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ความนํา
สถาบันคลังสมองของชาติ ทำหน้าที่ดำเนินการและประสานเครือข่ายทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้มาเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีแนวคิด
ว่ามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งพัฒนาและศูนย์รวมภูมิปัญญาแหล่งใหญ่ของสังคม หากมีกลไกที
สามารถดึงภูมิปัญญาในแหล่งที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ด้วยคลังสมองดังกล่าวมาเป็นอุปทานที่ตอบสน
องต่อความต้องการของรัฐ ก็จะยังประโยชน์ให้กับการพัฒนาประเทศโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สม
ตามนโยบายแห่งรัฐ ดังนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2546 จึงมีมติรับทราบการจัดตั้งสถาบัน
คลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งสังกัดสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม) หรือ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปัจจุบัน และเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การดำเนินงานของสถาบันคลังสมองของชาติ ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปผ่านสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ในปี 2552 คณะกรรมการบริหารของสถาบันคลังสมองของชาติ ได้มอบนโยบายให้สถาบันฯ มุ่งเน้นการส่ง
เสริมสถาบันอุดมศึกษาให้ตอบสนองต่อสังคมมากขึ้น และเพิ่มคุณภาพบัณฑิต ปัจจุบัน สถาบันฯ ได้ดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา เช่นการจัดฝึกอบรม การวิจัย การสัมมนาและศึกษาดูงาน
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ สร้่างเครือข่ายที่เข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายหลายอย่างเพื่อการพัฒนาประเทศ
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คณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ
วาระ 4 ปี พ.ศ. 2558 – 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2562)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.
11.

ศ.ดร. พจน์ สะเพียรชัย
ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน
ดร.เตช บุนนาค
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
คุณเจน นำชัยศิริ
รศ. นพ. สรนิต ศิลธรรม
ดร. สุภัทร จำปาทอง
รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ

ประธานกรรมการ (1 ตุลาคม 2558-27 ตุลาคม 2560)
ประธานกรรมการ (14 กุมภาพันธ์ 2561-30 กันยายน 2562)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (1 ตุลาคม 2558-21 ตุลาคม 2559)
กรรมการ (22 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2562)
กรรมการและเลขานุการ

โครงสร้างองค์กร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหาร

สถาบันคลังสมองของชาติ
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ยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนิน
งานในช่วงปี 2559-2563
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันคลังสมองของชาติ และนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
ประกอบกับแนวโน้มและแนวทางในการพัฒนาประเทศ สถาบันฯ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ และทิศทางการดำเนิน
งานของสถาบันดังนี้

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานที่หนุนเสริมความเข้มแข็งของการอุดมศึกษา เพื่อให้ตอบสนองต่อสังคมและการพัฒนา
ประเทศ

ยุทธศาสตร์
1. หนุนเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย
2. ใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม
3. วิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษา

ทิศทางการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์การหนุนเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย
แนวทางการดำเนินงาน

1. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ผ่านสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย โดยดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การฝึกอบรมผ่านหลักสูตรต่างๆ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
2. การหนุนเสริมขีดความสามารถในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา เช่นการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหารทั่วไป (กฎหมาย บุคลากร การประเมินผล การพัฒนาระบบสารสนเทศ) การเรียนการ
สอน การวิจัยและการบริหารงานวิจัย (การกำหนดโจทย์และประเด็นวิจัย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การผลัก
ดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์) การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
3. การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการในด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหนุนเสริมให้มหาวิทยาลัย
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เครือข่าย และแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการตอบสนองต่อสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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4. การบริการด้านคำปรึกษาเพื่อการพัฒนางาน โดยอาจดำเนินการควบคู่กับการจัดฝึกอบรมแบบการปฏิ
บัติจริงระยะยาว (On-the-job training) เช่น การจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน การบริหารงานวิจัย การพัฒนา
ระบบติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒ
นาประเทศและสังคม
แนวทางการดำเนินงาน

1. การจัดให้มีเวทีระดมความคิด (Forum) ในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอ
เชิงนโยบายต่อรัฐบาล
2. ใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่คนรุ่นหลัง เช่นการจัดอบมรมต่างๆ กา
รสัมมนา การเป็นที่ปรึกษา
3. จัดให้มีฐานข้อมูลคลังสมองของประเทศ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับ
สนุนการวิจัย (ฐานข้อมูล BIODATA) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ฐานข้อมูล NRMS) เป็นต้น
ยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงนโยบาย
แนวทางการดำเนินงาน

1. จัดให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโบายในการสร้างความเข้มแข็งของระบบอุดมศึกษา เช่น
ตัวชี้วัดด้าน Social Engagement การจัดอันดับ (Rating) มหาวิทยาลัย การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น
2. จัดให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต้นแบบ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาประเทศ
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่1 หนุนเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย
มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมโดยเป็นหลักสูตรมาตรฐานของสถาบันจำนวน 6 หลักสูตร และหลักสูตรตาม
ความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะแห่ง 5 หลักสูตรรวมทั้งได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 4 ครั้ง การสัมมนาทางวิชาการ 7 ครั้ง
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
หลักสูตรมาตรฐานของสถาบัน (KNIT Standard Program)

•
•
•
•
•

ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (University Gorvernance Program: UGP)
ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ (Faculty Governance Program: FGP)
การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ (Curriculum Management for Academics Excellence : CMAE)
กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย (LAW)
การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 3 และ 4

หลักสูตรตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะแห่ง (Custom Design
Program)

• หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของคณะ— ขั้นตอนที่ 1 (Awareness) (Faculty Risk Management) (คณะแพทย
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
• โครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ (CMU Leadership and
Successor Development Programme for Excellence) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
• โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (KU Empowering
Executives for Excellence) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
• การเขียนข้อเสนอโครงการและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์แผนบูรณาการ (คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง)
• การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์แผนบูรณาการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
• โครงการ : “การจัดทำหนังสือเรื่องบริหารจัดการงานวิจัย”
• การฝึกอบรม การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ (Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact)
Executive Program)
• เอกสารเผยแพร่
• โครงการวิจัย“การพัฒนาตัวชี้วัดและกลไกการรับรองงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันอุดมศึกษาไทย”
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• การร่วมลงนามในความร่วมมือเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ ประเทศไทย Thai Knowledge Management
Network (TKMN) และการประชุมเพื่อพัฒนาโครงการร่วมกันในปี 2562
การจัดประชุมและสัมมนาวิชาการ
• โครงการสัมมนาวิชาการสืบเนื่องจากการเข้าร่วมประชุม NCCPE Annual Conference 2017
• การเสวนา “การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิตดีงาม พัฒนาระบบอาสาสมัครสนับสนุนการเรียนรู้บนฐานวิถีชีวิต
ชุมชน” (Education for Life Project)
• การสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4: พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุค
ใหม่”(The Fourth Scholarship of Teaching and Learning: Disruptive Learning for Future
Workforce)
• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Creating Digital Pathways for Teaching and Learning รุ่น 2”
• การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมองเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
• การจัดประชุมระดมสมองเพื่อการจัดตั้ง SDSN (Thailand)
• การร่วมพัฒนาหลักสูตร Circular economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน)
การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติและความร่วมมือกับต่างประเทศ
• ISSOTL 2018 Bergen Norway
• บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมใน
ประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2
• 2018 Engage Conference และ ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศสก๊อตแลนด์
• การเข้าร่วมสัมมนาประจำปีของเครือข่าย ISCN 2018 และ Gothenburg academic visit
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การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
หลักสูตรมาตรฐานของสถาบัน (KNIT Standard
Program)
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ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (UGP-OHEC)

หลักสูตรธรรมาภิบาลเพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษา (University Governance Programme, UGP) สำหรับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย สถาบันฯ ได้กำหนดจัด 3 รุน่ ในปี 2561 แต่ในปีนไี้ ด้มมี ติจาก กกอ. ในการเห็นชอบให้
จัดหลักสูตรร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ และได้รบั การช่วยเหลือด้านประชาสัมพันธ์ และในปี 2562 จะได้รบั
การสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ. (มติทปี่ ระชุม กกอ. ครัง้ ที่ 11/2560)
ซึง่ ปีนกี้ ำหนดดังนีค้ อื
รุน่

วัน เดือน ปี

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ

UGPOHEC 2

7-9/14-16 พฤษภาคม 2561

23 คน

UGPOHEC 3

22 – 24 และ 29 - 31 สิงหาคม
2561

9 คน

โดยมีผู้เข้าร่วม UGP 2 จำนวนทั้งสิ้น 23 คน โดยแยกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยดังนี้
กลุม่ มหาวิทยาลัย

รุน่ ที่ 2

กลุม่ มหาวิทยาลัยของรัฐ 1 คน

มหาวิทยาลัยนครพนม

1

กลุม่ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 8
คน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1
2
1
1
1
2

กลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรา
ชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1
1
1

กลุม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2
1
2
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กลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชน 5 คน

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

1
1
1
2

กลุม่ วิทยาลัยและสถาบันฯ 1 คน

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

1
รวมทัง้ สิน้ (คน) 23

ผู้เข้าร่วม UGP-OHEC (รุ่น 3) จำนวนทั้งสิ้น 9 คน โดยแยกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยดังนี้
กลุม่ มหาวิทยาลัย

รุน่ ที่ 3

กลุม่ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 6 คน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1
2
1
2

กลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2

กลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชน 1 คน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1
รวมทัง้ สิน้ (คน)

9
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ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ (Faculty Governance Program, FGP)
สถาบันคลังสมองของชาติให้ความสำคัญในด้านการนำแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการปฏิรูปอุดมศึกษา โดยกำหนดให้มีโครงการจัดตั้ง
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย (University Governance Institute: UGI) ขึ้น เพื่อดำเนินพันธกิจตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาวฯ ในการผลิตหลักสูตรการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการหลัก
สูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (University Governance Program, UGP) สำหรับกรรมการสภามหา
วิทยาลัยตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ในการนี้ เพื่อการดำเนินการตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ สถาบันคลัง
สมองของชาติ โดยโครงการจัดตั้งสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย จึงจัดทำหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
คณะ (Faculty Governance Programme, FGP) ขึ้น เพื่อเป็นกลไกพัฒนาคณะกรรมการคณะ
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ
ในการบริหารงาน รวมทั้งการถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ เพื่อ พัฒนา
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายปรัชญาอุดมศึกษา และกรอบแผนอุ
ดมศึกษาระยะยาวฯ ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา และประเด็นท้าทาย
อุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับ การ
ทําหน้าที่ของคณะกรรมการคณะ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดี
ในปี 2561 ได้มีการจัดหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคณะ (FGP)” 2 รุ่น คือรุ่นที่ 18 และ 19 โดยรุ่นที่
18 จัดเมือ่ วันที่ 12 – 15 มีนาคม 2561 มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 12 คน และรุ่นที่ 19 จัดเมื่อวันที่ 1-4 ตุลาคม

2561 มีผเู้ ข้าร่วมทัง้ สิน้ 18 คน ทัง้ สองรุน่ นีไ้ ม่มจี ดั การศึกษาดูงานของคณะ และมีการปรับเปลีย่ นเพิม่ หัวข้อใหม่
เข้ามาแทน คือ The Changing Role of University in the 21st Century : Active Learning and
Flipped Classroom โดยมีวิทยากรคือ รศ.พญ. พรพรรณ กู้มานะชัย (อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคติดเชื้อ
และอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) ซึ่ง
หัวข้อเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการในเรื่องการเรียนการสอนแบบใหม่
โดยมีผู้เข้าร่วม FGP 18 (รุ่น 18) จำนวนทั้งสิ้น 12 คน / FGP 19 (รุ่น 19) จำนวนทั้งสิ้น 18 คน โดยแยก
ตามกลุ่มมหาวิทยาลัยดังนี้
กลุม่ มหาวิทยาลัย

รุน่ ที่ 18

กลุม่ มหาวิทยาลัยในกำกับของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รัฐ 18 คน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์

2
4
2
1
2
1
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กลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

กลุม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 10 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ 1
นทร์
บุรี
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ 3
นคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รวมทัง้ สิน้ (คน) 12

1

รวมทัง้ สิน้ (คน) 18
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การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ (Curriculum Management for
Academics Excellence : CMAE)
หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อใช้เป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการปฏิรูปอุ
ดมศึกษา เพื่อดำเนินพันธกิจตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ในการผลิตหลักสูตรการบริหารจัดการสถาบันอุ
ดมศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการ
ในการบริหารหลักสูตรเพื่อให้เกิดคุณภาพ ตอบสนองต่อพันธกิจของทั้งคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักสูตรที่
ทันสมัยสอดคล้องกับประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต และ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความ
สามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของบุคลากร และเพื่อมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
1. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารวิชาการ ในการบริหารหลักสูตร
ตามศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยสอดคล้องกับนโยบายปรัชญาอุดมศึกษา และกร
อบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
2. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาพ.ศ. 2558
ในบริบทของอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานระดับชาติและสากล และเรื่องการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรแนว
ใหม่ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
เนื้อหาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยสาระสำคัญดังนี้
• หลักคิดและแนวทางปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2558
• การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรยุคใหม่ IQA, CUPTQA, AUNQA
• การบูรณาการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางเกณฑ์ TQF และ EdPEx
• การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยใช้กรณีศึกษา (case study) การบริหารหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
1) ศาสตราจารย์ นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
2) รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร
3) รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ ใช้เวลา 2 วัน รวมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ณ โรงแรมปทุมวัน พริสเซส
กรุงเทพฯ
ได้ดำเนินการจัดอบรมขึน้ 2 รุน่ ดังนี้
รุน่
CMAE 4

วัน เดือน ปี
3-4 เมษายน 2561

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ
24 คน
หน้า15
! จาก!106

CMAE 5

27-28 มิถุนายน 2561

24 คน

โดยมีผู้เข้าร่วม CMAE รุ่นที่ 4 จำนวน 24 คน และ รุ่นที่ 5 จำนวน 24 คน โดยแยกตามกลุ่มมหา
วิทยาลัยดังนี้
กลุม่ มหาวิทยาลัย

รุน่ ที่ 4

รุน่ ที่ 5

กลุม่ มหาวิทยาลัยของรัฐ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2
1

กลุม่ มหาวิทยาลัยในกำกับของ
รัฐ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 มหาวิทยาลัยมหิดล
3 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
2
1
4
2
1
1

3
1
2

กลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1
1
2
1

1
1
4
3
1

กลุม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา
ชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน 1 บุรี
โกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน
โกสินทร์

กลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชน
รวมทัง้ สิน้ (คน)

มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

- มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
24

2
1
1

1
24
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กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย (LAW)
หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริ
หารมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงของการดำเนินงาน และการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจขัดกับกฎหมายตลอดจนได้แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน
ในปี 2561 ได้มีการกำหนดดำเนินการจัดอบรมขึ้น 3 รุ่น ดังนี้
รุน่

วัน เดือน ปี

LAW 5

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ
19 คน

21-22-23 มีนาคม 2561

LAW 6

17 คน

31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561

LAW (in-house) ม. เชียงใหม่

18-20-21 กรกฏาคม 2561

80 คน

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้
อำนวยการสถาบัน ศูนย์หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า หัวหน้าภาควิชา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน
ตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา
เนื้อหาหลักสูตร
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานในภาคมหาชน
2. ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายมหาชนที่ส่งผลกระทบต่องานบริหารมหาวิทยาลัย
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
4. ระบบงบประมาณ การเงิน และการตรวจสอบประเมินผลมหาวิทยาลัย
วิทยากร คือ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ / ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
โดยมีผู้เข้าร่วม LAW 5 (รุ่น 5) จำนวนทั้งสิ้น 19 คน / LAW 6 (รุ่น 6) จำนวนทั้งสิ้น 17 คน โดยแยกตามกลุ่ม
มหาวิทยาลัยดังนี้
กลุม่ มหาวิทยาลัย
กลุม่ มหาวิทยาลัย
ของรัฐ 4 คน

รุน่ ที่ 5
มหาวิทยาลัย
นครพนม
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

รุน่ ที่ 6
3
1

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2
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กลุม่ มหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ 6
คน

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

1
1
2
1
1

กลุม่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 2 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1
เทพสตรี
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

กลุม่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
7 คน

มหาวิทยาลัยเทค
โนโลยีราชมงคลธัญ
บุรี
มหาวิทยาลัยเทค
โนโลยีราชมงคล
อีสาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

3
1
1
1
1
2
1
1
1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 1
เจ้าพระยา
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร
บูรณ์

5
2

กลุม่ มหาวิทยาลัยเอ
กชน 1 คน

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
รวมทัง้ สิน้ (คน) 19

1

รวมทัง้ สิน้ (คน) 17
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การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 3
และ 4
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยบุคลากรหลายประเภท หลายระดับ เช่น ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย
นักคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เป็นต้น ทำให้มีโอกาสสูงที่คนหรือกลุ่มคน
เหล่านี้จะมีความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ และวิธีการทำงาน หากไม่ได้รับการแก้ไข
อย่างถูกต้อง จะส่งผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งต่อตัวบัณฑิตด้วย ดังนั้นเพื่อให้ความขัดแย้งต่างๆ
ในมหาวิทยาลัยได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันคลังสมองของชาติจึงได้จัดให้มีหลักสูตร
“การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย” (Conflict Management) รุ่นที่ 4 ขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม
2561 ณห้องจามจุรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ เป็นหลักสูตรแบบพักค้างคืน รวม 1 คืน 2 วัน เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและแนวคิดในการจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอด
จนเสริมทักษะในการจัดการความขัดแย้งแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการ
บริหารจัดการ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในบริบทมหาวิทยาลัยไทยอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม โดยเน้นการวิเคราะห์
กรณีศึกษาประเด็นความขัดแย้งในบริบทที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอย่างเข้มข้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการแลก
เปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างวิทยากร และระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ ด้วยกัน โดยองค์ประกอบของหลักสูตรฯ แบ่ง
ออกเป็น
ทฤษฎีหลักการ แนวคิด

20 %

วิธีปฎิบัติที่ดี และกรณีศึกษา (จากวิทยากร)

40 %

วิเคราะห์กรณีศึกษาความขัดแย้งในแต่ละระดับ

40 %

ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการบริหารความขัดแย้ง ได้แก่ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล และ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
หลักสูตรฯ ครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตรฯ จำนวน 23 ท่าน โดยมีผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการ คณบดี รองคณบดี ประธานสาขา ผู้อำนวยการกอง/โรงพยาบาล หัวหน้าสาขา จากมหาวิทยาลัยรัฐ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลฯ และวิทยาลัย ดังมีราย
ละเอียดต่อไปนี้
กลุม่ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

รวมจำนวน 12 คน

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน/จันทบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จำนวน 2 คน
จำนวน 2 คน
จำนวน 2 คน
จำนวน 1 คน
จำนวน 2 คนจำนวน
2 คน
จำนวน 1 คน
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กลุม่ สถาบันเทคโนโลยี
รวมจำนวน 4 คน
กลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
รวมจำนวน 5 คน
กลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชน
รวมจำนวน 2 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จำนวน 2 คน
จำนวน 2 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จำนวน 3 คน
จำนวน 1 คน
จำนวน 1 คน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาลัยดุสิตธานี

จำนวน 1 คน
จำนวน 1 คน
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หลักสูตรตามความต้องการของสถาบัน
อุดมศึกษาเฉพาะแห่ง (Custom
Design Program)
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หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของคณะ— ขั้นตอนที่ 1 (Awareness)
(Faculty Risk Management)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ เห็นความสำคัญ
ของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของคณะ เพื่อตอบโจทย์การทำงานให้กับมหาวิทยาลัย
จึงจัดโครงการ หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของคณะ (Faculty Risk Management) — ขั้นตอนที่ 1
(Awareness) ขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยได้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 18 มกราคม
2561 เวลา 8.30-16.30 น. ที่ SD Avenue Hotel (Chomnapa Room)
ผู้เข้าร่วมหลักสูตร
1. ผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (คณบดี และรองคณบดี รวม 18 ท่าน)
2. ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ รวม 10 ท่าน)
3. ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ รวม 5 ท่าน)
4. ผู้แทนจากภาควิชา คณะกรรมการประจำคณะฯ และหัวหน้างานบริหารจัดการความเสี่ยง
(ฐานะคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 6 ท่าน)
จำนวนรวมทั้งสิ้น 60 ท่าน
กระบวนการ ขั้นตอนที่ 1 (Awareness) การสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารระดับสูงของคณะ
ตั้งแต่ คณบดี และผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการประจำคณะ โดยการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมี 2 หัวข้อที่เกี่ยวข้องคือ การบริหารความเสี่ยงและ การระดมความคิด
เห็นด้านความเสี่ยงสำคัญของคณะ (1 วัน)
หัวเรื่อง
การบริหารความเสี่ยง
การระดมความคิดความเสี่ยง
สำคัญของคณะ

วิทยากร
ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และที่ปรึกษาอธิการบดี (ด้านการ
วางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการคุณภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และทีมงาน

ผลลัพธ์ : งานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมให้การประเมินผลการอบรม ดีเยี่ยม
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โครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่
ความเป็นเลิศ (CMU Leadership and Successor Development
Programme for Excellence)
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ร่วมกับ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดฝึก
อบรมเชิงรุกเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยร่วมกันสร้างโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหา
วิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ (CMU Leadership and Successor Development Programme for
Excellence) เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) เพื่อ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ทันต่อสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งระดับประเทศ (กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)) และระดับภูมิภาค โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงที่
สองระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 และช่วงที่สามระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องอินทนิล หอประ
ชุม UNISERV มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน
เนื้อหาโครงการ:
ส่วนที่ 1 : Core Content แกนหลักของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
• การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นโยบายระดับชาติ
โดย ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

• ประสบการณ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
โดย นายสมประสงค์ บุญยะชัย

• การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะ
โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

• บริบทและความสำคัญของกฎหมาย สำหรับคณะกรรมการ
ประจำคณะ : คำสั่งทางปกครอง ความรับผิดทางปกครอง
แพ่ง และอาญา
โดย รศ.มานิตย์ จุมปา

• การบริหารการเงินและสินทรัพย์
โดย ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์

• การบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลของผู้บริหารคณะในศตวรรษ
ที่ 21
โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

• มหาวิทยาลัยกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
โดย ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

• Leadership for Leader : Key Principles to Great
Leaders Thai’s Style
โดย คุณสุเมธ วงศ์บุณย์ยง

Workshop การขับเคลื่อนนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศของมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 2 : Drive Content แกนขับเคลื่อนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
• มหาวิทยาลัยกับบทบาทการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาพื้นที่
(Partnership)
โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย

• Talent Mobility ของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์ประเทศ
ไทย
โดย นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ
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• การบริหารจัดการ Innovation
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

• ความเข้มแข็งของมช. สู่งานวิจัยพุ่งเป้า
(The Strength of CMU to Spearhead research )
โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (KU Empowering Executives for
Excellence)
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ร่วมกับสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดฝึกอบรมผู้บริหารของมหา
วิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ตามแผนยุทธ
ศาสตร์ที่ 4 : การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน แนวทางการบริหารและพัฒนา ข้อ 4.4 ด้าน
การบริหารงานทั่วไป ในตัวชี้วัด 4.5.2 พัฒนาผู้บริหารทุกระดับเข้าสู่ความเป็นธรรมาภิบาล บรรจุรายละเอียดไว้ใน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 พ.ศ. 2560-2571 โดยมีนโยบายและ
กลไกในการเสริมสร้างการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบในเชิงรุกตามศักยภาพของ
ตนเอง และตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่อง การปฏิรูปการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วย
การจัดอบรมครั้งนี้ดำเนินการเป็น 3 ช่วง คือช่วงแรกระหว่างวันที่ 22, 29 มิถุนายน 2561 และ 13 กร
กฎาคม 2561 ช่วงที่สองระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 และ 31 สิงหาคม 2561 และช่วงที่สามระหว่างวันที่
7-8 กันยายน 2561 โดยทั้งสามช่วงนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึี่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 53 คน

เนื้อหาโครงการ:
ส่วนที่ 1 : Core Content แกนหลักของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
• ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกับประเด็นปัญหา
ทางกฎหมาย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

• มหาวิทยาลัยกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

• บริบทและความสำคัญของกฎหมาย สำหรับคณะกรรมการ
ประจำคณะ : คำสั่งทางปกครอง ความรับผิดทางปกครอง
แพ่ง และอาญา
โดย รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา

• การบริหารการเงินและสินทรัพย์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์

ส่วนที่ 2 : Drive Content แกนขับเคลื่อนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
• มหาวิทยาลัยไทยกับ SDGs
โดย คุณลดาวัลย์ คำภา

• การขับเคลื่อนนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศขอ
งมหาวิทยาลัย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันท
นะ

• ระบบและกลไกการขับเคลื่อน Public Engagement ของ
ต่างประเทศ
โดย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช

• Trends Teaching and Learning of Higher
Education in the world
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
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• กรณีศึกษา: ประสบการณ์การจัดการความขัดแย้งในมหา
วิทยาลัย
โดย ศาสตราจารย์ นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

• Capital Market in International Perspectives
โดย นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

• การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

Workshop การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
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การเขียนข้อเสนอโครงการและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์
แผนบูรณาการ
จากการที่รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐ
กิจและสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยผ่านการบริหารงา
นวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและมีการจัดตั้งสภานโยบายของประเทศ มีการ
กำหนดระบบการจัดสรร และบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มีผลสัมฤทธิ์ในลักษณะที่เป็นก้อน (Block grant)
ตามโปรแกรมการวิจัยและนวัตกรรม (Program-based)
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับการประสานงานจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเห็นความสำคัญของกา
รพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการวิจัยของคณะ ที่มีทั้งคณาจารย์ที่มีความสามารถในการขอโครงการบูณาการ
วิจัย ข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานจากแหล่งทุนภายนอก และอาจารย์ใหม่ที่เริ่มต้นในการทำวิจัย ได้มีโอกาส เรียน
รู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัย เพื่อเข้าใจถึงกระบวนการวิจัย การใช้เครื่องมือบริหาร
จัดการโครงการวิจัยเพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการวิจัย ดังนั้น นักวิจัยจำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เข้าถึง ความ
สำคัญของกระบวนการวิจัย ที่จะประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการวิจัย และสามารถเขียนโครงการวิจัยให้ส
ร้างสรรค์ นวัตกรรมตามความคาดหวังเพื่อต่อยอดสร้างชุดโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชา
ติตามแนวปฏิรูประบบวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรม
เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์แผนบูรณาการ” ให้กับอาจารย์ นัก
วิจัยของคณะจำนวน 34 คน เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง C101 อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยี
การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้าใจแนวคิดในการทำงานวิจัยเชิงบูรณาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. เพื่อพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
เนื้อหา
หัวข้อ

รายละเอียด

แนวคิดและหลักการบริหาร แนวคิด หลักการ และการวางแผนและการบริหารโครงการวิจัยโดย ใช้
โครงการวิจัยด้วย logical logical model
model
การค้นหาโจทย์วิจัย

หลักการและวิธีการการค้นหาโจทย์วิจัยที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ตัว
อย่างการค้นหาโจทย์วิจัยด้วย Problem tree

การกำหนดวัตถุประสงค์และ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตโครงการ เงื่อนไขสำคัญในกา
ขอบเขตโครงการ กิจกรรม รกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตโครงการ ตัวอย่างการกำหนดวัตถุประ
และตัวชี้วัด
สงค์ด้วย Objective tree การออกแบบและวางแผนกิจกรรม และลำดับ
กิจกรรม และตัวชี้วัด

หน้า27
! จาก!106

การพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัย

การพัฒนากรอบคิดโครงการวิจัยที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล ด้วย ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
กิจกรรม ทรัพยากรที่ใช้ และการระบุตัวชี้วัด หลักฐานเชิงประจักษ์
และความเสี่ยง/เงื่อนไขสำคัญของโครงการ

วิทยากรและทีมงาน
▪ ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันคลังสมองของชาติ
▪ คุณอาภา พงศ์คีรีแสน

นักวิชาการอิสระ

▪ คุณพัชยา มาสมบูรณ์

ผู้จัดการโครงการ สถาบันคลังสมองของชาติ
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การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์แผนบูรณาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการวิจัยของคณะ
ที่มีทั้งคณาจารย์ที่มีความสามารถในการขอโครงการบูณาการวิจัย ข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานจากแหล่งทุนภา
ยนอก และอาจารย์ใหม่ที่เริ่มต้นในการทำวิจัย ได้มีโอกาส เรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ที่มีประสบการณ์ใน
การทำวิจัย เพื่อเข้าใจถึงกระบวนการวิจัย การใช้เครื่องมือบริหารจัดการโครงการวิจัยเพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ ผลกระทบ
ของการวิจัย ดังนั้น ผู้บริหารชุดโครงการวิจัย และนักวิจัยจำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เข้าถึง ความสำคัญขอ
งกระบวนการวิจัย ที่จะประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นผลลัพธ์และผลกระทบของการวิจัย และสามารถจัดทำชุดโครงการ
วิจัยเชิงบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ตามแนวปฏิรูประบบวิจัย
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับการประสานงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ดำเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์แผนบูรณาการ” ให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
จำนวน 78 คน ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2561 ณ ห้องบอลรูม C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วัตถุประสงค์
1.

เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้าใจแนวคิดในการทำงานชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ

2.
เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยและข้อเสนอโครงการย่อย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กิจกรรม: รูปแบบการบรรยาย ระยะเวลา 2 วัน
หัวข้อ

รายละเอียด

แนวคิดการสร้างงานวิจัยเชิง แนวคิด หลักการ และการวางแผนและการบริหารโครงการวิจัยแบบ Program
บูรณาการ
based
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

ทฤษฎี หลักการ และวิธีการจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ

การกำหนดวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตโครงการ กิจกรรม
และตัวชี้วัด

การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตโครงการ เงื่อนไขสำคัญในการกำหนดวัตถุประ
สงค์และขอบเขตโครงการ ตัวอย่างการกำหนดวัตถุประสงค์ด้วย Objective tree
การออกแบบและวางแผนกิจกรรม และลำดับกิจกรรม และตัวชี้วัด

ตัวอย่างชุดโครงการวิจัยเชิง ตัวอย่างชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บูรณาการที่สร้างผลลัพธ์และ ตัวอย่างชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการด้านสังคม
ผลกระทบ

วิทยากรและทีมงาน
ศ. ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
รศ. สมพร อิศวิลานนท์
รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
อ.สุปราณี จงดีไพศาล

ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันคลังสมองของชาติ
ผู้บริหารวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ
รองผู้อำนวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการงานวิจัย

คุณพัชยา มาสมบูรณ์

ผู้จัดการโครงการ สถาบันคลังสมองของชาติ
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย
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โครงการ : “การจัดทำหนังสือเรื่องบริหารจัดการงานวิจัย”
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ดำเนินงาน
โครงการ การจัดทำหนังสือบริหารจัดการงานวิจัย งบประมาณ 3,432,000 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน (1
กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561)
ความเป็นมาของโครงการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยหลายรูปแบบตั้งแต่มีพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 สกว. ได้พัฒนารูปแบบการสนับสนุนการวิจัยแบบ Program based research
management เป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทย พร้อมไปกับการสนับสนุนการสร้างผลงานและบุคลากรวิจัยผ่า
นทุนในฝ่ายวิชาการ และโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยระดับชุมชน
(Community Based Research) และพื้นที่ (Area Based Research)
ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา สกว. ได้พัฒนาเครื่องมือด้านการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์
(Outcome) ที่เป็นรูปธรรม รวมไปถึงการสร้างผลกระทบ (Impact) จากผลงานกว่า 20,000 โครงการ และมีการ
พัฒนารูปแบบการสนับสนุนการวิจัยใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ทุนการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เครือ
ข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) การวิจัยประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ Strategic Research Issue (SRI) การบริหารจัดการ
ทุนวิจัยมุ่งเป้า หรือ Targeted Research Issue (TRI) รวมถึงรูปแบบการสนับสนุนการวิจัยกลุ่มอุตสาหกรรม Scurve และ new S-curve จึงอาจกล่าวได้ว่า สกว. สนับสนุนการวิจัยครอบคลุมทั้งระดับ Function, Area และ
Agenda
การบริหารจัดการงานวิจัยให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องใช้ทฤษฎีและนวัตกรรมด้าน
การบริหารจัดการหลากหลายรูปแบบที่มีความจำเพาะกับชนิด เป้าหมาย และ Users สกว. จึงเห็นความจำเป็นใน
การถอดบทเรียนความรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทั้งต่อส่วนรวม องค์กร และผู้บริหารงานวิจัย
รวมถึงนักวิจัยทุกระดับ
วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์และจัดทำเอกสารถอดความรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ สกว.
กิจกรรมของโครงการฯ
สำหรับกิจกรรมของโครงการฯ ภายใต้ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
1. การเตรียมการเพื่อจัดทำต้นฉบับหนังสือบริหารจัดการงานวิจัย 3 เล่ม
- การพิจารณาบทความ/กรณีศึกษา ที่จะบรรจุในหนังสือบริหารจัดการงานวิจัยทั้ง 3 ฉบับ ตามกรอบคิด
แนวทางและผู้ใช้ประโยชน์ ดังนี้
ฉบับที่

กรอบคิด- แนวทาง

ผู้ใช้ประโยชน์
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1

นวัตกรรมการบริหารงานวิจัยของ สกว.
ผู้กำกับนโยบายการวิจัย
เอกสารฉบับนี้เน้นการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงโครงสร้างขององค์กร ตาม
กลุ่มงาน ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบที่หลากหลาย มีการออกแบบการสนับสนุน ผูป้ ระสานงาน
ทุนวิจัยที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และสอดคล้องกับการพัฒนาเชิง นักพัฒนางานวิจัย
นโยบายการวิจัย สังคมวิชาการและภาคีนักวิจัย กลุ่มงานที่คัดสรรมานำเส
นอเป็นงานที่ 1) สกว. สนับสนุนมาต่อเนื่องยาวนาน มีการปรับปรุงภายใน
แต่ปรัชญาและแนวทางยังคงเดิม 2) งานที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ขององค์
กรที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยอื่น ๆ 3)
รูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยใหม่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายหรือพัฒนา
ใหม่เป็นงานที่มีโครงสร้างของฝ่ายรองรับชัดเจน การสนับสนุนทุนเพื่อเสริม
สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ด้ า นวิ ช าการระดั บ ประเทศและนานาชาติ หรื อ การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาค การ
เสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมกลุ่ม S-curve และ New Scurve การสร้างชุดความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ เป็นต้น

2

การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์

ผู้บริหารชุดโครงการวิจัย
ผู้ประสานงาน
เอกสารฉบับนี้จะเน้นการบริหารงานวิจัยระดับชุดโครงการ (Program นักพัฒนางานวิจัย
Based) ซึ่ง สกว. ได้ออกแบบและสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานที่มีเป้า
หมายจำเพาะซึ่งยากที่จะสัมฤทธิ์ผลด้วยโครงการวิจัยเพียง 1 หรือ 2
โครงการ การออกแบบชุดโครงการและการบริหารจัดการมีความซับซ้อน
ต้องการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจจำนวนมาก หลากมิติ ใช้เครื่องมือในการบริ
หารจัดการจากหลายศาสตร์ มีการกำหนดผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยตั้งแต่
เริ่มต้น ลักษณะชุดโครงการมีพลวัตรสูง บางชุดโครงการได้รับการสนับสนุน
จากหลายฝ่าย

3

ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัย
เอกสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมบทความที่เผยแพร่ในคอลัมน์ Research
Management และเขียนเพิ่มเติมรวม 15 เรื่อง โดยเป็นบทความที่มาจากผู้
บริหาร สกว. เครือข่ายผู้ประสานงานของ สกว. นักวิจัย และเจ้าหน้าที่
บริหารโครงการ (PO) ของ สกว. ที่มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ
โครงการวิจัยและสถานการณ์ซึ่งควรได้รับการบันทึกเพื่อเป็นบทเรียนแก่ผู้
สนใจ

ผู้บริหารงานวิจัย
นักวิจัย
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย
ผู้สนใจ
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- การประชุมกับผู้บริหาร สกว. เพื่อหารือและให้ความเห็นในภาพรวมของหนังสือทั้ง 3 ฉบับ รวมทั้ง
เป็นการประชุมผู้นิพนธ์หนังสือฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นผู้บริหารและอดีตผู้บริหารของ สกว.ในการตกลงร่วมกัน
และกำหนดรูปแบบการเขียนและเค้าโครงของเรื่อง
- การทาบทามและประชุมผู้นิพนธ์หนังสือแต่ละฉบับ เพื่อสร้างความเข้าใจและออกแบบเค้าโครงและรูป
แบบการเขียนร่วมกัน รวมทั้งเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานเขียนและวิเคราะห์รายละเอียดที่ต้องการ
- การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้วิจัยจะจัดทำประเด็นสัมภาษณ์และจัดทำบทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยส่วนหนึ่งจะบรรจุในหนังสือฉบับที 1 และเป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการจัดทำบทความ/กรณีศึกษา
ในหนังสือฉบับที่ 2 และ 3
- การ Review กรณีศึกษา/บทความในการพิจารณากรณีศึกษา/บทความเบื้องต้น กองบรรณาธิการของ
หนังสือแต่ละฉบับจะแนะนำให้ผู้นิพนธ์ปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติม เพื่อความชัดเจนของผลงาน เมื่อผู้นิ
พนธ์ได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณาตรวจทานอีกครั้งหนึ่ง หากเห็นว่าครบถ้วนสม
บูรณ์แล้วจึงนำไปสู่การจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อเข้าสู่กระบวนการออกแบบรูปเล่มและจัด Artwork ต่อไป
2. การวิเคราะห์โครงสร้างหนังสือบริหารจัดการงานวิจัย
เนื่องจากหนังสือบริหารจัดการงานวิจัยทั้ง 3 ฉบับมีกรอบคิด แนวทางและผู้ใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน จึง
ทำให้โครงสร้างของหนังสือแต่ละฉบับมีความแตกต่างกัน โดย
- ฉบับที่ 1 นวัตกรรมการบริหารงานวิจัยของ สกว. เอกสารฉบับนี้เน้นการบริหารจัดการงานวิจัยเชิง
โครงสร้างขององค์กร ตามกลุ่มงาน ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบที่หลากหลาย มีการออกแบบการ
สนับสนุนทุนวิจัยที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และสอดคล้องกับการพัฒนาเชิงนโยบายการวิจัย
สังคมวิชาการและภาคีนักวิจัย โดยมีบทความที่เป็นนวัตกรรมบริหารจัดการงานวิจัยของ สกว.
จำนวน 12 บทความและบทความเรียบเรียงจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
- ฉบับที่ 2 การบริหารจัดการงานวิจัยเพือสร้างผลลัพธ์ (และผลกระทบ)เอกสารฉบับนี้จะเน้นการบริ
หารงานวิจัยระดับชุดโครงการ (Program Based) ที่ สกว. ได้ออกแบบและสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส
ร้างผลงานที่มีเป้าหมายจำเพาะโดยมีกรณีศึกษาที่เป็นการบริหารงานวิจัยในลักษณะชุดโครงการ
วิจัยที่สร้างผลลัพธ์และผลกระทบจำนวน 12 กรณีศึกษา
- ฉบับที่ 3 ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัยเอกสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมบทความ
ที่เผยแพร่ในคอลัมน์ Research Management และเขียนเพิ่มเติมรวม 15เรื่อง จากผู้บริหาร สกว.
เครือข่ายผู้ประสานงานของ สกว. นักวิจัย และเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (PO) ของ สกว.
ผลผลิต (Output) ของโครงการ
สำหรับผลผลิตของโครงการฯ ในครั้งนี้ จะประกอบด้วย ต้นฉบับหนังสือการบริหารงานวิจัย 3 ฉบับดังนี้
- ฉบับที่ 1 นวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยของ สกว. ประมาณ 300 หน้า
- ฉบับที่ 2 การบริหารงานวิจัยแบบ Program Based เพื่อสร้างผลลัพธ์ (และผลกระทบ)
ประมาณ 300 หน้า
- ฉบับที่ 3 นานาสาระเรื่องการบริหารงานวิจัย ประมาณ 200 หน้า
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ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ “การจัดทำหนังสือ บริหารจัดการงานวิจัย” ระหว่าง กร
กฎาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้
ผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
1. การเตรียมการเพื่อจัดทำต้นฉบับหนังสือบริหารจัดการงานวิจัย
ในการดำเนินการจัดทำหนังสือบริหารงานวิจัย เป็นการวิเคราะห์และถอดความรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ
สกว. โดยในการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานบริหารจัดการงานวิจัยของ สกว. เบื้องต้นตามกรอบคิด แนวทางและผู้
ใช้ประโยชน์แล้ว จึงได้มีการจัดหนังสือบริหารจัดการงานวิจัยของ สกว. ออกเป็น 3 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1 นวัตกรรมการบริหารงานวิจัยของ สกว.
ฉบับที่ 2 การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์ (และผลกระทบ)
ฉบับที่ 3 ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัย
โดยในการจัดทำหนังสือทั้ง 3 ฉบับ ได้มีการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของ สกว. ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นิพนธ์หนังสือแต่
ละฉบับ และเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (PO) ของ สกว. จำนวน 8 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- การประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 19 สถาบันคลังสมองของชาติ
- การประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ สกว.
- การประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส
- การประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ สกว.
- การประชุมครั้งที่ 5 วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมจามจุรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส
- การประชุมครั้งที่ 6 วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมจามจุรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส
- การประชุมครั้งที่ 7 วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ สกว.
- การประชุมครั้งที่ 8 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Executive Junction ชั้น B (ชั้นใต้ดิน)
โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส
2. การวิเคราะห์โครงสร้างหนังสือบริหารจัดการงานวิจัย
คณะผู้วิจัยได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของหนังสือบริหารงานวิจัยแต่ละฉบับและจัดทำ
ประเด็นสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารอุดมศึกษา 2 สถาบันคลัง
สมองของชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 2

ฉบับที่ 3

นวัตกรรมการบริหารงานวิจัย

การบริหารจัดการงานวิจัย

ประสบการณ์ด้านการบริหาร

ของ สกว.

เพื่อสร้างผลลัพธ์

จัดการโครงการวิจัย

บทนำ

บทนำ

บทนำ

บทสัมภาษณ์อดีต ผอ.สกว.

กรณีศึกษา (12 กรณี)

บทความ (15 บทความ)

Timeline
บทความ (12 บทความ)

ทฤษฎี/เครื่องมือ
Outcome Mapping

สรุป

การปฏิรูประบบวิจัย

สรุป

สรุป

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ “การจัดทำหนังสือ การบริหารจัดการงานวิจัย” ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วง กรกฎาคม
2560 – กรกฎาคม 2561 สามารถสรุปผลการดำเนินตามเป้าหมาย ดังนี้
ตารางแสดงกิจกรรมที่เสนอและผลลัพธ์ (Output)
กิจกรรม

ผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

กรกฎาคม -ธันวาคม 2560

มกราคม-มีนาคม 2561

เมษายน-กรกฎาคม 2561

1. การดำเนินการใน

1) ได้ดำเนินการวิเคราะห์

1) ได้ดำเนินการการจัด

ภาพรวมของการจัด
ทำหนังสือบริหาร

โครงสร้างของเอกสารทั้ง 3 Workshop เจ้าหน้าที่บริหาร
ฉบับ พร้อมทั้งได้กำหนดหัว โครงการ สกว.

จัดการงานวิจัย

ข้อผู้รับผิดชอบแล้ว

2) ได้นําเสนอผลการดําเนิน

2) ได้ดำเนินการจัด

งานของโครงการฯ ในระยะ 6

workshop แล้วจำนวน 4

เดือนและแผนการดําเนินงาน

ครั้ง

ข้างหน้าอีก 6 เดือน ต่อที่

1) ได้ดำเนินการจัดทำ
ต้นฉบับของหนังสือทั้ง 3
เล่มเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่
ในกระบวนการออกแบบ
และจัดทำอาร์ตเวิร์ค
โดยจะส่งมอบให้ สกว.
ภายในเดือนสิงหาคม
2561

ประชุมผู้บริหาร สกว.
3) อยู่ระหว่างการปรับเนื้อหา
ต้นฉบับของหนังสือแต่ละฉบับ
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กิจกรรม

ผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

กรกฎาคม -ธันวาคม 2560

มกราคม-มีนาคม 2561

เมษายน-กรกฎาคม 2561

2. การจัดทำหนังสือ 1) ได้จัดทำประเด็นสัมภาษ 1) ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรง การจัดทำต้นฉบับหนังสือฉบับ
ฉบับที่ 1

ณ์ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว และอยู่ คุณวุฒิแล้ว อยู่ระหว่างการปรับ ที่ 1 ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยใช้ชื่อ

1) การจัดทำประเด็น ระหว่างการนัดหมายเพื่อ

แก้ไขเนื้อหาในบทสัมภาษณ์

และบทสัมภาษณ์ผู้ทรง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ

2) ได้รับบทความจากผู้นิพนธ์ซึ่ง จัดการงานวิจัยของ สำนักงา

คุณวุฒิ

เป็นผู้บริหาร สกว. แล้วจำนวน นกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2) ได้รับบทความจากผู้นิ

2) การเตรียมต้นฉบับ พนธ์ซึ่งเป็นผู้บริหาร สกว.

11 บทความ

หนังสือ “นวัตกรรมการบริหาร

(สกว.)” โดยเนื้อหาประกอ

บทความของหนั ง สื อ แล้วจำนวน 2 บทความ

บด้วย บทสัมภาษณ์อดีตผู้บริ

ฉบับที่ 1 จำนวน 12
บทความ

หารของ สกว. 3 ท่านและผู้
บริหารท่านปัจจุบัน และบทค
วามจากผู้อำนวยฝ่ายต่าง ๆ
ของ สกว. จำนวน 13
บทความ

3. การจัดทำหนังสือ

1) ได้รับกรณีศึกษาจากผู้นิ

1) ได้รับกรณีศึกษาจากผู้นิพนธ์ การจัดทำต้นฉบับหนังสือฉบับ

ฉบับที่ 2

พนธ์ แล้วจำนวน 10 กรณี

แล้วจำนวน 10 กรณีศึกษา

ที่ 2 ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยใช้ชื่อ

1) การเตรียมต้นฉบับ

ศึกษา ได้แก่ HITAP, ยาง

และอยู่ระหว่างการปรับแก้

หนังสือ “การบริหารจัดการ

กรณีศึกษาของหนังสือ พารา, โคเนื้อ, การบริหาร

สำหรับอีก 2 กรณีศึกษาที่เหลือ งานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และ

ฉบับที่ 2 จำนวน 12

จัดการน้ำ, Innovative

ได้นัดประชุมหารือเพื่อติดตาม

กรณี

House, สหกรณ์ฯ, แผ่นดิน กรณีศึกษาแล้ว

ประกอบด้วย กรณีศึกษา 11

2) การวิเคราะห์กรณี

ไหว, ABB, ปุ๋ยสั่งตัด และไก่ 2) การวิเคราะห์กรณีศึกษาใน

ประเด็นและแนวคิด ทฤษฎี

ผลกระทบ” โดยเนื้อหา

ศึกษาในเชิงทฤษฏีและ พื้นเมือง

เชิงทฤษฎีและเครื่องมือ และ

และเครื่องมือการบริหาร

เครื่องมือ และ

Outcome mapping อยู่ระ

จัดการโครงการวิจัยและชุด

หว่างการปรับแก้เนื้อหา

โครงการวิจัย

2) การวิเคราะห์กรณีศึกษา

Outcome mapping ในเชิงทฤษฏีและเครื่องมือ
และ Outcome mapping
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
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กิจกรรม

ผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

กรกฎาคม -ธันวาคม 2560

มกราคม-มีนาคม 2561

เมษายน-กรกฎาคม 2561

3. การจัดทำหนังสือ

ได้รับบทความ/บทสัมภาษณ์ 1) ได้รับบทความ/บทสัมภาษณ์ การจัดทำต้นฉบับหนังสือฉบับ

ฉบับที่ 3

จากผู้นิพนธ์รวม 12

จากผู้นิพนธ์รวมแล้ว 12 บทค

1) การเตรียมต้นฉบับ

บทความ

วาม อยู่ระหว่างการปรับแก้เนื้อ หนังสือ “จับโจทย์มั่น จัดการ

บทค/บทสัมภาษณ์ของ

หา

ที่ 3 ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยชื่อ
แม่น” โดยเนื้อหาประกอบ

หนังสือฉบับที่ 3

ด้วยบทความจากผู้บริหารและ

จำนวน 15 บทความ

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการของ
สกว. จำนวน 23 บทความ

4. การกำหนดประเด็น การจัด Workshop ให้กับ

1) ได้ดำเนินการการจัด

อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือหลัก

เพิ่มเติม

Workshop เรื่องเทคนิคการ
ถ่ายทอดความรู้/ทักษะในการ

สูตรสำหรับเจ้าหน้าที่บริหาร
โครงการของ สกว. ภายหลัง

บริหารจัดการงานวิจัย ให้กับ

การจัดประชุมระดมความคิด

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
ของ สกว.

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ สกว. เรื่อง พัฒนาการและ career
แล้ว

path ของเจ้าหน้าที่บริหาร
โครงการของ สกว. เมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2561
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เอกสารเผยแพร่
โดยการจัดการความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยในลักษณะของจดหมายข่าว
จดหมายข่าวธรรมาภิบาล
แนะนำนายกสภามหาวิทยาลัย

จรัส สุวรรณมาลา ดร.ศ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล

บทเรียนที่ได้เรียนรู้และปรับใช้ จาก BCM

กิจกรรมส่งเสริมภารกิจมหา
วิทยาลัย

การบริหารความขัดแย้งใน“ หลักสูตร : แนะนำ
มหาวิทยาลัย (Conflict Management)”
สังเกตการณ์ห้องเรียนฟินแลนด์จำลอง
Shared missions for SD via Digital Platform
ตัวชี้วัดงานวิชาการเพื่อสังคมในต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อากรพัฒนาคณะ รุ่นที่ 17/ งาน
ซีรีย์) สัมมนา)
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การฝึกอบรม การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ (Research and Triple I
(Ideate, Innovate, Impact) Executive Program)
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ได้วางวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความ
สุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ถ่ายทอดหลักการและกรอบคิดเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) ที่ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 โดยยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพและผลิตผลบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
รัฐบาลได้ดำเนินการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจและ
สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธ
ศาสตร์ชาติ โดยการบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และได้จัดตั้งสภานโยบายและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อกำหนดแผนที่นำทางเกี่ยวกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรายสาขา ให้สอดคล้องกับน
โยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำหนดระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มีผลสัมฤทธิ์ใน
ลักษณะเป็นก้อน (Block grant) ตามโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม (Program-based) ให้
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดหลักสูตรผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม (Research and
Innovation Executive Program: R&I) เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัย สำหรับผู้บริหาร
งานวิจัยมาตั้งแต่ปี 2558 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการวิจัยได้ประสบความสำเร็จดังมุ่งหมาย และ
เครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการโครงการในโอกาสที่ภาครัฐมีนโยบายบูรณาการงานวิจัย การสนับสนุนชุด
โครงการขนาดใหญ่ การมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการวิจัย
ผู้บริหารโครงการวิจัย ผู้บริหารงานวิจัยทุกระดับ มีความจำเป็นต้องเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง และสามารถออก
แบบชุดโครงการให้สรรค์สร้างนวัตกรรมได้ตามความคาดวหวัง สถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้จัดทำหลักสูตรการบ
ริหารงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการปฏิรูประบบวิจัย โดยมีองค์ประกอบด้านการปฏิรูป
ระบบวิจัย กรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและกำลังดำเนินการ ทฤษฎีและเครื่องมือการจัดการตั้งแต่การออกแบบ
จนถึง outcome และ impact
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผู้บริหารงานวิจัยให้สามารถบริหารโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้การอออกแบบ
กระบวนการบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรสามารถ :
1. ตระหนักถึงการปฏิรูประบบและงบประมาณการวิจัย และผลกระทบ
2. เรียนรู้ เข้าถึงนวัตกรรม ที่เป็นผลจากการวิจัยระดับต่างๆ
3. เข้าใจและสามารถปรับใช้เครื่องมือการบริหารจัดการในกระบวนการออกแบบชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ่
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4. มีเครื่องมือติดตามประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ/ชุดโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ อาจารย์ นักวิจัย หรือผู้ที่ทำงานผิดชอบด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 35 คน ต่อรุ่น
ผลการดำเนินงานการจัดหลักสูตร

รุ่น

วัน เวลา

สถานที่

จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)

1

2-4 เมษายน 2561

โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส

42

2

18-20 มิถุนายน 2561

โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์

45

3

9–11 ตุลาคม 2561

โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส

42
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โครงการวิจัย“การพัฒนาตัวชี้วัดและกลไกการรับรองงานวิชาการ เพื่อ
สังคมระดับสถาบันอุดมศึกษาไทย”
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อดำเนิน
โครงการพัฒนาตัวชี้วัดและกลไกการรับรองงานวิชาการเพื่อสังคมและระดับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อสร้างความเข้า
ใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดการทำงานของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และเกิดบรรยากาศทางวิชาการของงานขับเคลื่อนการ
รายงานสถานการณ์การทำงานของมหาวิทยาลัยด้านรับใช้สังคมเชิงสถาบันและภาพรวมของประเทศต่อสาธารณะ
โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ
18 เดือน และมีนิยามปฏิบัติการ “งานวิชาการเพื่อสังคม” หรือ “Social engage Scholarship” ดังนี้
“Social”

ครอบคลุมถึงกลุ่มต่างๆ ในสังคม เช่น ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง ผู้ประกอบการขนาด
เล็ก/กลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบต่อสังคม องค์กรภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหากำ
ไรต่างๆ

“Engage”

หมายความถึง ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ โดยความตระ
หนักว่ามหาวิทยาลัยไม่ควรอยู่อย่างโดดเดี่ยวในโลกของตนเอง แต่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์
รู้ร้อนรู้หนาวร่วมกับชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ชุมชนได้ประโยชน์จากมหา
วิทยาลัย และเพื่อการเรียนรู้และความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเอง

“Scholarship หมายถึง “ความเป็นวิชาการ” ซึ่งจะรวมภารกิจทั้ง 3 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งา
”
นวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมในระดับสถาบันอุดมศึกษาไทย
2. แนวทางการจัดตั้งกลไกการรับรองงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบัน
ผลการดำเนินงานโครงการ
จากการศึกษาพัฒนาการของตัวชี้วัดการทางานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันทั้งข้อมูลของ U-Multirank
และ QS World University Ranking ซ่ึงเป็นสากลและได้รับการยอมรับในระดับนานชาติ รวมถึงการประเมินผล
เฉพาะภายในประเทศอีก 4 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย ประกอบการรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง จึงได้พัฒนาตัวช้ีวัดดังกล่าวสาหรับประเทศไทยตามแนวทาง EDGE Tool ของ
National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) สหราชอาณาจักร โดยประกอบด้วย 3 กลุ่ม
ตัวช้ีวัดหลักคือ 1) กลุ่มปรัชญาและเป้าหมาย (purpose)2) กลุ่มกระบวนการ (process) และ 3) กลุ่มที่เก่ียวข้องกับ
คน (people) 9 องค์ประกอบย่อย 29 ตัวชี้วัด ซ่ึงแบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น 5 ระดับคือ Embryonic (Eo),
Developing (D), Gripping (G), Embedding (Ed) และ Embedding Plus (Ed+) ท้ังน้ี ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร, บุคลากร (สายวิชาการ/สายสนับสนุน), นักศึก
ษา และชุมชน/สังคม วิเคราะห์และประมวลผลโดยการใช้ค่าเฉล่ียถ่วงน้าหนัก (weighted average) มี มหาวิทยาลัย
เข้าร่วมโครงการทดสอบตัวช้ีวัดน้ี จานวน 10 แห่ง ซ่ึงท้ังหมดเป็นสมาชิก Engagement Thailand (EnT) ประเภท
องค์กรท่ีสมัครใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ โดยกระจายอยู่ในท้ัง 4 ภูมิภาคของ ประเทศ
ส่วนด้านการพัฒนากลไกการรับรองงานวิชาการเพ่ือสังคมระดับสถาบันน้ัน จากการศึกษา “หน่วยงาน
กลาง” ท่ีทาหน้าท่ีให้การรับรองการทางาน engagement ระดับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรและ สหรัฐอเม
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ริกาที่ช่ือ National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) และ The Carnegie
Foundation for the Advancement of Teaching on Higher Education รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องของ
ประเทศไทย ประกอบกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง แนวทางการรับรองงานวิชาการเพ่ือสังคมระดับ
สถาบันของอุดมศึกษาไทยมีประเด็นที่ควรพิจารณา 2 เรื่องคือ 1) ผู้ให้การรับรอง ควรเป็นหน่วยงานท่ีมีความน่าเช่ือ
ถือและได้รับการยอมรับจากประชาคม เป็นหน่วยงานท่ีมีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและ ผลกระทบต่อ
การทางานวิชาการเพื่อสังคมของอุดมศึกษา รวมถึงมีกระบวนการและเครื่องมือในการให้การรับรองที่ น่าเชื่อถือได้
และ 2) แรงจูงใจ/แรงผลักดันในการขอการรับรอง ซึ่งสามารถทำได้ทั้งจากกลไกภายในอุดมศึกษาเอง และกลไกภาย
นอกอุดมศึกษา
ได้มีการทดสอบ ตัวชี้วัดงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันแล้วเสร็จ โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบ
สำรวจ 4 ชุด จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และชุมชน/สังคม และได้ทดสอบ
ในมหาวิทยาลัยนำร่อง 10 แห่ง

j
▪ 3 หมวด ได้แก่ เป้าประสงค์ (purpose) กระบวนการ (process) และผู้ที่เกี่ยวข้อง (people)
▪ 9 องค์ประกอบ ได้แก่ วิสัยทัศน์ (mission) ภาวะผู้นำ (leadership) การสื่อสาร (communication) การ
สนับสนุน (support) การเรียนรู้ (learning) การได้รับการยอมรับ (recognition) บุคลากร (staff) นักศึกษา
(student) และสาธารณะ/สังคม (public)
▪ 29 ตัวชี้วัด ได้ แก่ 1) วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ยุ ทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของสถาบัน (ภาพรวม) 2)
การทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับคำจำกัดความของการทำงานวิชาการเพื่อสังคมและคุณค่าของงาน 3) ผู้
บริหาร/ผู้นำระดับสูงของสถาบัน 4) ผู้บริหาร/ผู้นำในระดับคณะ/ สาขาวิชาหรือหน่วยงานภายใน 5) โอ
กาสของสังคม/ชุมชนในการมีส่วนและบทบาทในสถาบัน 6) การสื่อสารภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมและยก
ย่องงานวิชาการเพื่อสังคม 7) การสื่อสารกับภายนอกองค์กร/ต่อสังคม 8) การลงทุนกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 9) เครือข่ายและการประสานงาน 10) การประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 11) โครงสร้าง
ภายใน 12) การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ 13) การพัฒนาความเป็นมืออาชี
พด้านงานวิชาการเพื่อสังคม 14) โอกาสในการเรียนรู้ 15) โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการเรียนรู้ 16)
ภาระงานและความก้าวหน้าของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานวิชาการเพื่อสังคม 17) การยกย่องและการให้รางวัล
18)ความตระหนักถึงและการมีส่วนร่วม 19) โอกาสและบทบาทของบุคลากร 20) การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรสายสนับสนุน 21) ความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของการมีส่วนร่วม 22) โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการมีส่วนร่วม 23) ภาวะผู้นำและการส่งเสริม 24) การให้การยอมรับและรางวัล 25) กลไกกา
รสื่อสาร 26) การสร้างการรับรู้ 27) การเข้าถึง 28) โครงสร้างพื้นฐาน และ 29) ผลสะท้อนกลับ
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▪ 4 ระดับ ได้แก่ ระยะเริ่มต้น (Embryonic) ระยะพัฒนา (Developing) ระยะเกาะติด (Gripping) และ
ระยะฝังตัว (Embedding)

j
j
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การร่วมลงนามในความร่วมมือเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ ประเทศไทย
Thai Knowledge Management Network (TKMN) และการประชุมเพื่อ
พัฒนาโครงการร่วมกันในปี 2562
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สถาบันคลังสมองฯ ได้ร่วมลงนามในความร่วมมือเป็นเครือข่ายการ
จัดการความรู้ ประเทศไทย (เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ องค์กร
การพัฒนาองค์กร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อร่วมแบ่งปัน ยกระดับ และ
พัฒนาความ สามารถด้านการจัดการความรู้ขององค์กร และความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการพัฒนาสู่
เศรษฐกิจฐานความรู้และความยั่งยืนของประเทศไทย) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ชั้นนำ คือ
OKMD, IKI-SEA และ TRIS และมีกำหนดการที่จะร่วมขับเคลื่อนงานร่วมกันในปี 2562 คือ
- โครงการสัมมนา Thailand KM Network Forum 2019 (Public Seminar)
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Value-creation through Effective Knowledge Management
System” (Public workshop)
เครือข่ายการจัดการความรู้ดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือและกลไกที่สำคัญในการผลักดันให้การอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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การจัดประชุมและสัมมนาวิชาการ
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โครงการสัมมนาวิชาการสืบเนื่องจากการเข้าร่วมประชุม NCCPE Annual
Conference 2017
สืบเนื่องจากการจัดโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ NCCPE Annual Conference 2017 และศึกษาดู
งาน ณ สหราชอาณาจักร ซึ่งสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ Engagement Thailand (EnT) ซึ่งได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่
2-10 ธันวาคม 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับงาน public engagement และส่งเสริมค
วามร่วมมือด้านการทำงานเพื่อสังคมระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทยกับของในสหราชอาณาจักร โดย NCCPE Annual
Conference ในปี 2017 The National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ
“Exploring Collaboration” เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน public engagement
ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ตั้งแต่หลักการ แนวปฏิบัติ และเป้าหมายสำหรับอนาคต ส่วนการศึกษาดูงานเน้นที่ประเด็น
Public Engagement/Social Impact/Social entrepreneur และ University-Industry Collaboration ณ เมืองบริส
ตอล และลอนดอน จำนวน 5 แห่งคือ University of the West of England (UWE), University of Bristol (UoB),
Queen Mary University of London (QMUL), University College London (UCL) Institute of Education (IOE)
และบริษัท Airbus ในเมือง Bristol
สถาบันคลังสมองของชาติ และ Engagement Thailand (EnT) จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 กิจกรรม
ดังนี้
▪ Workshop on evidence synthesis for decision making
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวันพริ้นเซส กรุงเทพ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดและวิธีการใช้ Evidence synthesis สำหรับการตัดสินใจ โดยมีนักวิจัย
จาก Evidence for Policy and Practice Information and Co-ordinating Centre (EPPI-Centre) ของ
UCL Institute of Education สหราชอาณาจักรมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำ Evidence
synthesis มาใช้ในด้านสุขภาพและสังคมศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและการขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่อไป
โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 40 คน
▪ การสัมมนาวิชาการ “ประสบการณ์การขับเคลื่อนงาน Public Engagement ของสหราชอาณาจักร”
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์จากการเข้าร่วม NCCPE Annual Conference 2017 และตัว
อย่างที่ดีจากการศึกษาดูงานดังกล่าว ซึ่งการขับเคลื่อนงาน public engagement ของสหราชอาณาจักร
มีการวางแผนและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งในระดับประเทศและระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการ
ทำงานในระดับโครงการของมหาวิทยาลัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแนวทาง และตัวอย่างในการขับ
เคลื่อนงาน public engagement ของประเทศไทยต่อไป โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 100 คน
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การเสวนา “การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิตดีงาม พัฒนาระบบอาสาสมัคร
สนับสนุนการเรียนรู้บนฐานวิถีชีวิตชุมชน” (Education for Life Project)
สถาบันคลังสมองของชาติ สถาบันปัญญาปิติ และภาคีสถาบันอุดมศึกษา 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธร
รมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน แม่
ฮ่องสอน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ภายใต้แนวคิด “อุดมศึกษา หนุนการจัดการศึกษาบนฐานวิถีชีวิตชุมชน”
มีเป้าหมายเพื่อ“พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมบนฐานวิถีชีวิตชุมชนในการฟื้น
ฟูวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างรายได้จากภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่” และในปี 2560 ได้เริ่มต้น
ดำเนินโครงการฯ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์สาละวินศึกษา หน่วย
จัดการเรียนรู้แม่สะเรียง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (การเรียนรู้จากความรู้เดิมและเติมความ
รู้ใหม่จากภาคอุดมศึกษา) ผ่านการทำงานร่วมชุมชน โรงเรียน และคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ด้วยการสร้างอาชีพให้คนใน
ชุมชน(อาหาร ยา ผ้า บ้าน) ในประเด็นการพัฒนาการเพาะเลี้ยงผึ้งป่า พัฒนาผลิตภัณฑ์ผึ้งป่า สำรวจ ปลูกเสริม
มะเดื่อ กรีดยางมะเดื่อ แปรรูปแยมผลมะเดื่อ ไวน์มะเดื่อ เพาะขยายพันธุ์ปลา ไก่ เขียดแลว กบ เป็นต้น และกำ
หนดเวทีเสวนา “Education for life” ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ สวนรุกข
ชาติห้วยชมพู อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคี หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
สกว. และภาคเอกชน เข้าร่วมจำนวน 40 คน เกิดการแลกเปลี่ยนสถานการณ์และข้อมูลเชิงพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอนจาก
หน่วยงานที่เข้าร่วม นำไปสู่แนวทางความร่วมมือในการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองพิเศษ
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อเป็นโอกาสสำคัญของการจัดการศึกษาในพื้นที่ ซึ่ง “ไม่ใช่” การเข้ามาแทนที่หรือกีด
กันบทบาทของรัฐออกไปจากการการจัดการศึกษา หากแต่คือ ระบบความสัมพันธ์ใหม่ที่รัฐ และชุมชนในพื้นที่ร่วม
ด้วยช่วยกันจัดการศึกษาดังนิยามความหมายของ การศึกษาเชิงพื้นที่ (Area based Education) ซึ่งหมายถึง วิธีคิด
ในการจัดการศึกษาที่ “เปิดโอกาส” ให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โดยไม่ผูกติดหรือรอให้รัฐส่วนกลางดำเนินงานเพียงลำพัง และด้วยเงื่อนไขการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน
ที่กำลังเกิดขึ้น เป็นโอกาสสำคัญ ต่อการพัฒนาเด็กผู้เรียนให้เกิดความสามารถในการพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งมี
ความพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยผู้เรียนในทุกประเภท ทุกระดับ จะสามารถเรียนรู้จากฐานทุนวิถีชีวิต
วัฒนธรรมภูมิปัญญาที่สั่งสมสืบทอดกันมา สู่การพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ เพื่อยกระดับต่อ
ยอดด้วย ความรู้สมัยใหม่ เพื่อเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่อนาคต ให้สอดรับกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้วยแนวคิดการจัดการร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ให้เกิดความสมดุล จัดการร่วม เพื่ออยู่รอดร่วมกัน “ป่าดี น้ำดี มีอยู่ มีกิน มีรายได้ ยั่งยืน” ต่อไป
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การสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4: พลิก
โฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่”(The Fourth Scholarship of
Teaching and Learning: Disruptive Learning for Future Workforce)
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยา
ลัยขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบัน
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมไทยและสังคมโลกจึงกำหนดจัดการสัมมนาวิชา
การ“การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4: พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่”(The Fourth
Scholarship of Teaching and Learning: Disruptive Learning for Future Workforce) ขึ้นระหว่างวันที่
21-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
เพื่อสร้างคนยุคใหม่ขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์นักวิจัยบุคลากรทางการศึกษาและนิสิตนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึง ความสำคัญของ
การวิจัยเพื่อพัฒนาพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และมาร่วมกันเพื่อพลิกโฉมการศึกษา เพื่อสร้างคนรุ่น
ใหม่ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการสัมมนาฯ ประมาณ 250 คน
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Creating Digital Pathways for
Teaching and Learning รุ่น 2”
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Creating Digital Pathways for
Teaching and Learning รุ่น 2” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องคริสตัล ชั้น 3 โรงแรม
เซ็นจูรีพาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนสอนจากประเทศออสเตรเลีย คือ
Professor Mark Pegrum จาก Faculty of Education at The University of Western Australia ผู้ได้รับรางวัล
ระดับชาติ Learning and Teaching ปี 2010 จาก Council (ALTC) Excellence in Teaching Award มาบรรยาย
และอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคการสอนสมัยใหม่การสร้างแรงจูงใจ และ
ทดลองออกแบบการเตรียมสื่อการสอนที่ดีเยี่ยมและเหมาะกับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเพื่อพัฒนาคุณภาพกา
รเรียนการสอนต่อไป ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นความร่วมมือต่อเนื่องกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ หลังเกิดความร่วมมือในการจัดเสวนาเรื่อง “Global mindsets for Thailand 4.0: The minds and the
practices” โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 46 ท่าน ได้แก่ อธิการบดี ผู้ช่วยรองอธิการบดี คณบดี
ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร กรรมการหลักสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย หัวหน้า/รองหัวหน้าภาควิชา และคณาจาร
ย์จากมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยา
ลัยราชภัฏ วิทยาลัย จากทั่วประเทศ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือ ผู้เข้าร่วมได้ทราบข้อมูลสถานการณ์และการวิเคราะห์
ห้องเรียนเพื่อกำหนดกรอบการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนแห่งยุคสมัย อาทิ social
constructivism (and associated approaches such as inquiry-based, problem-based and challengebased learning) และ communities of practice model เป็นต้น การสำรวจและทดลองออกแบบสื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (blogs, wikis, social networking, microblogging, polling,
folksonomies, podcasting, VoIP, videos, digital storytelling, data visualization, virtual worlds, and
gaming) และการทดลองใช้สื่อ Digital เพื่อการออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพการ
ศึกษาของไทยต่อไป
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การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมองเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs)
สถาบันคลังสมองของชาติได้ดำเนินการขับเคลื่อน SDGs (Sustainable Development Goals) ในรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่ การสัมมนาวิชาการ SDGs จำนวน 2 ครั้ง การประชุมระดมสมองเพื่อการก่อตั้ง SDSN Thailand
จำนวน 1 ครั้ง การร่วมพัฒนาหลักสูตร Circular Economy การยื่นของบประมาณจาก UNESCO จำนวน 3 โครง
การ เพื่อนำมาร่วมขับเคลื่อนงาน SDGs การประสานการใช้ประโยชน์จากวิทยากรจาก Business Region
Göteborg AB, Sweden กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเมืองยั่งยืน (SGD11)
ครั้งที่ 1 : การดําเนินงานและความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากการที่สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ไปเข้าร่วมประชุมการจัดสัมมนาประจำปีของเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ชั้นนำของโลกด้านความยั่งยืน (International Sustainable Campus Network : ISCN2018) ณ เมืองสต็อกโฮล์ม
ประเทศสวีเดน และได้ประสานจัด Academic visit ให้กับสมาชิกเครือข่าย SUN Thailand เพื่อไปศึกษาดูงาน ณ
เมือง Gothenburg ที่มีความโดดเด่นด้าน Sustainable city และมีกลไกการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่าน
หน่วยงานกลางในรูปแบบ Triple helix approach อีกทั้งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยเนื่องจากเป็นที่ตั้งของ University
of Gothenburg และ Chalmers University of Technology โดย 2 มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนคณะที่ไม่ซ้ำกัน
และเกื้อกูลกัน บูรณาการงานและผสานการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพผ่านหน่วยงานกลางต่างๆ ซึี่งสมควร
นำความรู้จากการสัมมนา ISCN2018 และการไปศึกษาดูงานฯ ข้างต้นมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีที่มีลักษณะ
Multi-stakeholder forum จึงได้จัดการสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง SDGs ครั้งที่ 1 “สถาบันอุดม
ศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : การดําเนินงานและความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
เพื่อร่วมพัฒนาและร่วมขับเคลื่อนงานบนเส้นทางของความยั่งยืน เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความตระหนักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ SDGs และการขับเคลื่อนงาน
ในแนวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติฯ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของ SDGs ในภาพรวมและเป้าหมายที่
เกี่ยวข้อง
2) เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์นักศึกษา นักวิชาการ ภาคีที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจได้มา
อภิปราย แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติทีดี แนวคิด และมุมมองการพัฒนาประเทศและพัฒนาอุดมศึกษาไทยในบริบทกา
รพัฒนาที่ยั่งยืน
3) เพื่อร่วมพัฒนาบริบทงาน กิจกรรม และประเด็นในการขับเคลื่อน SDGs ในระยะถัดไป
4) เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ SDGs และการขับเคลื่อน Localizing SDGs โดยความร่วมมือ
ของสถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
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นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีประธานสภาคณาจารย์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อาจารย์บุคลากรมหาวิทยาลัย นักวิชาการ ภาคเอกชน ภาคีที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ
ผลการดำเนินงาน
การจัดสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง SDGs ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 129 คน และใน
เวที Multi-stakeholder forum นี้มีวิทยากรจากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับ SDGS มาร่วมบรรยายและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ยากและแคบ แต่ตนคิดว่าเป็นทางเดียวที่จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
นอกจากนี้ สถาบันคลังสมองของชาติร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศได้จัดสัมมนาวิชาการและการประชุม
ระดมสมอง ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Mobilizing STI for the SDGs : Partnerships for Sustainable
Development” เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ในการประชุมครั้งนี้
มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 136 คน จากภาคอุดมศึกษา ภาครัฐ หน่วยในกำกับของรัฐ ภาคเอกชน สื่อมวล
ชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายอุดมศึกษา นักวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก
ถึงความสำคัญของการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้แก้ไขปัญหาและการลงมือทำร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วม รวมทั้งเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิด
เห็นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่าง ๆ แต่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือภาคส่วนต่าง ๆ (Multi-stakeholder Engagement) ผ่าน “พันธกิจ
ร่วม” (Shared mission) และการผสานพลังรวม ฐานความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี แนวทางการแก้ไขปัญหา (Solution)
ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากเครือข่าย solution วิจัย อุดมศึกษา สถาบันความรู้
และภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งในระดับพื้นที่ ประเทศ และสากลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลงมือทำเพื่อการพัฒนาอย่างจริง
จัง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับและสานพลังเครือข่ายวิชาการและภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะร่วมมือกันทางานเพื่อการพัฒนาประ
เทศไทยอย่างยั่งยืน
2) เพื่อขับเคลื่อนงาน STI interface for the SDGs ผ่านการสร้างความตระหนักและการแลกเปลี่ยนประสบกา
รณ์ & ความคิดเห็น เพื่อหนุนเสริมพันธกิจร่วมระหว่างหน่วยงาน และการขับเคลื่อนงาน SDGs ในแนวทางที่สอดค
ล้องกับยุทธศาสตร์ชาติฯ
3) เพื่อเป็นเวทีให้ภาคีที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ อภิปราย แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี แนวคิด และมุมมองกา
รพัฒนาประเทศด้วย STI รวมทั้ง เพื่อร่วมพัฒนาบริบทงาน กิจกรรม และประเด็นในการขับเคลื่อน SDGs ร่วมกัน
ในระยะถัดไป
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารอุดมศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อวิทยากร
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1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (“Balance of the SDGs and STI for Thailand 4.0”)
2. Professor Dr.-Ing. Harro von Blottnitz (The SDGs: What can research-intensive universities
contribute? (Home base & Major league)
3. ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ (Innovation Management for the SDGs)
4. Professor Leong Choon Heng (The Role of Sustainable Development Solutions Network
as partnerships for Sustainable Development and how to be a part of the Network)
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การจัดประชุมระดมสมองเพื่อการจัดตั้ง SDSN (Thailand)
สืบเนื่องจากการจัดสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมองสถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) ครั้งที่ 1 : การดําเนินงานและความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทางสถาบันคลังสมองของ
ชาติและอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ (นางกาญจนา ภัทรโชค) มีความเห็นตรงกันว่า ประเทศไทยจำเป็น
ต้องมีหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่เป็นแกนกลางของเครือข่าย ซึี่งเรียกว่า “เครือข่ายโซลูชั่นเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน” (Sustainable Development Solution Network : SDSN) สำหรับประเทศไทย
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 กรมองค์การระหว่างประเทศได้ร่วมกับสถาบันฯ จัดการประชุมระดมเพื่อร่วม
หาแนวทางการจัดตั้ง SDSN Thailand ณ ห้องประชุมกรมองค์การระหว่างประเทศ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
อุดมศึกษา วิชาการ สื่อ ฯลฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่เกี่ยวข้องและผู้แทน อาทิ สำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ UN Global Compact Network
Thailand สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา มูลนิธิมั่นพัฒนา สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม มูลนิธิเพื่อคนไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆ (EnT/SUN Thailand/SoTL) จุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัย ม.มหิดล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สำนักข่าวออนไลน์
ไทยพับลิก้า The Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD) สถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย ซึ่งสถาบันคลังสมองฯ ได้จัดทำ Concept paper เพื่อเป็น (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อน SDSN ประเทศไทย
การประชุมมีข้อสรุปว่า SDSN ประเทศไทยควรจะทําหน้าที่ในการระดมความเชี่ยวชาญและทรัพยากรเพื่อ
จัดการกับประเด็นปัญหาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีโครงสร้างในการทํางานแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
(1) คณะกรรมการขับเคลื่อน (Leadership Council) ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งหมดที่มาร่วมในการ
ประชุมครั้งนี้และหน่วยงานอื่นที่จะมีการเสนอเพิ่มเติม ทำหน้าที่กำกับทิศและสนับสนุนการทํางานของ SDSN ประ
เทศไทย
(2) องค์กรเครือข่าย (Networks) ประกอบด้วยองค์กรที่จะเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายความรู้ในเชิงประเด็นและ
เชิงพื้นที่ รวมถึงองค์กรที่จะเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs ในประเทศไทย
(3) คณะทํางาน (Secretariat team) ทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการปฏิบัติภารกิจประจำวันของ SDSN ประ
เทศไทยให้เกิดผล ซึ่งที่ประชุมนี้ตกลงให้้ทีม SDG Move ทําหน้าที่เป็นคณะทํางานเลขาธิการตั้งต้นเพื่อให้งานของ
SDSN ขับเคลื่อนไปได้ โดยให้จัดประชุมภายใน 3 เดือน
ที่ประชุมมีความเห็นว่า Solution Networks ควรให้้ความสําคัญกับเครือข่ายเชิงประเด็น (Thematic
Network) เรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable
Consumption and Production) ภาคธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights) และประเด็นเชิง
ระบบข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับ SDGs (SDG Data System) และเครือข่ายเชิงพ ื้นท ี่ (Area-based Network) ซึ่งที่
ประชุมมีการเสนอพื้นที่จังหวัดน่านเป็นพื้นที่นําร่อง นอกจากนี้ SDSN ประเทศไทยควรให้ความสําคัญกับการสร้าง
ความเข้าใจเรื่อง SDGs กับสังคมไทย โดยอาจทํางานร่วมกับสื่อและภาคธุรกิจ (SDG Literacy)
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การร่วมพัฒนาหลักสูตร Circular economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน)
ประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในด้านต่างๆ 3 ด้าน คือ : Bio-CircularGreen Economy ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับในอดีตก็ได้กำหนดกรอบการพัฒนาประเทศในแนวทาง
ของ Circular Approach ไว้ด้วย แต่ยังขาดแนวทางการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม ขาดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง
ในระบบการศึกษาระดับต่างๆ ผู้คนจำนวนมากยังไม่เข้าใจในแนวทางของ Circular economy อย่างชัดเจน อย่าง
ไรก็ตาม มีการขับเคลื่อนในภาคธุรกิจอย่างจริงจังโดยเฉพาะบริษัทชั้นนำ
The UN Environment (UNEP) and Chulalongkorn University (โดย The Center of Excellence
on Hazardous Substance Management) ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Strengthening online and
offline SCP training capacity in tertiary institutions in Asia and the Pacific” ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่
25-26 กันยายน 2561 เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับ SDG12 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
Academic committee ในการพัฒนาหลักสูตรฯ ซึ่งผลงานการยกร่างและพัฒนาหลักสูตรฯ ร่วมกันคือ การจัด
The Asian Circular Economy Leadership Academy ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2561 (ภายใต้ The
SWITCH-Asia Regional Policy Advocacy Component, funded by the European Union) https://
www.switch-asia.eu/events/asian-circular-economy-leadership-academy-2/
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจากหลักสูตรข้างต้น (ภาษาอังกฤษ) สถาบันฯ จึงเห็น
ควรมีการร่วมกันพัฒนาต่อยอดและแปลให้เป็นภาษาไทยเพื่อนำเสนอบรรจุเป็นตัวเลือกในวิชา General education
ของอุดมศึกษาไทยและ Thai MOOC platform ของ สกอ. ต่อไป โดยในเบื้องต้นได้ประสานความร่วมมือของหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์
และการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของภาคธุรกิจชั้นนำด้าน CE อาทิ SCG, IKEA, DOW Chemical รวมถึง การเชื่อมโยง
องค์ความรู้จากสากลและประเทศผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ เข้าเสริมคุณภาพของหลัก
สูตร/workshop ที่เกี่ยวข้องต่อไปภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดหลักสูตร Circular Economy (CE) ของ ENEP ร่วม
กับพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ในปี 2562 เพื่อเป็นหลักสูตรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับการขับเคลื่อนเป้า
หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อไป
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การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ
และความร่วมมือกับต่างประเทศ
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ISSOTL 2018 Bergen Norway
ศาสตร์ด้านการเรียนการสอน (The Scholarship of Teaching and Learning) เป็นความรู้เกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดความรู้ การจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนและสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม ตลอดจนทำให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นภารกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง สหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลกได้พัฒนาศาสตร์ของการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับรัฐ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ ตลอดจนมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อผลักดันศาสตร์ของการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและแพร่
หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวกันของนักวิชาการ 67 คนจากมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเมื่อปี 2547
เพื่อจัดตั้งองค์กรระดับนานาชาติชื่อ International Society for the Scholarship of Teaching and Learning
(ISSOTL) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการพัฒนาศาสตร์ของการเรียนการสอนทั้งในระดับสาขาวิชา
ระหว่างวิชาชีพ และระหว่างระดับการศึกษา สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ กระตุ้นให้เกิด
การบูรณาการข้อค้นพบใหม่ๆ เข้ากับการเรียนการสอนและการทำงานกับชุมชน-สังคม ตลอดจนหนุนเสริม ทบทวน
ให้รางวัล และนำศาสตร์ของการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
สำหรับประเทศไทย แวดวงอุดมศึกษาในขณะนี้ต่างตื่นตัวกับการขับเคลื่อนและการพัฒนาศาสตร์ของการ
เรียนการสอนสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 เพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งสู่ประเทศที่ขับ
เคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based economy) ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยในปี พ.ศ. 2558 สถาบันคลัง
สมองของชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ริเริ่มเป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (SoTL ครั้งที่ 1) และในปีต่อๆ มาก็มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ให้ความ
สนใจเวียนกันเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้นตามลำดับ อาทิ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (SoTL ครั้งที่ 2) สำนักนวัตกรรมการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SoTL ครั้งที่ 3) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (SoTL ครั้งที่ 4) ซึ่งโครงการดัง
กล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในแง่ของการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศาสตร์ของการเรียนกา
รสอนให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนการส
ร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันต่างๆ บัดนี้โครงการดังกล่าวดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น
กว่า 800 คน และมีความต้องการให้จัดโครงการเช่นนี้อีกในปีต่อ ๆ ไป
ระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2561 ได้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 International Society for
the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) Conference ในหัวข้อ “TOWARD A LEARNING
CULTURE” ที่ เมืองออสโลและเมืองแบร์เกน ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งสถาบันคลังสมองของชาติได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดทำโครงการเชิญชวนและนำกลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลา
กรที่สนใจด้านการพัฒนาศาสตร์ของการเรียนการสอน เข้าร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพของการเรียนการสอน คุณภาพ
ของอาจารย์ผู้สอน และคุณภาพของบัณฑิต รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์การ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
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ส่วนที่ 1

การส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์ด้านการเรียนการสอน
เป็นเวลา 3 วัน (22-24 ตุลาคม 2561) กับมหาวิทยาลัยในนอร์เวย์ 2 แห่ง คือ University of Oslo
และUniversity of Bergen
นำอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
1) รศ.ดร บัณฑิต ทิพากร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2) ศ. ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
ผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

ส่วนที่ 2

การเข้าร่วม 2018 International Society for the Scholarship of Teaching and Learning
(ISSOTL) Conference ในหัวข้อ “TOWARD A LEARNING CULTURE” เป็นเวลา 4 วัน (24-27
ตุลาคม 2561) ณ เมืองแบร์เกน ประเทศนอร์เวย์

ผลการดำเนินงาน
การเดินทางครั้งนี้มีผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ ร่วมเดินทางจำนวน 18 คน จาก 6 หน่วยงาน
ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 คน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
6 คน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1 คน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1 คน
สถาบันคลังสมองของชาติ
2
คน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอน
กับมหาวิทยาลัย
กระทรวงศึกษาและวิจัย (Ministry of Education
and Research) จะทำหน้าที่ในดูแลกำกับมหาวิทยาลัย
ในนอร์เวย์ รัฐบาลนอร์เวย์ได้มีการจัดทำสมุดปกขาว
(white paper) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐในด้านต่าง ๆ
โดยมีการรายงานในสมุดปกขาว Meld. St. (white
paper) 7 (2014-2015) เรื่อง แผนการวิจัยและการอุดม
ศึกษาระยะยาว 10 ปี (Long-term plan for research and higher education 2015–2024) โดยรัฐบายจะใช้
แผนระยะยาวนี้เป็นเครื่องมือในการยกระดับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนให้ได้ 1% ของ GDP และเพื่อพัฒนา
ประเทศให้เป็นประเทศมีระบบการวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูงตามคุณลักษณะที่ OECD ได้ชี้ประเด็นไว้ คือ 1) ประเทศ
ที่มีการลงทุนระยะยาวในการเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้ผ่านการพัฒนาทุนมนุษย์และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยและการศึกษา 2) ประเทศที่มีการหนุมเสริมการสร้างความสามารถในการแข่งขันในประเด็นสำคัญๆ ที่
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กระทบกับสังคมส่วนรวม นอกจากนั้น ได้มีการรายงานเรื่องคุณภาพการอุดมศึกษาในสมุดปกขาว Meld. St. 16
(2016–2017) Quality Culture in Higher Education ซึ่งเป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ
ศึกษาที่สามารถในการทำงานได้จริง ผ่านการพัฒนาและการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน
University of Oslo
การสร้างเครือข่ายด้านการเรียนการสอนกับ University of Oslo ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2561 ผู้ประ
สานของทางมหาวิทยาลัยได้จัดโปรแกรมให้คณะที่เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทยได้มีโอกาสพบปะหารือและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ ในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
Museum of Cultural History เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม ที่ใช้กระบวนการวิจัยด้าน
มนุษยวิทยา โบราณคดี เรื่องเล่า เอกสารโบราณ และพิพิธภัณฑ์วิทยาเป็นฐาน และนำเสนอและจัดแสดงต่อ
สาธารณะและวงวิชาการด้วยการสื่อสารการวิจัย (research communication) ในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น การจัดนิ
ทรรศการ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ social media วารสาร ตำรา เป็นต้น
The Humanities and Social Sciences Library ห้องสมุดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นี้
ได้มีการสร้างขึ้นใหม่ในปี 2015-2017 เพื่อสร้างพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ นอกจากนั้น ในห้องสมุดยัง
มีการจัดตั้งศูนย์การเขียนผลงานทางวิชาการ (Academic Writing Center) เพื่อสนับสนุนและสอนนักศึกษา รวมถึง
มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดแสดงผลงานในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น ประชุม นิทรรศการ ภาพยนตร์ เป็นต้น ห้องสมุดนี้ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นการวิ
จัยเป็นฐาน (Research-based education)
LINK – Center for Learning, Innovation & Academic Development ศูนย์นี้สร้างขึ้นเมื่อปี
2017 จากมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยการยุบรวม 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) Academic Development
Unit 2) ICT in Learning และ 3) Section for Research and Mediation Support ซึ่งศูนย์นี้อยู่ภายใต้การดูแล
ของคณะศึกษาศาสตร์
ProTed – Center for Professional Learning in Teacher Education ศูนย์นี้เป็นความร่วมมือ
ระหว่าง University of Oslo (UiO) และ University of Tromso (UiT) สำนักงานของศูนย์นี้ตั้งอยู่ในภาควิชากา
รพัฒนาครูและการวิจัยในโรงเรียน (Department of Teacher Education and School Research (ILS) คณะศึก
ษาศาสตร์ ศูนย์นี้มีหน้าที่ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นฐานในการพัฒ
นาครู 5 ปี ระดับปริญญาโท ต่อมาได้รับการประกาศจาก Norwegian Agency for Quality Assurance in
Education (NOKUT) ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของนอร์เวย์ (Center of Excellence in
Education)
University of Bergen
การสร้างเครือข่ายด้านการเรียนการสอนกับ University of Bergen ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ทางผู้
ประสานของทางมหาวิทยาลัยได้จัดโปรแกรมให้ทางคณะเดินทางเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีกับเจ้าหน้าที่ของ
ห้องสมุด (Academic librarian) ซึ่งทำหน้าที่เป็น educational and research support และเยี่ยมชมการพื้นที่
และสิ่งแวดล้อมในห้องสมุดที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการวิจัยของนักศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก
การเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ISSTOL2018

ในปี 2561 นี้ ISSOTL ร่วมกับ University of Bergen and bioCEED - Centre of Excellence in
Biology Education จัดการประชุมนานาชาติประจำปี 2018 International Society for the Scholarship of
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Teaching and Learning (ISSOTL) Conference ในหัวข้อ “TOWARD A LEARNING CULTURE” จัดขึ้นเป็นครั้ง
ที่ 15 ที่เมืองแบร์เกน ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 24-27
ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรมการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนในมิติต่างๆ
ดังนี้
1. วัฒนธรรมการเรียนรู้ (A culture for learning)
โดยมีการตั้งคำถามว่าเราจะพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด
ความยั่งยืนและมีผลกระทบสูงได้อย่างไร ทั้งภายในวิชาเรียน
หลักสูตร ภาควิชา คณะ และสถาบัน รวมถึงการบูรณาการ
ข้ามวิชา หลักสูตร ภาควิชา คณะ และสถาบัน
2. วัฒนธรรมของผู้เรียน (A culture of
learners) โดยมีการตั้งคำถามว่าเราจะสนับสนุน
และดำเนินการอย่างจริงจังกับการสร้างความสัม
พันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องหลากหลายและซับซ้อน
ได้อย่างไร ภายใต้บรรยาการการเรียนรู้ที่ดี
3. วัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างบูรณาการ
(An inclusive learning culture) โดยมีคำถามว่า
อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเชื่อมโยงการเรียนของ
นักศึกษากับประสบการณ์ทำงานนอกเหนือจาก
การเรียนในห้องเรียน รูปแบบหน้าตามของการ
เรียนและการสอนจะเป็นอย่างไร
4. วัฒนธรรมที่เรียนรู้ได้ (A culture that
learns) มีคำถามสำคัญคือ SoTL เปลี่ยนแปลงไป
ในทางใด และเราสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาการศึกษาขั้นสูงอย่างไร
รูปแบบการประชุมเป็น pre-conference
1 วัน และการประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยการ
เรียนการสอน 2 วันครึ่ง โดยการจัดประชุมในรูป
แบบ pre-conference วันแรกจะมีหัวข้อหลักๆ
ในการประชุม 6 หัวข้อ แบ่งเป็นช่วงเช้า 3 หัวข้อ และช่วงบ่าย 3 หัวข้อ ดังนี้
1. The SoTL Commons: Cultivating a SoTL Culture on Your Campus and Beyond
2. Using self-determination theory (SDT) to inform professional development, understand
why active learning works, and foster the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL)
3. Get started with SOTL
4. Innovative methodological approaches to SOTL
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5. Writing for Publication in SOTL
6. International perspectives on engaging students in SoTL
ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทยส่วนใหญ่เลือกเข้าร่วมหัวข้อที่ 6 ซึ่งเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่การ
ดึงนักศึกษาหรือวิธีการที่แต่ละคนใช้ในการดึงนักศึกษามามีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร หรือการจัดการเรียน
สอน สำหรับการประชุมวิชาการในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 เวลา 2 วันครึ่ง ที่ประชุมได้แบ่งห้องย่อยของการประ
ชุมเป็นหลายกลุ่ม เป็นการนำเสนอประสบการณ์และผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของประเทศต่างๆ ที่ส่ง
ผลงานเข้าร่วมนำเสนอ โดยที่ประชุมได้แบ่งห้องย่อยออกเป็น 13 ห้องย่อย และ มีการนำเสนอผลงานใน 4 รูปแบบ
คือ 1) panel discussions 2) papers 3) concurrent workshops และ 4) posters
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โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่ง
เสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคม
ในประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2”
สืบเนื่องจากสถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งเห็นความสำคัญของบทบาทสถาบันอุดมศึกษาในการส่งเสริมและ
การพัฒนาจิตสาธารณะของนิสิต/นักศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคม
เช่น กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมทั้งการส่งเสริมการทำงานวิชาการเพื่อสังคมในมิติต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนและสังคม โดยการจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการบทบาทมหาวิทยาลัย
กับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครฯ ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้ในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยภายหลัง
โครงการในประเทศเกาหลีใต้ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาระหว่างประ
เทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ในโครงการ Asia Pacific Youth Exchange: APYE เกิดการ MOU ของมหาวิทยาลัย
ไทย 2 แห่งที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ร่วมลงนาม MOU
กับ Hanyang University และ UNDP อันเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดโครงการฯ ที่ผ่านมา ในการนี้เพื่อสร้างการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กระบวนอาสาสมัครกับประเทศอื่น ๆในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดจัดโครงการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวิชาการ“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการ
ทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 12 - 17 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี
ใต้ โดยความร่วมมือกับ Global Volunteering Cooperation in Korea : GVC Korea เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลีใต้ รวม
ทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของทั้งสองประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานอาสา
สมัครในมหาวิทยาลัยร่วมกันต่อไป โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 75, 000 บาท โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
จำนวน 7 ท่าน จาก 5 สถาบันอุดมศึกษา 1 หน่วยงานรัฐ ซึ่งเป็นผู้บริหารตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี รองคณบดี และ เจ้าหน้าที่ สกอ. ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
กลุม่ หน่วยงานรัฐ
รวมจำนวน 1 คน

สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จำนวน 1 คน

กลุม่ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จำนวน 1 คน

รวมจำนวน 5 คน
กลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
รวมจำนวน 1 คน

โดยผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้กระบวนการเชื่อมโยงงานอาสาสมัครเข้ากับกระบวนการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน
(Curriculum) และ นอกห้องเรียน (Extra-Curricular Activities) รวมทั้งการส่งเสริมผ่านการทำงานวิชาการเพื่อ
สังคมในมิติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน การจัดการเรียนการสอนด้วยแนวทาง Service Learning /
Community Service /Socially-Engaged Academics ในการนี้ Hanyang University ยังได้เชิญผู้แทนจากมหา
วิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ MOU ความร่วมภายหลังเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในโครงการฯ ครั้งที่ 1 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความ
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ร่วมมือกับคณะผู้แทนจากประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมจะนำประสบการณ์ครั้งนี้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้เป็น
Service Learning มากขึ้น การแบ่งปันประสบการณ์เชิงระบบบริหารจัดการกับเจ้าหน้าที่คณะ การสร้างความร่วม
มือระหว่างมหาวิทยาลัยของไทย องค์กรอาสาสมัคร และมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ในโครงการ Asia Pacific Youth Exchange: APYE รวมไปถึงการจัดตั้งสมาคมกองกิจการนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา นิสิต/นักศึกษา ของประเทศและระ
หว่างประเทศต่อไป
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การเข้าร่วมประชุม 2018 Engage Conference และ ศึกษาดูงานมหาวิทยา
ลัยในประเทศสก๊อตแลนด์
สถาบันคลังสมองของชาติร่วมกับเครือข่าย Engagement Thailand (EnT) ได้จัดโครงการเข้าร่วมประชุม
2018 Engage Conference และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในประเทศสก๊อตแลนด์ ระหว่างวันที่ 24
พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ที่เมืองเอดินบะระ และ กลาสโกว ประเทศสก๊อตแลนด์ โดยผู้เข้าร่วมการเดินทาง
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน รองผู้อำนวยการ รองคณ
บดี ผู้ช่วยคณบดี รวม 16 คน จากมหาวิทยาลัย 9
แห่ง และหน่วยงาน 1 แห่ง คือ

1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 คน

2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 คน

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

1 คน

4.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1 คน

5.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ 5 คน
โรต

6.

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 2 คน

7.

มหาวิทยาลัยราชภัฎนคร
ปฐม

1 คน

8

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

9.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

1 คน

10 สถาบันคลังสมองของชาติ

1 คน
1 คน
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ซึ่งในจำนวน 16 คนนี้ มี กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ เลขาธิการ และกรรมการในคณะอนุกรรมการวิ
ชาการของเครือข่าย Engagement Thailand ร่วมด้วยจำนวน 6 คน

การประชุม Engage Conference มีจัดขึ้นทุกปี โดย National Co-ordinating Centre for Public
Engagement (NCCPE) ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานกลางในการส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยของประเทศสหราชอาณา
จักรให้มีการทำงานร่วมกับสังคมมากขึ้น โดย NCCPE ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจาก Higher Education Funding
Council for England (HEFCE), Research Councils UK (RCUK) และ Wellcome Trust มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคือปี 2008
เป็นต้นมา ทั้งนี้ University of Bristol และ University of the West of England (UWE) ได้รับคัดเลือกให้บริหารและ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ NCCPE มาตั้งแต่เริ่มต้น ขณะนี้ NCCPE เปิดดำเนินการมาได้ 10 ปีแล้ว จึงมาฉลองครบรอบ 10
ปี ที่เมืองเอดินบะระ ประเทศสก๊อตแลนด์ ซึงเป็นหนึ่งในหกแห่งที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในโครงการ Beacons for
Public Engagement ถือเป็นจุดกำเนิดของ NCCPE ซึ่งเกิดมาพร้อมโครงการ Beacons ปัจจุบันโครงการ Beacons ของ
เอดินบะระ ได้เปลี่ยนมาเป็น Beltane Public Engagement Network ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสี่แห่งในเมืองเอดินบะระเป็นสมา
ชิก คือ University of Edinburgh, Edinburgh Napier University, Heriot Watt University และ Queen Margaret
University ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและดูงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมสำคัญดังต่อไปนี้

1. การเข้าร่วมประชุม 2018 Engage Conference ของ NCCPE
การประชุมนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 และ ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ the Assembly Rooms
และ the Balmoral Hotel ณ เมือง เอดินบะระ ประเทศสก๊อตแลนด์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 350 คน จากประ
เทศอังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา คานาดา อาฟริกาใต้ อินเดีย เกาหลี และประเทศไทย โดยผู้เข้า
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ร่วมประชุมประกอบด้วยบุคคลจากหลายอาชีพและมาจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น นักปฎิบัติงานด้าน public
engagement ในมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา นักแสดง นักเขียน บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เช่น พิพิธ
ภัณฑ์ หอศิลป์ องค์กรการกุศล โรงเรียน สถาบันวิจัย และหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้ theme ขอ
งการประชุมในปีนี้คือ Framing new futures for public engagement โดยเนื้อหาของการประชุมทั้งสองวัน
จะครอบคลุม 3 ประเด็นหลักคือ
• Facing the future : จากการที่ระบบนิเวศของงาน public engagement มีการเปลี่ยน
แปลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในวงกว้าง ดังนั้น หัวข้อที่มี
การนำเสนอและกรณีศึกษาในห้องย่อยจะตอบคำถามหรือกระตุ้นให้ฉุกคิดในประเด็นต่อไปนี้ : เรา
จะปรับตัวให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติได้อย่างไร เราต้องปรับกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สังคมขณะนี้อย่างไร เราพลาดโอกาสอะไรไปบ้างหรือไม่ มีคน/ภาคีอื่นๆ อีกหรือไม่ที่จะมาช่วยพวกเรา
ได้ อนาคตการทำงานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แล้วเราจะไปถึงจุดนั้น
ได้อย่างไร เป็นต้น
• Stories for change : การทำงานเพื่อสังคมใช้เวลาค่อนข้างนานแต่สามารถทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ กรณีศึกษาจะช่วยสะท้อนเรื่องราวว่าเราเดินทางมาจากไหน กำลังจะไปที่ใด รวมทั้ง
ช่วยทำให้เราได้แง่คิด มุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเพื่อการปรับเปลี่ยนทิศทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์ กรณี
ศึกษานี้ จะรวมทั้งกรณีศึกษารายบุคคล รายกลุ่ม และรายละเอียดว่า โครงการต่างๆ ได้สร้างให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน องค์กร และสังคมอย่างไร
• Prospective on practice : ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำงานเพื่อสังคม คือคนและวิธี
ปฎิบัติ/กระบวนการทำงานซึ่งสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ ทั้งนี้ ในการทำงานเพื่อสังคม
นั้นมีวิธีปฏิบัติหลากหลายรูปแบบที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้ว่าวิธีปฏิบัติวิธีใดเป็นวิธีการที่ดีและนำมาซึ่ง
ความสำเร็จ
2. การไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ได้ไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย 3 แห่งในเมืองเอดินบะระและกลาสโกว คือ University of Edinburgh,
Queen Margaret University, University of Strathclyde รวมทั้งบริษัท 1 แห่งคือ Edinburgh Art Festival
ในเมืองเอดินบะระ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.University of Edinburgh
University of Edinburgh เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก มีอายุ 435 ปี (ก่อตั้งปี 1583) มหา
วิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนใน 3 สาขาวิชาหลัก คือ Arts, Humanities & Social Science / Medicine & Vet
Medicine / Science and Engineering โดยมี คณะภายใต้ 3 สาขา รวม 27 คณะ มีนักศึกษาจำนวน 41,312 คน
ซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติรวม 13,280 คน นอกจากนี้ ในจำนวนนักศึกษาทั้งหมดนี้ เป็นนักศึกษาในสาขา
Arts, Humanities & Social Science มากที่สุดคือ 24,201 คน สำหรับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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ในปี 2025 คือ ต้องการเป็น มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนและมี impact ต่อชาวโลกมากขึ้นผ่านนวัตกรรมและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นที่การพัฒนานักศึกษาทุกระดับทั้งในด้านวิชาการและด้านการทำงานร่วมกับชุม
ชนสังคมและหน่วยงานภายนอก การเพิ่มองค์กรนักศึกษาต่างชาติให้มากขึ้น เพิ่มอาจารย์และบุคลากรต่างชาติ เพิ่ม
การเรียนแบบออนไลน์ เน้นการวิจัยเชิงบูรณาการ พัฒนาความร่วมมือกับอุตสาหกรรม ภาคสังคม และภาคีอื่นๆ ทั้ง
ในด้านการวิจัย การถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต
ประเด็ น ที่ ไ ปศึ ก ษาดู ง านที่ University of
Edinburgh มี 3 ประเด็นคือ
• University Strategies/structures และ
Beltane Public Engagement Network
โดย Sarah Anderson, Matt Lawson, Gavin
Donoghue, Stuart Tooley and Eppy
Harries-Pugh
• Community engagement in the
curriculum : the University of Edinburgh
community of practice on experiential
learning โดย Andy Cross and Hannah
Cornish
• Professional development in
community engagement offered by the
University โดย Margaret Petrie and
Vernon Galloway
พัฒนาการงานด้าน Public Engagement ของมหาวิทยาลัย
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา คือปี 2016-18 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการหลายประการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การ
ทำงานร่วมกับสังคม กล่าวคือ ในปี 2016 มหาวิทยาลัยได้รับรองยุทธศาสตร์ University Community
Engagement รวมทั้งได้ทำ Social Impact Pledge เป็นครั้งแรก ต่อมาในปี 2017 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรบุคลา
กรให้เริ่มดำเนินการในโครงการ community engagement รวมทั้งเริ่มตั้งกองทุน Community Grants แก่
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มูลค่า มากกว่า 70,000 ปอนด์ และเริ่มพัฒนาเว็บไซต์ Edinburgh Local เพื่อสื่อสา
รกับชุมชน ท้องถิ่นรอบๆ มหาวิทยาลัย (https://www.ed.ac.uk/local) นอกจากนั้น การทำ Social Impact
Pledges ได้สำเร็จสมบูรณ์ และเริ่มมีการวิเคราะห์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
(Mapping of University activities and partnerships) สำหรับในปีนี้ คือ 2018 ได้มีการจัดทำ Pledges เป็น
ครั้งที่สอง และมีการแต่งตั้งหัวหน้าทางด้านวิชาการ เป็น Director of Edinburgh Futures Institute นอกจากนี้
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ยังมีการสร้างทีมประชาสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นภาย
ในหน่วยงาน Communications and Marketing
อีกด้วย
ข้อคิด/ข้อสังเกต/ความรู้ไหม่ที่ได้รับจากการไปศึก
ษาดูงานที่ University of Edinburgh
1.University of Edinburgh ให้ความสำคัญกับงาน
Public engagement เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง
หน่วยงานและจัดสรรบุคลากรในระดับปริญญาเอก
มาดูแลเพื่อขับเคลื่อนงานด้านนี้ของมหาวิทยาลัย
อย่างเป็นรูปธรรม มีการรับรองยุทธศาสตร์ในการ
หนุนเสริมงาน public engagement with
research เพื่อให้มีการ embed งานด้านนี้เข้าไปใน
วัฒนธรรมและยุทธศาสตร์การทำงานทุกพันธกิจขอ
งมหาวิทยาลัย
2.มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการทำงานที่สร้าง
ผลกระทบกับสังคม (impact for society) เป็นอย่างมาก จนได้กำหนดประเด็นนี้ให้เป็นหนึ่งในสี่ของเป้า
หมายเชิงยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย และในระดับปฏิบัติการ/โครงสร้าง ที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งหน่วย
งานขึ้นมาเรียกว่า Social Responsibility and Sustainability (SRS) เพื่อมาดูแลงานและกิจกรรมต่างๆ
ของทั้งมหาวิทยาลัย รวม 9 ด้าน ซึ่งครอบคลุมทั้งงานด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้าง การลงทุน การบริหารสินทรัพย์ (estates) การบริหารงานบุคคล) การเรียนการสอน และการทำงา
นร่วมกับสังคมทั้งในบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัย และภาคส่วนอื่นๆ
3. มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า Centre for Experiential Learning ขึ้นมาเพื่อดูแล/พัฒนา/เชื่อม
โยงการทำงานร่วมกับสังคมเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้ประโย
ชน์มากที่สุด โดยหน่วยงานนี้ จะทำงานร่วมกับอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา และศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการที่ดีที่
สุดในการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้นักศึกษา
4. มหาวิทยาลัยได้สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเรียกว่า Edinburgh Local (https://www.ed.ac.uk/local) เพื่อเป็น
ช่องทางให้ชุมชนสังคม หน่วยงานภายนอก ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อประสานงา
นพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมได้ รวมทั้งจัดให้มีทีมนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยา
ลัยให้มาดูแลงานด้านนี้โดยตรง
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5. จากการที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในศูนย์กลางของเมืองเก่า ที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีบริการต่างๆ แก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น บริการให้เช่าสถานที่ของมหา
วิทยาลัยในการจัดงานทางสังคม เช่น งานแต่งงาน จัดประชุม หรืองานพบปะสังสรรค์อื่นๆ รวมทั้งร่วมมือกับ
เมืองในการจัด Edinburgh Art Festival อีกด้วย
6. มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลในการเป็นนายจ้างดีเด่น (employer) มีการสร้างสมดุลย์ระหว่างการทำงานและ
ชีวิตครอบครัว เช่น ไม่สามารถเริ่มการประชุมในเวลา 08.30 น ได้ เพราะขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของมหาวิทยา
ลัย เป็นต้น
7. University of Edinburgh ให้ความสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัย ได้จัดให้ผู้อำนวยการที่ดูแลภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และทีมงานของ Edinburgh Global South-East Asia รวม 3 คน คือ
Audrey Kon
(Regional Director for SE Asia), David Weller, Jenny Thacker มาพบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยของ
ไทยเพื่อพูดคุยเรื่องความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การเรียน
การสอน และการวิจัย ทั้งนี้ เขาจะเดินทางมาประเทศไทยในช่วงต้นปีหน้า และมหาวิทยาลัยที่สนใจสามา
รถติดต่อประสานงานเพื่อเจรจาความร่วมมือได้
2.2 Queen Margaret University (QMU)
QMU ก่อตั้งในปี 1875 เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้หญิงในด้านการสร้างอาชีพและเพื่อพัฒนาอาหารการกินแก่
ครอบครัวของชนชั้นแรงงานในยุคนั้น ขณะนี้ QMU มีอายุ 143 ปี และเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ เปิดสอน 2 สา
ขาวิชาหลัก คือ School of Arts, Social Sciences and Management และ School of Health Sciences ซึ่ง
มีคณะรวม 8 คณะ มีนักศึกษารวม 5,047 คน มาจาก 90 ประเทศ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่าระดับ
บัณฑิตศึกษาคือ 73.5% ส่วนบุคลากรนั้น มีอาจารย์ 252 คน และฝ่ายสนับสนุน 236 คน ซึ่งในจำนวนบุคลากรทั้ง
หมดนี้ มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย คือ 64% สาขาวิชาที่โดดเด่นของ QMU มี 3 สาขา คือ Health and rehabilitation,
Creativity and culture และ Sustainable business อัตราการมีงานทำของนักศึกษาปริญญาตรีที่จบจาก QMU
ในปีที่แล้ว คือ 97.1% และ QMU มีรายได้ 39.2 ล้านปอนด์ ส่วนใหญ่มาจาก Scottish Funding Council และจาก
ค่าเล่าเรียนของนักศึกษา
QMU จะมีอายุครบ 150 ปีในปี 2025 ดังนั้น จึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า QM 150 ซึ่งมีเป้า
หมายในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความคิดสร้างสรรค์และมีบทบาทต่อสังคม (University of ideas and
influence) และจะเป็น University without Boarder คือจะทำงานร่วมกับชุมชน สังคม อุตสาหกรรม และภาคี
อื่นๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีแผนในการบูรณาการและรวมชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมขอ
งมหาวิทยาลัยในแต่ละวันด้วย นอกจากนี้ QMU มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการถ่ายทอดความรู้ (knowledge
exchange) และสนับสนุน Entrepreneurialism ส่วนในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์นั้น QMU ได้
แบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วน คือ research and knowledge exchange, student experience และ
internationalisation
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ประเด็นในการศึกษาดูงาน มี 3 ประเด็นคือ QMU and Public Engagement, Strategies and roles of
public engagement with research และ Knowledge Exchange and Entrepreneurship
ข้อคิด/ข้อสังเกต/ความรู้ไหม่ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานที่ QMU
1. QMU เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ที่สร้างความแตกต่างในด้านความเป็นเลิศด้านวิชาการได้อย่างดีเยี่ยม
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูงมาก โดยเฉพาะที่อิงมาจากประวัติศาสตร์การก่อตั้ง นั่นคือ เรื่องอาหารและ
โภชนาการ นอกจากนี้ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรสมาคมวิชาชีพ มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด
กับภาคอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ และ บริษัทที่จะเป็นนายจ้างของนักศึกษาในอนาคต
2. เป้าหมายของ QMU คือ การเป็นมหาวิทยาลัยที่ไร้ขอบเขต ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดยุทธศาสตร์
ตลอดจนพัฒนาระบบและกลไกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการทำงานกับคนภายนอกได้อย่างมีทิศทาง
ทั้งกับคนในท้องถิ่น อุตสาหกรรม และบริษัทต่างๆ จึงส่งผลให้การทำงานกับชุมชน ท้องถิ่น และ ภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอน และการวิจัยของมหา
วิทยาลัย
3. การปรับตัวเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้าน Entrepreneurship ทำให้มหาวิทยาลัยมีระบบ กลไก ที่เอื้อต่อการ
เกิดบริษัทใหม่ๆ ขึ้นมาเป็นอย่างมากถึง 38 บริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มี Business Gateway ในการให้
ความช่วยเหลือบริษัทใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงทีและสอดคล้องกับความต้องการ
4. QMU มีเปิดการเรียนการสอนเพียง 2 คณะ แต่มี Research and Knowledge Exchange Centres ถึง 9
ศูนย์ ทั้งในด้านสุขภาพ อาหาร และ สังคมศาสตร์ แสดงให้เห็นความเข้มแข็งในการวิจัยและความร่วมมือกับ
ภาคีภายนอก
5. ผลจากการประเมินงานวิจัยของ REF 2014 มหาวิทยาลัยนี้ พบว่า 58% ของผลงานวิจัยทั้งหมดของมหา
วิทยาลัยเป็นผลงานที่มีผลกระทบในระดับโลก โดยมีความโดดเด่นในการวิจัยเกี่ยวกับ Speech and
Hearing Sciences (92%), Media and Communication (78%), Global Health and Development
(50%), Allied Health (40%)
2.3. University of Strathclyde
มหาวิทยาลัยนี้ ก่อตั้งในปี 1796 ขณะนี้มีอายุ 222 ปี แผนยุทธศาสตร์ปี 2015-2020 ต้องการเป็น The
Place of Useful Learning มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในใจกลางเมืองกลาสโกว เปิดสอน 4 คณะ คือ Engineering,
Science, Humanities and Social Sciences, และ Strathclyde Business School รวมมี 29 สาขาวิชา เป็น
มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลมากที่สุดคือ 8 รางวัลใน 7 ปี (2011-2017) ทั้งจาก Times Higher Education
Awards / Times Higher Education Leadership and Management Awards (เปรียนเสมือนรางวัล Oscars
ในภาคมหาวิทยาลัย) และยังได้รางวัล 5 STARS จาก QS อีกด้วย นอกจากนี้ ในปี 2018 มหาวิทยาลัยยังได้รับการ
คัดเลือกอยู่ในกลุ่ม Outstanding Estates Strategy ของ Times Higher Education Leadership and
หน้า69
! จาก!106

Management Awards อีกด้วย ในส่วนงาน Public Engagement ในปี 2018 นี้ University of Strathclyde ได้
รับรางวัล Silver Watermark Awards จาก National Co-ordinating Centre for Public Engagement
(NCCPE)
ตัวอย่างรางวัลที่มหาวิทยาลัยเคยได้รับ เช่น 2017 Workplace of the Year, 2017 Outstanding
Strategic Planning Team, 2017 Lifetime Achievement Award, 2016 Business School of the Year,
2014 Knowledge Exchange/Transfer Initiative of the Year / 2013 Entrepreneurial University of the
Year, 2012 University of the Year, 2011 Research Project of the Year, และ 5 STAR QS rated
University ในทั้ง 8 ด้านคือ teaching, employability, research, internationalization, facilities,
Innovation, Inclusiveness, and Specialist
ประเด็นที่ไปศึกษาดูงาน มี 4 ประเด็น คือ Public Engagement at Strathclyde, Adult Education,
Entrepreneurial skills และ Conference and Events
ข้อคิด/ข้อสังเกต/ความรู้ไหม่ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานที่ University of Strathclyde
1. มหาวิทยาลัย Strathclyde เป็น city campus มีอาณาบริเวณกว้างขวางครอบคลุมใจกลางเมืองกลาสโกว มหา
วิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะเป็น The place of useful learning และได้ใช้ความได้เปรียบในด้านสถานที่ตั้ง มากำ
หนดเป็นนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้อย่างชาญฉลาดและทันต่อเหตุการณ์ เช่น การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น การให้บริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์
สิน/สถานที่ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
2. มหาวิทยาลัยสร้างความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยจัดให้มีหลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุโดยร่วมมือกับเครือ
ข่ายที่มีอยู่ ทั้งนี้ หลักสูตรเหล่านี้มีความโดดเด่นและหลากหลายมาก ทั้งหลักสูตรเพื่อการพัฒนาตนเอง การสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้อื่น ตลอดจนหลักสูตรที่ให้ปริญญาสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น
การสร้าง Age-University Academy ขึ้นมา ก็ยิ่งหนุนเสริมให้หลักสูตรและประเด็นเรื่องผู้สูงอายุ มีการวิจัย
พัฒนา ต่อยอด เพื่อสร้างผลกระทบกับสังคมอย่างต่อเนื่อง
3. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับภาคชุมชนสังคม ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เป็น
ผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทำให้
University of Strathclyde ได้รับรางวัลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัยที่มี impact กับสังคม
4. การจัดให้มีอาคาร สถานที่ และบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ มาดูแลและให้บริการด้านสถานที่ประชุมและจัด
งานทางสังคมต่างๆ โดยคิดค่าใช้จ่าย โดยทำร่วมกับเมือง เป็นการดำเนินงานที่ชาญฉลาด โดยยึดเอาบริบทของ
กลาสโกว ซึงเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญและมีธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนชุมชนท้องถิ่นมาเป็นตัวตั้ง เป็นการ
ทำงานเพื่อสังคมอย่างลงตัว ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับชาติ และ นานาชาติ
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5. จากการเข้าไปศึกษาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัยนี้ มีการสำรวจความต้องการและความพึง
พอใจของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ในระดับปริญญาตรีการสำรวจภาค
บังคับดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ แต่ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเอง ซึ่งช่วยให้มหา
วิทยาลัยมีข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ในด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (Public engagement) มหาวิทยาลัย Strathclyde ได้รับรางวัล Silver
Watermark Award ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จาก National Co-ordinating Centre for Public
Engagement แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในการทำงาน วิสัยทัศน์ และขั้นตอนการทำงานที่ยึดเอาชุมชนสังคมเป็น
ตัวตั้งอย่างแท้จริง
3.การเจรจาความร่วมมือกับ National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE)
Paul Manners ผู้อำนวยการ และ Sophie Duncan รองผู้อำนวยการของ NCCPE ได้เปิดโอกาสให้คณะผู้
ร่วมเดินทางทั้ง 16 คนเข้าพบ เพื่อเจรจาความร่วมมือระหว่าง NCCPE ของอังกฤษ กับ Engagement Thailand
(EnT) ของประเทศไทย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น ณ the Balmoral Hotel, Edinburgh
โดยมี ศ. นพ. ดร. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าคณะของไทย รวมทั้ง มี
รศ. ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ รศ. ดร. พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการส
ถาบันคลังสมองของชาติ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าคณะ
สรุปการประชุมเจรจาความร่วมมือ
ศ. นพ. ดร. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ได้นำเสนอภาพรวมของประเทศไทยในเรื่องจำนวนมหาวิทยาลัย ประเภท
ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดและหลักการทำงานของ EnT จำนวนสมาชิก กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตลอดจนการ
ขับเคลื่อนงานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของประเทศไทย ซึ่งมีสองระดับคือ ระดับนโยบายจากภาครัฐ คือ กพอ. มีประ
กาศให้นักวิชาการไทยสามารถใช้ผลงานที่ทำร่วมกับสังคมมาประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการคือ เป็น ผศ
รศ และ ศ ได้ตั้งแต่ปี 2013 และ ระดับผู้ปฎิบัติงาน โดยมีการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือหลายเครือข่าย เช่น EnT
เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนงานมหาวิทยาลัยกับสังคมให้เจริญรุดหน้าไป รวมทั้งได้นำเสนอประเด็นที่ต้องการความร่วมมือ
จาก NCCPE คือ Knowledge exchange (self-assessment and impact evaluation), Professional
development และ การประชุมประจำปีของ EnT ในปี 2019
Sophie Duncan รองผู้อำนวยการของ NCCPE ได้นำเสนอ vision and mission รวมทั้งประวัติการก่อตั้ง
NCCPE และบริการที่ NCCPE จัดให้แก่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ในประเทศสหราชอาณาจักร ได้แก่
Capacity building, Culture and change, Research and Insight, Impact and evaluation
Paul Manners ผู้อำนวยการของ NCCPE ได้นำเสนอแนวคิดในการทำงานร่วมกับประเทศไทย โดยการตั้ง
คำถามว่า ทำไม NCCPE ต้องสร้างความร่วมมือกับ EnT ของประเทศไทยทั้งๆ ที่เขามีงานล้นมือ ทั้งนี้ Paul
Manners ได้ให้กรอบแนวคิด ในการทำงานร่วมกับประเทศไทยซึ่งมี 3 ประเด็น คือ 1) เพื่อการเรียนรู้ของ NCCPE
เอง 2) เพื่อสร้าง Culture change โดยส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกันในด้าน public
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engagement ระหว่างมหาวิทยาลัยของประเทศสหราชอาณาจักร และของประเทศไทย ผ่านโครงการความร่วมมือ
นานาชาติต่างๆ เช่น Newton Fund, GCRF (Global Challenges Research Fund) 3) เพื่อพัฒนาธุรกิจ โด
ยการหารายได้เพื่อความยั่งยืนของ NCCPE เพราะในปัจจุบันนี้ รายได้ของ NCCPE มาจากแหล่งทุน เพียง 40%
ส่วนที่เหลือ มาจากการจัดบริการต่างๆ แก่สมาชิก และดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคีต่างๆ
สรุปผลการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง จนได้ผลสรุปคือ NCCPE ยินดีร่วมมือกับประเทศไทยในกา
รพัฒนางานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่ประชุมเห็นพ้องในขั้นตอน
การทำงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่าง NCCPE กับ EnT ต่อไปนี้
1. ควรพัฒนากรอบการทำงานด้าน engagement ในระดับชาติของประเทศไทยขึ้น โดยความร่วมมือจาก
NCCPE (Adapt framework for National Engagement)
2. ควรพัฒนาบริการต่างๆ ที่จะมอบให้สมาชิกของ EnT ร่วมกัน (Develop Sector Services) เช่น Impact
assessment, Leading engagement, Doing engagement, Knowledge exchange เป็นต้น
3. ส่วนในระดับมหาวิทยาลัย จะยังไม่มีการพัฒนากรอบความร่วมมือ แต่มหาวิทยาลัยสามารถเข้ามาเลือกใช้
บริการต่างๆ ที่ EnT and NCCPE ได้พัฒนาขึ้น
4. EnT ควรเชิญหน่วยงานสนับสนุนทุน เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) สำนักงานคณะกรรม
การการอุดมศึกษา (สกอ) และหน่วยงานด้านนโยบายที่เกี่ยวข้อง มาเข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย
5. หน่วยงานสำหรับการติดต่อประสานงานในเบื้องต้น ในขณะที่ การเป็นสมาคมของ EnT ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
คือ สถาบันคลังสมองของชาติ ในฐานะ เลขาธิการของ EnT
6. NCCPE รับคำเชิญมาประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมปีหน้าเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีของ EnT ใน
เดือนกรกฎาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์จะเป็นเจ้าภาพ โดย NCCPE จะเชิญชวนมหาวิทยาลัยที่สน
ใจมาด้วย ทั้งนี้จะมาเข้าร่วมประชุม และดูงานมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยด้วย
แผนการดำเนินงาน ในระยะแรกนี้ ที่ประชุมได้กำหนดแผนการทำงานดังนี้
1. ประเด็น Newton Fund ที่ประชุมมอบหมายให้ Sophie Duncan และ ดร. นงเยาว์ หาข้อมูลเกี่ยวกับ
Newton Fund เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากแหล่งทุนนี้ เช่น โครงการพัฒนา
บุคลากรของประเทศไทย
2. ประเด็นการศึกษาดูงานที่ประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมปีหน้า ทาง NCCPE จะเชิญชวนนักวิชาการด้าน
Public Engagement Professional ไปเข้าร่วมประชุม และศึกษาดูงานด้าน PE ในประเทศไทยในช่วงที่
มีการประชุมประจำปีของ EnT ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดในระหว่างวันที่ 3-5
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ Sophie Duncan และ ดร นงเยาว์ พัฒนาโปรแกรมและกำ
หนดการเดินทางร่วมกัน
3. การประชุมหารือรอบแรกเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน กำหนดให้มีในเดือนมกราคม 2562 โดยอาจ
ประชุมผ่าน Skype
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4. ต้องมีความก้าวหน้าเรื่องความร่วมมือระหว่าง NCCPE และ EnT อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนกรกฎาคมปี
2562
5. ทางประเทศไทยจะนำเสนอผลจากการประชุมปรึกษาหารือนี้ ให้ประธานและกรรมการอำนวยการของ EnT
ทราบ รวมทั้งจัดเตรียมงานการประชุม EnT ในปี 2019
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การเข้าร่วมสัมมนาประจำปีของเครือข่าย ISCN 2018 และ Gothenburg
academic visit
การจัดสัมมนาประจำปีของเครือข่ายมหาวิทยา
ลัย ชัน้ นำของโลกด้านความยัง่ ยืน (International
Sustainable Campus Network : ISCN) มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเน้นถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการบูรณา
การพันธกิจด้านการศึกษาและการวิจัย ความร่วมมือ
และกระบวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึง
สิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษา โดยการสัมมนา
ISCN2018 เป็นการจัดครัง้ ที่ 12 ณ เมืองสต็อกโฮล์ม ประ
เทศสวีเดน ซึง่ ในปีนี้ KTH Royal Institute of
Technology (KTH) รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน (มหา
วิทยาลัยแห่งนีก้ อ่ ตัง้ ในปี พ.ศ. 2370 และเป็นหนึง่ ในมหาวิทยาลัยด้านเทคนิคและวิศวกรรมชัน้ นำของยุโรป และเป็น
สถาบันวิจยั และการเรียนรูด้ า้ นเทคนิคทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของประเทศสวีเดน) ซึ่งมี slogan การจัดงาน “Sustainable
Development : Action with Propose” ที่เน้นการลงมือทำจริง
การจัดการสัมมนาในครั้งนี้ได้นำแนวทางต่างๆ มาร่วมในการจัดการเนื้อหาของประชุมผ่านรูปแบบการจัด
กระบวนการต่างๆ อาทิ เวทีใหญ่ / กลุ่มย่อย / ConverStations / การจัดแสดง Poster ใน Live-in Lab / VDO
conference / Award Finalists Rapid Round / Campus visit / การตัดสินและมอบรางวัล รวมถึง การถ่ายทอด
สดในบางช่วง โดยมีกำหนดการสัมมนาที่เต็มไปด้วยเนื้อหา
การสัมมนาเน้นการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การประยุกต์ใช้ของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมทัง้
การมีสว่ นร่วมของสมาชิก ISCN ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูร้ ว่ มงานจะได้แบ่งปันความรู้ วัฒนธรรม รูปแบบ และวิธกี ารต่างๆ เพือ่
ก้าวไปสูก่ ารพัฒนาของความยัง่ ยืน อาทิ Technology for Sustainability แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นบริบทต่างๆ ผ่านพันธกิจมหา
วิทยาลัย Teaching & Learning, SDGs Research และ City development and partnership ฯลฯ จากมหาวิทยาลัย
ชัน้ นำจากทัว่ โลกโดยมีวธิ กี ารและรูปแบบทีน่ า่ สนใจ เช่น Virtual Reality (VR) เพือ่ การเรียนการสอนและการวิจยั ทีจ่ ะ
ช่วยพัฒนาคนรุน่ ใหม่และรับฟังความเห็นจากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง / การวิจยั จุดเด่นของมหาวิทยาลัยทัง้ 17 SDGs ซึง่ นอกจาก
จะทำให้ทราบจุดเด่นและศักยภาพทีเ่ ชือ่ มโยงกับ SDGs ของมหาวิทยาลัยแล้วยังช่วยสร้าง ความเข้าใจ การมีสว่ นร่วม
ในแต่ละเป้าหมาย และการต่อยอดงานกับ SDGs เป็นต้น
นอกจากนี้ ในงานสัมมนายังได้เปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมได้มปี ระสบการณ์ตรงกับโครงการเด่นทีป่ ระสบความสำเร็จ
ของ KTH คือ Live-in Lab ซึง่ แต่ละ Lab มีรปู แบบและเป้าประสงค์การทำงานทีแ่ ตกต่างกันไปกระจายอยูท่ วั่ campus
แต่มจี ดุ หมายเดียวกัน คือ การมุง่ สูค่ วามยัง่ ยืน รวมถึงยังเน้นและให้ความสำคัญกับบทบาทของนักศึกษาในการส่งเสริม
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนผ่าน Student Engagement เปิดโอกาสและมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนผ่านโครงการต่างๆ ที่ คิด
นำเสนอ และดำเนินการอย่างสร้างสรรค์โดยเยาวชนเอง
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ในงานสัมมนา ISCN2018 มีการจัดทำและปรับปรุง ISCN Charter เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีการใช้ประ
โยชน์จาก Charter สำหรับการสื่อสารนโยบายของเครือข่าย ISCN ระหว่างผู้บริหารและกรรมการแต่ละสมัยอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร
ประเทศสวีเดน สามารถเรียกได้วา่ เป็นแบบอย่างทีด่ ขี องการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน มีรปู แบบการทำงานร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัย เอกชน และเมือง อย่างสร้างสรรค์ และยังเป็นต้นกำเนิดของรางวัลโนเบล รถยนต์ Volvo ห้างขาย
เฟอร์นเิ จอร์ IKEA และแบรนด์เสือ้ ผ้าดังอย่าง H&M ทีม่ สี าขากระจายอยูท่ วั่ โลก และที่
สำคัญยิง่ คือการศึกษาของประเทศสวีเดนทีม่ คี วามโดดเด่นในหลายสาขาวิชา โดยมีมหา
วิทยาลัย 5 แห่ง จาก 8 แห่งของประเทศติดอันดับ top 200 มหาวิทยาลัยทีด่ ที สี่ ดุ ใน
โลก โดยมีสาขาวิชาโดดเด่น คือ ด้านเทคโนโลยี การออกแบบ และสังคมศาสตร์ ซึง่
ปัจจัยต่างๆ นำมาซึง่ ข้อเสนอจากกลุม่ มหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ยัง่ ยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network (Thailand) - SUN
(Thailand) ให้สถาบันคลังสมองของชาติชว่ ยดำเนินการจัดการศึกษาดูงานในมหาวิทยา
ลัยและหน่วยงานต่างๆ ทีน่ า่ สนใจในประเทศสวีเดนหลังจากแล้วเสร็จจากการสัมมนา
ISCN2018
Gothenburg academic visit
ตามทีส่ ถาบันฯ รับประสานจัด Academic visit ให้กบั สมาชิกเครือข่าย SUN Thailand โดยเข้าขอความร่วม
มือจากสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย และได้รบั คำแนะนำให้ไปดูงานของเมือง Gothenburg ทีม่ คี วามโดดเด่น
ด้าน Sustainable city และมีกลไกการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานกลางในรูปแบบ Triple helix
approach และเป็นเมืองเมืองมหาวิทยาลัยเนือ่ งจากเป็นทีต่ งั้ ของ University of Gothenburg และ Chalmers
University of Technology โดย 2 มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนคณะทีไ่ ม่ซำ้ กัน เกือ้ กูลกัน บูรณาการงานและผสานการ
ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพผ่านหน่วยงานกลางต่างๆ
University of Gothenburg เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของเมือง มีโครงการวิจัยและการศึกษาที่น่า
สนใจสามารถดึงดูดนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาจากทั่วโลก University of Gothenburg ได้รับการรับรองด้านสิ่ง
แวดล้อมและการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้องค์ความรู้และมุมมองใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ส่วนงาน
ด้านการวิจัยนั้นนับว่ามีนวัตกรรมที่โดดเด่นผ่านความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชื่อมโยงบูรณาการงา
นระหว่างกับมหาวิทยาลัยผ่านการศึกษาและสังคม นำโดยนักวิจัยที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยผู้ได้รับ
รางวัลโนเบลที่มีความโดดเด่นอย่างมากในสาขาการแพทย์หรือสรีรวิทยา โดยมีหน่วยงานและคณะต่างๆ ร่วมให้
ข้อมูล ดังนี้
- University of Gothenburg Management ภาพรวมและการบริหารจัดการทัว่ ไป
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- GU Ventures (The Holding Company at
University of Gothenburg) แนวทางและความสำเร็จ
ของบริษทั ภายใต้มหาวิทยาลัย การทำงานร่วม
กับอีกมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ และเมือง
- School of Business, Economics and Law
การหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคตฯ
Chalmers University of Technology
ก่อตั้งขึ้นในปี 1829 โดยการบริจาคทรัพย์สินของนาย
วิลเลียม ชาร์เมอร์ส์ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีองค์ความรู้สะสมใน
ด้านนี้เป็นจำนวนมาก และนับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทางด้านเทคโนโลยีหลา
ยอย่างของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดวิสัยทัศน์ “Chalmers for a sustainable future” เพื่อตอบสนองค
วามจำเป็นในการสร้างความยั่งยืนทางระบบนิเวศน์สังคมและเศรษฐกิจ โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นผู้บุก
เบิก โดยมีเป้าหมายเพื่อจะเป็นต้นแบบชั้นนำระดับโลก มหาวิทยาลัยมีพันธกิจด้านงานวิจัย และการศึกษา โดย
เฉพาะด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การขนส่ง และสถาปัตยกรรม ที่บูรณาการกับแนวทางการพัฒนาเพื่ออนาคตที่
ยั่งยืน โดยได้เข้าเยี่ยมชม
- Chalmers University of Technology Management
- Chalmers Five Star Campus และ The Lindholmen Science Park
ก) แนวปฏิบตั ิ ความสำเร็จ ของโครงการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับนวัตกรรมด้านความยัง่ ยืนทีน่ ำมาใช้ทำงาน
ร่วมกับการพัฒนาเมือง (Energy, Public transportation, etc.)
ข) Live-in Lab ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน และการนำนวัตกรรมต่างๆ
Gothenburg Center for Sustainable Development (GMV) บรรยากาศความร่วมมือของ 2
มหาวิทยาลัยในเมือง Gothenburg ร่วมกันพัฒนาเมืองด้วยจุดแข็งของแต่ละสถาบันผ่านการประสานงานของหน่วยงานก
ลาง ภายใต้ความร่วมมือและการกำกับของ 2 มหาวิทยาลัยและได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
Business Region Göteborg (BRG) A non-profit company, owned by the city of Gothenburg :
City development, Green Gothenburg, Sustainable mobility development, ElectriCity, etc. ในอดีตเมือง
Gothenburg เป็นเมืองท่าและเมืองอุตสาหกรรมทีม่ มี ลพิษสูงมาก ท้องฟ้ามีแต่ควัน แต่ปจั จุบนั สามารถยกระดับเป็น
Green Gothenburg หน่วยงานของเมืองทำงานเชิงรุกและบูรณาการกับทุกภาคส่วน เช่น พัฒนาโกดังร้างเป็น
Science park และ Gothenburg เป็นเมืองแรกทีอ่ อก Green bond นับเป็น Leading sustainable city ของโลก

“ ภาพความสำเร็จด้าน Sustainability ของมหาวิทยาลัยชัน้ นำทัว่ โลกทีม่ าร่วมงาน ISCN2018 และจาก
Academic visit ณ เมือง Gothenburg สามารถนำมาประยุกต์ใช้กบั บริบทประเทศไทย ” ดังนี้

ก) งาน ISCN2018 มีขอ้ มูลวิทยาการและแนวทางการทำงานทีก่ า้ วหน้าของ Leading University ทัว่ โลก ซึง่
สามารถนำมาปรับใช้และประยุกต์ให้เข้ากับบริบทประเทศไทยในหลายรูปแบบ
- ด้านการเรียนการสอน เช่น Living Lab และ VR เพือ่ การเรียนการสอน ทีจ่ ะช่วยสร้างความตระหนักและ
Life style ให้กบั คนรุน่ ใหม่แบบก้าวกระโดด (สามารถทำความร่วมมือผ่านรัฐบาล เปิดมิตงิ าน Education protocol
กับสถานทูตสวีเดนและบริษทั ข้ามชาติทมี่ คี วามเข้มแข็งในเทคโนโลยีดงั กล่าว เพือ่ นำเทคโนโยลีมาเสริมสร้างการเรียนรู้
ด้าน Sustainability ต่อไป)
หน้า76
! จาก!106

- ด้าน Information Platform (ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบ เก็บรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรูแ้ ละแนวปฏิ
บัตทิ ดี่ สี สู่ าธารณะ)
- ด้านการลงมือปฏิบตั ิ (แนวทาง Action for the Goals และการจัดการข้อมูลงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนือ่ ง
จากอุดมศึกษาไทยมีเนือ้ งานด้านนีจ้ ำนวนมาก รวมถึงการวัดผลในกรอบทีเ่ หมาะสมและเป็นไปได้)
ข) เมือง Gothenburg เกิดจากความร่วมใจ-ร่วมมือ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ผ่านการ
วางกติกา กลไก (ระบบการทำงาน) และการตรวจติดตาม อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
▪ กติกา : บรรจุเรือ่ ง Sustainability ในกฎหมายการศึกษาทุกระดับ Education Act / Higher
Education Act
▪ กลไก :
- การทำงานเชือ่ มโยงกับ Platform ระดับสากล อาทิ SDSN และองค์กรต่างๆ เช่น Junior
achievement เป็นต้น
- การทำงานภายในมหาวิทยาลัย ผ่าน Coordinator ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (ทำงานข้ามคณะ พันธกิจ และ
หน่วยงานต่างๆ)
- การทำงานของหน่วยงานกลางทีเ่ ป็น Platform กลาง (เช่น GMV และ BRG เป็นต้น) ซึง่ สามารถบูรณ
าการเชือ่ มโยงการทำงานร่วมกันด้วยหัวข้อทีท่ กุ คนสามารถมีสว่ นร่วม (Focal point) ผ่านโครงการต่างๆ
▪ การตรวจติดตาม
- Internal & External audit ในระดับมหาวิทยาลัย
- การจัดทำ reporting เสนอเมืองและรัฐบาล รวมถึงการวัดผล
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ พบว่ามีการบูรณาการ นโยบาย-กฎหมาย คน และเทคโนโลยี เข้าด้วยกันอย่างมีธร
รมาภิบาล
- การนำเรือ่ ง Sustainability เข้าสูร่ ะบบการศึกษาอย่างจริงจังทุกระดับ ร่วมกับการบังคับใช้กฎหมาย (ประเทศ
สวีเดนเริม่ เมือ่ 38 ปีทผี่ า่ นมา) และการลงมือทำอย่างจริงจัง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้ Gothenburg เป็นเมือง
ชัน้ นำด้าน Green และ Sustainable Development
- พลเมืองของ Gothenburg มีคณ
ุ ภาพและมีความตระหนักเรือ่ ง Sustainability สูง คนรุน่ ใหม่กลายเป็น
Change agent กระตุน้ ให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ (more
sustainable & more innovative) และศักยภาพของผูเ้ รียนรุน่ ใหม่
- วิทยาการในมหาวิทยาลัยทีท่ ำงานร่วมกับ Science park มีความล้ำหน้า และยังคงดึงดูดศักยภาพของนักเรียน
ทุนจากทัว่ โลกไปร่วมศึกษาพัฒนานวัตกรรมทีล่ ำ้ หน้า ร่วมกับบริษทั อย่างจริงจัง นักศึกษาทีจ่ บปริญญาโทมักจะเข้า
ทำงานในบริษทั ทีต่ งั้ ใน Science park และเมือ่ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจะเปลีย่ นสถานะเป็นลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยและบริษทั (เมือง Gothenburg ขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูงด้านต่างๆ จึงเปิดรับผ่านการ
ศึกษาและเชือ่ มโยงถึงการทำงานอย่างต่อเนือ่ งให้กบั เมือง)
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่2
ยุทธศาสตร์ที่2 ใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒ
นาประเทศและสังคม
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นโยบายเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งบุคลากรเชิงนโยบาย
ในสถานการณ์ของแรงกดดันของปัญหาทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ มีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาและปรับกระบวนทัศน์งานวิจัยเชิงนโยบายและรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัยเชิงนโยบาย โดยเฉ
พาะอย่างยิ่งในภาคอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดเป็นนวัตกรรมเชิงความรู้อันนำไปสู่การใช้ประโยชน์ เกิดเป็นผล
กระทบและผลลัพธ์และแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และของประเทศให้
ก้าวไปสู่ระดับที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการสร้างงานวิจัยเชิงนโยบายโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรในประเทศไทย
ทั้งของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง มีการจัดทำการศึกษาเชิง
นโยบายเกษตรค่อนข้างจำกัด อีกทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันการศึกษาที่มีมุมมองเชิงนโยบายก็ตกอยู่
ในภาวะขาดแคลนและไม่พร้อมที่จะให้ข้อเสนอแนะต่อสังคมได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ประเด็นของความสำคัญในกา
รพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย การพัฒนาโจทย์วิจัย การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อก้าวให้ทันกับ
บริบทของประเด็นปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตข้างหน้า จึงมีความจำเป็น และได้
เกิดความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันคลังสมองของชาติ ในการร่วมกัน
ในการดำเนินโครงการจัดตั้ง “สำนักประสานงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโย
บาย” ภายใต้งบประมาณ 5,134,500 บาท ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง 28
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและนโยบายการเกษตรให้แพร่หลายและเอื้อประโยชน์ต่อกา
รนำไปใช้ในการตอบโจทย์ประเด็นปัญหาในมิติต่างๆของประชาคมและของประเทศ ทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่
จะพึงเกิดขึ้นในอนาคต
2. เพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ปัญหาเชิงนโยบายต่างๆด้านเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงผลกระทบอัน
เกิดจากปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ
3. เพื่อสร้างเวทีสาธารณะและเครือข่ายความรู้ให้กับประชาคมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการระดมความคิดเห็น การรับ
ทราบปัญหา และการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริง รวมถึงการสนับสนุนให้มีการนำประเด็นปัญหาที่เกิดกับประชาคม
และภาคการเกษตรของไทย ในอนุภูมิภาคหรือในภูมิภาคต่างๆที่อาจเกี่ยวข้อง แล้วนำมาประมวลต่อยอดขึ้นเป็น
โจทย์วิจัย
4. เพื่อการขยายและเพิ่มความเข้มแข็งเครือข่ายวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเศรษฐศาสตร์เกษตร ให้ขยายตัวเชื่อมโย
งกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค
5. เพื่อการถอดความรู้และการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยให้กับประชาคมกลุ่มต่างๆทั้งภาควิชาการ ภาคประชาชน
และภาคสื่อสารมวลชน เพื่อให้ได้รับข้อความรู้และการเข้าถึงข้อเท็จจริงอย่างเท่าเทียมกัน
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กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน

!
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ผลการดำเนินงาน
1. สถานะการสนับสนุนทุนวิจัย

ช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. ภายใต้การดูแล
และประสานงานของ สำนักประสานงานฯ จำนวน 25 โครงการ พบว่ามีโครงการวิจัยที่ปิดโครงการแล้ว 11
โครงการ อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน จำนวน 14 โครงการ และมีจำนวน 3 โครงการ อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติ
ทุน
เอกสารบางส่วนที่ปิดโครงการแล้ว
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2. จัดพิมพ์เอกสารวิชาการ

ตามที่สำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”
สถาบันคลังสมองของชาติ โดยมี สกว. ให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เฉพาะที่ ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ การพัฒนาโจทย์วิจัยจากปัญหาจำเพาะในพื้นที่ พร้อมๆ กับให้ความสำคัญในกา
รพัฒนาข้อความรู้ด้านวิชาการในงานวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทั้งในเชิงวิชาการและเชิง
พาณิชย์ รวมถึงการสังเคราะห์ข้อความรู้เพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้อง การบริหารจัดการงานวิจัยโดยมุ่งเน้นสู่การสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม จำเป็นจะต้อ
งมีกระบวนการหรือกลไก ในการจัดการเพื่อสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับ
ภาคีเป้าหมายในชุมชนหรือในสังคม เกิดเป็นผลลัพธ์ขึ้นก่อน จึงจะทำให้มีผลกระทบเกิดขึ้นตามมา ดังนั้น
การสร้างความเข้าใจในประเด็นการเชื่อมผลงานวิจัยไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบผ่านการบริหารจัดการงาน
วิจัยให้แก่นักวิจัยและผู้บริหารจัดการงานวิจัยนับว่ามีความจำเป็น โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ได้สนับสนุนทุนจัดพิมพ์เอกสารวิชาการเรื่อง “การจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ: แนวคิด
และกรณีศึกษา” ครั้งที่ 1 จำนวน 1,500 เล่ม เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อนำเสนอประเด็นแนวคิดกา
รบริหารจัดการงานวิจัยโดยมุ่งเน้นสู่การสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากมีหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทางสำนัก
ประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” สถาบันคลังสมอง
ของชาติ จึงได้มีการจัดพิมพ์เอกสารวิชาการครั้งที่ 2 เพิ่มอีกจำนวน 1,500 เล่ม เมื่อเดือนสิงหาคม 2561
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและผู้ที่สนใจที่ทำจดหมายขอมาอย่างต่อเนื่อง
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ผลที่ได้รับโดยสรุป และขั้นตอนการดำเนินงานต่อไป
• เกิดการรวมตัวกันของสถาบันการศึกษารวมถึงบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาที่มีความสนใจด้านเศรษฐ
ศาสตร์การเกษตร เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และธุรกิจการเกษตร ขึ้นเป็นเครือข่ายรวมถึงการเกิดเวทีเรียนรู้
ทำให้การศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรและนโยบายการเกษตรมีความต่อเนื่องทางวิชาการและมีหลักการ
ศึกษาวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ มีการยอมรับ และมีผลกระทบจากการนำไปใช้
• เกิดการบูรณาการในความรู้ในแง่มุมต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจการเกษตรและนโยบาย ตลอดจนการขยายผลไปสู่
การสร้างความชำนาญจำเพาะด้านบุคลากรให้เกิดขึ้นกับสถาบันการศึกษา
• มีเอกสารวิชาการ บทความ จดหมายข่าว หรือเอกสารเผยแพร่ ที่ทันสมัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการ
เกษตรและนโยบายการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การต่อยอดความรู้ และการใช้เป็นเอกสารประกอบ
ในการศึกษาค้นคว้าสำหรับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ และการเผยแพร่ในเวทีวิชาการนานาชาติ
• สร้างความเป็นพลวัตในสาขาวิชาดังกล่าว ให้มีการพัฒนาการในศาสตร์ความรู้และรวมถึงการสร้างนักวิจัยใน
ด้านนโยบายการเกษตรของประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพและความสามารถให้มีความตื่นตัวและแข่งขันได้
ในเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้วยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันคลังสมองของ
ชาติ ในการร่วมกันจัดตั้งสำนักประสานงานชุดโครงการ “การเฝ้ามองนโยบายเกษตรไทย” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2553 เป็นต้นมานั้น จนถึงปัจจุบันได้ขยายความร่วมมือและจัดตั้งเป็น“สำนักประสานงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร
และเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”
สำนักงานดังกล่าวได้สร้างผลสำเร็จทั้งในด้านการพัฒนานักวิจัยด้านนโยบาย การนำผลงานวิจัยที่เกิดจาก
การให้ทุนไปสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ การสร้างเครือข่ายและการเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยรุ่นเยาว์ การเชื่อมต่องา
นวิจัยเชิงนโยบายกับประชาคมนอกประเทศ การถอดความรู้ การจัดเวทีสาธารณะเพื่อการเผยแพร่ความรู้จากงาน
วิจัยให้กับประชาคมกลุ่มต่างๆ ทั้งภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน เพื่อให้ได้รับข้อความรู้และข้อ
เท็จจริงอย่างเท่าเทียมกัน

j
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษา
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การศึกษาระบบการประเมินผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
ปัจจุบนั สังคมไทยย่อหย่อนเรือ่ งคุณธรรม จริยธรรม มีปญ
ั หาคอรัปชัน่ ในทุกภาคส่วนทุกสายวิชาชีพ ทัง้ ภาค
รัฐและภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษาซึง่ เป็นทีค่ าดหวังของสังคมในการหล่อหลอม ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้
เป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถทีจ่ ะนำประเทศให้ผา่ น วิกฤติตา่ ง ๆ เพือ่ ความสุขความเจ
ริญอย่างยัง่ ยืนของประเทศ ก็เช่นเดียวกัน ยังมีปญ
ั หาในเรือ่ งธรรมาภิบาล มีการคอรัปชัน่ มีปญ
ั หาการเมืองในสถาบัน
อุดมศึกษา การผลิตบัณฑิตทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพ เห็นได้จากข่าวทีร่ ฐั บาลใช้ ม.44 ในการปลดผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษา
มีการให้ผทู้ รงคุณวุฒเิ ข้าควบคุมดูแลสถาบันอุดมศึกษา มีการฟ้องร้องต่างๆ อยูใ่ นศาลจำนวนค่อนข้างมาก ดังนัน้ การ
ศึกษาเรือ่ งระบบการประเมินผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษา จะทำให้ทราบว่ากรอบการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา
ในเรือ่ งดังกล่าวตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบันเป็นอย่างไร นำไปปฏิบตั ไิ ด้มา
กน้อยเพียงใด เพือ่ เป็นข้อมูลในการจัดทำนโยบายและมาตรการต่างๆ เพือ่ ลด หรือขจัดปัญหาเรือ่ งธรรมาภิบาลในส
ถาบันอุดมศึกษาต่อไป
โครงการวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเรือ่ งต่าง ๆ ได้แก่ระบบการได้มาซึง่ สภาสถาบัน อธิการบดี และคณบดี
องค์ประกอบของสภาสถาบัน ระบบการประเมินการปฏิบตั งิ านของสภาสถาบัน อธิการบดี และคณบดี รวมทัง้ ปัญหา
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบประเมินสภาสถาบัน อธิการบดี และคณบดี โครงการนีม้ ี รศ.ดร.สมบูรณ์วลั ย์ สัตยารักษ์
วิทย์ เป็นหัวหน้าโครงการ และได้ดำเนินการเสร็จสิน้ แล้ว สถาบันคลังสมองของชาติได้นำเนือ้ หาของผลการศึกษาดัง
กล่าวมาเรียบเรียงสาระสำคัญโดยมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สวุ รรณกุล เป็นผูด้ ำเนินการ และจัด
พิมพ์เป็นเอกสารเย็บเล่ม เพือ่ แจกจ่ายไปยังกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริหารของทุกสถาบัน
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การประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์คดีพิพาทในศาลปกครองของมหา
วิทยาลัย
จากสถานการณ์ในปัจจุบนั ของประเด็นด้านธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มของคดีในศาลปกครองทีท่ วี
ความรุนแรงมากขึน้ ซึง่ จะส่งผลเสียต่อการบริหารมหาวิทยาลัยและภาพลักษณ์ขององค์กรอุดมศึกษา สถาบันคลังสมอง
ของชาติจงึ เล็งเห็นความสำคัญประเด็นนี้ และเป็นภารกิจหลักทีจ่ ะส่งเสริมและสร้างความเข้มแข้งของการของเรียนรูค้ ดี
พิพาททีเ่ กิดขึน้ ในศาลปกครองมาเป็นแนวทางในการป้องกัน เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข้งขึน้ และดำเนินงานมหา
วิทยาลัยบรรลุผลสำเร็จ ดังนัน้ จึงจำเป็นทีจ่ ะต้องจัดให้มี “โครงการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์คดีพพิ าทในศาล
ปกครองของมหาวิทยาลัย” เพือ่ ทราบสถานการณ์ในอดีตตัง้ แต่มคี ดีพพิ าทในศาลปกครอง (2542-ปัจจุบนั ) และเพือ่ เรียน
รูป้ ระเภทของคดีทเี่ กิดขึน้ นำไปสูแ่ นวทางในการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ นำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับ
ปรุง ข้อมูลทีเ่ กิดเนือ้ หาหลักสูตรฯ ได้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยสามารถทำหน้าทีก่ ำกับ
ดูแลมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ของโครงการนีค้ อื เพือ่ ประเมินสถานการณ์คดีพพิ าทในศาลปกครอง คำสัง่ ศาลปกครองสุงสุด ตัง้
แต่ปี 2542 – ปัจจุบนั เพือ่ ค้นหาประเภทของคดีทมี่ แี นวโน้มเกิดมากทีส่ ดุ ในมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบตาม
ประเภทของคดี และวิเคราะห์หาแนวทางในการปฏิบตั โิ ดยจัดตามหมวดหมูค่ ดี เพือ่ เสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาสร้าง
ความเข้มแข็งการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
งานวิจยั นีม้ ี ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิก์ ลุ เป็นหัวหน้าโครงการ และได้ดำเนินการเสร็จสิน้ ลงแล้ว ทางสถาบัน
คลังสมองได้นำเนือ้ หาสาระของการวิจยั ดังกล่าวมาเรียบเรียงใหม่และจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ ซึง่ ได้แจกจ่ายไปยัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง เพือ่ ได้ใช้ประโยชน์ต่ อ่ ไป
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งานวิจัย : โครงการ การพัฒนาระบบกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณา
จารย์ในสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้ตัวชี้วัดเชิงประจักษ์
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในครั้ง
ล่าสุดที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นความยากง่าย
ความเหมาะสม ตลอดจนความเป็นมาตรฐานสากล ในภาพรวม การปรับปรุงดังกล่าวมีเป้าหมายที่ต้องการทำให้
ระบบมีมาตรฐานที่สูงขึ้น พร้อมกับเปิดช่องทางการจัดทำตำแหน่งทางวิชาการให้มีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งดูจะ
มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมวิชาการของประเทศไทย แต่ประเด็นที่ยังคงเป็นปัญหาในระบบ ซึ่งก็คือกระบวน
การและรายละเอียดของขั้นตอนที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งยังคงอยู่ในรูปแบบเดิม (อาทิเช่น การกำหนดสัดส่วนของ
ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง และการเลือกผู้อ่านที่ไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาใหม่ๆที่
เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆ เป็นต้น)
ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกับคุณภาพทาง
วิชาการของบุคลากรอาจารย์เป็นรายบุคคลมีอยู่ในฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การใช้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่เหมาะสมเข้ามามีส่วนในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการจึงน่าจะเป๊นก้าวใหม่ที่สามารถสร้าง
ความมั่นใจต่อระบบดังกล่าวได้
ด้วยเหตุนี้ โครงการ “การพัฒนาระบบกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาโดย
ใช้ตัวชี้วัดเชิงประจักษ์” จึงได้เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามี
ส่วนหลักที่จะให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ของบุคลากรอาจารย์ที่ต้องการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะ
สะท้อนเชิงคุณภาพที่เป็นจริงหากทำขึ้นมาเป็นตัวชี้วัด และทำขึ้นมาเป็นสูตรที่มีน้ำหนักที่เหมาะสม ก็จะทำให้ระบบ
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของประเทศไทย มีความชัดเจน โปร่งใส และสอดคล้องกับคุณภาพของบุคลากร
อาจารย์อย่างแท้จริง
โครงการนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกงามกูล เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งเมื่อทำสำเร็จแล้ว คาดว่าจะสา
มารถทำให้ระบบการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในอุดมศึกษาให้มีความชัดเจน โปร่งใสและสอดคล้อง
กับระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยใช้สูตรคำนวณที่ประกอบด้วยตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ต่าง ๆ ที่สะท้อนคุณ
สมบัติของอาจารย์ที่เหมาะสมต่อการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับต่างๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบ
การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ผลงานวิจัยดังกล่าวคาดว่าน่าจะเสร็จ
สิ้นในปี 2562
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งานวิจัยโครงการ การศึกษาปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหา
วิทยาลัยของไทย
สภามหาวิทยาลัยของไทยแบ่งตามองค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้เป็นสามประเภท คือ 1)
แบบไตรภาคี ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2) แบบผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้
บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ และ 3) แบบสภาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (Lay Board) เป็นสภาที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ บุคลากรจากภายในมีเพียงอธิการบดีและผู้แทนคณาจารย์เท่านั้น
แม้สภามหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยจะมีบทบาทอำนาจหน้าที่มากมาย แต่ในทางปฏิบัติการไร้ประ
สิทธิภาพ ขาดธรรมาภิบาล ทำงานในลักษณะงานประจำมากกว่างานนโยบาย กรรมการส่วนหนึ่งขาดความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการสรรหานายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
จึงมีลักษณะผลประโยชน์เกื้อกูลกัน มีคอรัปชั่น มีปัญหาการเมืองในสภามหาวิทยาลัย มีการฟ้องร้องคดีอยู่ในศาลเป็น
จำนวนมาก สภามหาวิทยาลัยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังข่าวที่รัฐบาลใช้กฎหมายพิเศษมาตรา 44 ในการปลดผู้
บริหารและสภามหาวิทยาลัย เพื่อแก้ไขปัญหามิให้ลุกลามต่อไป โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติและคุณภาพของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้สภามหาวิทยาลัยมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ และคณะ (2561) ได้เสนอให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของสภามหาวิทยาลัย (code of conduct) เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินสภามหาวิทยาลัยด้วย และจาก
การศึกษาของผุสดี เชาว์ไว (2558) เรื่อง การศึกษาสภาพจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเสนอแนะว่า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพึงมีจริยธรรม 3 ส่วน คือได้แก่ จริยธรรมต่อตนเอง จริยธรรมต่อมหาวิทยาลัย และจริย
ธรรมต่อสังคม ทั้งนี้ผู้วิจัยมิได้จำแนกจริยธรรมในแต่ละประเภทของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งโดยทั่วไปประกอ
บด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประ
จำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร ซึ่งจะต้องมีข้อกำหนดประมวลจรรยาบรรณที่แตกต่างกัน
สถาบันคลังสมองของชาติได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการใน
การศึกษาปฏิญญาว่าด้วยปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นข้อกำหนดประมวลจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐ
โดยรวม และกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐประเภทต่างๆ เพื่อใช้เป็นกรอบการออกประกาศหรือข้อบังคับให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ตามปฏิญญาอันจะทำให้สภามหาวิทยาลัยของรัฐมีความเข้ม
แข็งสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและธำรงไว้ซึ่งการพิทักษ์ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย และบรรลุผล
ลัพธ์ที่มุ่งหวังของสภามหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวม งานวิจัยชิ้นนี้คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในปี 2562
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