระบบที่ดี (Good Support, Good System) ศูนย์มี
ฐานคิดที่ว่า งานอาสาสมัครเป็นการสร้างรากฐานของสมาชิกภาพของสังคมที่ดีในอนาคต ในประเทศเกาหลีใต้ มี
กฏหมาย แผน บทบัญญัติ และศูนย์ที่เก่ียวข้องกับงานอาสาสมัครที่เป็นระบบ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายของการพัฒนา
อย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยศูนย์อาสาสมัครของประเทศเกาหลีใต้ มีจํานวน 260 
ศูนย์ กระจายอยู่ทั่วประเทศ 
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ซึ่งโครงการฯ ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกลไกการสนับสนุนงานอาสาสมัครในการเรยีนการสอน การ
บริการวิชาการ Service Learning และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่างสองประเทศ โดย
ผู้เข้าร่วมจะนําประสบการณ์ครั้งน้ีไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้เป็น Service Learning มากขึ้น ปรับปรุงการรับ
น้องในสถาบันฯ ให้สร้างสรรค์มากขึ้นด้วยการพานักศึกษาลงพ้ืนที่ทํางานอาสาสมัคร สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาให้
ทํางานอย่างต่อเน่ืองร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นมากย่ิงขึ้น รวมทั้งการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของ
ไทย องค์กรอาสาสมัคร และมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศกึษาระหว่างสองประเทศ 
ต่อไป 
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การเขารวมประชุม 2017 Engage Conference และการศึกษาดูงาน
มหาวทิยาลัยและบริษัทในประเทศสหราชอาณาจักร 

 สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ เครือข่าย Engagement Thailand (EnT)  ได้จัดโครงการเข้าร่วมประชุม 
2017 Engage Conference และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยและบริษัทในประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 2-
10 ธันวาคม 2560 ณ เมือง Bristol และ London ประเทศสหราชอาณาจักร  โดยผูเ้ข้าร่วมการเดินทาง
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ  รองคณบดี และผู้ช่วย
คณบดี รวม 30 คน จากมหาวิทยาลัย 11 แห่ง และหน่วยงาน 2 แห่ง คือ  

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 คน  2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  1 คน 

3. มหาวิทยาลัยชยีงใหม ่ 3 คน  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  

2 คน 

5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 10 คน  6. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 คน 

7. มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรต 4 คน  8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง 

1 คน 

9. มทร. ศรีวิชัย 1 คน  10. มรภ. พระนคร 1 คน 

11. มรภ. หมู่บ้านจอมบึง 1 คน  12. สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย 1 คน 

13. สถาบันคลังสมองของชาต ิ 2 คน     

 
กิจกรรม 

1. การเขา้ร่วมประชุม 2017  Engage Conference ของ NCCPE 

การประชุม  Engage Conference 2017 หัวข้อ “Exploring Collaboration”  เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ณ  Bristol 
Royal Marriott Hotel เมือง Bristol ประเทศสหราช จัดโดย National Co-ordinating Centre for Public 
Engagement (NCCPE) ซึ่งเปน็หน่วยประสานงานกลางในการส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยของประเทศสหราช
อาณาจักรให้มีการทํางานเพื่อสังคมมากขึ้น มีผู้เข้ารว่มประชุมรวม 339 คน จากประเทศอังกฤษ สกอ๊ตแลนด์ คานาดา 
สหรัฐอเมริกา อาฟริกาใต้ เคนยา่ และประเทศไทย โดยมีรูปแบบการประชุมทั้ง Plenary session, Working session and 
Thinking Space และ Poster party and Encounter session ส่วนเน้ือหาของการประชุมครอบคลุม 3 ประเด็นหลักคือ 

 Practice: วิธีปฎิบัติที่ดีในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนสงัคม  การ
นําเสนอตัวอย่างวิธีปฎิบัติที่ดี  รวมทั้งการสาํรวจความเหมือนและความต่างของวิธีปฎิบัติที่ดีน้ันๆ    

 Principles: หลักการ เป็นการสํารวจ assumption จรยิธรรม และเหตุผลที่นําไปสู่การปฎิบัติ  รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเชิงลึกล่าสุดเก่ียวกับความร่วมมือ  หลักการจัดการกับปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ อาทิ 
ความรู้ของใครที่นับว่าเป็นความรู้ที่ดี  ช่วงเวลาใดที่ควรทํางานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือผลท่ีดีกว่า  และ
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ช่วงเวลาใดควรทํางานคนเดียว  ระดับการรับรู้ถึงผลประโยชน์ร่วมที่เกิดขึ้นจากการทํางานร่วมกัน การ
เจรจาต่อรองและการใช้อํานาจร่วมกัน เป็นต้น 

 Prospects: กลุ่มเป้าหมาย  อาทิเช่น ความร่วมมือในอนาคตจะอยู่ที่ไหน วิสัยทัศน์ที่ดีและการสร้าง
แรงบันดาลใจสําหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ประเด็นที่ควรให้ความสนใจ ทั้งในระดับบุคคลและ
องค์กร เป็นต้น 

 

2. การไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยและบริษัทที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

 การศึกษาดงูานมหาวิทยาลัย 4 แห่งในเมอืง Bristol และกรุงลอนดอน คือ University of the West of England 
(UWE), University of Bristol (UoB), Queen Mary University of London (QMUL) และ University College 
London (UCL) Institute of Education (IOE) รวมทัง้บรษิทั Airbus ในเมอืง Bristol ดังนี ้

2.1.University of the West of England (UWE) 

 University of the West of England (UWE) เดิมเป็นวทิยาลัยเทคนิค ได้รบัการยกวทิยะฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ในปี 1992   มีนักศึกษาจํานวน 27,000 คน มีอาจารย์ 3,000 คน เปิดการเรียนการสอนเป็น 4 คณะคือ  Arts, Creative 
Industries and Education / Business and Law / Environment and Technology / Health and Applied 
Sciences  มหาวิทยาลัย UWE เป็นสมาชิกในเครือข่าย University Alliance ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นดา้นเทคนิคและ
วิชาชีพ มีสมาชิก 18 แห่งทั่ว สหราชอาณาจักร  ประเด็นที่ไปศึกษาดงูานคือ  Research with Impact และ University-
Industry Collaboration with Airbus 

2.2 University of Bristol(UoB) 

 University of Bristol ก่อตัง้ในปี 1876 ในฐานะ University College ต่อมาในปี 1909 ได้รับการสถาปนาเป็น 
University of Bristol เป็นสมาชิกของ Russell Group ซึ่งเปน็มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจยั เปิดสอน 6 คณะ คือ Arts, 
Biomedical Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Law, Engineering, Sciences  โดยเปิดสอนมากกว่า 
200 หลักสูตรสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีนกัศึกษารวม  22,278 คน มีการศึกษาดูงานในเรื่อง 1) Public Engagement 
Unit ของมหาวทิยาลัย 2) Engaging with Business และ 3) กรณีศึกษาการทํางานเพื่อสังคม 3 ตัวอย่าง ได้แก่  

 1) The MRC Integrative Epidemiology Unit ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจยัที่มผีลต่อสุขภาพและความเจ็บป่วยของ
ประชากร  ที่ไดร้ับทุนสนับสนุนการดําเนินงานจาก Medical Research Council  มีทีมงาน 130 คนที่มีทั้งนักชีววิทยา และ
นักสังคมศาสตร ์จาก 6 สาขาวชิา เช่น mental health, heart disease, cancer, maternal health เป็นต้น 

 2) Invincible เป็นโครงการความร่วมมือระหวา่งนักวจิัยของ UoB  (system biologist) กับนักศิลปะในการพัฒนา
ภาพยนต์ส้ันเรื่อง Invincible เพื่อให้ความรู้เรือ่ง  Synthetic Biology แก่เดก็ๆ และบุคคลทั่วไป แล้วเผยแพร่ใน youtube  

 3) Student Capital: the role of students in city transformation เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ Bristol Green 
Capital Partnership (BGCP) ที่เน้นบทบาทของนกัศึกษาในการทาํใหเ้มือง Bristol เป็นเมอืงสีเขยีว โดยมหาวิทยาลัยได้
ทํางานกับสโมสรนักศึกษา เพือ่พัฒนาเมือง Bristol ไปสู่ความยั่งยืน 

2.3 AirbusIndustries 
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 Airbus Industries มีอัตราการเติบโตเป็น 2 เท่าในทุก 15 ปี มีผู้โดยสารใช้บริการ Airbus ถึง 3.6 พันล้าน
คน และมีการสร้างงานถึง 62.7 ล้านตําแหน่งทั่วโลก Airbus family มหีลายขนาด ต้ังแต่ที่น่ัง 100-600 ที่น่ัง 
Airbus Group ที่ Filton ในเมือง Bristol ซึ่งเข้าศึกษาดูงานน้ัน เป็นส่วนที่ทํางานด้าน Engineering design โดย
เน้น Wing ซึ่งหลังจากการ design แล้ว จะมีการทดสอบด้วย ในส่วนการไปศึกษาดูงานน้ัน ได้ไปเย่ียมชม 2 Site คือ  
Fuel System Testing Facility และ Structural Testing Facility ซึ่งใหญ่โตมาก 

2.4 Queen Mary University of London(QMUL) 

 QMUL ก่อต้ังในปี 1785 ในสมัย Queen Victoria เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งวัฒนธรรม และนันทนาการ
ของคนที่อาศัยอยู่ในทิศตะวันออกของลอนดอน เพ่ือให้เป็น the People’s  Palace ปัจจุบัน Queen Mary 
University of London  เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอยู่ในกลุ่ม Russell Group มีนักศึกษา 21,187 คน มบุีคลากร 
4,000 คน และเป็น college ที่ใหญ่ทีสุ่ดของ University of London เปิดการเรียนการสอนใน 4 สาขา คือ 
Humanities and Social Sciences (HSS) / Science and Engineering / Barts and the London School of 
Medicine and Dentistry / Life Sciences Initiative ในการไปศึกษาดูงาน QMUL น้ัน ได้ไปศึกษาดูงาน 2 เรื่อง
คือ  

1) Catalysts for Public Engagement with Research  

ในปี 2012-2015  QMUL ได้รับทุน Catalysts for Public Engagement with Research จาก Research 
Councils UK (RCUK) เพ่ือ embed เรื่อง public engagement เข้าไปในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ วัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย ดังน้ัน QMUL จึงได้ต้ังหน่วยงาน Public Engagement Unit ขึ้นมาสนับสนุนและส่งเสริมงาน public 
engagement ทั่วมหาวิทยาลัย มีบุคลากรประจํา 5 คน ซึ่งแต่ละคนม ีlong term contract QMUL ใช้เวลา 3 ปีใน
การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ public engagement รวมทั้งได้
ดําเนินการปรับปรุง พัฒนา เพ่ิมเติมเพ่ือตอบตัวช้ีวัดที่ปรากฏใน The EDGE Tool ของ NCCPE ซึ่งประกอบด้วย 3 
มิติคือ 1) Purpose 2) Process และ 3) People  

2) การได้รับรางวัล Gold Engage Watermark จาก NCCPE 

การมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนา public engagement ให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
วัฒนธรรมองค์กร โดยมีตัวช้ีวัดใน The EDGE Tool เป็นตัวกําหนด ทําให้ QMUL มีความมุ่งมั่น ต้ังใจจริง และได้รบั
ความร่วมมืออย่างดีจากผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย จนสามารถได้รับการรับรอง Gold Engage Watermark จาก NCCPE ได้
สําเร็จเป็นมหาวิทยาลัยแรก 

2.5 University College London (UCL) Institute of Education (IOE)  

 UCL Institute of Education (IOE) ก่อต้ังในปี 1902 เป็นสถาบันวิจัยและการเรียนการสอนด้านการศึกษา
และสังคมศาสตร์อันดับหน่ึงของโลก มีนักศึกษามากกว่า 8,000 คน และมีบุคลากร 800 คน ในปี 2014 IOE กลาย
มาเป็น school หน่ึงของ UCL และเรียกว่า UCL Institute of Education ทั้งน้ี UCL IOE เป็นหน่ึงในมหาวิทยาลัย 
8 แห่ง ที่ได้รับทุน Catalysts for Public Engagement with Research ในปี 2012-15 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
‘to take the IOE forward from a position of having micro-cultures of strong public engagement 
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amongst research and senior leadership teams..”  ในการทํางานเพ่ือ embed public engagement เข้าไป
ในวัฒนธรรมองค์กรน้ัน  IOE ให้ความสนใจกับการสนับสนุนนักวิจัยรายบุคคล เพ่ือให้เกิด community of practice 
ขึ้นใน IOE มากกว่าการต้ังคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ ขึ้นมา มีการให้คําปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักวิจัยรายบุคคลที่มี
อยู่มากกว่าการจัดให้ นักวิจยัในอนาคต ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวประสบความสําเร็จมาก ในการไปศึกษาดูงานที่ 
UCL น้ันได้ไปศึกษา 3 ประเด็นคือ  

 1) Public Engagement ของ UCL  

 หน่วยงาน Public Engagement ของ UCL ก่อต้ังเมื่อปี 2009 โดยในระยะแรกได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากโครงการ Beacons for Public Engagement programme แต่ปัจจุบันน้ี ได้รับทุนสนับสนุนจาก UCL และ
เป็นส่วนที่สําคญัของ UCL Culture  ทั้งน้ี UCL เป็นมหาวิทยาลัยแรกทีล่งนามใน NCCPE’s ‘Manifesto for 
Public Engagement’  มหาวิทยาลัยมีการสร้างกลไกช่ือ UCL Culture ในการส่งเสริม research impact 
through engagement, การแสดง และนิทรรศการ โดยหน่วยงานน้ีมีการทํางานร่วมกับ UCL Museum and 
Collections และ UCL Theatres and Studio เพ่ือสร้างความเช่ือมโยงระหว่างคนและความคิดทัง้ในและนอก
มหาวิทยาลัย  

2) Social Science and an evidence synthesis culture  

 หน่วยงาน Social Science Research Unit ของ IOE เป็นหน่วยงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่มีช่ือเสียง
โดยเฉพาะการวิจัยเชิงนโยบายและมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง Evidence-based research นอกจากน้ี ยังมีเครือข่าย
ช่ือ The Alliance for Useful Evidence ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้กําหนดนโยบาย
และนักปฏิบัติของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ใหม้ีการใช้ evident มาประกอบการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจในเชิง
นโยบายและการทํางานในหน้าที่ให้มากขึ้น 

3) Research for All  

 วารสารออนไลน์ที่มีระบบ peer review และรับตีพิมพ์บทความวิจัยเก่ียวกับ public engagement เน้น
บทความวิจัยที่ทําร่วมกับชุมชน/สังคม และเกิด impact ต่อสังคม ซึ่งครอบคลุมบทความทางด้านทฤษฎี การ
วิเคราะห์สังเคราะห์ และความคิดเห็นที่สํารวจประเด็นหลักของการทํา public engagement เช่น การพัฒนา
ความสัมพันธ์ การสื่อสาร และ participatory action research โดยมี Prof. Sandy Oliver จาก SSRU ของ UCL 
และ Sophie Duncan จาก NCCPE เป็นบรรณาธิการ เริ่มตีพิมพ์ Vol. 1 No. 1 ในปี 2017 

ผลที่ได้รับ 

1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง UWE กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(สจล). ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยประเด็น University-Industry Collaboration ภายใต้
โครงการ Newton Fund  

2. เกิดความร่วมมือระหว่าง NCCPE กับ Engagement Thailand (EnT) โดย Sophie Duncan, Deputy 
director ของ NCCPE จะเดินทางมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสง่เสริมและสนับสนุน public 
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engagement ของสหราชอาณาจักร ในการประชุมประจําปี 2561 Engagement Thailand ในเดือน
กรกฎาคม 2561 

3. ผู้เข้าร่วมมีแนวคิดและแนวทางในการพัฒนา policy drive เช่น การกําหนดให้ public engagement 
เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและมีตัวช้ีวัดระดับต่างๆ ในการติดตามความก้าวหน้า และ 
infrastructure drive เช่น การต้ังหน่วยงานภายในประสานเรื่อง Social engagement, อัตรา
เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน, การจัด reward และ benefit สนับสนุนผลงานวิจัยด้านน้ี  promotion 
path ในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
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การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย 
หลักสตูรมาตรฐานของสถาบัน  
(KNIT Standard Program) 
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หลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา(University Governance Program : UGP) 

 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15  ฉบับที่ ปี2 (พ.ศ. 2551-2565) ซึ่งเป็นแผนแม่บทกํากับการพัฒนา
 โดยคณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบเมื่อวันที่ อุดมศึกษาของไทย15  มกราคม2551  ได้กําหนดว่า“และการ ธรรมาภิบาล
 บริหารจัดการ(governance and management) พัฒนาเป็นปัจจัยสําคัญทีม่ีผลกระทบโดยตรงต่อการ

 และก้าวหน้าหากสถาบันอุดมศึกษามีกลไกการกําหนดทิศทางที่ดี กลา่วคือ และอุดมศึกษาในภาพรวม มหาวิทยาลยั
บทบาทและ ภารกิจของมหาวิทยาลัยก็สําเร็จลุล่วงไปได้ พร้อมการขับเคลื่อนโดยการบริหารคนที่มปีระสิทธิภาพแล้ว
 ององค์กรสูงสุดในที่น้ีคือความรับผิดชอบข“สภามหาวิทยาลัย” และผลผลติ มีความสําคัญต่อความเจริญของสถาบัน
ที่ดี....” เพ่ือเป็นองค์กรพัฒนา และการบริหารจัดการอุดมศึกษา ยังได้กําหนดแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาล และ
ให้ โดยดําเนินการจัดฝึกอบรม าลัยไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทย ผู้บริหารต้ังแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และนวัตกรรมการบริหาร และสนับสนุนการสร้างองค์กร สร้างเครอืข่ายเวทีแลกเปลี่ยนความคิด จัดเย่ียมชม ความรู้
เป็นต้น นโยบายและการจัดการ 

 สถาบันฯ จึงได้จัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยขึ้น 
เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเก่ียวกับการทําหน้าที่การกํากับดูแล
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน เก่ียวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ภายใต้นโยบายและปรัชญาอุดมศึกษา และประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบัน และ เพ่ือส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เก่ียวกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง 
เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายของผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ 

 ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 
 1) ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
หลักการธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี และแนวทางในการกํากับดูแลอุดมศึกษาที่ดีในประเด็น
เฉพาะต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการเงินและทรัพย์สิน การเปิดหลักสูตร
ใหม่ การบริหารงานบุคคล และการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (คําสั่งทาง
ปกครองของสภามหาวิทยาลัย) มากย่ิงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

 2) ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคดิเห็นในเรื่องข้อพิพาทท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยใน
ศาลปกครอง และบทบาทของศาลปกครองในการวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับมหาวิทยาลัย รวมท้ังผลประโยชน์ทับซ้อน 
และประเด็นท้าทายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยในบริบทปัจจุบันมากย่ิงขึ้น 
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 3) ผู้เข้าร่วมหลายคนได้มีโอกาสในการฝึกฝนตนเองเพ่ือก้าวเข้าสู้ตําแหน่งบริหารอย่างมั่นใจ และบางท่าน
สามารถก้าวเข้าสู่ผู้บริหารระดับสูงหลายตําแห่ง เช่น อธิการยดี รองอธิการบดี และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่าย
บริหาร เป็นต้น    

 เนื้อหาหลักสตูร 
1)  ในหัวข้อ  ซึ่งยังคงให้มีการปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ ภาพใหญข่องอุดมศึกษาไทย"บทบาทของสภา

 มหาวิทยาลัยในฐานะสภาผู้กํากับ(Governing Board)  ที่พิทักษ์ธรรมาภิบาล(Good Governance)" 
2)  การเทียบระดับบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย(Benchmarking of  University Governance) 
3)  มิติที่1 : และเปา้หมาย พันธกิจ บริบท (context, Mission, and Goals) 
4)  มิติที่2 : ทิศทางบริหารมหาวิทยาลัย (Management Orientation) 

 การบริหารงานบุคคล 
   การจัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน 
 การบริหารความเสี่ยง 
  มหาวิทยาลัยกับคดีพิพาทในศาลปกครอง 

5)  มิติที่3 : ความเป็นอิสระ (Autonomy) 
   และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย นโยบาย การกําหนดเป้าหมาย 
 คุณภาพวิชาการ (การอนุมัติการเปิดสอนหลักสูตร) 

6)  มิติที่4 : ความรับผิดชอบ (Accountability) 
 กฎหมายและวิธีปฏิบัติที่ควรทราบ 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน 

7)  มิติที่5 : การมีส่วนร่วม (Participation) 
 โดยใช้กรณีศึกษาในการนํากระบวนการเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดกลยุทธ์ 

 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
1) ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน   6) ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช 

2) รศ.เกศินี วิฑูรชาติ     7)ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 

  3) ศ.ดร.กําชัย จงจักรพันธ์                         8) ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา 

4) นายสมภพ อมาตยกุล                            9) ดร.ฤทยั หงส์สิร ิ

5) รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล                     10) รศ.ดร.บวร ปภัสราทร  
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ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด 

ผศ.โสมณวัตร  คมสัน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

รศ.ดร.อัตพุฒ  ปรุงศักดิ ์ รองอธกิารบดีฝา่ยบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ศ.ดร.สวุรรณมาลา  จรัส นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

ศ.นพ.นิรันตรัตน์  ชัยรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ คณบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รศ.ดร.หะมะ  ซาการียา รองอธกิารบดีฝา่ยวิชาการและวิจัย/เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

ผศ.น.สพ.ดร.รุง่เรืองกิจไกร  ทิลดสิร ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแ้ทนสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

ศ.ดร.องักสิทธิ ์ พงษ์ศักดิ ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศักดาสาวิตร  นายพยุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผศ.บางเขียว  พิษณ ุ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศ.นพ.ลุมพกิานนท์  ภิเศก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เสมสันต ์ คุณรสสุคนธ ์ รองผู้อาํนวยการสาํนักการคลงั มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ผศ.เกณฑ์มา  ลินดา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดร.    เด่นจติเจริญ   สมยศ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี

ผศ.ดร.ตัง้จิตกุศลมั่น  สุพันธุ ์ รองอธกิารบดีอาวโุส สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ดร.จิรัฐิติเจริญ สุรเดช นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี

ดร.มว่งประเสริฐ  สุวมาลย์ รองอธกิารบดีฝา่ยวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผศ.ดร.มงคลมะไฟ  โสรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ศ.ดร.เตียอํารุง  หน่ึง คณบดีสาํนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เทียนทอง  คุณหรรษา รองผู้อาํนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ดร.ดพีัฒนา  อาณตั ิ คณะวิศวกรรมศาสตร ์คณบดี มหาวิทยาลัยบรูพา 

รศ.ทองคํา  อํานวยพศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย/รองคณบดีด้านบริหาร
และวางแผน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

 

รายช่ือผู้เข้าหลกัสูตรฯ UGP 23 วันที ่22-26 พฤษภาคม 2560 (จํานวน 21ท่าน) ณโรงแรม VIE HOTEL กรุงเทพฯ 
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หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ (Faculty Governance Programme, FGP) 

 ได้เล็งเห็นความสําคัญของการนําแนวทางการ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย สถาบันคลังสมองของชาติ
และการปฏิรูป มาเป็นพลังในการขับเคลือ่นการพัฒนา พัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาดังกล่าว
 โดยกําหนดให้มีโครงการจัดต้ังสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย อุดมศึกษา(University Governance Institute: 
UGI) ในการผลิตหลักสูตรการบริหารจัดการ เพ่ือดําเนินพันธกิจตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ขึ้น
 โครงการดังกล่าวได้ดําเนินการหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา(University 
Governance  Program, UGP)  มหาวิทยาลัยต้ังแต่ปีสําหรับกรรมการสภา2552เพ่ือการ ในการนี้ เป็นต้นมา 
โดยโครงการจัดต้ังสถาบันธรรมาภิบาล สถาบันคลังสมองของชาติ  ดําเนินการตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ
 หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะจึงเห็นสมควรจัดทํา มหาวิทยาลัย(Faculty Governance 
Programme, FGP)เป็นกลไกพัฒนาคณะกรรมการคณะเพ่ือ ขึ้น  

 วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ 
ในการบริหารงาน รวมทั้งการถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือ พัฒนา
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายปรัชญาอุดมศึกษา และกรอบ แผน
อุดมศึกษาระยะยาวฯ ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา และประเด็นท้า ทาย
อุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต รวมท้ังการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นในเรื่องเก่ียวกับ การ
ทําหน้าที่ของคณะกรรมการคณะ ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดี  

 ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 
1)  ในการบริหารงาน เก่ียวกับบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการประจําคณะ ความเข้าใจ ผู้เข้าร่วมมคีวามรู้

 ปรัชญาอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสถาบันอุดมศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ
  าบันอุดมศึกษาตลอดจนสถานการณแ์วดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถ  และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ 

2) ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันและได้ศกึษาดูงานในหน่วยงานที่เป็นต้นแบบใน
 แต่ละประเด็นที่น่าสนใจ 

3) และบางท่านสามารถ ผู้เข้าร่วมหลายคนได้มีโอกาสในการฝึกฝนตนเองเพ่ือก้าวเข้าสู้ตําแหน่งบริหารอย่างมั่นใจ
   เป็นต้น รองอธิการบดี คณบดี เช่น ก้าวเข้าสู่ผูบ้ริหารระดับสูงหลายตําแห่ง 

เนื้อหาหลักสตูร 
1.  บริบทและความท้าทายของอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที2่1 : บทบาทและความสําคญัของคณะกรรมการประจําคณะ 

2. สําหรับคณะกรรมการประจําคณะ บริบทและความสําคัญของกฎหมาย: ความรับผิดทาง คําสั่งทางปกครอง
และอาญา แพ่ง ปกครอง 

3. การพัฒนาและการบริหารหลักสูตรของคณะ 
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4. การบริหารงานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ 

5. การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะ 

6. การพัฒนานิสิตนักศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองของประเทศและของโลก 

7. การบริหารการเงินและงบประมาณของคณะ 

8. การบริหารความเสี่ยงของคณะ 

9. การระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการคณะอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

1) ศ.นพ.สุรศักด์ิ ฐานีพานิชสกุล 

2) ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ 

3) ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา 

4) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ 

5) รศ.ดร.บวร ปภัสราทร 
 

6) รศ.มานิตย์ จุมปา 

7) ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 

8) ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท ์

9) ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ 

10) รศ.พญ. พรพรรณ กู้มานะชัย 
 

รุ่น วันเดือนปี ที่จัดอบรม ผู้เขา้ร่วมหลักสูตรฯ 

FGP 16 6-9 มีนาคม 2560 20 คน 

FGP 17 4-7 เมษายน 2560 23 คน 

 

โดยในปี 2560 ได้มีการปรับรูปแบบของการอบรม จากการศึกษาดูงาน เป็น การเพ่ิมประเด็นที่ทันสมยัคือ The 
Changing Role of University in the 21st Century : Active Learning and Flipped Classroom โดย รศ.
พญ. พรพรรณ กู้มานะชัย  ทดแทน อันเน่ืองมาจากหัวเรื่องดังกล่าวได้รับความต้องการในเรื่องการเรียนการสอนแบบ
ใหม่  และได้จัด 2 รุ่น ดังน้ี 

 จากผลสรุปของแบบสอบถามประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมทั้ง 2 รุ่น พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 

เพ่ิมเติมในแต่ละหัวข้อดังต่อไปน้ี ผู้เข้าร่วมอบรมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
 

 รูปแบบการอบรมและการเรียนรู ้พบว่า มีการแสดงตัวอย่างของactive learing ให้เห็นภาพชัดเจน 
และยกกรณีศกึษา ทําให้น่าสนใจ ไม่น่าเบ่ือ ชวนติดตาม 
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 วิทยากร พบว่า  เปิดโลกทัศน์ ทําให้ได้ข้อคิดดีๆ มีประสบการณ์สูง และมีข้อมูลทีท่ันสมัยนําไปใช้งานได้
จริง เป็นข้อมูลที่ใกล้ตัวและมคีวามน่าสนใจ รวมทั้ง ความกระตือรือร้นของวิทยากรที่จะสอนและ
แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วม และสามารถตอบคําถามได้ชัดเจน 

  นอกจากน้ี ทาํให้ได้แนวคิดใหม่ๆ อธิบายได้เข้าใจง่ายและเห็นภาพชัดเจน พร้อมมีตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย อาจจะนับว่า วิทยากรมีประสบการณ์มาก ถ่ายทอดประสบการณ์ให้เป็นตัวอย่างที่ดีมาก เป็น 
best practice ซึ่งเป็นวิธีสอนที่ดีที่สุด 

 สื่อการสอน พบว่า มีตัวอย่างที่ดีทําให้เห็นภาพชัดเจน 
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หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเปน็เลิศ 
(Curriculum Management for Academics Excellence : CMAE) 
 

 สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้
เล็งเห็นความสําคัญของการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการปฏิรูป
อุดมศึกษา เพ่ือดําเนินพันธกิจตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ในการผลิตหลักสูตรการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษา  

 วัตถุประสงค ์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการ ใน
การบริหารหลกัสูตรเพ่ือให้เกิดคุณภาพ ตอบสนองต่อพันธกิจของทั้งคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักสูตรที่
ทันสมัยสอดคล้องกับประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต และ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของบุคลากร และเพ่ือมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา  

 ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 

1. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารวิชาการ ในการบริหารหลักสตูร ตาม
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  โดยสอดคลอ้งกับนโยบายปรัชญาอุดมศึกษา และกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาวฯ  ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 

2. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาพ.ศ. 2558 ใน
บริบทของอุดมศึกษาที่มมีาตรฐานระดับชาติและสากล  และเรื่องการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรแนว
ใหม่ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

 เนื้อหาหลักสตูร การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยสาระสําคัญดังน้ี 

 หลักคิดและแนวทางปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2558  

 การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรยุคใหม ่IQA, CUPTQA, AUNQA 

 การบูรณาการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลศิ ตามแนวทางเกณฑ์ TQF และ EdPEx 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยใช้กรณีศึกษา (case study) การบริหารหลกัสูตรสู่ความ
เป็นเลิศ 

กําหนดวันที่จัดอบรม  1 – 2 มิถุนายน มผีู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 21 คน 

 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

1) ศาสตราจารย์ นพ.สุรศกัด์ิ ฐานีพานิชสกุล 

2) รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร  

3) รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล 
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หลักสูตรกฎหมายมหาชนกบัการบริหารงานมหาวิทยาลัย (LAW) 
 สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ    มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้
จัดหลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” ขึ้น สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงของการดําเนินงาน และการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจขัดกับกฎหมายตลอดจนได้
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน    

 ผลที่ได้รับ ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายต่างๆ ที่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยควร
ทราบ เพ่ือการการดําเนินงานการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อํานาจหน้าที่  
และความรับผดิทางกฎหมาย รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  สามารถนําไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการ
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์ต่อบุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง 

 เนื้อหาหลักสตูร  

1. ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานในภาคมหาชน 

2. ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายมหาชนที่ส่งผลกระทบต่องานบริหารมหาวิทยาลัย 

3. ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกับประเด็นปัญหาทาง 

4. ระบบงบประมาณ การเงิน และการตรวจสอบประเมินผลมหาวิทยาลัย 

 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  คือ 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์  

                                           2. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  ลิขสทิธ์ิวัฒนกุล  

                         3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ  วงศ์สวัสด์ิกุล  

           เน่ืองจากปีน้ีเป็นปีแรก จึงได้มีการกําหนดดําเนินการจัดอบรมข้ึน 2 รุ่น ดังน้ี 

LAW รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2560 ผู้เข้าร่วมจํานวน 17 คน 

LAW รุ่น 4 ระหว่างวันที่  25 – 27 กรกฎาคม 2560 ผู้เขา้ร่วมจํานวน 30 คน 
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หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของ
มหาวิทยาลัย   
(Business Continuity Management : BCM) 
 

 

 สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเน่ืองของระบบงานของ
มหาวิทยาลัย (BCM) ขึ้น  ซึ่งเป็นหลักสูตรทีส่่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการความต่อเน่ือง จึงเป็นการสร้าง
กระบวนการบริหารจัดการต้ังแต่ การวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กร การพัฒนากระบวนการบริหาร การประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment) การวิเคราะห์ผลกระทบของธุรกิจ (BIA : Business Impact Analysis) ระยะเวลา
ในการหยุดชะงัก และการกู้คนืระบบงาน โดยอาจบริหารจัดการตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น ผลกระทบด้าน
สถานที่ปฏิบัติงาน ผลกระทบด้านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบด้านบุคลากร และผลกระทบด้านผู้
ให้บริการ เป็นต้น และทีส่ําคญัคือการกําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการภาวะคุกคามที่สะท้อนให้เห็นถึง 
ความสามารถในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและเพื่อสนับสนุนระบบธรรมาภิบาลการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาที่ตัองการความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-
2565) และยังมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคญั รวมถึงช่ือเสียง ภาพลักษณ์ กิจกรรมที่สร้าง
คุณค่าของมหาวิทยาลัย ความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงความต่อเน่ืองของการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
ของประเทศและการเติบโตอย่างย่ังยืนในที่สุด 

 หลักสูตรเฉพาะเหมาะสําหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ คณะ/ สถาบัน/ กรรมการที่รับผดิชอบด้านพัฒนา
ระบบ BCM ตลอดจนผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยจะประกอบ ด้วยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ กรณีศึกษา ในประเด็นสําคัญๆ ได้แก่ กรอบหรือแนวทางการบริหารการจัดการ การประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment) การวิเคราะห์ผลกระทบของธุรกิจ (BIA : Business Impact Analysis) โครงสร้าง
การบริหารจัดการ กระบวนการบริหารจัดการ ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาระบบ เป็นต้น หลักสตูรน้ีใช้ระยะเวลา
อบรม 2 วัน  และซึ่งมีการปรับการจัดการเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าในในเรื่องน้ีมากขึ้น ในปี 2560 น้ี ซึ่งวันแรกจะเน้น
การเรียนรู้ในเรื่องทฤษฎี และในวันที่สอง จะได้เรียนรู้จากองค์กรตัวอย่างที่มีการจัดการด้าน BCM ที่โดดเด่นคือ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) โดยสถาบันคลังสมองแห่งชาติได้จัดพาผู้เข้าร่วมไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ BCM กับ บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) 

 ในปีที่ 2560 จดัเพียง 1 รุ่นคอื รุ่น 4  ในวันที่ 27-28 เมษายน 2560 มีผูเ้ข้าร่วมหลักสตูรจํานวน 11 คน  
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หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของอุดมศึกษาสู่ความเปน็เลิศ 
(Human Resource Development : HRD) 
 

 หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” ได้จัดขึ้นเพ่ือให้ทราบถึง ความรู้ ความ
เข้าใจ เก่ียวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ HRD 
ในการบริหารยุคใหม ่และสามารถปรับปรุงบุคลการสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้ง เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่าย
ความร่วมมือในระหว่างบุคลากรต่างสถาบันฯ อันนําไปสู่ความร่วมมือทีม่ั่นคงและย่ังยืน 

 ผลที่ได้รับ ผู้เข้าร่วมที่อยู๋ในระดับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสามารถทราบถึง ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ
บทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ HRD ในการบริหาร
ยุคใหม ่และสามารถปรับปรุงบุคลการสู่ความเป็นเลิศ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเอง 

เนื้อหาหลักสตูร  
1. HRD Role 
2. Strategic alignmentand Disciplines of Learning Organization 
3. Strategic and Systemsthinking 
4. Talent and Succession tools 

เข้าใจ
“เขา” 

❶ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(Knowledge Sharing) กรณีศึกษาจาก 
 เรียนรู้กรณีศึกษาจากบริษัทช้ันนําของประเทศไทยในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์จนก้าวข้ามสู่สากลระดับโลก 
 เรียนรู้จากองค์กรภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เข้าใจ 
“เขา” 

❷  การบรรยาย(Lecture)  
ของแต่ละตําแหน่งให้มีความชัดเจนและยืดหยุ่นได้ระบบเสน้ทางความก้าวหนา้ 
ที่สามารถสะทอ้นศักยภาพของบุคลากรที่แตกต่างกันระบบประเมิน 
สู่สายบริหารของบุคลากรระดับสูงในองค์กรระบบเตรียมคน 

 
เข้าใจและ
เข้าถึง 
“เรา” 

❸ สุนทรียสนทนา(Dialogue) 
หลักปฏิบัติ•  ฟังให้ได้ยิน ฟังอย่างลึกซึ้ง •  และผ่อนคลาย มีความเป็นอิสระ 
•  และไม่มผีูต้าม ไมม่ีผูนํ้า ทุกคนเท่าเทียมกัน 

 การสนทนาแบบDialogueความหมายของคน วิธีการให้คุณค่า เป็นการรับฟังวิธีคิด
เพ่ือผ่าข้ามพรมแดน ละทิ้งสิ่งที่แต่ละคนยึดถือ เพ่ือเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อ่ืนต่อสิ่งที่พูด
การฟังอย่างมีคุณภาพ แห่งตัวตนไปพร้อมๆกันและถอืว่าเป็น 
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พัฒนา 
และ 

ปรับตัว 

❹  การอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) 
ช่วงของการเปิดโอกาสให้ได้ระดมความคิดเพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาของแต่ละ
โดยมีโจทย์ องค์กร 

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  คือ  
นายเฑวิณฑร์ สมงาม       (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และบริหาร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)) 

คุณมนูญ สรรค์คุณากร     (ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารงานบุคคล กลุม่บริษัทเซ็นทรลั)               

คุณบวรนันท์ ทองกัลยา     (รองกรรมการผู้จัดการใหญก่ลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร  

                                 บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด) 

ศ. ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา       (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

ผศ.ดร.ประเสริฐ  คันธมานนท์      (รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

รองศาสตราจารย์ สมบัติ กุสมุาวลี  (คณบดี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 

ขึ้นเพียงจึงได้มกีารกําหนดดําเนินการจดัอบรม เน่ืองจากปีน้ีเป็นปีแรก 1    รุ่นคือ HRD รุ่น 1 ระหว่าง
วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม  26560  มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ 15 คน 

จากผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมทั้ง 15 คน พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 

โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ดังน้ี 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ผ่านกรณีศึกษา 

- ควรมีกรณีศึกษาจากบริษัทที่หลากหลาย เพ่ือจะได้หลายมุมมอง 

- ดีมาก ได้เห็นภาพของภาพเอกชน /ภาครัฐ และแต่ละสถาบัน 

 พัฒนาและปรับตัว :  การเสวนา “มองเรา” 

- อยากให้มีตัวอย่างระบบบริหารคนในมหาวิทยาลัยของรัฐเพ่ิมเติม 

- เป็นกิจกรรมทีส่ร้างสรรค์ 

 Dream and design  เพ่ือพัฒนาระบบ HRD ของเรา : (Workshop) ปฏิบัติการ   

- ทําให้มองการพัฒนาที่เป็นระบบ 

 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม คือ หลักสูตรมคีวามสําคัญมากต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในยุคการ
เปลี่ยนแปลงจงึเห็นว่าควรเพ่ิมเน้ือหาและระยะเวลาให้มากขึ้น 
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หลักสูตร“การบริหารความขัดแยง้ในมหาวิทยาลัย”  
(Conflict Management) รุ่นที ่1 และ 2 

สถาบันคลังสมองของชาติจัดหลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย” (Conflict 
Management)รุ่นที่ 1 และ 2ขึ้น  ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 10 -11 สิงหาคม 2560 ณ 
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและ
แนวคิดในการจัดการความขัดแย้งที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนเสริมทักษะในการจัดการความขัดแย้งแก่
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการและแก้ไขความขดัแย้งในบริบท
มหาวิทยาลัยไทยอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม โดยเน้ือหาหลักสูตรเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาประเด็นความ
ขัดแย้งในบริบทที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยอย่างเข้มข้น การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากวิทยากรและการแลกเปลี่ยน
ระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ ด้วยกัน  

วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและแนวคิดในการจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตลอดจนเสริมทักษะในการจัดการความขัดแย้งแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

2) เพ่ือแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิธีปฎิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ เพ่ือแก้ไขความขัดแย้งในบริบทมหาวิทยาลัย

ไทยอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม 

3) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทย 

เนื้อหาและรูปแบบ 

ทฤษฎีหลักการ  แนวคิด 20 % 

วิธีปฎิบัติที่ดี และกรณีศึกษา (จากวิทยากร) 40 % 

วิเคราะห์กรณีศึกษาความขัดแย้งในแต่ละระดับ 40 % 

 
 

หลักสูตรแบบพักค้างคืน รวม 1 คืน 2 วัน ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ และ วันที ่10 -11 สิงหาคม 2560 ณ 
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯโดยองค์ประกอบของหลักสูตรฯ แบ่งออกเป็น ทฤษฎี
หลักการ/แนวคิด 20 % วิธีปฎิบัติที่ดีและกรณีศึกษา (จากวิทยากร) 40 % การวิเคราะห์กรณีศึกษาความขัดแย้งใน
ระดับต่างๆ 40 %  ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการบริหารความขัดแย้ง จํานวน 7 
ท่าน ได้แก่  
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 ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

 ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ศ.นพ.สุรศักด์ิ ฐานีพานิชสกุล ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร*์(รอยืนยัน) 

 รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 

โดยผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตรฯ ทั้ง 2 ครั้ง 
จํานวน 38 ท่าน(รุ่นที่ 1 จํานวน 15 ท่าน 
และ รุ่นที่ 2 จํานวน 23 ท่าน) โดยส่วน

ใหญ่เป็นผู้บรหิารระดับของ
สถาบันอุดมศึกษา อาทิ อธิการบดี(1 
ท่าน) รองอธิการบดี(2 ท่าน) ผู้ช่วย
อธิการ(4 ท่าน) คณบดี(11 ท่าน) รอง
คณบดี(12 ท่าน) ประธานสภาคณาจารย์

(1 ท่าน) ผู้อํานวยการ(2 ท่าน) หัวหน้าภาควิชา(3 ท่าน) และอาจารย์(2 ท่าน) จากสถาบันอุดมศึกษา 22 แห่ง ซึง่ใน
การจัดหลักสูตรฯ ทั้งสองคร้ังสามารถบรรลวัุตถประสงค์ของหลักสูตรฯ ด้วยดี กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมหลกัสูตรฯทราบถึง
ทฤษฎีหลักการ แนวคิด ในการบริหารจัดการความขัดแย้ง Conflict Management Strategies เกิดการแลกเปลีย่น
และเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขความขัดแย้งในบริบทมหาวิทยาลัยไทยอย่างเป็นระบบจาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรง เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ ผ่านการวิเคราะห์
กรณีศึกษาร่วมกัน โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ สามารถนําความรู้ที่ได้รับกลบัไปใช้ป้องกันและบริหารจัดการความขัดแย้ง
ในสถาบันการศึกษาของตนเองต่อไป ดังเสียงสะท้อนบางส่วนจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ ทั้ง 2 รุ่น ดังน้ี 
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

“การเข้าร่วมหลักสูตรฯ ในครั้งน้ีทําให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติที่ดี และวิธีบรหิารการจัดการความขัดแย้งจาก
วิทยากรผู้มีประสบการณ์แต่ละท่าน อน่ึงในเรื่องทฤษฎีหลักการ แนวคดิ เราสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองแต่วิธีการ
จัดการความขัดแย้งจากประสบการณ์ของวิทยากรเป็นประโยชน์ที่ได้รับอย่างมากจากการมาเข้าร่วมหลักสูตรน้ี” 

ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
“เดิมก่อนมาคือเราไม่รู้ว่าการบริหารความขัดแย้งน้ันเราจะทําอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง criteria คือ

อะไร ซึ่งเราไม่เคยทราบ และเมื่อมาเข้าร่วมหลักสูตรและได้ฟังจากวิทยากรทั้งหมดแล้วน้ัน ทําให้เรารูแ้ล้วว่าควรจะ
จัดการความขัดแย้งอย่างไร ทําอย่างไรให้ความขัดแย้ง เปลี่ยนไปเป็นการบริหารเพ่ือความสร้างสรรค์ และในอนาคต
หวังว่าจะนําความรู้ที่ได้รับไปจัดการความขัดแย้งไม่ว่าจะทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย” 
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รายชื่อผู้เข้ารว่มหลักสูตร 

ชือ - สกุล ตําแหน่ง สังกัด รุ่น 

1. รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธรชํานิ-
ประศาสน์ 

คณบดี 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 1 

2. ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  1 

3. ดร.ณัฐวรพลรัชสิริวัชรบุล รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร 1 

4. ผศ.ดร.ดวงฤทัยธํารงโชติ  คณบดี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1 

5. ผศ.นฤพนธ์บูรณะบัญญัติ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 1 

6. ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกนัคุณภาพ
การศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 

7. ผศ.ดร.บดินทร์ จินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสมัพันธ ์
คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 1 

8. รศ.ดร.ทพ.พิศลย์เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและส่ิงแวดล้อม
คณะทันตแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

9. ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์  รองคณบด ี
คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญวิทยาเขตหัวหมาก 1 
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10. ผศ.ทพญ.วิภาดาเลิศฤทธ์ิ  รองคณบดี  
คณะทันตแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

11. ผศ.ดร.วิโรจน์ฤทธ์ิทอง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร 1 

12. ดร.ศักด์ิสิทธ์ิบุศยพลากร หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร ์
คณะเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตบางเขน 

1 

13. อาจารย์ศิริพลทองอ่อน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1 

14. ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจดัการ 
คณะการบัญชีและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 

15. ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน 

1 

16. ผศ.กชกร ณ นครพนม  รักษาการแทนผู้ช่วยอธกิารบด ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 

17. อาจารย์ กร จันทรวิโรจ  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2 

18. รศ.ดร.น.สพ.กําลัง ชุมพล
บัญชร 

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
แผน วิทยาลัยนานาชาติ  

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2 

19. ดร.ภญ.จิราพร ชินกุลพิทักษ์  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 2 

20. ผศ.ดร.ชญานิษฐ์ พราหม
เภทย์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 

21. รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร ์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบด ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 

22. รศ.ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป  คณบดี 
คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์  

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2 

23. ผศ.ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระ
นครเหนือ 

2 

24. รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์  คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2 
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25. ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสด์ิ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 2 

26. ดร.พิทยา ชินะจิตพันธ์ุ  ผู้อํานวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2 

27. ผศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสขุใส  ผู้ช่วยอธิการบด ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 

28. ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลา
วงศ์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระ
นครเหนือ 

2 

29. อาจารย์ แพร วงษ์ชวลิตกุล  ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายการคลัง  
สํานักการคลัง  

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2 

30. ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2 

31. ผศ.ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2 

32. ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2 

33. ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์  คณบดี 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 2 

34. ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2 

35. ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2 

36. อาจารย์อรวิทย์ เหมะจฑุา วิทยาลัยพัฒนามหานคร  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2 

37. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา คณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน 2 

38. ผศ.ดร.อํานวย ปาอ้าย คณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์ 2 
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หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ“การบริหารจดัการอาสาสมัครนักศึกษา
เพ่ือการเรียนการสอนและการทํางานเพ่ือสังคม” 
 การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development) ที่ประสบความสําเร็จน้ัน องค์ประกอบหน่ึง คือ การ
มีอาสาสมัคร เข้ามาช่วยสนับสนุนการทํากิจกรรมด้าน
ต่างๆ โดยอาสาสมัครจะเป็นพลังหนุนเสริมการดําเนิน
กิจกรรมซึ่งเป็นภารกิจสําคัญของสังคม เมื่อเดือนธันวาคม
ปี 2015  สหประชาชาติ (United Nation) ได้ประกาศ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals) ประกอบไปด้วยเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 17 เป้าหมาย  

เลขาธิการสหประชาชาติ นาย บัน คี มุน ได้
กล่าวถึงความสําคัญของกระบวนการอาสาสมัครกับการบรรลเุปา้หมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนว่า“การอาสาสมัคร
คือเคร่ืองมือซึ่งนําไปใช้กับการทํางานด้านการพัฒนาต่างๆซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและดึงการมีส่วนร่วมจากประชาชน
ไปสู่การร่วมวางแผนและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) ให้เกิดขึ้นจริงได้  นอกจากน้ันยังเป็นการ
วางรากฐานวาระทางสังคมใหม่ๆ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดพ้ืนที่ใหม่ๆ สําหรับการ
สื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและประชาชาชนอันจะนําไปสู่ปฏิบัติการทางสังคมที่เป็นรูปธรรมและกว้างขวางมาก
ย่ิงขึ้น”  ดังน้ันการทํางานอาสาสมัครจึงเป็นวาระร่วมระดับโลกในปัจจบัุน  และเป็นกลไกสําคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการ

พัฒนาอย่างย่ังยืนทั้งระดับพ้ืนที่และระดับโลก  คณุค่าที่เกิดขึ้นจากการ
ทํางานอาสาสมัครสร้างผลกระทบสําคัญแก่สังคม คือ  ชว่ยปรับเปลีย่น
ความสัมพันธใ์นสังคม ทําให้เกิดความไว้เน้ือเช่ือใจกันระหว่างคนในสังคม
มากย่ิงขึ้น  รวมทั้งพัฒนาความเปน็พลเมืองที่มีส่วนรว่มกับสังคม 
เน่ืองจากการเป็นอาสาสมัครทําให้ประชาชนเข้าใจปัญหาสังคมและ
รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ซึ่งนําไปสู่การเกิดสังคมพลเมอืง  (Civic 
Society) ที่ประชาชนมีความเข้าใจปัญหาของประเทศ และพร้อมจะมีส่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
 สถาบนัอุดมศกึษาเปน็สถาบันทางสงัคมที่มีความสาํคญัต่อการพัฒนาพลเมืองแก่ประเทศ อีกทัง้ยังมี
บทบาทต่อการพัฒนาวิชาการและความรูท้ี่นําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนของสังคม ฉะน้ันการอาสาสมัคร 
(Volunteerism) จึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถนําไปสู่การบรรลุผลสําเร็จใน 3 ด้านสําคัญ 
คือ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การพัฒนาวิชาการ  และ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมจึงเกิด
หลักสูตร “การบริหารจัดการอาสาสมัครนกัศึกษาเพื่อการเรียนการสอนและการทํางานเพ่ือสังคม”ระหว่างวันที่ 
16-18 พฤษภาคม 2559  ณ ห้องปทุมวัน ช้ัน 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันคลัง
สมองของชาติ เครือขา่ยจิตอาสา และองค์การหน่วยอาสาสมัครประเทศอังกฤษ 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบกระบวนการอาสาสมัครเพ่ือการ

เรียนการสอนและการทํางานเพ่ือสังคม 

2. เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่นักศึกษาและมหาวิทยาลยั ผ่านการจัดการเรียนการสอน การบริการ

วิชาการ 

3. เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานําศักยภาพขององค์กรเข้าไปหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ร่วมกับชุมชนและสังคมด้วยกระบวนการอาสาสมัครเพ่ือสงัคมมากย่ิงขึ้น 

เนื้อหาและรูปแบบ 

 เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน, ด้านการส่งเสริมการเป็นอาสาสมัคร (Volunteering 
Promotion), ด้านการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Engagement) กระบวนการบริหารจัดการ
อาสาสมัคร (Volunteer Management), กระบวนการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม (Service 
Learning), กระบวนการเรียนรู้ด้วยการทําโครงการ (Project based learning), กระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community based learning) 

 หลักสูตรน้ีเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงทัง้จากผู้เข้าร่วมและ
วิทยากร การประยุกต์ใช้กระบวนการอาสาสมัครกับการพัฒนานักศึกษา การทํางานกลุ่มเพ่ือระดม
ความคดิเห็น การพัฒนาโครงการอาสาสมัคร และการทดลองออกแบบ วางแผน โครงการทํางาน
อาสาสมัคร 

รายชื่อผู้เข้ารว่มหลักสูตร 

ชือ - สกุล ตําแหน่ง สังกัด 

1. คุณกัญญาณัฐ เปลวเฟ่ือง อาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

2. คุณกัลย์ธีรา สุภนิธิ  นักวิชาการศึกษา  
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์   

มหาวิทยาลัยมหิดล     วิทยาเขตศาลายา 

3. คุณขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดี 
คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4. คุณจิรายุ ดวงแก้ว อาจารย์ประจําคณะบัญชี  มหาวิทยาลัยรงัสิต 

5. ผศ.ดร.เฉลมิศักด์ิ ตุ้มหิรญั ผู้อํานวยการสํานักบริการการศึกษา
  

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
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6. คุณชวนพิศ เปรมกมล หัวหน้างานกิจกรรม  
กองพัฒนานักศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูม ิ

7. ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย ผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนา
ชุมชน  

มหาวิทยาลัยมหิดล      

8. ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพ่ือความ
รับผิดชอบต่อสังคม                         
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล      

9. ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร ์
  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

10. คุณทรงพล อินทเศียร   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
คณะศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

11. ดร.ธนวัฒน์ บุรีรัตน์   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา            
สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

12. คุณธนะกร ช่วงสกุล   หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสา  
กองกิจการนิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

13. คุณธีรศักด์ิ สรรพศิร ิ  นักวิชาการศึกษา  
กองกิจการนักศึกษา   

มหาวิทยาลัยมหิดล 

14. ผศ.นพวรรณ ธรรมสทิธ์ิ รองคณบดี 
สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

15. คุณปณิตา จ้อยทองมูล นักวิชาการศึกษา  
กองพัฒนานักศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

16. คุณพรปวีร ์ขุนวิมล หัวหน้างานกิจการนิสิตและศษิย์เก่า
สัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

17. คุณพรไพรินทร ์ต้ังบรรพบุรษุ นักบริหารงานทั่วไป  
คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี

18. คุณภัทรจาร ีเจริญมิน ผู้จัดการศูนย์อาสาสมัคร  
กองกิจการนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
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19. คุณมนตร ีชินสมบูรณ ์ รองหัวหน้างานวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

20. คุณยุทธกร พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 

นักวิชาการศึกษา  
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหสกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

21. คุณยุทธนา ตีเฟ้ือย เจ้าหน้าที่ศูนย์อาสาสมัคร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

22. คุณสัจจาวุฒิ รอดสําราญ หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 

23. คุณสิมินตราพร สุรินทร ์ อาจารย์ประจําสํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

24. คุณสุภัสรา กฤษณาบัตร เจ้าหน้าที่ศูนย์อาสาสมัคร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

25. ดร.สุภารัตน์ คําเพราะ รองหัวหน้างานวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

26. คุณสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

27. ผศ.ดร.อาทิมา แป้นธัญญานนท ์ หัวหน้างานวิชาศึกษา งานวิชาศึกษาทั่วไป
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

28. ผศ.อารี ทองฤทธ์ิ อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษา  
คณะศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร ์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

29. ผศ.อํานวย พิรุณสาร อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
โดยหลักสูตรฯ ครั้งน้ีมีผูส้นใจสมัครเข้าร่วม

หลักสูตรฯ จํานวน 29 ท่าน ทั้งรองอธิการบดี คณบดี รอง

คณบดี ผู้อํานวยการกอง/สํานัก หัวหน้าภาควิชา/งาน/กอง 

อาจารย์ และนกัวิชาการ จาก 16 สถาบันอุดมศึกษาทั่ว

ประเทศทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิทยาลัย 

ซึ่งการจัดหลักสูตรฯ ดังกล่าวผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ เกิดการพัฒนาศักยภาพและต่อยอดการทํางาน

อาสาสมัครที่มอียู่เดิมในสถาบันอุดมศึกษาในมิติต่างๆ อาทิ งานกิจกรรมนักศึกษา วิชาการเรียน การบริการ

วิชาการ เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมสามารถนําตัวอย่างโครงการที่ได้ทดลองออกแบบในระหว่างจัดหลักสูตรกลับไปใช้ต่อ

ได้จริงในมหาวิทยาลัยและสามารถประยุกต์กระบวนการอาสาสมัครเข้าไปในภารกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยได้ด้วย

เช่นกัน โดยหลังจบหลักสูตรฯมหาวิยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ฯ ได้มีการประสานงานมายังสถาบันฯ เพ่ือเรียนเชิญวิทยากรในหลักสูตรฯ ไปฝึกอบรมต่อเน่ืองให้แก่บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยของตนเองต่อไป 
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หลักสูตร“การประเมินผลกระทบจากงานวจิัย” (Research Impact 
Assessment: RIA) รุ่นที ่3 - 4 

การประเมินผลถูกนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือช้ีวัดความสําเร็จที่เกิดจากการลงทุนวิจัยให้กับองค์กรทีท่ําหน้าที่
บริหารและการจัดการทุนวิจัยหรือกับหน่วยปฏิบัติงานวิจัย นอกจากน้ียังเป็นเคร่ืองมือสื่อสารให้สังคมได้รับรูถ้ึง
ประโยชน์จากงานวิจัย ตลอดจนใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรทุนวิจัยอันมีอยู่จํากัดว่าจะมีการ
จัดแบ่งและสร้างลําดับความสําคัญของโครงการวิจัยที่จะจัดทําต่อไปอย่างไร เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันสถาบันการศึกษา 
องค์กรบริหารงานวิจัย และหน่วยงานกํากับงานวิจัย ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีองค์ความรู้ดังกล่าวอยู่อย่างมาก 

หลักสูตรการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (Research Impact Assessment: RIA) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาผู้บริหารและนักวิชาการ ทั้งในสถาบันการศึกษาและหน่วยบริหารทุนวิจัย ให้เข้าใจถงึวิธีการประเมินผล
กระทบ และสามารถออกแบบการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยได้โดย รุ่นที่ 3 จัดอบรมไปเมื่อวันที่ 2 - 3 
กุมภาพันธ์ 2560 และรุ่นที่ 4 จัดอบรมไปเมื่อวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2560 
 
รายชื่อวิทยากร 

ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง อดีตผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 
รศ.สมพร  อิศวิลานนท์ สถาบันคลังสมองของชาติ 
รศ.ดร.สุวรรณา  ประณีตวตกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.มาลีนา  เย็นนาน  พาร์ก้ี สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ดร.ปิยะทัศน์  พาฬอนุรักษ์ สถาบันคลังสมองของชาติ 

โดยรุ่นที่ 3 มผีู้เข้าร่วมหลักสูตรจํานวน 36 คน จากสถาบันอุดมศึกษาที่ทํางานเก่ียวข้องและมีความสนใจ
งานด้านการประเมินผลกระทบ ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 42 มาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ รองลงมาร้อยละ 19 
และ 17 มาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามลําดับ ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ   
รวมจํานวน  1   คน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 1 คน 

กลุ่มมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ   
รวมจํานวน  15   คน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

จํานวน 2 คน 
จํานวน 1 คน 
จํานวน 4 คน 
จํานวน 1 คน 
จํานวน 2 คน 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จํานวน 2 คน 
จํานวน 2 คน 
จํานวน 1 คน 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รวมจํานวน  6 คน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี 

จํานวน 1 คน 
จํานวน 1 คน 
จํานวน 2 คน 
จํานวน 1 คน 
จํานวน 1 คน 

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 
รวมจํานวน  7 คน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

จํานวน 3 คน 
จํานวน 1 คน 
จํานวน 1 คน 
จํานวน 2 คน 

กลุ่มวิทยาลัย/สถาบัน 
รวมจํานวน 5 คน 

สํานักประสานงานเครือข่ายวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี มรภ.-สกว. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

 
จํานวน 1 คน 
จํานวน 1 คน 
จํานวน 2 คน 
จํานวน 1 คน 

กลุ่มวิทยาลัยชุมชน 
รวมจํานวน  2   คน 

กลุ่มวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนตราด จํานวน 2 คน 

 
รายชื่อผู้เข้ารบัการอบรม RIA รุ่นที่ 2 
 

ชือ - สกุล ตําแหน่ง สังกัด 

ดร.กุณฑล  งาเจือ คร ูวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนตราด 

ผศ.ดร.ขวัญฤดี  ตันตระบัณฑิตย์ นักวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางสาวง่ายงาม  ประจวบวัน พนักงานมหาวิทยาลัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(กําแพงแสน) 

ดร.จตุพร  อรุณกมลศรี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 
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ชือ - สกุล ตําแหน่ง สังกัด 

รศ.ดร.จรวย  สุวรรณบํารุง อาจารย์ประจํา ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้า
หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรค
ไข้เลือดออก สาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

นายจารุพงษ์  บรรเทา ผู้ช่วยคณบดีด้านยุทธศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

ผศ.ดร.จารุวรรณ  สิงหม์่วง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

นางจิราวรรณ  ถูกจิตร ์ นักวิชาการ  สํานักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 

ดร.ชัยวัฒน์  หฤทัยพันธ์ รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

นางสาวชุติมา  สุขอนันต์ นักวิเคราะห ์ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) 

รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธ์ิ  ตันสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตว
แพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) 

นางสาวธชิษา  ศรีจอมทอง พนักงานวิเคราะห์สนับสนุนและ
พัฒนาธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ดร.ธีตา  ศรีคช อาจารย์ วิทยาลัยพัฒนามหานคร  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

รศ.นภัทร  วัจนเทพินทร ์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวิทยาศาสตร์ 

นางสาวนฤมล  ศรีวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
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ชือ - สกุล ตําแหน่ง สังกัด 

รศ.ดร.บัณฑิต  กฤตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

ดร.ปวีณา  แตงจวง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

ดร.พัทธนันท์  ชมภูนุช นักวิจัย สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

นางสาวเพราเพ็ญ  รัตนดี คร ู วิทยาลัยชุมชนตราด 

นางสาวภวิกา  คชานันท์ นักวิจัย วิทยาลัยพัฒนามหานคร  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

นางมัตติกา   ชัยมีแรง  พันธ์ุดี พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

นายรชกร  วชิรสิโรดม อาจารย์ประจํา คณะวิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุร ี

ผศ.ดร.รัตนา  จันทร์เทาว์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางสาววรพรรณ  ชินฉลองพร นักวิชาการศึกษา กองบริหาร
งานวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 

นายวิทเอก  สว่างจิตร ผู้ประสานงาน มรภ.-สกว. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

รศ.ดร.วิสาขา  ภู่จินดา ผู้อํานวยการสํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

นายสัจจะชาญ  พรัดมะล ิ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

ดร.เต็มสิริ  ทรพัย์สมาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
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ชือ - สกุล ตําแหน่ง สังกัด 

นางสาวสิริรัตน์  สัจจสมบูรณ์ พนักงานวิเคราะห์สนับสนุนและ
พัฒนาธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

นางสาวสุนิสา  รัตนวรางค์ นักวิชาการศึกษา กองบริหาร
งานวิจัย สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวสุภาพร  พรมโพธิน นักวิเคราะห ์คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ.ดร.ไสว  ฟักขาว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายอธิพัฒน์  สินทรโก รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

ผศ.ดร.อนันต์ชัย  อยู่แก้ว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

นางสาวอภิรดี  สยะนานนท ์ นักวิเคราะห ์คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หลังจากจบหลักสูตรทั้ง 3 รุ่น มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรส่วนหน่ึง ได้นําข้อความรูใ้นการเขยีน Theory of Change และ 
Impact Pathway ไปใช้ในโครงการวิจยัฯ ของตนเอง/* รวมถึงเกิดการยอมรับและนําไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการบรหิาร
จัดการงานวจิัย เช่นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีการนําไปใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในหน่วยงาน เช่น สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น 
 

หมายเหตุ * มีการนําเสนอในทีป่ระชุมรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ณ สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
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สําหรับรุ่นที่ 4 มีผู้เข้าร่วมหลกัสูตรจํานวน 19 คน จากสถาบันอุดมศึกษาที่ทํางานเก่ียวข้องและมีความสนใจ
งานด้านการประเมินผลกระทบ ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 68 มาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ รองลงมาร้อยละ 15 
และ 10 มาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามลําดับ ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

 

กลุ่มมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ  รวมจํานวน  13   คน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

จํานวน 1 คน 

จํานวน 1 คน 

จํานวน 1 คน 

จํานวน 9 คน 

จํานวน 1 คน 

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  
รวมจํานวน  2 คน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

จํานวน 1 คน 

จํานวน 1 คน 

กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 
รวมจํานวน  2 คน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

จํานวน 2 คน 

 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
รวมจํานวน  1 คน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 1 คน 

 
รายชื่อผู้เข้ารบัการอบรม RIA รุ่นที่ 4 
 

ชือ - สกุล ตําแหน่ง สังกัด 

นางสาวจีรามร  หัสเนตร นักวิจัยชํานาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนา หาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธริาช 

ผศ.ดร.ดวงฤดี  ฉายสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ภาควิชา
วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผศ.ดร.นิพัทธ์  จงสวัสดิ ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

ผศ.ดร.นุชนาถ  มั่งค่ัง ประธานโครงการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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ชือ - สกุล ตําแหน่ง สังกัด 

ผศ.ดร.ปนัดดา  กสิกิจววิัฒน ์ อาจารย์ ภาควชิาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผศ.ดร.พรรณี  ชีวินศิริวัฒน ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ 
คณะอักษรศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสาวพิกุล  อิทธิหริัญวงศ์ อาจารย์ คณะรฐัศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

ดร.ภุชงค์  รุ่งอนิทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.สกลนคร 

ดร.วรญา  เนื่องมัจฉา อาจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสา
หการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กําแพงแสน 

ผศ.ดร.วัชรพล  ชยประเสริฐ ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยัด้านโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวจิัย คณะศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กําแพงแสน 

ดร.วัฒนี  วัฒนวิกยก์ิจ นักวิจัยชํานาญการ สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ดร.วิภาวรรณ  ตินนังวัฒนะ อาจารย์ คณะส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายสกลวัฒน์  เศวตรัตนกุล นักจัดการงานวจิัย สถาบันวิจยัและ
พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

นางสาวสาวิตรี  จันทร์โสภา อาจารย์ประจําสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ สาขาวชิา
การศึกษาปฐมวยั 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ผศ.ดร.สิริมา  มงคลสัมฤทธิ ์ อาจารย์ประจํา คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 

ผศ.ดร.สุกัญญา  วิชชุกิจ พนักงานมหาวทิยาลัย ภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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ชือ - สกุล ตําแหน่ง สังกัด 

ดร.อธิวัฒน์  บญุมี อาจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสา
หการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ดร.อรนภา  ทัศนัยนา อาจารย์
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.สกลนคร 

 
 

หลังจากจบหลักสูตร “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรส่วนหนึ่ง ได้นํา

ข้อความรูใ้นการเขยีน Theory of Change และ Impact Pathway ไปใช้ในโครงการวิจัยฯ ของตนเอง รวมถึงเกิดการ

ยอมรับและนําไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย และยังมีการนําไปใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

ในหน่วยงาน เชน่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เป็นต้น 
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สืบเนื่องจากการจัดหลักสูตรทั้ง 4 รุ่น ส่งผลให้มีผู้ที่เคยเข้ารบัการฝึกอบรมจากหลักสูตรดงักล่าว ได้ให้ความสนใจ 
ขอให้ทางสถาบันฯ จัดหลักสตูรฯ In house หัวข้อเร่ือง “การประเมินผลกระทบจากงานวจิัย”เพื่อเพิ่มและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานด้านการประเมนิผลกระทบจากงานวจิัย ให้เข้าใจถงึความสําคัญ/กรอบแนวคิดของการ
ประเมินผลกระทบงานวจิัย และเข้าใจทฤษฎีการเปล่ียนแปลง (Theory of change) รวมถงึเส้นทางสู่ผลกระทบจากงานวิจยั 
(Impact pathway) ในการน้ีมีมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความสนใจจํานวน 2 แห่ง คือ 

1. หลักสูตรฯ In house มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันพุธที ่ 24 พฤษภาคม 60 ณ โรงแรมยูเพรส 
มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี มีจาํนวนผู้เข้ารว่มทั้งส้ิน 55 ท่าน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการบริหาร
โครงการ, กรรมการบริหารโครงการ, นักวิจัย, อาจารย ์และผู้สนใจ จากคณะวิศวกรรมศาสตร,์ คณะ
เกษตรศาสตร,์ คณะวิทยาศาสตร,์ คณะศิลปะศาสตร์, คณะรัฐศาสตร,์ คณะบริหารศาสตร,์ คณะ
พยาบาลศาสตร,์ คณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจและการจดัการ และวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 
โดยนําโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวจิัยจาก สกว. ผ่านดูแลของสํานกัประสานงาน “งานวิจัย
และการสนับสนุนงานวจิัยเชิงพื้นที่จงัหวัดอุบลราชธาน”ี จํานวน 10 โครงการ มาฝึกหดัการเขียน 
ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงและเส้นทางสู่ผลกระทบจากงานวิจัย  เพื่อนํากลับไปปรับใชใ้นการพฒันาและ
เขียนรายงานวจิัยต่อไป 

 

2. หลักสูตรฯ In house คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล เมื่อวันจันทรท์ี่ 26 มิถุนายน 2560 ณ 
ดาษดาฯ รีสอรท์ เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบรุี มจีํานวนผู้เข้าร่วมประมาณ 50 – 60 คน ซึ่งทั้งหมดเป็น
บุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ ในการจดัฝึกอบรมดังกล่าว เป็นส่วนหน่ึงในงานสัมมนา “Young 
Investigators Retreat 2017” โดยมีวัตถุประสงค์ส่วนหน่ึงให้อาจารย์ในคณะร่วมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กบันักวิจัยอาวุโส รวมถงึนําศาสตร์ด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจยั ทัง้นี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์ ได้นาํโครงการวจิัยที่ได้ดําเนินการอยู ่
และหรือดําเนินการแล้วเสรจ็ มาฝึกหัดการเขียน ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงและเส้นทางสู่ผลกระทบจาก
งานวิจัย ในภาคปฏิบัติของการฝึกอบรมฯ 
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หลักสูตรตามความต้องการของ
สถาบันอดุมศึกษาเฉพาะแห่ง  
(Custom Design Program) 
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หลักสูตรพัฒนาผูน้ําในองค์กรด้วยการเรียนรู้สู่ความเปน็เลิศ 
(Leadership and Successor Development Programme : Learning from best practice) 

 

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับความไว้วางใจให้ดําเนินงานต่อเน่ืองในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งในปีน้ีเป็นปีที่ 3 แล้ว ให้ดําเนินโครงการ โครงการพัฒนา
ผู้นําในองค์กรด้วยการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการ 

รายละเอยีดการดําเนินงาน ความคืบหน้า 

 ขั้นตอนที่1  การแลกเปล่ียนเรียนรู้TME Ignite Talk : Inspiring and improve 
innovation thinking   

ดําเนินการโดยสจล. 

 ขั้นตอนที่2 การ Coaching เพื่อค้นหาศักยภาพและ พัฒนา ช่วยเหลือ โดยให้คําแนะนํา
 ต่อยอดภาวะผูน้ําอย่างยัง่ยืน 

สจล ดําเนินการโดย. 

 ขั้นตอนที่3 การแลกเปล่ียนเรยีนรู ้ (Learning from Best Practice) จากมหาวิทยาลัย
ระดับ World class university  
 กิจกรรมที่5 การแลกเปล่ียนเรียนรู ้(Learning from Best Practice) จากมหาวิทยาลัย
ระดับWorld class universityประเทศสิงค์โปร ์ 
 กิจกรรมที่       6 สจล การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ภายใน.  เพือ่ก้าวเข้าสู่World class 
university 

ดําเนินการโดย 
 
สถาบันคลังสมองของชาต ิ
 
สจล. 

 

 โดยในการน้ีได้ดําเนินงานขั้นตอนที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning from Best Practice) จาก
มหาวิทยาลัยระดับ World class university   ซึ่งกําหนดไว้ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2560 ศึกษาดูงานจาก 
National University of Singapore (NUS), Singapore University of Technology & Design (SUTD) และ 
Nanyang Technological University (NTU) ณ ประเทศสิงคโปร์  โดยมีคณะเดินทางไปจํานวน 12 คน มี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสงิคโปร์ สาขาผู้ประกอบการ (NUS 
ENTERPRISE) 

 เป็นสถาบันที่มคีวามโดดเด่นด้านหลักสูตรการบ่ม
เพาะความคิดการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial) 
พันธกิจหลัก คอื ต้องการเพ่ิมมติิด้านความเป็นผู้ประกอบการ
ตลอดเส้นทางการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์และ
นักศึกษา รวมทั้งศิษย์เก่า สู่การผู้นําด้านการประกอบการ



 

  หนา88จาก210 

ธุรกิจและเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย โดยมี The Hanger เป็น incubation space ภายในแคมปัส สาํหรับเป็นฐาน
บ่มเพาะ start-up ด้านนวัตกรรมและวิสาหกิจรุ่นใหมซ่ึ่งให้บริการเฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน และ BLK71 ซึ่งเป็น 
incubation space นอกวิทยาเขต ที่เปิดกว้างสําหรับ start-up ภายนอกทั่วไป 

 การดําเนินงานของ NUS Enterprise มี 3 รูปแบบ คือ  

 1. Experiential Education คือ การฝึกประสบการณ์ ประกอบด้วย 2 สว่น คือ  

 - การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา NUS ได้ฝึกประสบการณ์การทํางานในสถาน
ประกอบการช้ันนํา รวมทั้งการฝึกประสบการณ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ NUS 
Overseas Colleges (NOC) โดยให้นักศึกษาช้ันปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้นักศึกษาต้องกลับมาเรียนต่อ
ให้จบ เน่ืองจากหากเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 นักศึกษาจะถูกดึงตัวไปทํางานกับหน่วยงานท่ีไปฝึกงาน ทาํให้สูญเสีย
ทรัพยากรบุคคลไป 

 - การจัดโปรแกรมอบรมเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม ่และการสร้างธุรกิจ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดย 
NUS Entrepreneurship Centre (NEC)  

 2. Industry Engagement คือ ให้บริการความรู้ ความเช่ียวชาญ และเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเป็น ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของ NUS แก่บริษัท องค์กรวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ Industry Liaison 
Office (ILO) ซึ่งทําหน้าที่ในการปกป้องและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ NUS อีกด้วย นอกจากน้ี ยังทํา
หน้าที่ในการแปลงนวัตกรรมและสิ่งค้นพบใหม่ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และสามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์ 

 3. Partnerships and Entrepreneurship Support ดําเนินการโดย NUS Entrepreneurship Centre 
(NEC) เพ่ือส่งเสริมความสนใจในการประกอบธุรกิจภายในชุมชนของ NUS และสร้างและบ่มเพาะผูป้ระกอบการ
เริ่มต้น โดยผู้เช่ียวชาญ อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าของ NUS 

 นอกจากน้ี คณะผู้บริหารได้เย่ียมชมการจัดทาํพ้ืนที่  Incubation space ทั้งแบบที่เป็น on campus (The 
HANGER) และ off campus (BLK71)  ซึ่ง BLK71 (Block 71) เป็นco-working, events and community 
space  ปัจจุบันมีบริษัท ทําเป็นพ้ืนที่ทางธุรกิจ จากเดิมเป็นตึกโรงงานเก่านํามาแปรสภาพ ที่มีช่ือเสียงโด่งดังมาก
start-up เข้ามาต้ังอยู่เป็นจํานวนมาก 

NUS Libraries, National University of Singapore 
 หอสมุดกลาง (Central Library) มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์เป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการความรู้สหสาขา ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านสิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สิงคโปร์ศึกษา หอสมุดกลางแห่งน้ีมี
หนังสือจํานวนกว่า 788,552 รายการ และวารสารทางวิชาการ 
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33,245 หัวข้อ ตลอดจนฐานข้อมูลในรูปแบบซีดีรอม 
หนังสือชุดและหนังสือหายาก (Rare book) อีกเป็นจํานวน
มาก โดยมุ่งเป็นศูนย์ความรู้ช้ันนําที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลกใจกลาง
ภูมิภาคเอเชีย  

 พันธกิจ คือ “บริการด้วยใจและรอยย้ิม” 
ประกอบด้วยห้องสมุดสาขาจํานวน 7 แห่ง ได้แก่ C. J Koh 
Law Library, Central Library, Chinese Library, Hon 
Sui Sen Memorial, Medical Library, Music Library 
และ Science Libraryโดยหอสมุดกลางมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลของมหาวิทยาลัยและชุมชนแห่งการ
เรียนรู้     ครบวงจร เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเข้ามาใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลและทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส ์นอกจากบริการพ้ืนฐานดังกล่าว หอสมุดกลางยังมีการบริการอบรมความรู้ด้านสารสนเทศ 
(Information Literary) การจัดทําดัชนีความรู้ด้านวรรณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อีกด้วย 

Singapore University of Technology and Design (SUTD) 

 SUTD เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแห่งที่ 4 ของประเทศสิงคโปร์ ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 2012 โดยความ
ร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ Massachusetts Institute of Technology (MIT) SUTD เป็น
มหาวิทยาลัยทีผ่สมผสานศาสตร์และศิลป์ของการออกแบบและ
เทคโนโลยีเข้ากับหลักสตูรการเรียนการสอน มุ่งบ่มเพาะผู้นําด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการตอบสนองความต้องการของสังคม
และตลาดแรงงานในโลกแห่งอนาคต  

 SUTD ให้ความสําคัญกับการออกแบบผ่านหลักสูตรแบบ
บูรณาการหลายทาง โปรแกรมของมหาวิทยาลัย (multi-
disciplinary) มี 4 เสาหลัก ได้แก่  

  1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิศวกรรม (Engineering Product 
Development) 
  2)   ระบบวิศวกรรมและการออกแบบ(Engineering System 
Design)  
  3)  ลยีระบบสารสนเทศและการออกแบบเทคโนโ (Information 
Systems Technology Design) 
  4)  สถาปัตยกรรมและการออกแบบอย่างย่ังยืน (Architecture 
and Sustainable Design) 
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 รวมทั้ง SUTD เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านการวิจัยยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (ZJU) และ
มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (SMU) เพ่ือสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนการสอนที่ผสมผสานแนวคิดแบบโลก
ตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว โดยให้ความรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยี ความเป็นผู้ประกอบการ การจัดการ และการ
ออกแบบ นอกจากน้ี SUTD ยังเปิดโอกาสทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ รวมถึงหลกัสูตร MIT-SUTD Dual 
Masters' Programme และ SUTD PhD Programme  

 นอกจากน้ีคณะได้ไปเย่ียมชมห้องปฏิบัติการ Fabrication Lab (FabLAB) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการด้าน 3D  
printing การเห็นบรรยากาศและเคร่ืองมืออุปกรณ์การเรียนการสอนทีพ่ร้อมของ FabLAB และความใส่ใจของผู้สอน 

Nanyang Technological University : NTU 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง NTU ก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ. 1981 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอนและการวิจัย
ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลย ีต่อมา NTU ได้ร่วมกับวิทยาลัยครู หรือ สถาบันการศึกษาแห่งชาติ (National 
Institute Education – (NIE) เพ่ิมหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจและสื่อสารมวลชน โดย
การเรียนการสอนแบ่งออกเป็นวิทยาลัยได้ ดังน้ี College of Engineering / College of Science / Nanyang 
Business School/College of Humanities, Arts, and Social Sciences นอกจากน้ียังมีศูนย์การศึกษา และ
สถาบันการศึกษาอีกมากมายภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงโรงเรียนที่เปิดใหม่ 3 โรงเรียน ประกอบด้วย Art, Design 
and Media, Humanities and Social Sciences, และ Physical and Mathematical Sciences ที่เพ่ิงเปิดทํา
การสอนในปี ค.ศ. 2005 

 คณะเดินทางได้เรียนรู้การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อนักศึกษา และการเรียนรู้รูปแบบการทํางานร่วมกัน  
(Collaborative and interactive learning styles) และชม The Hive ซึ่ง NTU กําลังจะมุ่งหน้าไปสู่ความเป็น 
Entrepreneurship นักศกึษา ของอาจารย์ นวัตกรรม วามคดิสร้างสรรค์โดยจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อค
และของโลกได้อย่าง เพ่ือให้การศึกษาและการวิจัยสามารถนํามาประยกุต์ใช้ในแก้ปัญหาของประเทศ และบุคลากร
แทจ้ริง 
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การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่คร้ังที ่1 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องของการผลิตบัณฑิตคุณภาพไว้ 3 
ประการคือ  1) พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพโดยมีทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21 และมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา เน้นให้มีคณุธรรม มสีุขภาพอนามัยดี มีทักษะวิชาการ มีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี มีจิตอาสา 
สู้งาน/รักงาน และมีทักษะการทํางาน มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพงาน สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงและ
บริบทของอาเซียน และนานาชาติ  2) ประเมินติดตามบัณฑิต หลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน และนําผลการประเมินมาใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตร และ 3) พัฒนาบัณฑิตอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสาขาอ่ืนๆ ในโครงการ
ช้างเผือก  ดังน้ัน เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เห็นความสําคัญและมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตคุณภาพ จึงได้ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ 
จัดการสัมมนาหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนยุคใหม”่ ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสมเด็จเจ้าพระยา  โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเก่ียวกับสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาใน
ปัจจุบัน  รวมถึงตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (outcome-based education; OBE) 
ของมหาวิทยาลัยในประเทศ 

วัตถุประสงค ์

(1) ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอ้งกับบริบทใหม่  

(2) ผู้เข้าร่วมได้แนวทางและตัวอย่างสําหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนยุคใหม ่

กลุ่มเป้าหมาย 

ประธานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประมาณ 100 คน 

เนื้อหา 

Higher Education Global  Trend  

& University 4.0" 

ความเปล่ียนแปลงของโลกและของไทยที่สําคัญ, นโยบายสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ (Thailand 4.0), ทิศทางการพัฒนา/นโยบายการพัฒนาอุดมศึกษา
ของประเทศ อาทิ University 4.0, กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา  15 ปี (พ.ศ. 
2560 ถึง 2574) หรือแผนพัฒนาฉบับที่ 3  

การเรียนการสอน 
ภายใต้วกิฤตอุดมศึกษาไทย 

ประเด็นท้าทายสําหรับอุดมศึกษาไทย, ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st 
Century Skill), แนวทางการปรับตัวสําหรับการเรยีนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษามิติต่างๆ 
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กรณีศึกษา 
การจดัการเรยีนการสอนยุคใหม่ 

ตัวอย่างการออกแบบการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาทัว่ไป (General 
education) สําหรับยุคใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (outcome-based 
education; OBE)  รวมถงึข้อจํากัดและอุปสรรคสําหรับการออกแบบการ
เรียนการสอน 

วัน เวลา สถานที ่

 วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ช้ัน 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

รายชื่อวิทยากร 

1. รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ สถาบันคลังสมองของชาต ิ

 2. รศ.ดร.บวร ปภัสราทร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

3. ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี

4. ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผลการดําเนนิงาน 

 ในการสัมมนาคร้ังน้ีมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และประธานหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คน โดย ทั้งน้ี ผู้เข้าร่วมได้รับทราบความจําเป็นของการปรับการ
เรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมทั้งได้เห็นตัวอย่างและแลกเปลี่ยนความเห็นกับ
วิทยากรในแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม ่
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย 
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โครงการ : “การจดัทําหนังสือเร่ืองบริหารจดัการงานวิจัย” 
ระยะเวลาดําเนินการ : 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561) 

 
ความเป็นมาของโครงการ 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนทนุวิจัยหลายรูปแบบต้ังแต่มีพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 สกว. ได้พัฒนารูปแบบการสนับสนุนการวิจัยแบบ Program based research 
management เป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทย พร้อมไปกับการสนับสนุนการสร้างผลงานและบุคลากรวิจัยผ่าน
ทุนในฝ่ายวิชาการ และโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก นอกจากน้ียังมีรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยระดับชุมชน 
(Community Based Research) และพ้ืนที่ (Area Based Research) 

 ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา สกว. ได้พัฒนาเคร่ืองมือด้านการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่เป็นรูปธรรม รวมไปถึงการสร้างผลกระทบ (Impact) จากผลงานกว่า 20,000 โครงการ และมีการ
พัฒนารูปแบบการสนับสนุนการวิจัยใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง อาทิ ทุนการพัฒนานักวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) 
เครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) การวิจัยประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ Strategic Research Issue (SRI) การบริหาร
จัดการทุนวิจัยมุ่งเป้า หรือ Targeted Research Issue (TRI) รวมถึงรูปแบบการสนับสนุนการวิจัยกลุ่มอุตสาหกรรม 
S-curve และ new S-curve จึงอาจกล่าวได้ว่า สกว. สนับสนุนการวิจัยครอบคลุมทั้งระดับ Function, Area และ 
Agenda 

 การบริหารจัดการงานวิจัยให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องใช้ทฤษฎีและนวัตกรรมด้าน
การบริหารจัดการหลากหลายรูปแบบที่มีความจําเพาะกับชนิด เป้าหมาย และ Users สกว. จึงเห็นความจําเป็นใน
การถอดบทเรียนความรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ทั้งต่อส่วนรวม องค์กร และผู้บริหารงานวิจัย 
รวมถึงนักวิจัยทุกระดับ 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวิเคราะห์และจัดทําเอกสารถอดความรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ สกว. 

กิจกรรมของโครงการฯ 

 สําหรับกิจกรรมของโครงการฯ ภายใต้ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 

1. การเตรียมการเพื่อจัดทําต้นฉบับหนังสือบริหารจัดการงานวจิัย 3 เล่ม 
- การพิจารณาบทความ/กรณีศึกษา ที่จะบรรจุในหนังสือบรหิารจัดการงานวิจัยทัง้ 3 ฉบับ ตามกรอบคิด 

แนวทางและผู้ใช้ประโยชน์ ดังน้ี 
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ฉบับที ่ กรอบคิด- แนวทาง  ผู้ใช้ประโยชน์ 

1  นวัตกรรมการบริหารงานวิจยัของ สกว. 
เอกสารฉบับนี้เน้นการบริหารจดัการงานวิจยัเชิงโครงสร้างขององค์กร ตาม
กลุ่มงาน ซึ่งมกีารพัฒนารูปแบบที่หลากหลาย มีการออกแบบการสนับสนนุ
ทุนวิจัยที่ผ่านการวิเคราะห ์ สังเคราะห์และสอดคล้องกับการพัฒนาเชิง
นโยบายการวิจยั สังคมวิชาการและภาคีนักวิจัย กลุ่มงานที่คัดสรรมานําเสนอ
เป็นงานที ่ 1) สกว. สนับสนุนมาต่อเนื่องยาวนาน มีการปรบัปรุงภายใน แต่
ปรัชญาและแนวทางยังคงเดิม 2) งานที่โดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรทีม่ี
ความแตกต่างอย่างชัดเจนจากหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยอื่นๆ 3) รูปแบบ
การสนับสนุนทนุวิจัยใหม่ที่ไดร้บัมอบหมายตามนโยบายหรือพัฒนาใหม่เป็น
งานที่มีโครงสรา้งของฝ่ายรองรบัชัดเจน การสนับสนุนทุนเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแขง็ด้านวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ หรือการสนับสนุนทุนวิจัย
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาค การเสริมสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมกลุ่ม S-curve และ New S-curve การ
สร้างชุดความรูด้้านมนุษยศาสตร์ เป็นต้น 

ผู้กํากับนโยบายการวิจัย 
ผู้ประสานงาน 
นักพัฒนางานวจิัย 

2  การบริหารจัดการงานวิจยัเพือ่สร้างผลลพัธ ์
เอกสารฉบับนี้จะเน้นการบริหารงานวจิัยระดับชุดโครงการ (Program 
Based) ซึ่ง สกว. ได้ออกแบบและสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานที่มี
เป้าหมายจําเพาะซ่ึงยากที่จะสัมฤทธิ์ผลด้วยโครงการวจิัยเพยีง 1 หรือ 2 
โครงการ การออกแบบชุดโครงการและการบริหารจัดการมีความซับซ้อน 
ต้องการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจจํานวนมาก หลากมิติ ใช้เครื่องมือในการ
บริหารจัดการจากหลายศาสตร ์ มีการกําหนดผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ตั้งแต่เริ่มต้นลักษณะชุดโครงการมีพลวัตรสูง บางชุดโครงการไดร้ับการ
สนับสนุนจากหลายฝ่าย 

ผู้บริหารชุดโครงการวิจัย 
ผู้ประสานงาน 
นักพัฒนางานวจิัย 

3  ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัย 
เอกสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมบทความที่เผยแพร่ในคอลัมน ์ Research 
Management และเขียนเพิ่มเติมรวม 15 เรื่อง โดยเป็นบทความที่มาจาก
ผู้บริหาร สกว.เครือข่ายผู้ประสานงานของ สกว. นักวิจัย และเจ้าหน้าที่
บริหารโครงการ (PO) ของ สกว. ที่มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ
โครงการวิจัยและสถานการณซ์ึ่งควรไดร้ับการบันทกึเพื่อเป็นบทเรยีนแก่
ผู้สนใจ 

ผู้บริหารงานวิจยั 
นักวิจัย 
เจ้าหน้าที่โครงการวจิัย 
ผู้สนใจ 
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- การประชุมกับผู้บริหาร สกว. เพ่ือหารือและให้ความเห็นในภาพรวมของหนังสือทั้ง 3 ฉบับ รวมท้ังเป็น
การประชุมผู้นิพนธ์หนังสือฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นผู้บริหารและอดีตผู้บริหารของ สกว.ในการตกลงร่วมกันและ
กําหนดรูปแบบการเขียนและเค้าโครงของเร่ือง 

- การทาบทามและประชุมผูน้ิพนธ์หนังสือแต่ละฉบับ เพ่ือสร้างความเข้าใจและออกแบบเค้าโครงและ
รูปแบบการเขียนร่วมกัน รวมทั้งเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของงานเขียนและวิเคราะห์รายละเอียดที่
ต้องการ 

- การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวฒุ ิ คณะผู้วิจยัจะจัดทําประเด็นสัมภาษณ์และจัดทําบทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยส่วนหน่ึงจะบรรจุในหนังสือฉบับที 1 และเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการจัดทําบทความ/กรณีศกึษา
ในหนังสือฉบับที่ 2  และ 3 

- การ Review กรณีศึกษา/บทความในการพิจารณากรณีศึกษา/บทความเบ้ืองต้น กองบรรณาธิการของ
หนังสือแต่ละฉบับจะแนะนําให้ผู้นิพนธ์ปรับปรุงแก้ไข หรอืเพ่ิมเติม เพ่ือความชัดเจนของผลงาน เมื่อผู้
นิพนธ์ได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณาตรวจทานอีกคร้ังหน่ึง หากเห็นว่าครบถ้วน
สมบูรณ์แล้วจึงนําไปสู่การจัดเตรียมต้นฉบับเพ่ือเข้าสู่กระบวนการออกแบบรูปเล่มและจัด Artwork 
ต่อไป 

 
2. การวิเคราะห์โครงสร้างหนังสือบริหารจัดการงานวิจัย 

เน่ืองจากหนังสือบริหารจัดการงานวิจัยทั้ง 3 ฉบับมีกรอบคิด แนวทางและผู้ใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน จึงทํา
ให้โครงสร้างของหนังสือแต่ละฉบับมีความแตกต่างกัน โดย 

- ฉบับที่ 1 นวัตกรรมการบริหารงานวิจยัของ สกว.เอกสารฉบับน้ีเน้นการบริหารจัดการงานวิจัยเชิง
โครงสร้างขององค์กร ตามกลุ่มงาน ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบที่หลากหลาย มีการออกแบบการ
สนับสนุนทุนวิจัยที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และสอดคล้องกับการพัฒนาเชิงนโยบายการวิจัย 
สังคมวิชาการและภาคีนักวิจัย โดยมีบทความที่เป็นนวัตกรรมบริหารจัดการงานวิจัยของ สกว. 
จํานวน 12 บทความและบทความเรียบเรียงจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิพิเศษ 

- ฉบับที่ 2 การบริหารจัดการงานวิจัยเพือสร้างผลลพัธ ์(และผลกระทบ)เอกสารฉบับน้ีจะเน้นการ
บริหารงานวิจัยระดับชุดโครงการ (Program Based) ที่ สกว. ได้ออกแบบและสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือ
สร้างผลงานที่มีเป้าหมายจําเพาะโดยมีกรณีศึกษาที่เป็นการบริหารงานวิจัยในลักษณะชุด
โครงการวิจัยที่สร้างผลลัพธ์และผลกระทบจํานวน 12 กรณีศึกษา 

- ฉบับที่ 3 ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการวิจยัเอกสารฉบับน้ีเป็นการรวบรวมบทความที่
เผยแพร่ในคอลัมน์ Research Management และเขียนเพ่ิมเติมรวม 15เรื่อง จากผู้บริหาร สกว. 
เครือข่ายผู้ประสานงานของ สกว. นักวิจัย และเจ้าหน้าทีบ่ริหารโครงการ (PO) ของ สกว.  
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ผลผลิต (Output) ของโครงการ 

สําหรับผลผลิตของโครงการฯ ในครั้งน้ี จะประกอบด้วย ต้นฉบับหนังสือการบริหารงานวิจัย 3 ฉบับดังน้ี 

- ฉบับที่ 1 นวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยของ สกว. ประมาณ 300 หน้า 

- ฉบับที่ 2 การบริหารงานวิจัยแบบ Program Based เพ่ือสร้างผลลัพธ์ (และผลกระทบ) 
ประมาณ 300 หน้า 

- ฉบับที่ 3 นานาสาระเรื่องการบริหารงานวิจัย ประมาณ 200 หน้า 
 

ผลการดําเนินงาน 

 การดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ “การจัดทําหนังสือ บริหารจัดการงานวิจัย” ระหว่าง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ ดังนี้ 

ผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 
1.  การเตรียมการเพ่ือจัดทําต้นฉบับหนังสอืบริหารจัดการงานวิจัย 

ในการดําเนินการจัดทําหนังสือบริหารงานวิจัย เป็นการวิเคราะห์และถอดความรู้ด้านการบริหารจัดการ
งานวิจัยของ สกว. โดยในการรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานบริหารจัดการงานวิจัยของ สกว. เบ้ืองต้นตามกรอบคิด 
แนวทางและผูใ้ช้ประโยชน์แล้ว จึงได้มีการจัดหนังสือบริหารจัดการงานวิจัยของ สกว. ออกเป็น 3 ฉบับ ได้แก่ 

ฉบับที่ 1 นวัตกรรมการบริหารงานวิจัยของ สกว. 
ฉบับที่ 2 การบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือสร้างผลลัพธ์ (และผลกระทบ) 
ฉบับที่ 3  ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัย 

โดยในการจัดทําหนังสือทั้ง 3 ฉบับ ได้มีการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของ สกว. ผู้ทรงคุณวุฒิ และผูนิ้พนธ์หนังสือแต่
ละฉบับจํานวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
- การประชุมครัง้ที่ 1  วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมช้ัน 19 สถาบันคลังสมองของชาติ 
- การประชุมครัง้ที่ 2  วันที่ 18 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 15 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ สกว. 
- การประชุมครัง้ที่ 3  วันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมจามจุรี 1 ช้ัน M โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส 
- การประชุมครัง้ที่ 4  วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 15 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ สกว. 
- การประชุมครัง้ที่ 5  วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมจามจุรี 2 ช้ัน M โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส 

 
2. การวิเคราะห์โครงสร้างหนังสือบริหารจัดการงานวิจยั 
 คณะผู้วิจัยได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างของหนังสือบริหารงานวิจัยแต่ละฉบับและจดัทํา
ประเด็นสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมช้ัน 19 อาคารอุดมศึกษา 2 สถาบันคลัง
สมองของชาติ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ฉบับที่ 1  
นวัตกรรมการบริหารงานวิจยั 

ของ สกว. 

 
 

ฉบับที ่2 
การบริหารจัดการงานวจิัย 

เพื่อสร้างผลลัพธ์ 

 
 

ฉบับที่ 3 
ประสบการณ์ดา้นการบริหาร 

จัดการโครงการวิจัย 

บทนํา 
บทสัมภาษณ์อดีต ผอ.สกว. 

Timeline 
บทความ (12บทความ) 
การปฎิรูประบบวิจัย 

สรุป 

 
 
 
 

บทนํา 
กรณีศึกษา (12 กรณ)ี 

ทฤษฎี/เครื่องมอื 
Outcome Mapping 

สรุป 

 
 

บทนํา 
บทความ (15 บทความ) 

สรุป 

 
สรุปผลการดําเนนิงาน 

 โครงการ “การจัดทําหนังสือ การบริหารจัดการงานวิจัย” ได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วง 1 กรกฎาคม 
2560  –30 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปผลการดําเนินตามเป้าหมาย ดังน้ี 
ตารางแสดงกิจกรรมที่เสนอและผลลพัธ ์(Output) 

กิจกรรม ผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

1. การดําเนินการในภาพรวม
ของการจัดทําหนังสอืบริหาร
จัดการงานวิจยั 

1) ได้ดําเนินการวิเคราะห์โครงสร้างของเอกสาร
ทั้ง 3 ฉบับ พรอ้มทัง้ได้กําหนดหัวขอ้
ผู้รับผิดชอบแล้ว 
2) ได้ดําเนินการจัด workshop แล้วจํานวน 4 
ครั้ง 

 

2. การจัดทําหนังสือฉบับที่ 1  
1) การจัดทําประเด็นและบท
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) การเตรียมต้นฉบับบทความ
ของหนังสือฉบบัที่ 1 จํานวน 12 
บทความ 

1) ได้จัดทําประเด็นสัมภาษณผู้์ทรงคุณวุฒิแล้ว 
และอยู่ระหว่างการนัดหมายเพือ่สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
2) ได้รับบทความจากผู้นิพนธ์ซึ่งเป็นผู้บรหิาร 
สกว. แล้วจํานวน 2 บทความ คือ คปก. และ
มนุษยศาสตร ์

1) ผู้บริหารส่วนใหญ่ตดิภารกจิ  
2) บทความที่ได้รับมาแล้วมีลักษณะเป็น
รายงาน ไม่ใช่บทความเพื่อส่ือสารการ
ทํางาน คณะวิจัยจะหารอืกบัผู้นิพนธ์
เพื่อความเข้าใจในเนื้อหา แล้วทําการ
เรียบเรียงและปรับใหม ่
3. สําหรับบทความที่ยังไม่ไดร้ับ (10 
บทความ) เบื้องต้นจะใช้ชอ่งทาง Line 
และตามงานจากผู้บริหารทัง้ทีย่ังทํางาน
อยู่และพ้นวาระแล้วรวมทัง้ขยายเวลา
รับต้นฉบับถงึ 31 ธันวาคม 2560 
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3. การจัดทําหนังสือฉบับที่ 2 
1) การเตรียมต้นฉบับกรณีศึกษา
ของหนังสือฉบบัที่ 2 จํานวน 12 
กรณ ี
2) การวิเคราะห์กรณีศึกษาในเชิง
ทฤษฏีและเครื่องมือ และ 
Outcome mapping 

1) ได้รับกรณีศึกษาจากผู้นิพนธ์ แล้วจํานวน 10
กรณีได้แก่ HITAP, ยางพารา, โคเน้ือ, การ
บริหารจัดการนํ้า, Innovative House, 
สหกรณฯ์, แผ่นดินไหว, ABB, ปุ๋ยส่ังตัด และไก่
พื้นเมือง 
2) การวิเคราะห์กรณีศึกษาในเชิงทฤษฏีและ
เครื่องมอื และ Outcome mapping อยู่
ระหว่างการดําเนินงาน 

 

3. การจัดทําหนังสือฉบับที่ 3 
1) การเตรียมต้นฉบับบทค/บท
สัมภาษณ์ของหนังสือฉบับที ่ 3 
จํานวน 15 บทความ 

ได้รับบทความ/บทสัมภาษณ์จากผู้นิพนธ์รวม 
12 บทความ 

จัดการฝึกอบรมเรื่องการถอด
ประสบการณก์ารบริหารจัดการงานวจิัย
ผ่านการส่ือสารด้วยบทความแก่
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (PO) ของ 
สกว.  
คาดว่าจะได้รับบทความเพิ่มเตมิตาม
เป้าหมาย 

4.  การกําหนดประเด็นเพิ่มเติม การจดั Workshop ให้กบัเจ้าหน้าที่บริหาร
โครงการของ สกว. 

- 

 

 
แนวทางการดําเนินงานในระยะต่อไป 

สําหรับการดําเนินงานในระยะต่อไป คณะผู้วิจัยได้วางแผนการทํางานในโครงการ “การจัดทําหนังสือ 
บริหารจัดการงานวิจัย” ดังน้ี 

1. นําเสนอผลการดําเนินงานของโครงการฯ 6 เดือนและแผนการดําเนินงานข้างหน้าอีก 6 เดือน ต่อที่ประชุม
ผู้บริหารสกว.ในวันที่ 4 มกราคม 2561 ประกอบด้วย - โครงร่างของหนังสือ 3 ฉบับ–รายช่ือและบทความที่
ได้รับของหนังสือแต่ละเล่ม 

2. การจัด Workshop เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ สกว. 
 

หัวข้อ  “เทคนิคการถ่ายทอดความรู/้ ทักษะในการบรหิารจัดการวิจัย” 

วัน เวลา สถานที่   วันพุธที่ 17 มกราคม 2561  ณ โรงแรมปทุมวนั พริ๊นเซส 

วัตถุประสงค์   เพื่อเพิ่มทักษะการถ่ายทอดกระบวนการบริหารจัดการโครงการวิจัยของ PO ผ่าน
ตัวหนังสือ 
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เนื้อหา  1) การคิดโครงร่าง  
2) รูปแบบการเขียน  
3) การหาข้อมูลเพิ่มเติม/ประกอบ  
4) การส่ือดว้ยภาพ 
5) การเช่ือมโยงความคิด ตอบวตัถุประสงค์ 

กรณีศึกษา  กรณีศึกษาจากเจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโสของ สกว. จํานวน 6 เรื่อง  

การเตรียมตัว  ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมกรณีศึกษาที่สนใจจะเขียนหรือเรื่องของตนเองมาทํา 
workshop  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  บทความลงใน 1) Tips & Tools ของการบรหิารงานวจิัย 2) ประชาคมวิจัย 
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โครงการวิจัย“การพัฒนาตัวช้ีวัดและกลไกการรับรองงานวชิาการเพื่อ
สังคมระดับสถาบนัอุดมศึกษาไทย” 

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับการสนับสนุนทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพ่ือดําเนิน
โครงการพัฒนาตัวช้ีวัดและกลไกการรับรองงานวิชาการเพ่ือสังคมและระดับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพ่ือสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับตัวช้ีวัดการทํางานของมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม และเกิดบรรยากาศทางวิชาการของงานขับเคลื่อนการ
รายงานสถานการณ์การทํางานของมหาวิทยาลัยด้านรับใช้สังคมเชิงสถาบันและภาพรวมของประเทศต่อสาธารณะ  
โดยมีระยะเวลาดําเนินการต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถงึวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 รวมระยะเวลาดําเนินโครงการ 
18 เดือน และมีนิยามปฏิบัติการ “งานวิชาการเพ่ือสังคม” หรือ “Social engage Scholarship” ดังน้ี   

 “Social” ครอบคลุมถึงกลุ่มต่างๆ ในสังคม เช่น ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง ผู้ประกอบการขนาด
เล็ก/กลาง ธรุกจิขนาดใหญท่ี่รบัผิดชอบต่อสังคม องค์กรภาครัฐ  องค์กรไม่แสวงหากําไร
ต่างๆ 

“Engage”   หมายความถงึ ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวทิยาลัยกับกลุ่มต่างๆ เหล่านี ้ โดยความ
ตระหนักว่ามหาวิทยาลัยไม่ควรอยู่อย่างโดดเดีย่วในโลกของตนเอง แตต่อ้งเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ รู้ร้อนรู้หนาวร่วมกับชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย เพือ่ให้ชุมชนได้ประโยชน์จาก
มหาวิทยาลัย และเพื่อการเรียนรู้และความก้าวหน้าของมหาวทิยาลัยเอง 

“Scholarship” หมายถงึ “ความเป็นวิชาการ” ซึ่งจะรวมภารกิจทั้ง 3 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก ่
งานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรยีนการสอน  

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมในระดับสถาบันอุดมศึกษาไทย 
2. แนวทางการจัดต้ังกลไกการรับรองงานวิชาการเพ่ือสังคมระดับสถาบัน 

 
ผลการดําเนนิงานโครงการ  

คณะทํางานได้ดําเนินการศึกษาแนวทางและรูปแบบของการพัฒนาตัวช้ีวัดการทํางานวิชาการเพ่ือสังคมของ
ไทยและต่างประเทศ 5 แห่ง ได้แก่ 1) U-Multirank ของยุโรป 2) QS World University Ranking ของ
สหรัฐอเมริกา 3) Research Engagement for Australia (ATSE) ของออสเตรเลีย 4) CUPP ของ University of 
Brighton สหราชอาณาจักร และ 5) EDGE Tool ของ National Co-ordinating Centre for Public 
Engagement (NCCPE) สหราชอาณาจักร ในประเด็นต่างๆ 6 เรื่องคือ 1) ที่มาและวัตถุประสงค์ของตัวช้ีวัด 2) ชุด
ตัวช้ีวัดและคําอธิบาย 3) ทีม่า/แหล่งข้อมลู 4) วิธีการวิเคราะห์/ประมวลผล 5) การแสดงผลต่อสาธารณะ และ 6) 
การนําไปใช้ประโยชน์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้องกลุ่มต่างๆ โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาตัวช้ีวัด
ดังน้ี 
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เปรียบเทียบ
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ความตระหนักถึงและการมีสว่นร่วม 19) โอกาสและบทบาทของบุคลากร 20) การมีส่วนร่วมของบุคลากร
สายสนับสนุน 21) ความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของการมีส่วนร่วม 22) โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน
การมีส่วนร่วม 23) ภาวะผู้นําและการส่งเสริม 24) การให้การยอมรับและรางวัล 25) กลไกการสื่อสาร 26) 
การสร้างการรับรู้ 27) การเข้าถึง 28) โครงสร้างพ้ืนฐาน และ 29) ผลสะท้อนกลับ 

▪ 4 ระดับ ได้แก่ ระยะเริ่มต้น (Embryonic)  ระยะพัฒนา (Developing)  ระยะเกาะติด (Gripping) และ
ระยะฝังตัว (Embedding)  
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โครงการสัมมนาวชิาการเร่ือง“Intellectual Property (IP) for 
Thailand 4.0” 

การขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของประเทศ (New engines of growth) ภายใต้นโยบาย 
“Thailand 4.0” หรือ “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลที่มุง่เน้น 5 อุตสาหกรรมทีม่ีศักยภาพ ทําให้งานวิจัยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น แต่มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าใน
งานวิจัยสร้างสรรค์และการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของไทย รวมถึงการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือการขอรับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีหลายสาเหตุ สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย และ บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด จึงได้จัด การสัมมนาเรื่อง “Intellectual 
Property (IP) for Thailand 4.0” ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถ.ราช
ปรารภ กรงุเทพฯ เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญาในการตอบสนองต่อนโยบาย 
Thailand 4.0 รวมถึงเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญาของภาคเอกชน องค์กรของรัฐ และมหาวิทยาลยัทั้งกรณีของต่างประเทศและของไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ของงานน้ีคือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย, ผู้บรหิารหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่มี
ความสนใจ รวมถึงนักวิจัย  
วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญาในการตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0  
2) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของ

ภาคเอกชน องค์กรของรัฐ และมหาวิทยาลัยทั้งกรณีของต่างประเทศและของไทย 
ผู้เขา้ร่วม 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย, ผู้บริหารหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่มี
ความสนใจ นักวิจัย จํานวน 100 คน   
เนื้อหา 

บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด และสถาบันคลังสมองของชาติ ได้ออกแบบเน้ือหาและ
กิจกรรม  โดยคาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะเหน็ถึงความสําคัญของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และได้
แนวทาง รวมถึงตัวอย่างในการพัฒนาการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองหรือ
หน่วยงาน ดังน้ี 

▪ ทําไม (Why) >เป็นการนําเสนอประเด็นสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ในหัวข้อ  IP Roadmap 4.0, IP for Thailand 4.0, IP and Innovation 
Development in a Thai Conglomerate รวมถึง panel discussion อีก 2 ประเด็น คือ IP & 
Technology Clusters in Thailand 4.0 และ IP  & University Intellectual Property 
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▪ อย่างไร (How) >มีจุดมุ่งหมายเพ่ือนําเสนอกระบวนการ/วิธีการได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา การบันทึก
ข้อมูล กระบวนการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร และการจัดการ  อาท ิหัวขอ้ Role of IP in a World Leader 
of Storage Technology “Examiner Satisfaction” Improving Patent Development Policies 
with a Focus on Satisfying the Patent Examiner, Strategy of patenting in Japan, Obtaining 
Patents Quickly in Thailand 

▪ อะไร (What)>เป็นการนําเสนอและแลกเปลี่ยนประเด็น “อะไร” เก่ียวกับคําถามว่า มีโอกาสอะไรบ้าง
สําหรับการใช้ประโยชน์ และการสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่องค์กรของตนเอง  ประกอบด้วย
หัวข้อย่อย IP Utilization and Policies, An Investor’s View และ A Technology Transfer Office’s 
Perspective 
 

วิทยากรจากต่างประเทศ  วิทยากรประเทศไทย 
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▪ Mr. Foo Moo Kwang , Managing Director, 
Axis Associates International and Axis 
Intellectual Capital 

▪ Mr. Brendan J. Hanley, Director, Patent 
Asset Development in Asia for the 
Intellectual Property Department, Western 
Digital 

▪ Mr. Taku Nakajima, Patent Attorney, Axis 
Patent International, Japan 

▪ Mr. Patrick Duncan, Patent and Legal 
Director, Axis Intellectual Capital 

▪ Mr. Wan Kum Tho, Director and Head of  
Value Creation, Heliconia Capital 
Management 

▪ Mr. David Toh, Director, NTUitive and 
BankerBay 

 ▪ คุณพิทักษ์  อุดมวิชัยวัฒน์, รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

▪ รศ.ดร.พีรเดช  ทองอําไพ, ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 

▪ คุณสัมพันธ์ ศิลปนาฎ,  รองประธานและผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายปฏิบัติการ
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น ประเทศไทย 

▪ คุณอนุรักษ์ บรรณศักด์ิ, ผู้จัดการสํานักงานเทคโนโลยี บริษัท  ปูนซิเมนต์
ไทย จํากัด (มหาชน) 

▪ นาวาเอก ดร.กฤษฎา แสงเพ็ชรส่อง รน., ท่ีปรึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
บริษัท เอมเมจิน จํากัด 

▪ รศ.ดร.วิน  เชยชมศรี, ภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

▪ ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารนโยบาย และแผน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

▪ ดร.สารสิน บุพพานนท์ บริษัท เอทิซ อินโนเวชั่น จํากัด 

▪ รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล, ผู้อํานวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

▪ ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 

▪ ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย, ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

▪ รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา  ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

▪ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, รักษาการรองเลขาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

▪ นางณัฐาภรณ์ เบอร์ฟอร์ด Patent  Attorney  บริษัท เอซิส  แอสโซซิ
เอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

▪ ดร. จินตนา พาวงค,์ Patent Associate บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
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การสัมมนาวิชาการ“การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนคร้ังที ่3: การ
เปล่ียนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0  
(The Third Scholarship of Teaching and Learning: Transformation towards University 4.0)  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา โลกปัจจุบันก้าวเข้าสู่ศตวรรษที ่ 21 ที่

ซับซ้อน มีพลวัต (dynamics)สูง และเต็มไปด้วยความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคณุธรรมจริยธรรม มีคุณภาพ มี

ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 ก้าวไปพร้อม

กับการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขบัเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือ Value-based economy หรือ

ที่เรียกกันว่าประเทศไทย 4.0 จึงมีความสําคัญและจาํเป็นเป็นอย่างย่ิง บุคคลทีม่ีบทบาทสําคญัในการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนก็คือ ครู อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของไทย

เราโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนมาสู่การศึกษายุค 4.0 จากการมุ่งเน้นการผลติ

บัณฑิตบนฐานความต้องการของมหาวิทยาลัยมาเป็นการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของบัณฑิตที่ตลาดและสังคมโลกต้องการ 

เปลี่ยนการถา่ยทอดความรู้ในสาขาวิชา มาเป็นการส่งเสริม สนับสนุนใหผู้้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

ผ่านการฝึกฝนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย การบูรณาการเทคโนโลยี

ดิจิทัลและการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ (Next generation)แนวคิดการเรียนการสอนปัจจุบันที่

อาศัยพ้ืนฐานของศตวรรษที่ 21 น้ันควรต้องเพ่ิมระดับให้มุ่งเน้นที่การคิดเชิงนวัตกรรมและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

การผลิตและสร้างกําลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดโลกและสามารถแข่งขันได้ เช่น การออกแบบการเรียน

การสอนแบบกลับด้าน (Flipped learning)การเรียนรู้แบบภควันตภาค (Ubiquitous learning) การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์(Cloud learning) การออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้ (Outcome-

based course design) การจัดการการกระตุ้นความสนใจและสร้างการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนด้วยเทคโนโลยี

(Student engagement with technology) การพัฒนาทักษะการคิดรวมถึง soft skills อ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้ทั้งในและนอกช้ันเรียน รวมถึงการใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นการประเมินเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียน เป็นต้น  

 กลไกสําคัญอันหน่ึงที่จะขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพก็คือ การวิจัย (Scholarship of 

Teaching and Learning: SoTL) ซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวของอาจารย์ กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้

สามารถทําเป็นงานประจําต่อเน่ืองตลอดเวลา การวิจัยในช้ันเรียนสามารถพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้เรียน 
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เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงก่อให้เกิดการสร้างการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์และสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ย่ังยืน

ตลอดชีวิต การรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของคณาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นปัจจัยสําคัญที่

จะช่วยกระตุ้นและผลกัดันให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและย่ังยืน ปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความสนใจด้าน

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มทีักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีนโยบายสนับสนุน

จากภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมผลักดันให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 ด้วยความสําคัญของกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสังคมไทยและสังคมโลก สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหดิล และ สถาบันการเรียนรู ้มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอนคร้ังที่ 3” 

ภายใต้ theme หลัก คือ การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลยั 4.0ขึ้น เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย 

บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ได้

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และตระหนักถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้ก่อเกิด

ประโยชน์ด้านการศึกษา และรองรับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาแบบองค์รวมในศตวรรษที่ 21 

 การสัมมนาคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้เขา้ร่วมประมาณ 200 คน (จํากัดด้วย 
ห้องประชุม) และเกิดความต้องการให้จัดสัมมนาเช่นน้ีขึ้นอีก โดยขอให้เพ่ิมส่วนที่เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

(Workshop) ในสาขาที่หลากหลาย ไม่จํากัดเพียงสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่าน้ัน ทําให้การสัมมนาในคร้ังน้ี 

ประกอบด้วยการบรรยายโดย keynote speaker และ speakers ที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีหัวข้อ

ย่อย ที่เกี่ยวขอ้งกับมหาวิทยาลัยยุค 4.0(University 4.0), เทคโนโลยีดิจทิัลเพ่ือการเรียนรู้ (Digital technology for 

learning) , อนาคตสําหรับการเรียนรู้ (Future of learning in higher education) การนําเสนอกรณีตัวอย่างการ

ปฏิบัติเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับอุดมศึกษา (Show Case: Digital technology in Higher 

education) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับศาสตร์การสอนและเทคโนโลยี (Pedagogies & Technology: 

Flipped learning, Ubiquitous learning, Cloud learning and Outcome-based tracking)รวมท้ัง SoTL:การ

สร้างงานวิจัยจากช้ันเรียนสู่การตีพิมพ์จากมุมมองและประสบการณ์ของบรรณาธิการวารสารระดับนานาชาติ และ

การสรุปองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในบริบทของผู้เข้าร่วมสัมมนา 

สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษาที่
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ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมไทยและสังคมโลกจึงกําหนดจัดการสัมมนาวิชาการ“การวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3: การเปลี่ยนแปลงสูม่หาวิทยาลัย 4.0 (The Third Scholarship of Teaching 

and Learning: Transformation towards University 4.0) ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2560 ณ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ห้องออคิดบอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น เพ่ือ

กระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพ

อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา และสามารถ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้ก่อเกิดประโยชน์ด้านการศึกษา และรองรับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาแบบองค์รวมใน

ศตวรรษที่ 21  

วัตถุประสงค ์  

1. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด หลักการตลอดจนวิธีการในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนทั้งจาก
วิทยากรชาวไทยและต่างประเทศ 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาและตัวอย่างที่ดีในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
3. เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักวิจัยในสาขาที่เก่ียวข้อง 

เนื้อหาและรูปแบบ 
 เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2560 โดยกําหนดดังน้ี 

 Preconference 1 วัน คือ วันที่ 9 มีนาคม 2560 
 Main conference 2 วัน คือ วันที่ 10-11 มีนาคม 2560 

โดยรูปแบบการสัมมนาทั้ง 3 วัน ประกอบด้วยกิจกรรม  KKU 4.0 Tour การบรรยายต่างๆ อาทิ การบรรยายเร่ือง 

“การสัมมนาเกี่ยวกับมโนทัศน์ของศาสตร์การสอนและ

เทคโนโลยี”  โดยวิทยากร 3 ท่าน  ได้กล่าวถึงหลัก

ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 

21 ซึ่งนอกจากการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนแล้ว  

กระบวนการสอนก็มีความสําคัญเช่นกัน ทําอย่างไรที่

ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ทั้งจากในห้องเรียนและ

นอกห้องเรียน การส่งเสริมการสร้างความรู้ให้ผู้เรียน

สามารถเรียนได้ด้วยตัวเองจึงเป็นสิ่งสําคัญ เช่น การ

จัดการเรียนรู้ด้วย Flipped Classroom  และ 

Ubiquitous Learning ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้   เป็นต้น ร่วมไปถึงการ 
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Show Case: Digital Technology in Higher Education อาทิ 

Case1: Learning with Augmented Reality (AR)  

Case2: Smart Technology for Flipped Classroom 
Case3: Ubiquitous Learning  

Case4: Game-based Learning  

และการจัด Workshop ในหัวข้อต่างๆ อาทิ Workshop 1: Flipped Learning Workshop 2: Ubiquitous 

Learning และ Welcome party and SoTL Learning Community ร่วมไปถึงการบรรยายจากวิทยากร

ผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ Prof.Dr.Gwo-Jen Hwang, National Taiwan University of Science and 

Technology (NTUST) ซึ่งบรรยายเร่ือง“Key to the Success of e-Learning Studies-strategies of Finding 

Innovative Research Topics”โดยได้กล่าวถึงวิธีกําหนดหัวข้อในการเขียนงานวิจัย การใช้นวัตกรรมในงานวิจัย  

การกําหนดปัญหาในการศึกษาด้านการเรียนรู้  ซึ่งวิทยากรได้ใช้การวิจัยในการเรียนรู้แบบ M-Learning โดยนําเสนอ

ให้เห็นผลการศึกษาจากการเปรียบเทียบในการสอนรูปแบบเดิมๆ รวมไปถึงการแนะนําเทคนิควิธีการเขียนงาน

วิชาการที่มีคุณภาพ ที่ต้องประกอบด้วย Abstract, Introduction,Literature Review ในการบรรยาย เรื่อง“Key 

to the Success on How to Prepare, Write, and Publish Research on Learning Technologies” 

 การจัดสัมมนาในครั้งน้ีมีผูส้นใจสมคัรเข้าร่วมสัมมนา จํานวน 208 คนจากทั่วประเทศ บรรลุวัตถุประสงค์

ของการจัดงานด้วยดี และเครือข่ายองค์กรภาคีได้เรียนเชิญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมเป็นองค์กรภาคีและ

เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอนคร้ังที่ 4: พลิกโฉมอุดมศึกษาเพื่อสรา้ง

คนยุคใหม่” (The Fourth Scholarship of Teaching and Learning: Disruptive Learning for Future 

Workforce) ในระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ต่อไป 
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งานเสวนาเร่ือง“Global Mindsets for Thailand 4.0: The Minds 
and the Practices”  

สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ คณะศลิป

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานทตูฟินแลนด์ 

และสํานักพิมพ์อักษรเจริญทศัน์ กําหนดจัดงานเสวนา

เรื่อง“Global Mindsets for Thailand 4.0: The 

Minds and the Practices” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 

มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 107 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า

พระจันทร์ กรงุเทพฯ  

วัตถุประสงค ์

เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้าน
การศึกษาจากประเทศฟินแลนด์ และเพ่ือเป็นบทเรียนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 

เนื้อหาและรูปแบบ 
การบรรยายโดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของประเทศฟินแลนด์ 3 ท่าน 

Prof. Pasi Sahlberg, Finnish Education Expert 

 คุณ Elise Tarvainen , Director of Global Operations 

 คุณ Tiina Malste, Lead Expert ด้านการศึกษาจาก Educluster, Finland 
โดยในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มากล่าว
เปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม ซึ่งในการจัดงานคร้ังน้ีมีสนใจเข้าร่วมจํานวน 160 คน(รวมเจ้าหน้าที่และทีมงาน) 
ทั้งจากหน่วยงานรัฐ เอกชน สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความสนใจ
เข้าร่วมจํานวนมากทั้ง รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ หัวหน้าภาค อาจารย์ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการศึกษา 
นักศึกษา เป็นต้น โดยจําแนกผู้เข้าร่วมงานได้ดังน้ี 

ลําดับ รายการ จํานวน(คน) 

1 วิทยากร/องค์กรร่วมจัด 23 

2 สมัคร online 81 

3 walk in 54 
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4 สื่อมวลชน 2 

 รวมทั้งสิ้น 160 

ซึ่งในการเสวนาครั้งน้ีเกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของ
ประเทศฟินแลนด์ อาทิ Prof. Pasi Sahlberg, Finnish Education Expert กล่าวว่า นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ถ้าหาก
จะพัฒนาด้านอ่ืนๆ ของประเทศเราต้องพัฒนาด้านการศึกษาด้วย การศึกษาของฟินแลนด์ คือ การให้ครูช่วยนักเรียน
ค้นหาความสนใจ ความถนัด และพรสวรรคข์องตังเองให้เจอเพราะว่าเด็กยังไม่รู่ว่าตัวเองต้องการอะไร จากจุดน้ีครู
ต้องทําหน้าที่เอ้ืออํานวยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนได้ค้นหาศักยภาพและความถนัดของตนเอง การ
ต้องทําให้ภาพลักษณ์ของวิชาชีพครูดีเหมือนอาชีพหมอหรือทนายความให้ได้ การจัดการเรียนการสอนในระดับช้ัน ป.
ตรี และโททางด้านการสอนต้องมีเน้ือหาที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาเรียนเพ่ือมาเป็นครู ครูและโรงเรียนต้องเป็น
เอกเทศทางด้านความคิดเช่น การวางแผนการสอนหรือการออกแบบสื่อการเรียนการสอน และเงินเดือนครูต้องดีเพ่ือ
ดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาเป็นครูในระบบการศึกษา  

ในส่วนของคุณ Elise Tarvainen , Director of Global Operations และ คุณ Tiina Malste, Lead 
Expert ด้านการศึกษาจาก Educluster, Finland ทั้ง 2 ท่านพูดถึงประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพของประเทศฟินแลนด์โดยสรุปคือ การเป็นครูในประเทศฟินแลนด์ครูต้องมีคุณภาพ คนที่จะเป็นครูต้องรู้ว่า
ตัวเองเป็นคนอย่างไร ครูใหญ่ในโรงเรียนมหีน้าที่เป็นผู้นําซึ่งให้โอกาสครูแบ่งปันประสบการณ์การสอนร่วมกับครูใหญ่ 
โดยนําเสนอ 10 วิธีการที่จะทําให้ครูมคีุณภาพ อาทิ ครูต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ ป.โท ทางด้านการสอน ถ้าไม่มีต้อง
เข้ารับการอบรมการสอนอย่างน้อย 60 ช่ัวโมง ภาพลักษณ์ของวิชาชีพครูในสังคมต้องสูงเหมือนอาชีพหมอหรือ
ทนายความเพราะสิ่งน้ีจะทําให้คนรุ่นใหม่อยากมาเป็นครู ภาพลักษณ์ของวิชาชีพครูดีมากเป็นที่ยอมรับในสังคม
ฟินแลนด์สูงถ้าหากลาออกจากอาชีพครูงานด้านต่างๆก็จะต้อนรับคนที่ลาออกจากอาชีพครูอย่างดี ครูทําการสอน
ควบคู่กับการทําวิจัยร่วมกับครูด้วยกันเองและร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนไปด้วยกัน ครูใหค้วามสําคัญกับการที่
นักเรียนจะต้องได้เรียนรู้มากๆ โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรยีนได้มีโอกาสเข้าร่วมให้ได้มากที่สุดเพราะกระบวนการ
เรียนรู้เกิดจากการที่นักเรียนค้นพบด้วยตัวเองจากกิจกรรม ไม่ใช่ให้ความสําคัญกับการสอนมากแต่เพียงอย่างเดียว 
และครูที่น่ีเช่ือมั่นพ้ืนฐานในความเท่าเทียมด้านการศึกษาของเด็กทุกเป็นอย่างมาก เป็นต้น   
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ“Creating Digital Pathways for 
Teaching and Learning”  
 สถาบันคลังสมองของชาติตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ จึงกําหนด
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ“Creating Digital Pathways for 
Teaching and Learning” ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-
16.30 น.  ณ ห้องคริสตัล ช้ัน 3 โรงแรมเซน็จูรีพาร์ค ถนนราชปรารภ 
กรุงเทพฯ  

วัตถุประสงค ์

เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคการสอนสมัยใหม่ การสร้างแรงจูงใจ และทดลองออกแบบการเตรียมสื่อ
การสอนที่ดีเย่ียมและเหมาะกับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษา 

เนื้อหาและรูปแบบ 

เป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านการเรียนสอนจากประเทศออสเตเลีย Professor Mark Pegrum 
จาก Faculty of Education at The University of Western Australia ผู้ได้รับรางวัลระดับชาติ Learning and 
Teaching ปี 2010 จาก Council (ALTC) Excellence in Teaching Award มาบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ
(workshop) ซึ่งการจัดสัมมนาในคร้ังน้ีเป็นความร่วมมือต่อเน่ืองกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลัง
เกิดความร่วมมือในการจัดเสวนาเร่ือง “Global mindsets for Thailand 4.0: The minds and the practices” 
โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการสัมมนาฯ จํานวน 83 ท่าน จากสถาบันอุดมศึกษา 36 แห่ง 1 โรงเรียน 1 ภาคเอกชน 
ทั้ง อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยคณบดี กรรมการหลักสตูร ผู้อํานวยการวิทยาลัย 
หัวหน้า/รองหัวหน้าภาควิชา และอาจารย์เข้าร่วมจํานวนมากที่สุดในครัง้น้ี ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาลัย โรงเรียน จากทั่ว
ประเทศ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือ ผู้เข้าร่วมได้ทดลองใช้สื่อ Digital ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ผ่านการถาม-
ตอบระหว่างผู้เข้าร่วมกับวิทยากร เปิดโลกทัศน์ทําให้รูจ้ักเคร่ืองมือสื่อที่สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนมาก
ย่ิงขึ้นและสามารถนํากลับไปใช้ได้จริง  
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หลักสูตร“ผู้บริหารงานวิชาการรับใช้สังคม” 
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ Engagement Thailand ได้จัดหลักสูตร ”ผู้บรหิารงานวิชาการรับใช้

สังคม” โดยการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเป็นพ้ืนที่กลางในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์การทํางานวิชาการเพ่ือสังคมผ่านภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งหนุน
เสริมการวิจัยและการพัฒนาไปสู่การการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม”่ (New Engines of Growth) 
บนฐานของ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ของแต่ละพ้ืนที่ ภายใต้นโยบาย 
“ประเทศไทย 4.0” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา ด้วยกระบวนการฝึกอบรม, การทดลอง
ปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน เป็นเวลารวม 7 วัน  โดยในช่วงที่ผ่านมาได้จัดหลักสตูรในส่วนที ่1 Learn & Share 
และส่วนที ่ 2 Local study visit เมื่อวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแคนทาร ี ฮิลส ์เชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ และส่วนที่ 3 SeS Project Challenge Plan จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน 
พริ้นเซส กรุงเทพมหานคร  

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการที่ตอบสนองต่อสังคมอย่างเป็นระบบแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการเพ่ือสังคมของมหาวิทยาลัยได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. เพ่ือเสริมพลังเครือข่ายผู้บริหารงานวิชาการเพ่ือสังคมของมหาวิทยาลัยในระดับประเทศที่มีอยู่เดิม 
 
ผู้เขา้ร่วมหลักสูตร 
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ลําดับ คํานํา ชื่อ ตําแหน่ง / สถาบัน 

1 นพ. กฤษณ์  ขวัญเงิน รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2 ผศ.ดร. ไกรสิทธิ  วสุเพ็ญ 
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

3 ดร. จเร  สุวรรณชาต 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 

4 ผศ. ฉลอง  สุขทอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

5 อาจารย์ ฉัตรพล  พิมพา 
หัวหน้างานบริการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 

6 นาย เชาวลิต  สิมสวย ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

7 รศ.ดร. ณภัทร  น้อยน้ําใส 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ(ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช )
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

8 ดร. ณัฐพร  ไทยจงรักษ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชนภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9 ผศ.ดร. ทัศนีย์  เจนวิถีสุข คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

10 นาย เทพรัตน์  จันทพันธ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

11 ดร. ธีรนงค์  สกุลศรี 
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 ดร. ธีรยุทธ  อุดมพร ผู้อํานวยการสํานักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

13 ผศ. นันทวรรณ  บัวรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

14 ผศ.ดร. นิษฐา  หรุ่นเกษม รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

15 อาจารย์ บวรศักด์ิ  เพชรานนท์ 
ผู้จัดการพ้ืนท่ีภาคเหนือ งานมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคมศูนย์ความร่วมมือ
มทร.ล้านนา และ มจธ. เพ่ือมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ 

16 รศ.ดร. พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

17 ผศ.ดร. พรทิพย์  ไววุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

18 อาจารย์ พรรณภา  ส่งแสงแก้ว หัวหน้าหมวดสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 

19 ผศ.ดร. พัชรศักด์ิ  อาลัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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20 ผศ. ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

21 ผศ.ดร. รักพงษ์  เพชรคํา ผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 ดร. วันลภ ดิษสุวรรณ์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

23 นาย วิทเอก  สว่างจิตร หน่วยประสานงานความร่วมมือ มรภ.-สกว. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

24 รศ.ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

25 ผศ.ดร. อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

26 ผศ.ดร. อมรศักด์ิ สวัสดี ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

 
เนื้อหา 

หลักสูตรน้ีพัฒนาและปรับปรุงจากแนวคิดของ EDGE Tool (Embryonic, Developing, Gripping and 
Embedded) ของ National Co-ordinating Centre for Public Engagement ประเทศอังกฤษ  ซึ่งเป็นเคร่ืองมือ
สําหรับการตรวจสอบสถานะการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยด้านพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคม 
โดยมุ่งเน้นการส่งผ่านความรู้และประสบการณ์จากผู้ที่ทํางานในการด้านน้ีโดยตรง ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ  

(1) ปรัชญาและเป้าหมาย (Purpose) ต้ังแต่วิสัยทัศน์/นโยบาย/ยุทธศาสตร์  ผู้นํา/ผู้รับผดิชอบโดยตรง  
มาตรการสู่การปฏิบัติ 

(2) กระบวนการ (Process)  ต้ังแต่โครงสร้างการบริหารจัดการ การจัดการงบประมาณ กฎระเบียบ/
ภาระงาน การสนับสนุน/พัฒนาผู้ที่เก่ียวข้องภายใน การติดตามประเมินผล  และการจดัการผลผลิต  

(3) การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง (People) ทั้งการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องภายในมหาวิทยาลัย 
(อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา) และการมีสว่นร่วมของผู้เก่ียวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย  (ชุมชน/
องค์กรไม่แสวงหากําไร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อุตสาหกรรม/องค์กรต่างประเทศ)  

วิทยากร 
1. ดร.อรสา ภาววิมล        รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง 
3. รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ        ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 
4. ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรญัสทุธิกุล        รองอธิการบดี กํากับดูแลด้านยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5. รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม 

                                            มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
6. รศ. ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ       รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม  

                                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7. รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์            คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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8. ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์                      ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และ 
                                             เทคโนโลยีการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

9. ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดํารงศักด์ิ          รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถา่ยทอดเทคโนโลยี  
                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

10. ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย                   ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์  
                                            มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 

11. ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด          มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ  
12. ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา                ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถิ่น  สกว. 
13. ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา                  ผู้อํานวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 

       เชิงพ้ืนที่ สกว. 
14. ผศ.ดร.รวิภา  ยงประยูร              คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 
15. คุณหทัยกาญจน์  ทิพย์มา             สํานักสง่เสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  

                                           สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผลที่ได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมได้ความรู้และแนวทางในการบริหารงานวิชาการเพ่ือสังคมของมหาวิทยาลัยทั้งด้านนโยบาย 
กลไก โครงสร้าง และกระบวนการติดตามประเมินผล 

2. มีเครือข่ายผู้บริหารงานวิชาการเพ่ือสังคมที่หลากหลายมหาวิทยาลัย 
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หลักสูตร“นักวิชาการเพื่อสังคม” 
ในปี 2560 หลกัสูตรที่เก่ียวขอ้งกับนักวิชาการเพ่ือสังคม มกีารดําเนินการ 2 ลักษณะคือ แบบเปิดรับทั่วไป 

และแบบตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม   โดยแบบเปิดรับทั่วไปมีการจัด 1 ครั้ง ส่วนแบบตามความต้องการเฉพาะ
กลุ่ม  จัดขึ้น 6 ครั้ง ดังน้ี 

งานวิชาการเพ่ือสังคม หรือ Socially-engaged Scholarship หมายถึง 

“Social” ครอบคลุมถึงกลุ่มต่างๆ ในสังคม เช่น ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง ผู้ประกอบการขนาด
เล็ก/กลาง ธรุกจิขนาดใหญท่ี่รบัผิดชอบต่อสังคม องค์กรภาครัฐ  องค์กรไมแ่สวงหา
กําไรต่างๆ 

“Engage”   หมายความถงึความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มต่างๆเหล่านี ้ โดยความ
ตระหนักว่ามหาวิทยาลัยไม่ควรอยู่อย่างโดดเดีย่วในโลกของตนเอง แตต่้องเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ รู้ร้อนรู้หนาวร่วมกับชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย เพือ่ให้ชุมชนได้ประโยชน์
จากมหาวทิยาลัย และเพื่อการเรียนรู้และความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเอง 

“Scholarship” หมายถงึ “ความเป็นวิชาการ” ซึ่งจะรวมภารกิจทัง้ 3 ด้านของมหาวทิยาลัย ได้แก่ 
งานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรยีนการสอน  

 
 
แบบเปิดรับทัว่ไป 
  

งานวิชาการเพ่ือสังคม (Socially engaged Scholarship: SeS) ในระดับโครงการของนักวิชาการไทยน้ัน 
เป็นการผสมผสานทั้งโครงการวิจัยและพัฒนาที่จําเป็นต้องมีการวางกรอบแนวทางการดําเนินโครงการอย่างมีส่วน
ร่วมต้ังแต่ต้นทางเพ่ือสื่อสารกับภาคีที่เก่ียวข้องทั้งผู้รับประโยชน์ ผู้ร่วมงาน หน่วยงานสนับสนุน และแหล่งทุน ซึ่งใน
องค์กรเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศมีแนวคิดที่สําคัญเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวคือ Management by objective 
(MBO), Results-based management (RBM) และ Asset-based Approach  โดยต้ังแต่ ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา 
The United Nations Development Programme (UNDP), The United States Agency for International 
Development (USAID), German Technical Cooperation Agency (GTZ), United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO)  ได้มีการพัฒนาแนวคิดและกรอบการทํางาน framework 
สําหรับการวางแผนและติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือการพัฒนาต่างๆ ทั่วโลก  สถาบันคลังสมองของชาติจึงเกิด
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร “นักวิชาการเพ่ือสังคม”หัวข้อ “From SeS Framework to Research 
Proposals”ขึ้น โดยจัดเม่ือวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ 
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วัตถุประสงค ์
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการในการพัฒนากรอบการทํางานโครงการ

สําหรับริเริ่มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสังคม 
 
เนื้อหาหลักสตูร 

เน้ือหา รายละเอยีด 

Pert 1 
Concept  

แนวคิด รูปแบบ และวิธีการทาํงานวิชาการเพือ่ชุมชนและสังคม  องค์ประกอบสําคัญของการ
ทํางาน การประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อสังคม  ตัวอย่าง framework สําคัญ อาทิ Results 
framework, Logical framework รวมถึง Asset-based Approach 

Pert 2 
Analysis  

การค้นหาโจทยว์ิจัย หลักการและวิธีการในการค้นหาโจทยว์ิจยัที่สร้างการเปล่ียนแปลงได้ ประเภท
ของโจทย์วจิัย ตัวอย่างการค้นหาโจทย์วจิัยด้วย Problem tree และ Asset-based หลักการ 
วิธีการ และหลักเกณฑ์สําหรับการคัดเลือกโจทย์วิจยัอย่างมีส่วนร่วม การกําหนดวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตโครงการ เงือ่นไขสําคัญในการกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตโครงการ รวมถึงตัวอย่าง
การกําหนดวตัถปุระสงค์ด้วย Objective tree และ Asset-based 

Pert 3 
Planning  

การพัฒนากรอบคิดโครงการวิจัยที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล ด้วย SeS 
Framework Matrix ตั้งแต่การกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต กิจกรรม ทรัพยากรทีใ่ช้  
และการระบุตัวชี้วัด หลักฐานเชิงประจกัษ์ และความเส่ียง/เงือ่นไขสําคัญของโครงการ  รวมถึงการ
ประยุกตใ์ช้ SeS Framework Matrix สําหรบัการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสังคม 

 
วิทยากร 

1) ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง   
2) ดร.จริยาภรณ์  อุ่นวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ผลที่ได้รับ 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการในการพัฒนากรอบการทํางาน
โครงการ และมีแนวทางในการริเริ่มเขียนขอ้เสนอโครงการวิจัยเพ่ือสังคมของตนเองได้ 
 
ผู้เขา้ร่วมหลักสูตร   

ลําดับ 
ชื่อ -  นามสกุล หน่วยงาน 

1 อาจารยก์ิตติศักดิ์  จิตต์เกื้อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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2 อาจารยจ์ารุวรรณ  พรหมเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

3 ดร.จิราพร  ตรวีิเศษศร คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

4 ผศ.ณรงค์  ศิขริมัย ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

5 ดร.ณัฐพร  ไทยจงรกัษ ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

6 ดร.ธนาธิป  สุ่มอิ่ม สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
(ประสานมิตร) 

7 ดร.นวรัตน์  แซโ่ค้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยศรีปทุม บางเขน 

8 ดร.นิภาภรณ์  มีพันธุ ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

9 ผศ.ดร.ปฐมทัศน์  จิระเดชะ ผู้อํานวยการ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

10 ดร.ปิยพร  ท่าจนี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

11 อาจารย์ปยิวรรณ  ปาลาศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

12 รศ.ดร.พนอเน่ือง  สุทัศน์ ณ อยธุยา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

13 อาจารยพ์รกนก  ศรีงาม รองผู้อํานวยการ สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

14 อาจารยพ์ลอย  ศรีสุโร คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

15 ดร.พัดชา  เศรษฐากา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

16 พระมหาประกาศิต  ฐิติปสิทธกิร ผู้อํานวยการสํานักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พทุธปัญญาศรีทวารวด ี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (วัดไรข่ิง) 

17 อาจารยร์วิสรา  ศรีชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

18 อาจารยร์วีวรรณ  วรรณจันทร ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
(ประสานมิตร) 

19 อาจารยร์ัชยา  วีรการณ ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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20 ดร.รุ่งทวี  ผดากาล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร 

21 ดร.วรงศ์  นัยวนิิจ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

22 ผศ.วัฒน์จิรชัย  เวชชนินนาท สํานักวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

23 นายวิทเอก  สวา่งจิตร ผู้ประสานงาน มรภ.-สกว. - หน่วยประสานงานความร่วมมือ มรภ.-
สกว. 

24 ผศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

25 ดร.วิศิษย์  ปิ่นทองวิชัยกุล คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

26 ผศ.ดร.วีระพล  แจ่มสวัสดิ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก 

27 ผศ.ศรีไพร  สกลุพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

28 อาจารย์ศศิธร  เจตานนท ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

29 อาจารย์ศิวพงศ์  ทองเจือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

30 อาจารย์สมชาย  บุญคงมาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

31 อาจารย์สิริรัตน์  มัชฌิมาดิลก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยศรี
ปทุม บางเขน 

32 ดร.สุดคนึง  ณ ระนอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรงั 

33 รศ.ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากุล อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

34 ว่าที่ ร.ต.สุวินัย  โสดาเจริญ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

35 อาจารย์แสงระวี  ณ พัทลุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

36 อาจารยอ์นันต์  สันติอมรทตั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

37 อาจารยอ์มาพร  ปวงรงัษ ี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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แบบตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม 
 
สําหรับหลักสตูร “นักวิชาการเพ่ือสังคม” แบบตามความต้องการเฉพาะกลุ่มหรือ In-House training ในปี 

2560 จัดขึ้นจํานวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง  โดยท้ังหมดเป็นประเด็นเก่ียวกับต้นทางในการทํางานวิชาการเพ่ือสังคมต้ังแต่
หลักการ วิธีการ และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย มีผูเ้ข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 286 คน ดังน้ี 
 

วัน/เดือน/ปี หัวขอ้ หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม (คน) 

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 
2560 

การวางแผนชุดโครงการวิจัย สํานักงานกองทนุสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

50 

วันที่ 8-9 มีนาคม 2560 หลักการ วิธกีาร และการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและ
สังคม ครั้งที่ 1 

สํานักงานกองทนุสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

60 

วันที่ 21 – 23 
กรกฎาคม 2560 

แนวคิดและเครื่องมือการทํางานวิจัย
เชิงพื้นที่ รวมถงึการตั้งโจทย์และการ
เขียนข้อเสนอโครงการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

36 

วันที่ 15 – 16 กันยายน 
2560 

การพัฒนาข้อเสนอโครงการงานวิจัย
เชิงพื้นที ่

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

40 

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 From SeS Framework to 
Research Proposals 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ์ 50 

วันที่ 29 พฤศจกิายน -1 
ธันวาคม 60 

หลักการ วิธกีาร และการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและ
สังคม ครั้งที่ 2 

สํานักงานกองทนุสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

50 

 
 
 
 



 

  หนา130จาก210 
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พัฒนา

อนศิลปะและ
ฒนธรรม: ฐาน
รภ กรุงเทพฯ 
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านุบํารุงศิลปะ
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ดบนฐานของ
านคิดของการ

ใต้มมุมองของ
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กลาง ในการ
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การสัมมนาวิชาการภารกิจที ่4 เร่ือง“ความท้าทายและโอกาสของ
อุดมศึกษากับการพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม” 
(Mission 4: Challenges and Opportunities for Higher Education towards Cultural Enterprise 
Development) 
 
 การจดัสัมมนาวชิาการภารกิจที ่ 4 เรื่อง “ความท้าทายและโอกาสของอุดมศึกษากับการพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม” 
ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ ครัง้นี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ของปี พ.ศ. 2560 
โดยสถาบันคลังสมองของชาตริว่มกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) สัมมนาเพื่อหนุนเสริมความเข้มแขง็ของ
อุดมศึกษาในด้านการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อสร้างพื้นที่แลกเปล่ียนแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ และวิธี
ปฏิบัติที่ดีว่าดว้ยการพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคส่วนต่างๆ อันเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างกระแส
ความสนใจเกีย่วกับภารกิจการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นไปเพื่อหนุนเสริมองค์ความรู้ให้แก่โครงการวจิัย
ภายใต้ชุดโครงการอกีด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนีเ้ป็นผู้บริหาร อาจารย์ นักวิชาการ รวมจํานวน 63 ท่าน จากมหาวิทยาลัย 26 แห่งทั่ว
ประเทศ คิดเปน็กลุ่มคณะวิชาได้ 15 คณะ และกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนภายในมหาวทิยาลัยอีก 15 หน่วยงาน รวมถงึองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
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ผลจากการจัดสัมมนา 
 การจดัสัมมนาได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วม โดยมีเสียงสะท้อนจากผู้เข้ารว่ม สรุปได้ดงันี ้

 หัวข้อการสัมมนาน่าสนใจ เปน็การเสนอมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกบัการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม  

 การบรรยายของวิทยากรสะท้อนให้เห็นจุดแขง็จุดอ่อนของการวิจัยและการบรกิารวิชาการแกชุ่มชนของ
มหาวิทยาลัย 

 การจดัสัมมนาที่เกีย่วขอ้งกับภารกิจการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยภาพรวมของมหาวทิยาลัยยงัไม่มี
หน่วยงานใดริเริม่จัดมาก่อน ขอให้สถาบันคลังสมองของชาตจิัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง 

 ควรมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรยีนรู้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

 ถือเป็นการเปดิหน้าใหม่ตอ่ภารกิจด้านการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาไทย จากแบบเดิมที่
วนเวียนอยู่เฉพาะในมิติด้านการอนุรกัษ ์ หรอืมุ่งเพยีงแต่การพัฒนาโดยลืมรากเหง้าทุนเดิมแท้ของสังคมไทย ทัง้ยัง
นํามาผนวกบูรณาการและมีกระบวนการคู่ขนานเข้ากับภารกจิอื่นๆ ด้านการผลิตบัณฑิต การวจิัย และการสอนได้
ในหลายรูปแบบอีกด้วย 

 อุดมศึกษายังมชี่องทางในการทําหน้าที่และสร้างบทบาทใหมใ่นการพัฒนาวสิาหกิจวัฒนธรรมได้อกีหลากช่องทาง 
และสามารถทํางานได้ในหลายระดับ ทัง้ในระดับของการรวบรวมฐานข้อมลูสําคัญทางวัฒนธรรมในพื้นที ่ ผ่าน
กระบวนการทางวิชาการทีใ่ห้ความสําคัญต่อชุมชนเจ้าของขอ้มูล การต่อยอดข้อมูลไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงาน
ทางวัฒนธรรมประเพณี วถิีชีวติ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์นานารูปแบบ ที่ต้องสร้างสมดลุในมิติต่างๆ ทัง้ระหว่าง
การอนุรักษ์และการพัฒนา โดยมีเป้าหมายในการสร้างความมัน่คงย่ังยืนและสร้างอตัลักษณ์ มากกว่าความมัง่ค่ัง
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สัมมนา : “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”  
 

 สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา ธรรมาภิบาลของสภาสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) โดยเฉพาะการริเริ่มจัดทําหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษา” : University Governance Programme (UGP) สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยขึน้ ต้ังแต่ปี 2552 
เป็นต้นมา เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
เก่ียวกับการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน    

 สถาบันคลังสมองฯ ยังได้ดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ อีกในการพัฒนาธรรมาภิบาลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดย
การสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาฯ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อ
สถาบันอุดมศึกษา สังคม และประเทศชาติ  สถาบันคลังสมองฯ จึงเห็นสมควรจัดการสมัมนา (ซีรีย์) “ตีแผ่ธรรมาภิ
บาลในมหาวิทยาลัย” ขึ้น เป็น 3 ตอน  

 ตอนที่ 1 ย้อนรอยคดีดังและก้าวข้ามสู่อนาคต ในวันศุกรท์ี่ 6 ตุลาคม 2560 

 ตอนที่ 2 พร้อมรับมือ Thailand 4.0           ในวันศุกร์ที ่3 พฤศจิกายน 2560 

 ตอนที่ 3 เครื่องมือในการบริหารจัดการ        ในวันศุกรท์ี ่1 ธันวาคม 2560       

 ซึ่งมีวัตถุประสงค์  คือ  เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์เก่ียวกับการทําหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเสริมสมรรถนะการทํางานให้กับสภามหาวิทยาลัยภายใต้กลไกที่มีโครงสร้างเชิงระบบ เพ่ือเป็นเวที
สร้างเครือข่ายสภามหาวิทยาลัยและแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good practice) ระหว่างกัน และเพ่ือพัฒนาธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยให้สําเร็จผลตามที่ได้ต้ังไว้  

ผลลพัธของการจดังาน 
 ตอนท่ี 1 ย้อนรอยคดีดังและก้าวข้ามสู่อนาคต ในวันศุกรท์ี่ 6 
ตุลาคม 2560 

 มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ จํานวน 47 ท่าน โดยมีสัดส่วนของ
กลุ่มมหาวิทยาลัยดังน้ี กลุ่มมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ รอ้ยละ 51 
รองมาคือ กลุม่มหาวิทยาลัยเอกชน ร้อยละ 28 กลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ร้อยละ 9 กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ รอ้ยละ 6 กลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยละ 4 และกลุ่มอ่ืนๆ ร้อยละ  2  

 นอกจากน้ีผู้เข้าร่วมยังมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม  แต่ละช่วงดังน้ี 
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 ยอนรอยคดมีหาวทิยาลยัในศาลปกครอง (2 ชม.) 

- ดีมาก ได้ความรู้และเป็นประโยชน์มาก เห็นควรจัดอีกในคร้ังต่อๆ ไป 

- มีประเด็นคดีที่ควรระวังนําไปใช้ประโยชน์ได้ แต่เน่ืองจากมีเวลาจํากัดอยากให้มีการนําเสนอที่มีรายละเอียด
มากขึ้นโดยอาจจะจัดในครั้งต่อไป โดยอาจมีกรณีศึกษาที่เจาะลึก 

- อยากทราบสถิติ % คดีเปรียบเทียบกับจํานวนผู้ฟ้องและผู้ไม่ฟ้องในแต่ละปีและคนฟ้องเป็นกลุ่มเดิมหรือไม่  

- อยากทราบสถิติ % นักศึกษาที่ฟ้องกับไม่ฟ้องในแต่ละคดี เพ่ือวิเคราะห์คนที่มีปัญหากับไม่มีปัญหาเป็น
สัดส่วนเท่าไหร่ของประเทศในแต่ละปี 

  สวนาเ“บทบาทของสภามหาวทิยาลยัตอการกาํกบัในยคุปจจบุนั” 

- ดร.โชค บูลกุล นําเสนอและพูดได้ดีมาก สะท้อนภาพปัจจุบันได้ชัดเจน  รวมทั้งการให้แนวคิดการทํางานใหม่
ได้ดีมาก นําไปสู่การปฏิรูปที่ควรเป็นในอนาคต 

- จากเสวนาน้ีทําให้เห็นทิศทางและอนาคตของมหาวิทยาลัย เพ่ือที่มหาวิทยาลัยขนาดเล็กจะได้ต่ืนตัว และ
หาแนวคิดเห็นทิศทางปรับตัวให้ทัน 

 วเิคราะหสภาวะแวดลอมธรรมาภบิาลทีม่ผีลกระทบตอมหาวทิยาลยั 
- เน่ืองจากเวลาจํากัดทําให้เน้ือหาได้ประโยชน์น้อย 

- สาระที่บรรยายมีเพียงสถิติพ้ืนฐาน 

  ชวงระดมสมองพดูคยุวงกวาง 
o ประสทิธภิาพในยคุบทบาทของกรรมการสภามหาวทิยาลยัทีม่ี

 ปจจบุนัตองทาํอะไรบาง 
 มหาวิทยาลัยควรจะเป็นสมองของชาติ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ไม่ใช่เป็นธุรกิจที่แสวงกําไร 
และปฏิบัติตามนโยบายของนักการเมืองในแต่ละยุคสมัย หน้าที่สําคัญทีสุ่ดของมหาวิทยาลัยของรัฐ ควรจะต้องสร้าง
คนไทยให้เป็นคนแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรม จะได้พ้นจากความยากจนได้ด้วยตัวเองอย่างมี
ศักด์ิศรี และมคีวามย่ังยืน 

o จดัหวัขอใดทีเ่กีย่วของกบัสภา ในอนาคตอยากใหทางสถาบนัฯ
มหาวทิยาลยั 

- ปัจจัยของปัญหาที่เกิดกับสภามหาวิทยาลัย มีสาเหตุมาจากที่ใดบ้าง  

- ทําอย่างไรมหาวิทยาลัยจะก้ามข้ามกับดักสูอ่นาคต 4.0 

- นวัตกรรมของสภามหาวิทยาลัยในไทย 

- เครื่องมือการประเมินที่เห็นรปูธรรม  
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- ย้อนรอยบทบาทมหาวิทยาลัย (ฟ้ืนฟูมหาวิทยาลัยให้กลับมาเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบัน น่าเช่ือถือ
และคาดหวังจากสังคม) 

 ตอนที่ 2 พร้อมรับมือ Thailand 4.0           (เลื่อนออกไป) 

 ตอนที่ 3 เครื่องมือในการบริหารจัดการ        จัดวันศุกรท์ี่ 1 ธันวาคม 2560       
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เอกสารเผยแพร่ 
 โดยการจัดการความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลมหาวิทยาลยัในลักษณะของจดหมายข่าว 

จดหมายข่าวธรรมาภิบาล 
 

 
 

 

 
 

แนะนํานายกสภามหาวิทยาลัย  ศ.ดร. สุวรรณมาลา  จรัส 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

กิจกรรมส่งเสรมิธรรมาภิบาล  จาก บทเรยีนที่ไดเ้รยีนรู้และปรับใช ้BCM 

กิจกรรมส่งเสรมิภารกิจ
มหาวิทยาลัย 

แนะนํา : หลักสูตร “การบริหารความขัดแยง้ในมหาวิทยาลัย 
(Conflict Management)”  

สังเกตการณ์ห้องเรยีนฟินแลนดจ์ําลอง 

Shared missions for SD via Digital Platform 

ตัวชี้วัดงานวิชาการเพื่อสังคมในต่างประเทศ 

ข่าวประชาสัมพนัธ์   รุ่นที ่หลักสูตระรรมาภิบาลเพื่อากรพฒันาคณะ17/ งาน
 สัมมนา(ซีรีย)์ 

แนะนํานายกสภามหาวิทยาลัย  ศ.(พิเศษ) ดร. เสถียรไทย  สุรเกยีรติ์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 

กิจกรรมส่งเสรมิธรรมาภิบาล   เรียนรู้ธรรมาภิบาลจาก SCG.......Good governance and 
integrity By SCG 

กิจกรรมส่งเสรมิภารกิจ
มหาวิทยาลัย 

โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาต ิ “2017 
National Co-ordinating Centre for Public 
Engagement (NCCPE) Conference” 
 ระหว่างวันที่2-10  ธันวาคม2560 สหราชอาณาจักร ณ 

งานสุนทรยีเสวนา“ฟังความรอบด้าน : การจัดตั้งกระทรวง
การอดุมศึกษา” 

ข่าวประชาสัมพนัธ์   ส่ือเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี2 
ยุทธศาสตร์ที2่ ใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม 
 

สัมมนา : โครงการสุนทรียเสวนา“ฟังความรอบด้าน : การจดัตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา” 
 

 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โดย สถาบันคลงัสมองของชาติ และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ร่วมกันจัดขึ้น ณ โรงแรมเซนจูรี ่พาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีสาธารณะที่จะร่วมสร้างความเข้าใจ  
เติมเต็ม และต่อยอดมุมมองในมิติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ร่วมถึงการทํางานของคณะทํางานฯ และเพ่ือร่วมหาทางออกใน
ประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลซึ่งยังปรากฏเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ อีกทั้ง เพ่ือนําเสนอข้อคิดเห็นต่อหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพ่ือร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับอุดมศึกษาไทยอย่างย่ังยืนต่อไป   

 ในงานคร้ังน้ี มผีู้สนใจที่เก่ียวข้องกับอุดมศึกษา ต้ังแต่ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เข้าฟังอย่างคับคั่งพร้อมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องน้ีอย่างมาก โดยมี
ผู้เข้าร่วมงานจํานวนทั้งสิ้น 80 คน 
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โครงการ“การเรียนรู้เพ่ือการมีชีวิตดีงามพฒันาระบบอาสาสมัคร
สนับสนนุการเรียนรู้บนฐานวิถีชีวิตชุมชน” (Education for Life 
Project) ในพ้ืนที่จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
 สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการพัฒนาสังคมผ่านช่องทางหลัก 3 ช่องทาง 
คือ การเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพสู่สังคม การวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม ่และการบริการวิชาการเพ่ือ
แก้ปัญหาของสังคมทั้งสามช่องทางนี้คือสิ่งที่เรียกว่า “วิชาการ” ของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี ยังมีช่องทางที่สี่ที่
มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ทําเพ่ือสังคมอยู่ตลอดมา คือ “งานอาสาสมัคร” ซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดีทั้งในฐานะปัจเจก
และในฐานะองค์กรที่เป็นตัวอย่างของสังคมพึงกระทําทั้งในยามปกติและในยามท่ีมีภัยพิบัติ เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ด้อย
โอกาสหรือผู้ทีกํ่าลังเดือดร้อน ปัจจุบันมีการผนวกแนวคิดด้าน“จิตอาสา”และประสบการณ์ด้าน “งานอาสาสมัคร”  
เข้าไปในภารกิจทางวิชาการทั้ง 3 ด้านของมหาวิทยาลัยอย่างแนบแน่น เพ่ือให้ผลผลิตของมหาวิทยาลัยมีจุดยืนที่
มั่นคง เพ่ือสังคม ไม่หลงไปในทางพาณิชย์เพียงด้านเดียว กล่าวคือให้นักศกึษาที่สําเร็จออกมาเป็นบัณฑิต เป็นผู้มีจิต
สาธารณะ เอ้ืออาทรต่อผู้ด้อยโอกาส  และให้ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทกุสาขาวิชา
เป็นไปเพ่ือความเป็นธรรมทางสังคมและความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

สืบเน่ืองจากปี พ.ศ. 2558 สถาบันปัญญาปีติ ได้ประสานความร่วมมือมายังสถาบันคลังสมองของชาติ เพ่ือ
สร้างโอกาสในการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยรบัใช้สังคมทั้งในและนอกภูมภิาคเหนือ ภายใต้
แนวคิด “อุดมศึกษา หนุนการจัดการศึกษาบนฐานวิถีชีวิตชุมชน” และก่อให้เกิดเป็นโครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุน การจัดการศึกษาบนฐานวิถีชีวิตชุมชน (Education for Life Project) ซึ่งมีความมุ่งหมายในการสร้าง
โอกาสให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษากับการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(โรงเรียน ศูนย์การเรยีนตามมาตรา 12) ในพ้ืนทีจ่ังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตอนล่าง(อ.แมล่าน้อย อ.แมส่ะเรียง อ.สบเมย) โดยยึดโยงฐานการดําเนินวิถีชีวิตของชุมชนมาเป็นเง่ือนไขสําคัญใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยความร่วมมือกับภาคีสถาบันอุดมศึกษา 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน
แม่ฮ่องสอน มีเป้าหมายเพ่ือ“พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใน
ชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมบนฐานวิถีชีวิตชุมชนในการ
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และสามารถสร้างรายได้จากภูมิ
ปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่” ปัจจุบันมีการขยายเครือข่าย
ความร่วมมือไปยังกองทุนแม่พิมพ์แห่งไพร วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับ
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นโยบายโดยชูประเด็นเร่ืองการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกขับเคล่ือนความร่วมมือเป็นสําคัญ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของโครงการฯ ต่อไป 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือ“พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมบนฐานวิถีชีวิตชุมชนในการฟ้ืนฟู
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างรายได้จากภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่” ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตอนล่าง (อ.แม่ลาน้อย อ.แมส่ะเรียง อ.สบเมย) 
เนื้อหาและรูปแบบ 

หนุนเสริมการบูรณาการความเป็นวิชาการภายใต้ 4 ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา อาทิ การเรียนการสอน
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม(เป็นพ้ืนที่ฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศกึษาสาขาพัฒนาชุมชน) การวิจัยเพ่ือสร้าง
ความรู้ใหม่ และการบริการวิชาการ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงการเป็นอาสาสมัครเข้ากับกระบวนการ
เรียนรู้ทั้งในหอ้งเรียน (Curriculum) และนอกห้องเรียน (Extra-Curricular Activities) กิจกรรมนักศึกษา รวมทั้ง
การส่งเสริมผ่านการทํางานวิชาการเพ่ือสังคมในมิติต่างๆ ของมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนสู่การจัดการร่วมเมือง
แม่ฮ่องสอน เมอืงพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ส่วนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (โรงเรียน ศูนย์การเรยีนตามมาตรา 
12: ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน) เกิดการนําเคร่ืองมือ PBL : Project Based Learning มาใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้บนฐานวิถีชีวิตชุมชนคู่ขนาดกับการเติมความรู้ใหม่จากภาคอุดมศึกษา 

ในเดือนตุลาคมได้เริ่มต้นดําเนินโครงการฯ วิชาการเพ่ือชุมชน ร่วมกับคณะเทคโนโลยี
ประมงและทรัพยากรทางนํ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์สาละวินศึกษา หน่วยจัดการเรียนรู้
แม่สะเรียง วิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (การเรียนรู้จากความรู้เดิม
และเติมความรู้ใหม่จากภาคอุดมศึกษา) ผ่านการทํางานร่วมชุมชน โรงเรียน และคนรุ่น
ใหม่ในพ้ืนที่ด้วยการสร้างอาชีพให้คนในชุมชน(อาหาร ยา ผ้า บ้าน) ในประเด็นการ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงผึ้งป่า พัฒนาผลิตภัณฑ์ผึ้งป่า สํารวจ ปลูกเสริมมะเด่ือ กรีดยาง
มะเด่ือ แปรรูปแยมผลมะเด่ือ ไวน์มะเด่ือ เพาะขยายพันธ์ุปลา ไก่ เขียดแลว กบ เป็นต้น 
ด้วยการบูรณาการความเป็นวิชาการเข้ามาขับเคลื่อนการทํางาน รวมไปถึงการขับเคลื่อน

งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นเพ่ือสร้างความมั่นคงในการดําเนินชีวิต “ป่าดี นํ้าดี มีอยู่ มีกิน มีรายได้” ร่วมกับ สกว.ท้องถิ่น
แม่ฮ่องสอน โดยมีสถาบันคลังสมองของชาติทําหน้าที่ประสานงานสถาบันอุดมศึกษา จัดประชุมสรุปบทเรียนและวาง
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ และประสานภาคีอ่ืนๆที่เก่ียวข้องให้เข้ามาหนุนเสริมโครงการฯ ในช่วงปี 2560 ที่
ผ่านมา 
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กรอบการวจัิย มหาวทิยาลัยกบัการขบัเคลือ่นศลิปะและวัฒนธรรมเพือ่การพัฒนาเชงิพืน้ที ่

 
ภายใต้กรอบการวิจัยข้างต้น สถาบันฯมุ่งเน้นให้เกิดการดําเนนิงานใน 2 ส่วนคือ ส่วนเน้ือหา (content) และส่วนผู้

ลงมือทํา (actor) คือ 
ส่วนเน้ือหา (content) เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดทํา แผนทีท่างวัฒนธรรม (cultural mapping) โดยเริม่ต้นจาก

การสํารวจ บันทึก วเิคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเกีย่วขอ้งกับศิลปะและวัฒนธรรมในมิตติ่างๆที่มีอยูใ่นพื้นที่ ทัง้ที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ (tangible and intangible cultural heritage)  ตลอดจนบุคคล กลุ่ม หรือ
ชุมชนทางศิลปะ ฯลฯ ในชุมชนพื้นที่เป้าหมายของโครงการวจิัยที่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนรว่มจากชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อเนื่องดว้ย
การสร้างแรงกระตุ้นโดยขับเคล่ือนให้เกิดการนําข้อมูลแผนที่ทางวัฒนธรรมที่ได้มาบริหารจัดการผ่านการสร้าง พื้นที่ทาง
วัฒนธรรม (cultural space) อาทิ เทศกาล ตลาด พิพิธภัณฑ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ ขอ้มูลที่ไดจ้าก
แผนที่ทางวัฒนธรรมและผลจากการบริหารจัดการหรือสร้างสรรค์พื้นที่ทางวฒันธรรมบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน จะบ่ง
ชี้ให้เห็นถึงการมีอยู่และความเป็นไปได้ในการพัฒนา ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม (cultural entrepreneur) ซึ่งจะเป็นขั้น
ต่อไปของการวิจัยที่จะพัฒนาให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการ และรวมตัวกันเป็น วิสาหกิจวฒันธรรม (cultural enterprise)ที่
จะตอบโจทย์ของการสร้างเศรษฐกจิบนฐานวฒันธรรม (Cultural Economy) อันเป็นเป้าหมายระยะไกลตอ่ไป 

ส่วนผู้ลงมือทํา (actor) เป็นการหนุนเสริมให้สถาบันอดุมศึกษาดําเนินโครงการวจิัยเพือ่ตอบโจทย์ภารกิจการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและบูรณาการกับภารกิจอื่นๆ เพือ่ขับเคล่ือนให้เกิดแผนความร่วมมือ (Cooperation Plan) ที่
ยั่งยืนระหว่างชมุชน ภาครัฐทอ้งที/่ท้องถิ่น ภาคเอกชน ฯ ในการมุ่งพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านศิลปะและวัฒนธรรมตามส่วนเน้ือหา
ที่ได้กล่าวไปแล้ว  

ในการส่วนแนวคิดการดําเนินงานดังแสดงในไดอะแกรมข้างตน้ ตั้งอยู่บนฐานของการ สาน-สร้าง-เสริม ดังนี้คือ
 สานความร่วมมือ (engage) ระหว่างมหาวทิยาลัยกับแหล่งทุนวจิัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยไปสานความร่วมมือกับ
ชุมชนและภาคีต่างๆในพื้นที่ รวมถึงสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทีร่ับทุนภายใต้ชดุโครงการน้ี 
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สร้างคุณค่าความหมาย (enrich) ของภารกจิการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมของอุดมศึกษาไทยให้ก้าวพ้นจาก
แนวปฏิบัติเดิมๆไปสู่ความท้าทายใหม่ โดยบูรณาการความรว่มมือระหว่างคณะวิชาเพื่อนําความเช่ียวชาญของแต่ละสาขาไป
ใช้ในการพัฒนาเชิงพื้นที ่ ภายใต้โจทย์ของการใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่ให้เกดิความตระหนักในคุณค่าและ
สามารถสร้างมลูค่าจากการสรา้งงานสร้างรายได้ในพื้นที่ได ้

เสริมประสบการณ์และองค์ความรู้ (enhance) ผ่านกิจกรรมการเข้าร่วมหลักสูตร การสัมมนา การแลกเปล่ียน
เรยีนรู้ หรอืกิจกรรมอื่นๆที่จัดโดยสํานักประสานงานชุดโครงการภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ  
 
วัตถุประสงค์ของชุดโครงการประสานงาน 

1. เพื่อระบุประเดน็วิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สร้าง
ผลกระทบต่อการพัฒนาเชิงพืน้ที่ในมิตติ่างๆ 

2. เพื่อประสานใหเ้กิดข้อเสนอโครงการวิจัยจาก
สถาบันอุดมศึกษา และติดตามผลการดําเนินงานให้
ตอบสนองตอ่เป้าหมายตามโจทย์ของการวจิัย 

3. เพื่อสร้างฐานและหนุนเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ที ่

4. เพื่อประสานใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
โครงการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายศิลปิน ฯลฯ 
 
สถาบันฯในบทบาทสํานักประสานงานชุดโครงการได้

ดําเนินการพัฒนา Term of Reference หรอื TOR เพื่อการประกาศสนับสนุนทุนวิจัยโดย สกว. และกําหนดวัตถุประสงค์
หลักสําหรับข้อเสนอโครงการวิจัยไว้  ประการคือ 2 

1. เพื่อจัดทําแผนที่ทางวัฒนธรรมของพื้นที่เป้าหมายผ่านความร่วมมือกับภาคีหลัก อาทิ ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เครอืขา่ยศิลปินในพื้นที่ และภาคเอกชน  

2. เพื่อสร้างพื้นทีท่างวัฒนธรรมที่จะนําไปสู่แผนการสร้างผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมร่วมกับภาคีหลัก  
 
เป้าหมายและรปูธรรมผลงาน 

 เป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดหวงัในระยะ 18 เดือนของโครงการวิจัยภายใต้ชดุโครงการน้ีคือ  
1. มหาวิทยาลัยมแีผนความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นและภาคีอื่นๆในการจัดทํา แผนที่ทางวัฒนธรรม      

(Cultural Mapping) และ พื้นที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Space) 
2. มหาวิทยาลัยมแีผนความร่วมมือกับภาคีต่างๆในการส่งเสริมสนบัสนุนให้เกดิผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม 

(Cultural Entrepreneur) และ/หรือ วิสาหกจิวัฒนธรรม (Cultural Enterprise) ที่ตอบโจทยก์ารสร้างงานสร้าง
รายได้ผ่านศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที ่
จากการประกาศรับข้อเสนอโครงการวจิัยจํานวน 2 ครั้ง มีโครงการที่ผ่านการพิจารณาเพือ่รับทุนสนับสนุนการวจิัย

จาก สกว. จํานวน 8 โครงการ ในวงเงินงบประมาณโครงการละ 1,500,000 บาท มีระยะเวลาดําเนินโครงการ 18 เดือน คือ 
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 โครงการ มหาวิทยาลัย 

1 โครงการการจัดทําแผนที่ทางวฒันธรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนเมือง
เชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO (สาขาหัตถกรรม
และศิลปะพื้นบ้าน)  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

2 โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรพัยากรทางศิลปะและวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม 
จังหวดัเชียงใหม่  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา 

3 โครงการการขบัเคล่ือนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที ่ อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  

มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

4 โครงการการขบัเคล่ือนศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพฒันาเชิงพื้นที่ใน
จังหวดัเพชรบุร ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

5 โครงการ เส้นทางวัฒนธรรม : ทางรถไฟสายอนัดา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
วิทยาเขตตรัง 

6 โครงการ หยั่งรากบางปะกง : การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนของชุมชนลุ่ม
แม่น้ําบางปะกงบนฐานนิเวศวฒันธรรม 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

7 โครงการ ฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่าน เวียง ระเบียงกว๊านพะเยา เพื่อการพัฒนา
พื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์     

มหาวิทยาลัยพะเยา 

8 โครงการ มอ.ปัตตานีกับการขบัเคล่ือนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา :  
วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปตัตานี     

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

 
 
ปัจจุบัน โครงการวิจัยทั้ง 8 โครงการข้างต้นยงัอยูร่ะหว่างการดําเนินงาน โดยมีโครงการวิจยั 4 โครงการทีจ่ะส้ินสุด

ระยะการดําเนนิงานในเดือนมนีาคม ปี พ.ศ.2561  
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นโยบายเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งบคุลากรเชิงนโยบาย 
ในสถานการณ์ของแรงกดดันของปัญหาทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ มีความจําเป็นอย่าง

ย่ิงที่จะต้องเร่งพัฒนาและปรับกระบวนทัศน์งานวิจัยเชิงนโยบายและรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัยเชิงนโยบาย 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคอุดมศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือมุ่งหวังให้เกิดเป็นนวัตกรรมเชิงความรู้อันนําไปสู่การใช้ประโยชน์ เกิด

เป็นผลกระทบและผลลัพธ์และแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจและสงัคมของชุมชน และของ

ประเทศให้ก้าวไปสู่ระดับที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการสร้างงานวิจัยเชิงนโยบายโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรใน

ประเทศไทยทัง้ของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจเก่ียวข้อง มีการจัด

ทําการศึกษาเชิงนโยบายเกษตรค่อนข้างจํากัด อีกทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันการศึกษาที่มีมุมมองเชิง

นโยบายก็ตกอยู่ในภาวะขาดแคลนและไม่พร้อมที่จะให้ข้อเสนอแนะต่อสังคมได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ประเด็นของ

ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย การพัฒนาโจทย์วิจัย การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือ

ก้าวให้ทันกับบริบทของประเด็นปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตข้างหน้า จึงมีความ

จําเป็น และได้เกิดความร่วมมือระหว่างสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันคลังสมองของชาติ ใน

การร่วมกันในการดําเนินโครงการจัดต้ัง “สํานกัประสานงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสรา้งเครอืข่าย

งานวิจัยเชิงนโยบาย” ภายใต้งบประมาณ 5,134,500 บาท ระยะเวลาดําเนินงานต้ังแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 

2560 ถึง 31 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาความรู้งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและนโยบายการเกษตรให้แพร่หลายและเอ้ือประโยชน์ต่อการ

นําไปใช้ในการตอบโจทย์ประเด็นปัญหาในมติิต่างๆของประชาคมและของประเทศ ทั้งทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบันและที่
จะพึงเกิดขึ้นในอนาคต 

2. เพ่ือยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เก่ียวกับ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาเชิงนโยบายต่างๆด้านเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงผลกระทบอัน
เกิดจากปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

3. เพ่ือสร้างเวทีสาธารณะและเครือข่ายความรู้ให้กับประชาคมท่ีเก่ียวข้อง ทั้งในด้านการระดมความคิดเห็น การ
รับทราบปัญหา และการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริง รวมถึงการสนับสนุนให้มีการนําประเด็นปัญหาที่เกิดกับ
ประชาคมและภาคการเกษตรของไทย ในอนุภูมิภาคหรือในภูมิภาคต่างๆที่อาจเก่ียวข้อง แล้วนํามาประมวลต่อ
ยอดขึ้นเป็นโจทย์วิจัย  

4. เพ่ือการขยายและเพ่ิมความเข้มแข็งเครือข่ายวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเศรษฐศาสตร์เกษตร ใหข้ยายตัวเช่ือมโยง
กับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค 
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5. เพ่ือการถอดความรู้และการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยให้กับประชาคมกลุ่มต่างๆท้ังภาควิชาการ ภาคประชาชน 
และภาคสื่อสารมวลชน เพ่ือให้ได้รับข้อความรู้และการเข้าถึงข้อเท็จจริงอย่างเท่าเทียมกัน 

 

 

กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 
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ณวุฒิที่มีความ
2560 และส่ง
วิจยัต่อไป 

ารเกษตรเชิง

 จากการค้าสู่
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(5) จัดประชุมเสวนา "นโยบายนํ้าไทย: ฐานความรูเ้พื่ออนาคต" ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 – 12. 00 น. 
ณ ห้องทวิลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาให้แก่ หน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้นําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน ์
(6) ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒ ิและทีป่รึกษาสถาบันต่างๆ ไม่น้อยกว่า 30 คร้ัง 

(7) ได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ และนิตยสาร จํานวน 4 บทความ 

(8) ได้รับเชิญให้เป็นผู้ประเมินข้อเสนอโครงการวจิัย/เอกสารวจิยั/บทความวิชาการ จากหน่วยงานต่างๆ  
ไม่น้อยกว่า 105 เรื่อง 

(9) ได้นําเสนอข้อคดิ ข้อความรู้ แก่สาธารณะชน เกี่ยวนโยบายการเกษตรในเวทีต่างๆ ไม่น้อยกว่า 20 คร้ัง 

(10) ไดนําเสนอโดยให้สัมภาษณ์เป็นข่าวและรายการข่าวทางทวีี ไม่น้อยกว่า 20 คร้ัง 

(11) ได้จัดทํา MoU กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 2 แห่ง 

(12) ได้นําเสนอโดยให้สัมภาษณ์ ตีพิมพ์ในหนังสอืพิมพ์และนิตยสารไม่ตํ่ากว่า 15  ครั้ง 

(13) ได้ให้คําแนะนํากับนักศึกษา องค์กร หน่วยงานอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 20 คร้ัง 

(14) ดําเนินการจัดทํา website ในช่ือ www.agripolicyresearch.com ของสํานักประสานงานฯ เพ่ือการเผยแพร่
ความรู้ทางด้านนโยบายเกษตรทั้งที่เก่ียวข้องกับในประเทศและต่างประเทศ  

(15) นักวิจัยภายใต้ความดูแลของสํานักประสานงานฯ มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และนําเสนอผล
การศึกษาผ่านงานประชุมวิชาการ  

(16) ได้เข้าร่วมเป็นคณะทํางานด้านการเกษตรของรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง โดยเฉพาะได้
เข้าร่วมจัดทํากรอบแนวทางการแก้ปัญหาข้าวครบวงจรเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีได้รบัทราบและมบัีญชาสั่งการ
ให้ดําเนินการตามกรอบแนวทางที่เสนอ  นําร่องทุกพ้ืนที่ในปี 2560 และนําเป็นประเด็นหารือเพ่ือดําเนินการใน
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คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคค ี
ปรองดอง (ป.ย.ป.) ให้เป็นรปูธรรมในปี 2560 (ระยะที่ 1 ข้าวทุกชนิด/ทัง้ระบบ/ครบวงจร) 
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ผลที่ได้รับโดยสรุป และข้ันตอนการดําเนนิงานต่อไป 

• เกิดการรวมตัวกันของสถาบันการศึกษารวมถึงบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาที่มคีวามสนใจด้าน
เศรษฐศาสตรก์ารเกษตร เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และธุรกิจการเกษตร ขึ้นเป็นเครือข่ายรวมถึงการเกิดเวที
เรียนรู้  ทําใหก้ารศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรและนโยบายการเกษตรมีความต่อเน่ืองทางวิชาการและมี
หลักการศึกษาวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ มีการยอมรับ และมีผลกระทบจากการนําไปใช้  

• เกิดการบูรณาการในความรู้ในแง่มุมต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจการเกษตรและนโยบาย ตลอดจนการขยายผลไปสู่
การสร้างความชํานาญจําเพาะด้านบุคลากรให้เกิดขึ้นกับสถาบันการศึกษา 

• มีเอกสารวิชาการ บทความ จดหมายข่าว หรือเอกสารเผยแพร่ ทีท่ันสมัยในเรื่องที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ
การเกษตรและนโยบายการเกษตร เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ การต่อยอดความรู้ และการใช้เป็นเอกสาร
ประกอบในการศึกษาค้นคว้าสําหรับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และผูส้นใจ และการเผยแพร่ในเวทีวิชาการ
นานาชาติ 

• สร้างความเป็นพลวัตในสาขาวิชาดังกล่าว ให้มีการพัฒนาการในศาสตรค์วามรู้และรวมถึงการสร้างนักวิจัยใน
ด้านนโยบายการเกษตรของประเทศ เพ่ือยกระดับศักยภาพและความสามารถให้มคีวามต่ืนตัวและแข่งขันได้ใน
เวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ด้วยความร่วมมืออย่างต่อเน่ืองระหว่างสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันคลังสมองของ
ชาติ ในการร่วมกันจัดต้ังสํานักประสานงานชุดโครงการ “การเฝ้ามองนโยบายเกษตรไทย” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2553 เป็นต้นมานั้น จนถึงปัจจุบันได้ขยายความร่วมมือและจัดต้ังเป็น“สํานักประสานงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร
และเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชงินโยบาย” 

สํานักงานดังกล่าวได้สร้างผลสําเร็จทั้งในด้านการพัฒนานักวิจัยด้านนโยบาย การนําผลงานวิจัยที่เกิดจาก
การให้ทุนไปสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ การสร้างเครือข่ายและการเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับนักวิจัยรุ่นเยาว์ การเช่ือมต่อ
งานวิจัยเชิงนโยบายกับประชาคมนอกประเทศ การถอดความรู้ การจัดเวทีสาธารณะเพ่ือการเผยแพร่ความรู้จาก
งานวิจัยให้กับประชาคมกลุ่มต่างๆ ทั้งภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน เพ่ือให้ได้รับข้อความรู้
และข้อเท็จจรงิอย่างเท่าเทียมกัน 
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การประชุมระดมความเหน็เร่ือง  Shared Mission for Sustainable 
Development via Digital Platform Mission 1 : Use of 
Innovation, Knowledge, and Research for Local Product 
and Service Development 
 

ความเป็นมาและความสําคัญ 
 สืบเนื่องจากการนําเสนอ (ร่าง) โครงการสร้างความเข้มแขง็ของมหาวทิยาลัยเชิงพื้นที่ด้วยนวตักรรมเพือ่การพึ่งพา

ตนเองร่วมกับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานสังคมชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เอกสารแนบ 1)  ต่อที่ประชุมกรรมการ

สถาบันฯ ครั้งที ่1/2560 เมื่อ 14 มีนาคม 2560 สถาบันฯ ได้ยกร่างเอกสาร Concept paper (เอกสารแนบ 2) เพื่อรวบรวม

แนวทางการทํางานในเชงิบูรณาการ มุง่ขับเคล่ือน Mission 1 : Use of Innovation, Knowledge, and Research for 

Local Product and Service Development ในกลุ่มเกษตรอาหาร&Creative Economy เป็นเป้าหมายแรกซ่ึง

สอดคล้องกับงานของประชารัฐ  ซึ่งต่อมา

สถาบันฯ ได้นําเสนอแนวทางตอ่ ทปอ.

มรภ. และ ทปอ.มทร. เมื่อวันที่ 21 และ 

27 เมษายน 2560 ตามลําดับ และ

ดําเนินการขอรบัข้อเสนอแนะจากประธาน 

กกอ. (รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) 

และผู้อํานวยการสํานักประสานและ

ส่งเสริมกจิการอุดมศึกษา สกอ. (คุณสุ

มัณฑนา จันทโรจวงศ์) เมื่อ 28 เมษายน 

และ 2 พฤษภาคม 2560 ตามลําดับ  

 ต่อมาสถาบันฯ ได้ประสานการ

ทํางานกับบรษิทั ประชารฐัรกัสามัคคี 

(ประเทศไทย) จํากัด และ DTAC ภายใต้ MOU การส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่นระหว่าง 4 กระทรวง 

: พณ. /กษ. / ศธ. (กศน.) / และ DE) ก่อนการจัดประชุมระดมความเห็นฯ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อจัดประชุมระดมสมองเพื่อสานพลังรวมสําหรับการพัฒนาเชิงระบบซึ่งจะเปน็อีกแรงส่งที่ชว่ยเสริมหนุนและ

ยกระดับเศรษฐกิจในระดับฐานชุมชนสังคมใหก้้าวสู่สังคม 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ   
ก) สานพันธกิจที่เกีย่วขอ้งกับการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ & บริการชุมชน (บรรลุผลและได้แนวทาง ข. และ ค.) 
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ข) ปักธงร่วมกัน (Shared Vision) : ทิศทางและกลไกการทํางานร่วมกัน 
- ระบบเพื่อการพัฒนาสินค้า & บริการชุมชนทอ้งถิ่นสู่ตลาด    
- การคล่ีภาพ Supply Chain ของสินค้าชุมชนเพื่อนําเข้าสู่ระบบการพัฒนา 
ค) Filling the Gap ผ่านการทาํงานแนว  Demand Driven Approach 

2. เพื่อประมวลความเห็นจากที่ประชุมและนํามาจัดทํา (Draft) Concept paper เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. เพื่อสร้างและเชื่อมโยง
เครือข่ายนักวิชาการ 
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน  
 การจดัเวทีระดมสมองที่
ประกอบดว้ยภาคส่วนต่างๆ ทีม่ีพันธ
กิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้า/
บริการชุมชน เพื่อนํามาซึ่งการสาน
พันธกิจร่วมกันต่อไป 

กิจกรรมที่ทํา 

 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 สถาบันฯ ได้ดําเนินการจัดการประชุมระดมความเห็น เรือ่ง Shared Mission 
for Sustainable Development via Digital Platform Mission 1 : Use of Innovation, Knowledge, and 
Research for Local Product and Service Development ขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันคลังสมองของชาติ โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 33 ท่าน จาก 21 หน่วยงาน อาทิ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ / กรรมการผู้จัดการ 
บริษทัประชารฐัรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด / ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกจิชุมชน กรม
พัฒนาชุมชน มท. / ผู้อํานวยการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยัง่ยืน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) / ผู้อํานวยการ
โครงการส่งเสรมิเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น DTAC 
 ที่ประชุมมีการระดมสมองและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากทั้ง ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ส่ือมวลชน และ 
Practioner ที่ประสบความสําเร็จ เช่น ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์  เกิดการจุดประกายความคิดในแนวการใช้นวัตกรรม องค์ 
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 ข) แนวคิดการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้านใน Ecosystem เช่น การตลาด ลักษณะสินค้า เป็นต้น ซึ่งได้นําหลักการ
ของอริยสัจ 4 มาเป็นแนวคิด ทาํให้เห็นกระบวนการคิดแก้ไขปญัหาและ (ร่าง) โครงการที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต 
2. เกิดการประสานพันธกิจร่วมระหว่างหน่วยงาน อาท ิ
        ก) ด้านการวัดผลเงินทุนวิจยั : TDRI และ สกอ. ในประเด็นการวัดผลประจกัษ์การใหทุ้นวิจยัทั้ง Economic  
value และ Social Impact  
        ข) ด้านการใช้ผลงานวจิัยจากอุดมศึกษาเพือ่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (ความต้องการของประชารัฐ) : กลุ่ม
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่ข่ายที่ได้รับงบประมาณตามกลุ่มเกษตรอาหาร และ Creative economy   
 ค) ความร่วมมือทํางาน (ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทส่ิงทอ) ระหว่าง British Council (Thailand) และกลุ่มงานวิจัย
ด้าน Creative economy และกรมการพัฒนาชุมชน 
3. เกิดเครือข่ายการทํางานร่วมกัน (อย่างไม่เปน็ทางการ) ระหว่างหน่วยงานทีม่ีพันธกิจร่วมดา้นการพัฒนาสินค้าและบริการ
ชุมชน ในรูปแบบ “บูรณาการพนัธกิจ”  
 สถาบันคลังสมองของชาติได้ดาํเนินการจัดทํา (ร่าง) “ชุดโครงการสร้างผู้นําผ่านกระบวนการวิจัยเชิงพาณิชย์
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ด้วยการสร้าง Village Signature (ระยะที่ 1)” โดยจะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Matching fund) โดยมี
เป้าหมายเพือ่ 

1) สร้างคน(People) : ผ่านการสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการ Coaching เพื่อการเปล่ียน Mindset 

ของนักวิจยั / ผู้ประกอบการ SMEs หรือชุมชนในการสร้างส่ิงใหม่ (สินค้า/บรกิาร) ผ่านกระบวนการใหม่แบบ 

“ย้อนกลับ” หรอืการเปล่ียนเส้นทางการจัดการโลจิสติกส์ หรอื Logistic flow โดยเริ่มจาก “การวิจัยการตลาด” เป็น

ลําดับแรก โดยน้อมนําหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เพื่อพัฒนาตลาดห่วงโซก่ารทํางานน้ีด้วยกระบวนการ 

Design Thinking Process ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแขง็ของระบบธรรมาภิบาลอุดมศึกษาในส่วนของพันธกจิวิจัยให้กับ

อุดมศึกษาไทยในทางออ้ม 

2) สร้างของ (Product) ที่เป็นตน้แบบสินค้า (แนว Signature product) อาทิ สินค้าจากภูมิปัญญาพื้นถิ่น การ

พัฒนาหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วยภูมิปัญญา รวมทั้งการบริการแนว Service innovation อาทิ การบริการใน

แนว Gastronomic tourism  ทั้งนี ้ในการจัดการจะผสมผสานแนวทางการจดัซื้อที่มุง่ป้องกนัความเส่ียงใหห้่วงโซ่คุณค่า

และสร้างความสําเร็จให้สินค้าและบริการ ผ่าน Social / Public procurement โดยความร่วมมือของภาคธุรกิจ CSR 

และการส่งเสรมิ Sustainable consumption & production ของภาคส่วนต่างๆ 

3) สร้างชุมทางของข้อมูล (Platform) ซึ่งเป็นเสมือนสถานที่รวมของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยเสรมิศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานนี้ดวย Digital technology โดยการจัดทํา 

Platform นี้จะมุ่งเน้นการสร้างพลังรวมบนหลักความคุ้มค่าโดยพันธมิตรเชิงยทุธศาสตร์จะร่วมกันพัฒนา Platform นี้ 

ผ่านพันธกิจของตนเอง (Shared mission) 

อนึ่ง กระบวนการทํางานของทกุเป้าหมายข้างต้นจะคํานึงถงึ 3 มิติร่วมกัน (สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม) 

ภายใต้ความพอเพียงพอประมาณ ไม่ก่อหนี้สินล้นพ้นตัว ดังนัน้ กิจการในเชิงพาณิชย์ที่ได้จากกระบวนการวจิัยใหมใ่นครัง้นีจ้ึง
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ไม่มีความจําเปน็ต้องขยายตวัจนเกินกําลัง (Limited edition) ทั้งนี้ เพื่อความยั่งยืนและความสุขของคนในทุกกลุ่มของผู้มี

ส่วนได้เสีย รวมถึงการอยู่ดีมีสุข (Well being) ของผู้คนในชุมชนฐานรากที่สามารถวดัผลได้ 
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การบูรณาการผสานพันธกิจของพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์เพื่อร่วม
ขับเคล่ือน“การเปล่ียนผ่านเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม&ห่วงโซ่
คุณค่าใหม่” 
 

ความเป็นมาและความสําคัญ 
 สืบเน่ืองจากการจัดการประชุมระดมความเห็น เรื่อง Shared Mission for Sustainable Development 

via Digital Platform Mission 1 : Use of Innovation, Knowledge, and Research for Local Product and 

Service Development สถาบันฯ ได้ดําเนินการยกร่าง “ชุดโครงการสร้างผูน้ําผ่านกระบวนการวิจัยเชิงพาณิชย์

เพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเชิงพืน้ที่ด้วยการสรา้ง Village Signature (ระยะที่ 1)” เพ่ือจะเสนอขอ

งบประมาณดําเนินการจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ในลักษณะ 

Matching fund   อย่างไรก็ตาม สถาบันฯ ได้ปรับกระบวนทัศน์ของการทํางานเมื่อผู้อํานวยการสถาบันฯ ได้พบกับ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงเป็นที่มาของพัฒนา (ร่าง) Concept paperการเปลี่ยนผา่น

เศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม &   ห่วงโซ่คุณคา่ใหม่ (เอกสารแนบ 3)  โดยการปรับเน้ือหาและหลักการข้างต้น

ให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน มท. เพ่ือนําพลังรวมสังคมมาร่วมพัฒนาสินค้า/บริการชุมชนตาม

แนวทาง Market Driven Approach และน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการทํางานของทุก

หน่วยงานที่เก่ียวข้องผ่านการ “สร้างคน สร้างของ และสร้างข้อมูล” เพ่ือร่วมพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการพลังสังคม

ด้วย Design Thinking Process และ Business Model Canvas รวมทั้ง แนวทางการใช้งานวิจัยและองค์ความรู้

อย่างคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับการพัฒนา “กลไกเสริม” เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ห่วงโซ่คุณค่า 

(Value chain)   

 ต่อมาสถาบันฯ ได้เข้าพบอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) และ

นําเสนอ (ร่าง) Concept paper ข้างต้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และนํามาซึ่งการประชุมร่วมกันอีกคร้ังเมื่อวันที่ 

3 ตุลาคม 2560 หารือแนวทางการทํางานร่วมกันผ่านรปูแบบโครงการบูรณาการเพ่ือยกระดับห่วงโซ่คุณคา่ชุมชน

ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม(เอกสารแนบ 4)  ซึ่งผลการหารือในครั้งน้ัน ท่านอธิบดีมีการสั่งการและมอบหมาย

งานให้สถาบันการพัฒนาชุมชน (ผอ.ร่องก้ี) และสํานักสง่เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน (ผอ.ศุภกร) นํา

แนวทางในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในการ “พัฒนาคน” และ “สินค้าชุมชน” ในกลุ่ม D (OTOP 0-3 ดาว)  

โดยมีสถาบันฯ เป็นที่ปรึกษาหลักและประสานการทํางานร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ  

วัตถุประสงค ์
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1. เพ่ือร่วมขับเคลื่อนและบูรณาการการพัฒนาชุมชนกับพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ด้วยหลักการ “การ

เปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม & ห่วงโซ่คุณค่าใหม”่ ที่เน้นการพัฒนา “คน” “ของ” 

และ “ข้อมูล” ควบคู่กันไป 

2. เพ่ือสร้างกลไกการทํางานร่วมกันในพ้ืนที่ระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคีอ่ืนๆ  

3. เพ่ือพัฒนาต้นแบบ (สินค้า/บริการนําร่อง) ด้วยหลักการในข้อ 1. 

ผลทีค่าดว่าจะได้จากการดําเนินงาน 

1. เกิดการร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีสินค้าและบริการชุมชนเป็นจุดหมุนของการพัฒนา 

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนอย่างมีนัยสําคัญ  

2. เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกระทบทางสงัคมที่เช่ือมโยงและขยายผลจาก Product innovation 

ไปสู่ Service innovation อาทิ การท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OPOT 

3. เกิดการวัดผลกระทบทางสังคมของแต่ละโครงการนําร่อง และสามารถนําเคร่ืองมือการวัดผลกระทบ

ทางสังคมแบบง่ายมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาพ้ืนที่ 

4. เกิดเครือข่ายการทํางานบูรณาการร่วมกันในระยะถัดไปอันจะช่วยสร้างความย่ังยืนให้กับการพัฒนา

ชุมชนต่อไป 

กิจกรรมที่ทํา (ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร) 

I. กรมการพัฒนาชุมชน 
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 1. การยกร่าง “หลักสูตรเพ่ือพัฒนาพัฒนากร” โดยพลังอุดมศึกษาร่วมดําเนินการยกร่างหลักสูตรฯ ใหกั้บ
สถาบันการพัฒนาชุมชน เพ่ือ “พัฒนาคน” โดยการประชุมในคร้ังแรกได้จัดที่วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ (รังสิต) ด้วยความอนุเคราะห์ขาก ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา (คณบดี)  ต่อมาสถาบันฯ 
ได้นํา (ร่าง) หลักสูตรฯ ไปขอรับความเห็นแบบสัญจรจากอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ รศ.ดร.พิภพ อุดร 
(คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.) ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ (ม.ศิลปากร) อาจารย์พิเศษ วีรังคบุตร (G 
Lab มธ.) ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ เช่น TCDC / สํานักงานสร้างเสริมกิจการ
เพ่ือสังคม / SDG Move / โครงการพลังปัญญา มูลนิธิมัน่พัฒนา / Social Value (Thailand)  ซึ่งต่อมาในวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2560 ทางกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดการประชุมหารือเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
โครงการพัฒนาพัฒนากร : CD Talent ของสถาบันการพัฒนาชุมชน (เอกสารแนบ 5) ณ ห้องประชุมกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการฯ  

  

 2. การให้คําปรึกษา 
 ก. แนวทางการจัดงานสัมมนาผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ในงาน OTOP ปลายปีระหว่างวันที่ 17-25 

ธันวาคม 2560 ตามหลักการของ “การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจฐานรากดว้ยนวัตกรรม & ห่วงโซ่คุณค่าใหม”่ 

    ข. แนวทางการพัฒนาสินค้า OTOP กลุ่ม D (0-3 ดาว) กับสํานักส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและวิสาหกิจ 

 

II. ที่ประชุมอธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 สถาบันฯ ได้ประสานการบรรจุวาระการประชุม ทปอ.มรภ. เพ่ือ
เรียนเชิญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มท. มาร่วมมอบนโนยายฯ ในการ
ประชุม ทปอ.มรภ. ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 และสถาบันฯ 
ได้ร่วมนําเสนอแนวทางขับเคลื่อนด้วยแนวทางการใช้นวัตกรรม องค์
ความรู้ และงานวิจัย ในรูปแบบของการบูรณาการพันธกจิและศาสตร์ต่างๆ 
ของอุดมศึกษาในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับห่วงโซคุ่ณค่าใหม่และ
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เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมุง่เน้นพัฒนา “คน” “ของ” “ขอ้มูล” ตามหลักการตลาด หลักเศรษฐศาสตร์ และการพัฒนาที่
ยั่งยืน ร่วมกับการน้อมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกตใ์ช้ในกระบวนการทํางาน  

 
 

III. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 สถาบันฯ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีประชุมระดมความเห็นเกีย่วกับบทบาทของเยาวชนในการขับเคล่ือนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยัง่ยืน ของสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิและ UNDP เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 
ณ โรงแรมเบอรเ์คลีย์ กรงุเทพฯ สถาบันฯ ได้นาํเสนอแนวทางการนําพลังนิสิตนักศึกษาในพื้นที่มาร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์
สินค้า/บริการ ตามแนวทางในหน้าสุดท้ายของ Concept paper การเปล่ียนผ่านเศรษฐกิจฐานรากดว้ยนวัตกรรม & ห่วงโซ่
คุณค่าใหม ่

 
 

 

 

 

 

IV. Social Value (Thailand) 
 Social Value (Thailand) ภายใต้ความร่วมมอืกับ Social Value (International) เป็นเครอืข่ายขององค์กรชั้นนํา
ทั่วโลกในการกาํหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคมและวิสาหกิจเพื่อสังคม  บริษทั 
ไนส์คอร์ป เอส.อี. จํากัด ในฐานะองค์กรประสานงานหลัก ร่วมกับบรษิัท ทรสิ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (ทริส) ได้จัดงานสัมมนา 
Social Value Thailand Forum 2017“Accounting For Value and the 17 Sustainable Development 
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Goals (SDGs)” ในวันที่ 20 ธนัวาคม 2560 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ เพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงทางสังคม ผ่าน
เครื่องมอื Social Return on Investment (SROI) ในการขบัเคล่ือน ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (The 
Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมีผู้เข้ารว่มงานกว่า 100 ท่าน และมีวิทยากรกล่าวปาฐกถาพิเศษ 3 ท่าน  

- ดร.ปรเมธี วิมิลศิริ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในหัวข้อ “ความท้าทาย
ของการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ชาติสู่การเปลี่ยนแปลงโดยความมีส่วนร่วม เพ่ือมุ่งสู่สมดุลของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” 

- คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ในหัวข้อ “เพ่ิมมูลค่าธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์สร้างคุณค่าร่วม” 

- Dr. Adam Richards Senior Researcher of Social Value UK ในหัวข้อ “Global Movement towards 
account
ing for 
Greater 
Social 
Value” 

 

 

 

 

           นอกจากการกล่าวปาฐกถาพิเศษของวิทยากรทั้ง 3 ท่าน แล้วมีเวทเีสวนาเปิดโอกาสให้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นผ่านเวทเีสวนาทั้ง 2 เวทีเสวนา :  

เวทีเสวนา "แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายโลก SDGs จากนโยบายสู่การปฏิรูปประเทศไทย" 

- คุณรสา กาญจนสาย รักษาการในตําแหน่งท่ี
ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

- ดร.พีรเดช ทองอําไพ ผู้อํานวยการสถาบันคลัง
สมองของชาติ 

- ดร.ธนภัท แสงอรุณ อดีตคณะทํางานปฏิรูป
เศรษฐกิจ สปช. 

- ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาการจัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
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 ในมุมมองของวทิยากรในเวทเีสวนาต่อ Sustainable Development Goals (SDGs)  ถือว่าเป้าหมาย SDGs เป็น
เป้าหมายที่ใหญ่ซึ่งทุกๆ ข้อน้ันครอบคลุมอยูใ่นแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะประสบความสําเร็จก็ต่อเม่ือทกุภาคส่วน
ร่วมมือกัน จากนโยบายสู่วสิยัทัศน์และพันธกิจ ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาครัฐวิสาหกจิ ล้วนมี
หน้าที่ของตนเองเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายแต่ละข้อ ภาคการศึกษา ที่ต้องให้องคค์วามรู้ที่เหมาะสม เพือ่ให้ผูเ้รียนตระหนักถึง
วิธีการแก้ปัญหาสังคมที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน ภาครัฐที่ต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดการร่วมมือ 
(Corroboration)  ภาคเอกชน โดยเฉพาะองค์กรที่มทีรพัยากร สามารถเป็นหัวจักรผลักดันให้ห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) สามารถเรยีนรู้และปรบัตัวกับความตอ้งการของสังคม รวมถงึภาครฐัวิสาหกิจที่มีการดําเนินงานแบบเอกชนและ
รัฐบาลคอยสนบัสนุน ซึ่งได้มีการดําเนินการเริม่ต้นไปแล้วส่วนหน่ึง โดยการกําหนดตวัช้ีวัดให้เหมาะสมกับรฐัวิสาหกิจแต่ละ
แห่ง 

             เวทีเสวนา "บทบาทและแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกจิเพือ่สร้างมูลค่าทาง
สังคม" 

- คุณสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

- ดร.จงโปรด คชภูมิ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาความอย่างย่ังยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

- คุณวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อํานวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความย่ังยืน บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 

- คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย จํากัด 

- คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ Co-Founder & Managing Director, NISE Corp S.E. 

           ภาคเอกชนนับเป็นแรงสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่สําคัญ อนัเนื่องจากการแข่งขันทางการตลาดทําให้
ภาคเอกชนมีความแข็งแกร่ง กอ่ให้เกิดความรู้เพื่อไปพัฒนาเรือ่งอื่นๆ ภายในประเทศซึ่งเรื่องของความยั่งยืนนั้นเป็นส่วนหน่ึง
ของการทํางานทุกส่วน เป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมาย เป็นแกนนําในการกําหนดยุทธศาสตรข์ององค์กร ให้สอดคล้องกับบริบท
ของเอกชนทั่วโลกที่ดําเนินตามแผน SDGs ซึ่งเป้าหมายสําคัญที่ภาคเอกชนพยายามแก้ปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก คือ แก้
ปัญหาเศรษฐกกิจรากหญ้า คนในชุมชนชนบท ตามความถนัดของแต่ละหน่วยงาน โดยบริษทัน้ําตาลมติรผลและประชา
รัฐ ได้มุง่เน้นการทํางานผ่านกลุ่มงาน 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานเกษตร กลุ่มงานแปรรูป และกลุ่มงานท่องเที่ยวในชุมชน ใน
ด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตน้ัน จะมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่ชุมชนผ่านพันธกิจของตนเองคือสรา้งการเข้าถึงถ้าการใช้ไฟฟ้าแก่
ชุมชน ส่วนบรษิัทบางจากน้ันจะมุ่งเน้นโครงการที่ตอบโจทยด์า้นส่ิงแวดล้อม ซึ่งผลจากการทาํงานผ่านความร่วมมือทั้ง 3 
หน่วยงาน คือ ชุมชนเป็นผู้ลงมือทํา เอกชนเป็นผู้ขับเคล่ือน และรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุน หากบูรณาการกันกจ็ะเป็นคําตอบ
ของการพัฒนาอย่างยัง่ยืนในประเทศไทย 

           จากเวทีเสวนาทัง้ 2 เวที ทําให้เห็นถงึหน่วยงานแต่ละภาคส่วน มีความต้องการในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศ
ไทย โดยส่ิงสําคัญที่จะทําใหข้ยายผลนั้น คือ ความร่วมมือร่วมใจ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาครัฐวิสาหกจิ 
รวมไปถงึ คนในพื้นที่ เริ่มจากการทําหน้าที่หรอืพันธกจิที่ไดร้บัมอบหมายใหด้ี และเห็นเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้มทีรพัยากร
มากพอที่จะเหนี่ยวนําใหเ้กิดสภาพแวดล้อมกอ่ให้เกิดการปรบัเปล่ียน ในการดําเนินการนั้น หากมองผลลัพธ์ทางด้านตัวเงนิ
เพียงอย่างเดียวการลงทุนอาจไม่คุ้มค่า เราต้องมองถงึผลกระทบทางด้านสังคม เพื่อใช้ในการตดัสินใจดําเนินการ ซึ่งกรอบ
แนวคิดการวัดมูลค่าทางด้านสังคม (Social Return On Investment : SROI ) ไม่เพียงแต่สามารถวัดค่าได้แล้ว (หากมี 
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Proxy ที่สมบูณณ์) ยังสามารถใช้เป็นกรอบกระบวนการในการดําเนินกลยทุธ์ผ่านมุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดการ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จรงิ 

ผลที่ได้รับและขั้นตอนการดําเนินงานต่อไป 

I. กรมการพัฒนาชุมชน 

 1) สถาบันการพัฒนาชุมชน “พัฒนาคน” 

    ก. (ร่าง) การพัฒนาหลักสูตรสาํหรบัพฒันาพฒันากร (มีกระบวนการคัดเลือกและคัดสรร รวมทั้ง การ
ตัดสินความเป็นเลิศที่เหมาะสมและเป็นไปตามคณะกรรมการประกาศกําหนด) ประกอบด้วย 3 workshops 
 - Workshop 1 หรือ การสัมมนาเชิงปฏิบติัการ (รับรูเ้พือ่เปลี่ยนวิธีคิด)ผ่านสร้างความตระหนักและ
รับทราบการเปลี่ยนแปลงให้กับ 76 ทีม (ทีมละ 4 คน รวม 304 คน) จํานวน 5 วัน (ณ ส่วนกลาง) เมื่อจบการสัมมนา
ฯ พัฒนากรต้องกลับไปยังพ้ืนที่และสร้างความร่วมมือกับพลังรวมในพ้ืนทีน้ั่นๆ (จุดเริ่มของ Regional Action) ค้นหา
สินค้าที่มีศักยภาพสูงเพ่ือพัฒนา Business model canvas (BMC) สู่เวทีการคัดเลือก 20 ทีม เข้าแข่งขันต่อใน
ระดับประเทศ  

        - Workshop 2(การเปลี่ยนวิธีทาํ)ผ่านการลงมือสร้าง Product & Service Innovation จาก 
Open innovationจํานวน 3 วัน สําหรับ 20 ทีม (ทีมละ 4 คน รวม 80 คน) ที่ผ่านเขา้รอบ และสอนด้วยต้นแบบ
การพัฒนาสินค้าจริงแบบครบวงจร นอกจากน้ี ยังส่งเสริมให้มีการทํา service innovation ของการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่น้ัน เพ่ือออกแบบการท่องเที่ยวชุมชนใหม่ (กระตุ้นให้คนนอกพ้ืนที่เข้ามาเที่ยวและซื้อสินค้าของชุมชนน้ันมาก
ขึ้น)  
 - Workshop 3(การนาํเสนอ ตัดสิน พัฒนา)จํานวน 2 วัน การ Pitching ของทั้ง 20 ทีม เพ่ือการตัดสิน
และรับฟังข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงจากคณะกรรมการ  
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II. ที่ประชุมอธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ในการประชุม ทปอ.มรภ. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มท. ได้มอบนโนยายรัฐบาล
และมหาดไทย “การช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความยากจนและความเหล่ือมลํ้า ตามนโยบายรัฐบาลและมหาดไทย ปี 
2560-2561” (เอกสารแนบ 6) และได้ชี้แจงกรอบการใช้งบประมาณเพ่ือการพัฒนาพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10  และในการประชุมในครัง้นี้ผู้แทนสถาบันฯ  
(ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์, Future Food) ไดนํ้าเสนอแนวทางการใช้ นวัตกรรม องคค์วามรู้ และงานวจิยั ในรูปแบบของ
การบูรณาการพันธกจิและศาสตร์ต่างๆ ของอุดมศึกษาในพืน้ที่เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับห่วงโซ่คุณค่าใหม่และ
เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น ซึง่มุ่งเน้นพัฒนา “คน” “ของ” “ข้อมูล” ตามหลักการตลาด หลักเศรษฐศาสตร์ และการ
พัฒนาที่ยัง่ยืน ร่วมกับการนอ้มนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้ในกระบวนการทํางาน  

 ประธาน ทปอ.มรภ. ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้แทนใน
การขับเคล่ือนงานนี้ร่วมกับทีมงานฯ  ซึ่งได้กําหนดจัด Focus group เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคล่ือนงานดงักล่าว
ข้างต้นขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ สถาบนัของสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวทิยาลัย 

III. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 เยาวชนและผู้บริหารอุดมศึกษาที่มาร่วมงานได้รับทราบแนวทางของ Concept paper การเปล่ียนผ่านเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วยนวตักรรม & ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ และแจ้งความจํานงขอเข้าร่วมกจิกรรมของโครงการนี้หากมีความเป็นรูปธรรมใน
อนาคต ทั้งน้ี เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งทีต่ั้งอยู่ในกรงุเทพฯ มีนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาจากทอ้งถิ่นเป็นจํานวนมาก 
ประกอบกับการเรยีนการสอนในอุดมศึกษาไดพ้ัฒนาเตรยีมความพร้อมให้นกัศึกษาพร้อมทีจ่ะเข้าแข่งขันแผนธุรกจิในเวที
ระดับภูมิภาคที่มุ่งพัฒนาสินค้า/บริการชุมชนในท้องถิ่นและบ้านเกิดของตนเองต่อไป  นอกจากน้ี ทางสภาพัฒน์ฯ ยัง
ตระหนักถึงบทบาทของสถาบันฯ ในบริบททีเ่กี่ยวข้องกับอุดมศึกษา เครอืขา่ยอุดมศึกษา และพันธมิตรในภาคส่วนต่างๆ  

 

IV. Social Value (Thailand)  
 ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบบทบาทในการร่วมขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบันฯ และพลังของ
เครือข่ายอุดมศึกษา อาทิ Engagement Thailand  ทั้งนี้ สถาบันฯ มีความเป็นไปได้ที่จะประสานความร่วมมือกับ Social 
Value (Thailand) เพื่อพัฒนาหลักสูตร “การประเมินผลตอบแทนทางสังคม” สําหรับอุดมศึกษาในพื้นที่ตอ่ไปเพื่อตอ่ยอดให้
เกิดการวดัผลกระทบทางสังคมในโครงการบูรณาการฯ ต่อไป 
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศกึษา 
 
งานวิจัย : โครงการการติดตามประเมินผลของหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาและหลักสูตรธรร
มาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ 

หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปทีป  เมธาคณุวุฒิ 

  ระยะเวลาดําเนินงาน: 6  ต้ังแต่วันที่ เดือน1 มีนาคม 2560  ถึงวันที่31  สิงหาคม2560 

 จากการดําเนินงานหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553-2559 และหลักสูตร
ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 ที่ผ่านมาน้ัน จึงสมควรกําหนดให้มีการประเมินผลลัพธ์
ของการจัดหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นกลไกสะท้อนผลสมัฤทธ์ิของหลักสูตรในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และ
บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง การจัดการให้มีระบบติดตามผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักอย่างครบถ้วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัย การส่งเสริมและพัฒนาสภามหาวิทยาลัยให้
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายบริหาร เพ่ือให้หลักสตูรมีข้อมูลทีส่ามารถนําไปใช้
ปรับปรุงเน้ือหาได้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยสามารถทําหน้าที่กํากับดูแลมหาวิทยาลยั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ดังน้ัน จึงจําเป็นที่จะต้องจัดให้มีโครงการติดตามประเมินผลงานของหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษา (University Governance Program UGP) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553-2559 รวม 22 รุ่น และหลักสูตร   ธรร
มาภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะ (Faculty Governance Program FGP) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 รวม 15 รุ่น โดย
การแต่งต้ังคณะผู้ประเมินผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาดําเนินการประเมินผลงานของหลักสูตร 
 

วัตถุประสงคก์ารประเมิน  
1. เพ่ือประเมินวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เน้ือหา และกระบวนการ และผลผลิต ของหลักสตูรธรรมาภิบาลเพ่ือ

การพัฒนาอุดมศึกษา และหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะ  

2. เพ่ือกําหนดตัวช้ีวัดในการประเมินหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา และหลักสูตรธรรมาภิบาล
เพ่ือการพัฒนาคณะ  

3. เพ่ือประเมินหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา และหลักสตูรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะ 
ในภาพรวมที่เก่ียวกับผลลัพธ์และผลกระทบหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา และหลักสูตร
ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบตามตัวช้ีวัด 

4. เพ่ือเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับการดําเนินงานของทั้งสองหลักสูตร 

5. เพ่ือวางระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของทั้งสองหลักสูตร 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  สถาบันฯ สามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรอบรมทั้งสองหลักสูตร 

  2.  สถาบันฯ สามารถประเมนิผลการอบรมในแต่ละรุ่นตามตัวช้ีวัด และดําเนินการตามระบบที่ได้
เสนอแนะไว้โดยถือเป็นภารกิจหน่ึงของการจัดอบรมหลักสูตรทั้งสอง 

  3.  สถาบันฯ สามารถประยุกต์ระบบการประเมินและตัวช้ีวัดในการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมอ่ืน  
 

 ซึ่งจากรายงานการวิจัยมีการดําเนินงาน3  ส่วนคือ 
ส่วนที่ 1 ผลการสังเคราะห์การประเมินจากรายงานเบื้องต้นของสถาบันฯ 
 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาตัวชี้วัดโครงการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัดพัฒนาจากวัตถุประสงค์ของโครงการและผลการสงัเคราะห์ที่กล่าวมาแล้ว การประเมินตามตัวช้ีวัดใช้
รูปแบบการประเมิน 4 ระดับ  ระดับที่ 1: การมีปฏิกริยาตอบสนอง (Reaction) ระดับที่ 2: การเรียนรู้ (Learning) 
ระดับที่ 3: การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior) ระดับที่ 4: ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับโครงการ/หน่วยงาน 
(Results) ตัวช้ีวัดตามมิติการวัดหลัก 7 มิติ 
 

 ส่วนที่3 การประเมินผลลพัธ์และผลกระทบของหลักสูตรอบรม 
 นอกจากน้ี ยังมีการรายงานระบบการติดตามประเมินผลของหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา
และหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะ โดยการนําเสนอนี้มีลักษณะที่เป็นองค์รวมของการติดตามและประมนิ
ผล และสามารถติดตามได้ทั้งในลักษณะของผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่น (Cross Sectional Follow-up Study) และใน
ลักษณะของการติดตามกลุ่มเป้าหมายในระยะยาวอย่างต่อเน่ือง (Longitudinal Follow-up Study) ประโยชน์ที่
คาดว่าเมื่อนําระบบนี้ไปใช้ทั้งระบบ มีดังน้ี 

 ในส่วนของสถาบันฯ  รายงานจากระบบ ฯ แสดงให้เห็นผลความสําเร็จในการปฏิบัตหน้าที่ของบุคลากร 
ความสําเร็จในการบริหารงบประมาณการเงินของโครงการอบรม ฯ และแสดงให้เห็นคณุภาพของหลักสูตรอบรมเพ่ือ
ใช้ในการปรับปรุงหัวข้อการอบรม กิจกรรมการอบรมและวิทยากร 

 ในส่วนของผู้เขา้รับการอบรมและมหาวิทยาลัย  รายงานจากระบบ ฯ แสดงให้เห็นความสําเร็จในการปฏิบัติ
หน้าที่ของประธานสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี และกรรมการประจําคณะ ตามมิติหลักการ
วัดและตัวช้ีวัดทั้ง 7 มิติ 
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ในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 1. ได้รับรายงานเพ่ือใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถาบันคลังสมอง ฯ ที่เก่ียวข้องกับโครงการอบรม
ทั้งสองหลักสูตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่ที่สําคัญประการหน่ึงของคลังสมอง ฯ ในการรับงบประมาณบางส่วน
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. ได้รับรายงานจากระบบ ฯ ที่อาจจะกําหนดเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
รายงานเหล่าน้ีประกอบกับสารสนเทศด้านอ่ืนๆ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น ฐานข้อมลูผู้รับเกียรติ
บัตร (ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศีกษา
สามารถใช้ประกอบการแต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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งานวิจัย: โครงการธรรมาภิบาลเพือ่การบูรณาการองค์ความรู้ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยและประเทศเพื่อนบ้าน“ 
Good Governance for Knowledge Integration between Thailand’s and Neighbors’ Institutes 
of Higher Education” 

หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปทีป  เมธาคณุวุฒิ 

 รระยะเวลาดําเนิน: 4  ต้ังแต่วันที่ เดือน1 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่31 มกราคม 2561 

 สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้จัด
โครงการ “ธรรมาภิบาลเพ่ือการบูรณาการองค์ความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน” เพ่ือให้
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากประเทศเพ่ือนบ้าน ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเก่ียวกับการทําหน้าที่การกํากับ
ดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการบรหิารจัดการที่ดี ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
อุดมศึกษาไทยและเพ่ือนบ้านอย่างย่ังยืน 

เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ:  
1. จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศเพ่ือนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ตามกรอบที่กําหนดไว้ 

2. ข้อเสนอเชิงนโยบายนําเสนอต่อที่ประชุมผู้นําในเวทีนานาชาติ 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในธรรมาภิบาล และมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้นําระดับสูงหรือผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาของไทย จาก 5 ประเภทของการ
แบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยประเภทละ 1 สถาบัน/คน และประเทศเพ่ือนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ตัวแทน
ระดับอุดมศึกษาประเทศละ 2 คน/ประเทศ ตามกรอบงานวิจัย ทั้งน้ี อาจจะมีมหาวิทยาลัยอ่ืนที่เทียบเท่า
มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้  

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ: 
 1. ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารของแต่ละประเทศตามหลักธรรมาภิ
บาลและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี และแนวทางในการกํากับดูแลอุดมศึกษาทีดี่ในประเด็นเฉพาะต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น  

 2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ในเรื่องเก่ียวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา และประเด็นท้าทายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยในบริบปัจจุบัน 

 3. การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยของประเทศไทย และประเทศเพ่ือน
บ้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทยต่อไปในอนาคต 
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งานวิจัย :โครงการการศึกษาระบบการประเมินผูบ้ริหาร
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 
 

หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์  สัตยารักษ์วิทย์ 
 ระยะเวลาดําเนินงาน: 4  ต้ังแต่วันที่ เดือน1 กันยายน 2560  ถึงวันที่31 ธันวาคม 2560  
ที่มาและเหตุผล 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันสังคมไทยย่อหย่อนเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม มปัีญหาคอรัปช่ันในทุกภาคส่วนทุก
สายวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นที่คาดหวังของสังคมในการหล่อหลอม ทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มคีวามรู้ ความสามารถที่จะนําประเทศให้ผ่าน วิกฤติต่างๆ เพ่ือ
ความสุขความเจริญอย่างย่ังยืนของประเทศ ก็เช่นเดียวกัน ยังมีปัญหาในเรื่องธรรมาภิบาล มีการคอรปัช่ัน มีปัญหา
การเมืองในสถาบันอุดมศึกษา การผลิตบัณฑิตที่ไม่มีคุณภาพ เห็นได้จากข่าวที่รัฐบาลใช้ ม.44 ในการปลดผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา มีการให้ผูท้รงคุณวุฒิเข้าควบคุมดูแลสถาบันอุดมศึกษา มีการฟ้องร้องต่างๆ อยู่ในศาลจํานวน
ค่อนข้างมาก ดังน้ันการศึกษาเรื่องระบบการประเมินผู้บรหิารสถาบันอุดมศึกษา จําทําให้ทราบว่ากรอบการบริหาร
ของสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องดังกล่าวตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบนัเป็นอย่างไร 
นําไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทาํนโยบายและมาตรการต่างๆ เพ่ือลด หรือขจัดปัญหาเรื่อง
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

องโครงการวัตถุประสงค์ข 
 โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ระบบการได้มาซึ่งสภาสถาบัน อธิการบดี และคณบดี 

2. องค์ประกอบของสภาสถาบัน 

3. ระบบการประเมินการปฏิบัติงานของสภาสถาบัน อธิการบดี และคณบดี 

4. ปัญหาต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับระบบประเมินสภาสถาบัน อธิการบดี และคณบดี 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 สรุปผลการวิจยั และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการได้มาซึ่งผู้บริหาร องค์ประกอบของสภาสถาบัน และระบบ
การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
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งานวิจัย : โครงการประเมินสถานการณ์และวิเคราะหค์ดีพิพาทในศาล
ปกครองของมหาวิทยาลัย 
 

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสด์ิกุล   
ระยะเวลาดําเนินงาน  : 180 วัน ต้ังแต่วันที่ 1 ธนัวาคม 2560 ถึงวันที่  29 พฤษภาคม 2561  
 จากสถานการณ์ในปัจจุบันของประเด็นด้านธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลยัมีแนวโน้มของคดีในศาลปกครองที่
ทวีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการบริหารมหาวิทยาลัยและภาพลักษณ์ขององค์กรอุดมศึกษา สถาบันคลงั
สมองของชาติจึงเล็งเห็นความสําคัญประเด็นน้ี และเป็นภารกิจหลักที่จะส่งเสริมและสร้างความเข้มแข้งของการของ
เรียนรู้คดีพิพาทที่เกิดขึ้นในศาลปกครองมาเป็นแนวทางในการป้องกัน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข้งขึ้นและ
ดําเนินงานมหาวิทยาลัยบรรลุผลสําเร็จ ดังน้ัน จึงจําเป็นที่จะต้องจัดให้มี“โครงการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์
คดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย” เพ่ือทราบสถานการณ์ในอดีตต้ังแต่มีคดีพิพาทในศาลปกครอง (๒๕๔๒ -
ปัจจุบัน) และเพ่ือเรียนรู้ประเภทของคดีที่เกิดขึ้น นําไปสู่แนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนํา
ผลวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง ข้อมูลที่เกิดเน้ือหาหลักสูตรฯ ได้อย่างเหมาะสมและสง่เสริมให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยสามารถทําหน้าที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือประเมินสถานการณ์คดีพิพาทในศาลปกครองที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย
ศึกษาจากคําวินิจฉัยและคําสัง่ศาลปกครองสูงสุด ต้ังแต่ปี ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน 

 2.  เพ่ือค้นหาประเภทของคดีปกครองที่มีแนวโน้มเกิดมากที่สุดในมหาวิทยาลัยโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ตามประเภทของคดี 

 3. เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีโดยจัดตามหมวดหมู่คดีปกครองที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลยั 

 4.  เพ่ือเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและศาล
ปกครอง 

ประเด็นและขอบเขตการศึกษา 
โครงการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์คดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัยมีการศึกษาในรายละเอียด ดังน้ี 

 - ดําเนินการรวบรวมคดีปกครองที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยศกึษาจากคําวินิจฉัย
และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ต้ังแต่ปี ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน ที่เก่ียวข้อง 

 - ดําเนินการจัดหมวดหมู่คําวินิจฉัยและคําสัง่ศาลปกครองสูงสุดที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามประเภทคดีปกครอง เพ่ือค้นหาประเภทของคดีปกครองที่มีแนวโน้มเกิดมากที่สุดในมหาวิทยาลัย 
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 -  ดําเนินการวิเคราะห์คําวินิจฉัยและคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตามตามประเภทคดีปกครอง เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย 

 - ดําเนินการจัดทําข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและศาลปกครอง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมีฐานข้อมลูเก่ียวกับคดีปกครองที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

2.สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยตามแนวคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด เพ่ือเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัยต่อไป 

3.สถาบันสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยสามารถนําผลจากโครงการไปใช้ในการเพ่ิมเติมเน้ือหาหลักสูตร
อบรมของสถาบันฯ ได้ 

4.สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยสามารถนําแนวทางที่ได้ไปประยุกต์เพ่ือนําไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่อไป 
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งบการเงิน 
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ภาคผนวก 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตร 
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รายชื่อผูเ้ขา้หลักสตูรธรรมาภิบาลเพือ่การพัฒนาอุดมศกึษา : UGP 23  
 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด 

ผศ.โสมณวัตร  คมสัน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

รศ.ดร.อัตพุฒ  ปรุงศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ศ.ดร.สุวรรณมาลา  จรัส นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

ศ.นพ.นิรันตรัตน์  ชัยรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ คณบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รศ.ดร.หะมะ  ซาการียา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

ผศ.น.สพ.ดร.รุ่งเรืองกิจไกร  ทิลดิสร์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนสภา
คณาจารย์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศ.ดร.อังกสิทธ์ิ  พงษ์ศักด์ิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ศักดาสาวิตร  นายพยุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ผศ.บางเขียว  พิษณุ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ศ.นพ.ลุมพิกานนท์  ภิเศก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เสมสันต์  คุณรสสุคนธ์ รองผู้อํานวยการสํานักการคลัง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ผศ.เกณฑ์มา  ลินดา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ดร.    เด่นจิตเจริญ   สมยศ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ผศ.ดร.ต้ังจิตกุศลม่ัน  สุพันธ์ุ รองอธิการบดีอาวุโส 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ดร.จิรัฐิติเจริญ สุรเดช นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ดร.ม่วงประเสริฐ  สุวมาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ผศ.ดร.มงคลมะไฟ  โสรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ศ.ดร.เตียอํารุง  หนึ่ง คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เทียนทอง  คุณหรรษา 
รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดร.ดีพัฒนา  อาณัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 

รศ.ทองคํา  อํานวยพศ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย/รองคณบดีด้าน
บริหารและวางแผน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
หลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะ: FGP 16   

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด 

ผศ.ดร.วีระกุล  กนกกานต์ คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นพ.มะลิวรรณกุล  กรกช 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คํามาก  คุณกานดา 
หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา
วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผศ.จินดาเทวิน  กิ่งดาว รองคณบดีคณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

รศ.พ.ต.อ.ธรรมธนารักษ์  จรัส  อาจารย์(สบ 5)  คณะตํารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

ผศ.ดร.พ่วงสุวรรณ จันทร์ประภา อาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ดร.วัฒนศรีสิน  จิราพร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ภญ.อ.ดร.จิตรวศินกุล  ทศวรรณ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ต.ท.มหาเจริญ  ธิติ สบ อาจารย์ 2  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

ผศ.ชมภูคํา  ธีรพัฒน์ 
หัวหน้าสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผศ.เสงี่ยมศักด์ิ  นพปฎล 
รองผู้อํานวยการสํานักศึกษาท่ัวไปฝ่าย
บริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ดร.ชินสงคราม  บุศรา รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ภก.อ.ดร.เจริญสุขใส  ปุรินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดร.เจริญไทยกิจ  พรรณทิพา 

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผศ.ดร.หนักแน่น  พิสุทธิ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผศ.จตุรัส  มาลี 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพคณะ
บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ผศ.ดร.มีวาสนา  วรวัฒน์ 
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์สํานักวิชา
วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

รศ.พูลศรี  วินัย 
รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดร.ขอเชื้อกลาง  สุกิจ 
รองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษาคณะ
การสื่อสาร และ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภญ.รศ.ดร.พิริยะประสาธน์  สุชาดา 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผศ.พ.ต.อ.กลับวิลา  โสรัตน์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

 
 
หลักสูตรเพ่ือการพัฒนาคณะ รุ่น 17 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด

ผศ.พญ.ชํานิประศาสน ์ กันยิกา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อ.ดร.ยอดเละ  ชาญ รองคณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.ดร.อังวราวงศ ์ ชื่นจิตร 
รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.ดร.ก๋าคํา  ธญวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ผศ.ดร.ทองตัน ธนัญญา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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รศ.ดร.อัครมงคลพร ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.ประมุขกุล  เพ็ญศรี รองคณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร.หงษ์มณีรัตน์  วนิดา รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม 

ศ.พญ.ตุลวรรธนะ วสี 
รองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อ.บุญมาเลิศ  วิริยา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

อ.ดร.สุขบํารุง วิสุทธ์ิ รองคณบดีคณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อ.ดร.ชุติมารังสรรค์ วีรยุทธ 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ภก.อ.ดร.ตันตะราวงศา ศรัณย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รศ.นพ.แซ่เฮ้ง  ศักด์ิชัย 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผศ.พญ.ดิสนีเวทย์  สุภาภรณ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผศ.พญ.ประเทพ  สุมิตรา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์/วิสัญญีแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อ.นพ.วิจิตรพงศ์จินดา สุรศักด์ิ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

นวลขาว คุณสุวัฒน์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผศ.ดร.เนียมทรัพย์  หทัยชนก รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ.เหมะจุฑา  อรวิทย์ อาจารย์วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผศ.ดร.ชมระกา อิราวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ดร. ประสันแพงศรี ศิริลักษณ์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการ คณบดี
จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดร. แสงสว่าง ทศพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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หลักสูตรการบรหิารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยรายชื่อผู้เข้าร่วม : CMAE 3    

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด 

ผศ.ดร.กนกพรทองสอดแสง 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

ดร.หหนองคาย กฤตยาณ 
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและ
ประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน 

ผศ.กาญจนาคําสมบัติ 
รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

ผศ.จิตรลดาตรีสาคร 
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คุณชาลินนุกูล 

ประธานหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

อาจารย์ธีรศานต์ไหลหลั่ง 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อ
ดิจิทัลคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ผศ.น.สพ.ดร.นรินทร์อุประกรินทร์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําแพงแสน 

อาจารย์นุชราแสวงสุข 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร /อาจารย์ประจํา
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ผศ.ดร.นุชิดาสุวแพทย์ ประธานหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผศ.ดร.เบญจลักษณ์เข้มคุ้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

อาจารย์ภิญญารัตน์กงประโคน 

อาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตรวิทยาเขตเฉลิมพระ
จ เกียรติ.สกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อาจารย์ยุวยงอนุมานราชธน 
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คุณรัตติกาลเจนจัด 

ประธานหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

อาจารย์วิบูลย์พร้อมพานิชย์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
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วิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 

ดร.วิภาวีวีระวงศ์ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (ป.โท)  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ดร.ศรชัยบุตรแก้ว 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ผศ.สุขอังคณาแถลงกัณฑ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อาจารย์สุพัตราโพธิเศษ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
และอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาเขตเฉลิมพระ
จ เกียรติ.สกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รศ.อริยาภรณ์พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

อาจารย์อัครเดชทองสว่าง 

ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล
และบรรจุภัณฑ์คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ดร.อัจฉราวงศ์วัฒนามงคล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 
 หลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยร: LAW 3    

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด 

ผศ.ดร.ปัจฉิมม์  ธนภัทร 
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

พิพิศจันทร์ คุณชัชวาลย์ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

จันทร์ฉาย  คุณพัชราภรณ์ ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ย้ิมรุ่งเรือง  คุณวิชชุดา ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

รศ.พญ.กาญจนถวัลย์  บุรณี รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รศ.นพ.คัมภีร์พันธ์ุ  ภาคภูมิ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ.อิทธินิติวุฒิ  กัญญณัฏฐา อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ศาสตร์ 

ร ว่าท่ี.ต.เชื้อไพบูลย์  คําเลอ ผู้อํานวยการสํานักงานนิติการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ปัญญาสันติกุล  คุณสุชิรา 
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เชาว์ไว  คุณผุสดี หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ดร.ดีพัฒนา  อาณัติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

รัตนราษี  คุณสิริวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

ฉัตรวรวิทย์  คุณคณุตม์ เจ้าหน้าท่ีนิติกร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

ผศ.ดร.มงคลมะไฟ  โสรัตน์ 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ผศ.ดร.กาหยี  ประภา อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

มณีรัตน์  ว่าท่ีร้อยตรีพิทยา ผู้ช่วยอธิการบดีสํานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ดร.ดํารงภคภากร  เพ็ญศิริ 
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

ปิ่นทองดี  คุณพีรพจน์ 
ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 หลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย: LAW 4  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด 

รศ.ดร.ทองเรือง  ชาลี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ร ว่าท่ี.ต.ดร.สะพานทอง  ชินะโอภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.เหลืองทอง  ธงชัย 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ผศ.บัวรา  นันทวรรณ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

รศ.ดร.จรรยาสุภาพ  ประเสริฐ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ดร.ฉิมท้วม  ประเสริฐ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ผศ.ดร.อยู่ศิริ ปราณี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผศ.สาตรา  พงศ์ทร 
รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
กิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ผศ.ดร.คําใจหนัก  พงศธร 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผศ.นุกูลคาม  พรรณี 
ผู้ช่วยอธิการบดีรักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

อ.ปิ่นทองดี  พีรพจน์ 
ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดร.สามารถ  ฟ้าใส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ผศ.ดร.การค้า  รัชนีวรรณ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

อ.เหมือนชอบ  ราเชนทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

รศ.ดร.แก่นอากาศ  วนิดา ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.กาสลัก  วัชรินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา 

อ.ตลุดกํา  วิทูรย์ ผู้ช่วยอธิการบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

รศ.นาคชาตรี  วิโรจ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด
ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

รศ.เศรษฐวัฒน์บดี  ศศินันท์ รองอธิการบดี 
ในพระบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ราชูปถัมภ์ 

รศ.พญ.จึงสมาน  สมลักษณ์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รศ.รัชชุศานต ิ สิริเกียรติ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผศ.ดร.เกตุดี  สุชาดา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ศ.นพ.วัชรสินธุ  สุทธิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชนะค้า  คุณสุพจน์ 
สํานักงาน นิติกรกองกฎหมาย
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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อ.เกลี้ยงทอง  สุภาภรณ์ นิติกรสํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิเศษพันธ์ุชัย  คุณอารยา 
สํานักงาน นิติกรส่วนวินัยและกฎหมาย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผศ.ดร.ปาอ้าย   อํานวย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ดร.ขาวเน  อํานาจ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

รศ.ดร.นนทแก้ว อุดมเกียรติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

 
หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย : BCM 4 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด 

ผศ.ดร.ชัยประสิทธ์ิ  กนกพร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์บัณฑิตนัก
 ปฏิบัติHands On  คณะบริหารหาร
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ผศ.สุขฉายี  กฤษฎี ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

นพ.เรียบร้อย  กิตติพงศ์ 
และ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
คณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รศ.ดร.นาทวิชัย  จักรพงศ์ 
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและ
การประกันคุณภาพคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รศ.พญ.สมบุญวงค์  จุไรพร 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ.นพ.รังษีขจี ธเนศ 
รองคณบดีฝ่ายการคลังทรัพย์สินและ
พัสดุคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.ดร.ศรีนฤวรรณ  ปรีดา 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ผศ.ดร.เหลืองลาวัณย์  พิพัฒน์ 
ผู้จัดการฟาร์มสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

รศ.นพ.ลือบุญธวัชชัย  พีรพนธ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ผศ.พญ.พุทธรักษ์  วรินทร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังทรัพย์สินและ
พัสดุคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.นพ.อยุธยา ณ สังขทัต  สุรศักด์ิ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 


