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สรุปเนื้อหาการประชุม 15 พค 2557 โดย ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

ประชุมวิชาการ “นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก” 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (มทส.) สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) 

และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) ประจ าปี พ.ศ.2557 
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 
มหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี  ได้ปฏิรูปการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีสัมพันธภาพที่
ดียิ่งขึ้นในการท างานกับผู้บริหารระดับสูง ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความ
เข้มแข็งให้กับท้ังสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี รวมถึงเพื่อตอบสนองการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนั้น ยังได้ก าหนดนโยบาย
ให้มีการประชุมระหว่างสภามหาวิทยาลัยร่วมกัน เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
เสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณา
กรอบ/แนวทาง/แผนการด าเนินงานในปีต่อๆ ไป เพื่อให้คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งได้ตรวจสอบและประเมินผล
งาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประเมินผลการด าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยและอธิการบดี และเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเรื่องที่สนใจร่วมกัน 

การประชุมครั้งนี้ ก าหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องต่างๆ ได้แก่ การเทียบระดับการบริหารและการจัดการ
มหาวิทยาลัย (Benchmarking of University Governance) การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) การ
ประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (University Community 
Engagement) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของประเทศสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework (UKPSF) for Quality Teaching and 
Support of Learning) 
 
1. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ือง การเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of 
University Governance) โดย รศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 เป็นผลจากการร่วมกันจัดประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย ประจาปี 2556 เมื่อวันท่ี 16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งได้
มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Universities Through the Looking Glass of Governance” โดย Ms. Adriana Jaramillo ที่
ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่าเครื่องมือนี้เป็นประโยชน์ในประเทศไทย จึงมีมติให้มีการด าเนินการเทียบระดับการบริหารและการ
จัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of University Governance) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ศึกษาวิจัยน า
ร่อง เรื่อง “การเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ซึ่ง
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเครื่องมือ (แบบสอบถาม) และวิธีการเทียบระดับและการจัดการมหาวิทยาลัยของ Marseille Center for 
Mediterranean Integration รวมทั้งได้แปลแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และปรับให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทย เพื่อให้แต่ละมหาวิทยาลัยน าเสนอผลการด าเนินการเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในการประชุมร่วมสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป  
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 การวิจัยโดยวิธีการเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้  “University Governance 
Screening Card” กับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี และสภามหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ด้วยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามที่แปลและแปลงจากต้นฉบับของธนาคารโลก เป็นเครื่องมือการวิจัยและ
ประเมินวิธีการเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัยดังกล่าว เครื่องมือ University Governance Screening 
Card เป็นแบบสอบถามปลายปิด 40 ข้อ จ าแนกตามมิติทั้ง 5 ของการบริหารและจัดการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มิติที่ 1 : 
บริบท พันธกิจ และเป้าหมาย มิติที ่2 : ทิศทางการบริหาร มิติที่ 3 : ความเป็นอิสระ มิติที่ 4 : ความรับผิดชอบ มิติที่ 5 : การ
มีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย จ านวน 65 คน มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 62 คน (ร้อยละ 95.38)  

ผลการศึกษาการรับรู้ตนเอง (Self - Perception) ของแต่ละมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

  

 
 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละมิติ พบว่า มีล าดับค่าคะแนน (Score) ทั้ง 5 มิติ เหมือนกันทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ 
มิติที ่3 ความเป็นอิสระ มีคะแนนสูงสุด รองลงมา คือ มิติที ่4 ความรับผิดชอบ, มิติที ่2 ทิศทางการบริหาร, และมิติที ่1 บริบท 
พันธกิจ และเป้าหมาย ตามล าดับ ส่วนมิติทีม่ีค่าคะแนนน้อยสุด คือ มติทิี ่5 การมีส่วนร่วม  

เมื่อด าเนินการศึกษา ปรับ และใช้เครื่องมือ University Governance Screening Card กับสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะผู้วิจัยเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวเป็น
เครื่องมือท่ีนา่จะใช้ในการขยายผลการวิจัยเพื่อน าผลมาปรับปรุงการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัยได้ โดยเฉพาะในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้  
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2. การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เร่ือง “การประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี”  
 
2.1 ความส าคัญของการประเมินผลการด าเนินงานของอธกิารบดี กระบวนการและขัน้ตอนในการประเมินผล การ
ด าเนินงานของอธกิารบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อรรจน ์บัณฑติย ์(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลยัวลัยลักษณ)์ 

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นต้นมา โดยใช้แนวทางและวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยก าหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีโดยรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อาจเชิญพนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก หรือให้อธิการบดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี ้สัดส่วนการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี โดยก าหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัย สัดส่วนร้อยละ 40 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย สัดส่วนร้อยละ 30 และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สัดส่วนร้อยละ 30 และให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ    มีกระบวนการคือ การท าข้อตกลงร่วมโดยให้อธิการบดีจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดี เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ มีการติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ของอธิการบดีและมหาวิทยาลัย และมีที่มาของการประเมินที่หลากหลายรวมถึง การ
ประเมินตนเองของอธิการบดีด้วย     

จากการใช้วิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ แล้ว
พบว่า ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจและมีข้อมูลที่ส่งกลับมายังส านักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้น ามารวบรวมเพื่อส่งให้
คณะท างานน าไปวิเคราะห์ หาค่าความสัมพันธ์กันในหลายประเด็น ในเชิงสถิติ และเห็นได้ชัดเจนว่าการใช้วิธีการนี้สามารถ
สร้างหลักการและรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีประจ าปีได้ และเนื่องจากผลการ
วิเคราะห์ในเชิงสถิติและการหาค่าจ าแนกจากผลการให้คะแนนในกลุ่มต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อศึกษาข้อมูลและหาความสัมพันธ์เชิงสถิติจากข้อมูลดังกล่าว 

จึงได้พัฒนากระบวนการเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของต าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ โดยรายละเอียดของเกณฑ์การอิงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ซึ่งมีพื้นฐาน
ทางด้านเทคนิคและกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm 
Baldrige National Quality Award : MBNQA) ใช้เป็นต้นแบบ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา แบ่งเป็น 7 หมวด ที่เป็นการ
ประเมินภาพรวมทั้งกระบวนการและเน้นผลลัพธ์ ค านึงตามบริบทการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และปรับให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : 
EdPEx) ตามทีส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด คือ การน าองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  และ
ผลลัพธ์ ดังนั้น การน าแนวทางประเมินนี้ไปใช้เพื่อการประเมินอธิการบดีแต่ละมหาวิทยาลัยย่อมแตกต่างกันไป ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยนั้นๆ ค่าคะแนนที่ให้ในแต่ละข้ออาจจะแตกต่างกันไปตามความจ าเป็นเฉพาะและความต้องการเฉพาะ ที่แต่ละ
แห่งต้องการให้มหาวิทยาลัยของตนเองพัฒนาไปอย่างไร  
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2.2 การประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย: โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล (รองผู้อ านวยการสถาบันคลังสมองของ
ชาติ และผู้อ านวยการสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย) 

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ก าหนดนโยบายให้มีการประเมินสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นกลไกสะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  การถ่ายทอด
นโยบายจากสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ และการจัดการให้มีระบบติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักอย่าง
ครบถ้วน การส่งเสริมและพัฒนาสภามหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายบริหาร 
และเพื่อให้มีข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  

ขอบเขตการประเมิน ประกอบดว้ย (1) มีกรอบหัวเรื่องและประเด็นการประเมิน ได้แก่ เรื่องที่ 1 การปฏิบัติงานตาม
หน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย เรื่องที่ 2 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และ 
เรื่องที่ 3 การปฏิบัติงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย และ (2) การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยสอดคล้องกับหลัก
อัตตาภิบาล 3 ประการ และหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ดังรูป 

  
 

รายงานการประเมิน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-
2554 ส่วนท่ี 2 การน าเสนอระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 
3. การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เร่ือง “การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)”  
 
3.1 การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ของ มทส. โดย อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล (รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
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การด าเนินการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ของ มทส. เริ่มประกาศนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตั้งแต่
เดือนกันยายน 2556 แต่งตั้งอนุกรรมการด าเนินการ และคณะท างาน ด าเนินการระดับหน่วยงาน และลงนามความร่วมมือ 8 
สถาบัน ด าเนินการส ารวจความสุของค์กรด้วย Happinometer มีการจัดอบรมหลักสูตร Routine to Happiness R2H และ 
อบรมนักสร้างสุขของหน่วยงาน 

 
 
 แผนการด าเนินการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ของ มทส. 

 
 
ผลการส ารวจความสุขคร้ังท่ี 1 พบว่า Happy money และ Happy relax มีค่าเฉลีย่น้อยที่สดุ 
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3.2 WU Happy University โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสาร
องค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เริ่มมีโครงการต้นแบบสถานที่น่าอยู่ น่าท างาน (Healthy workplace model มาตั้งแต่ปี 
2548 ต่อมาปี 2549 มีโครงการ Healthy workplace at WU ปี 2551 องค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) และ ปี 
2557 มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) เป้าหมายของโครงการ คือ สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
ประกอบด้วย สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมด ี(โดยใช้ 5 ส) และมีชีวิตชีวา (โดยใช้กิจกรรมสร้างเสริมบรรยากาศในการท างาน
และกิจกรรมสุขภาพ) ภายใต้การสนับสนุนขององค์กร มีการติดต่อสื่อสาร การตรวจ ติดตาม ทบทวน และประเมินผล และ
การมีส่วนร่วมของพนักงานงานในหน่วยงานนั้น มีกระบวนการท างานโดยก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์หรือพันธกิจ และแผน
กิจกรรม เพื่อให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตขึ้นในหน่วยงาน และให้มีการประเมินผลหน่วยงาน โดยศูนย์อนามัยที่ 11 
หรือสาธารณสุขจังหวัด เครื่องมือในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ความสุข 8 ประการ 

 
 
 ผลการด าเนินโครงการ 5 ปีติดต่อกัน พบว่า มีจ านวนหน่วยงานเข้าร่วมเพิ่มขึ้น  จ านวนหน่วยงานที่มีผลการ
ด าเนินงานในระดับดีเด่น (ดีมาก 5 ปีติดต่อกัน) มีจ านวนเพิ่มขึ้นตามล าดับ ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ จะต้องอาศัยการ
สนับสนุนขององค์กร การมีทีมที่ปรึกษา ทีมงานหลัก ความร่วมมือจากแกนน าองค์กร การมีภาคีเครือข่าย และเครื่องมือ KM  
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3.3 การบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy Workplace University) โดย รองศาสตราจารย ์ดร.นันทนา แจ้ง
สุวรรณ์ (อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร)ี 
 แผนการด าเนินงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เริ่มที่การวัดความสุข
ด้วยเครื่องมือ Happinometer เป็น pre-test จากนั้นเริ่มด าเนินโครงการโดยแต่งตั้งนักสร้างสุของค์กร จัดอบรมหลักสูตร 
R2H สร้างกิจกรรมพัฒนาความสุข 8 มิติ แล้ววัดความสุขด้วยเครื่องมือ Happinometer อีกครั้งเป็น post-test รวบรวมไว้ใน
ฐานข้อมูลในภาคีเครือข่าย 8 มหาวิทยาลัย  
 ผลการส ารวจความสุข ช่วงครึ่งปีแรก 2557 มจี านวนกลุ่มตัวอย่าง 394 คน จากท้ังหมด 646 คน คิดเป็นร้อยละ 61 
พบว่า ส่วนใหญ่ Happy heart (71.6) และ Happy soul Z71.5) รองลงมา คือ Happy brain (68.1) และ Happy family 
(67.9) น้อยที่สุด คือ Happy relax (55.2) และโดยภาพรวม อยู่ในระดับ Happy (63.8) 
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4. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (University Community Engagement)” 
 
4.1 พันธกจิสมัพันธ์กับองคก์รชมุชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU community University Engagement 

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อ านาจ อยู่สุข (รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่)  

นายกสภามหาวิทยาลัย น าคณะผู้บริหารไปศึกษาเรียนรู้การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนดอยตุง 3 วัน การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ประกอบด้วย 1.อยู่รอด (เพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้) 2.อยู่อย่างพอเพียง (พัฒนาคน) 3.อยู่อย่างยั่งยืน (ช่วยเขาให้เขาช่วย
ตนเอง) การด าเนินงานของโครงการในเชิงนโยบาย โดยสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร มีหน่วยงานรองรับ คือ ส านักบริการ
วิชาการ (Uniserv) และ มีผู้รับผิดชอบ คือ รองอธิการบดี และคณะกรรมการ (รองคณบดี จากคณะต่างๆ และรอง
ผู้อ านวยการจากสถาบัน/ส านัก) ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย คณะ และส่วนงาน และกลุ่มผู้มีส่วนร่วม ได้แก่ อปท 
ชมรมในชุมชน (เช่น ชุมชนคนรักนิมมาน) หน่วยงาน sponsors (เช่น สถานทูตออสเตรเลีย) และ วัดต่างๆ   ในส่วนของ
สโมสรนักศึกษา เกิดชมรมใหม่ๆ เช่น ชมรมเด็กดี ชมรมเพื่อน ผู้พิการ ชมรมหมอน้อย  กิจกรรมนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนมา
สู่การดูแล ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย มากขึ้น 

ก าหนดกิจกรรม ตาม Hot issues based ได้แก่ ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ ปัญหาคลองแม่ข่า แม่ปิง ปัญหา
การจราจร และปัญหาพื้นที่วัดอุโมงค์ และ ตาม Area based ได้แก่ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอ าเภอพร้าว (พร้าวโมเดล) การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในอ าเภออมก๋อย (อมก๋อยโมเดล) การพัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย - เทศบาลต าบลสุเทพ - เทศบาล
ต าบลช้างเผือก - นิมมานเหมินทร์ - เทศบาลต าบลแม่เหียะ – พืน้ท่ีศรีบัวบาล 

 
4.2 พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (University Community Engagement) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์จินตนา เวชมี (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา) 

มีกระบวนการท างาน ทั้งเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น (1) เชิงพื้นที่ ได้เชิญองค์กรในพื้นที่ ผู้สนใจ และตัวแทนสาขา 
มาร่วมเวทีเสวนา วิเคราะห์สภาวการณ์ และหาแนวทางการแก้ปัญหา ผู้ร่วมเวทีน าผลที่ได้จากการเปิดเวทีไปเข้าแผนงาน 
โครงการขององค์กรที่ตนเองสังกัด (2) เชิงประเด็น คือ สภาวการณ์เด็กและเยาวชน ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาระดมความคิด หา
แนวทางแก้ปัญหา ร่วมกันเขียนโครงการหาแหล่งทุนที่ให้โอกาส ได้แก่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และ ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ไดผ้ลงานท่ีส าคัญ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
กลุ่มภาคกลาง ร่วมมือกับ พมจ. สสจ. สพป. ส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชน ในจังหวัดภาคกลาง ผลการด าเนินการ คือ 
(1) เกิดการขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในจังหวัดบนฐานข้อมูล และกระบวนการมีส่วนร่วม (2) มีแผนงาน
โครงการพัฒนาเด็กในพ้ืนท่ี โดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจ เช่น โครงการบ้านหลังเรียน มีหลักสูตรเพศศึกษา ส าหรับนักเรียนขั้น
พื้นฐาน (3) มีหลักสูตรการสื่อสารเรื่องเพศกับลูก (4) เกิดเครือข่ายคนท างานเชิงประเด็น ได้แก่ เพศศึกษาในพื้นที่และ
ระดับประเทศ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มผ้า กลุ่มกระยาสารท กลุ่มดินสอพอง การท่องเที่ยว) และ งานวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็น
ต้น (5) เกิดการขับเคลื่อนงานในจังหวัดบนฐานความร่วมมือจากหลายกลุ่ม  เช่น วิชาการ ผู้น า/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และ (6) เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างการท างาน  
 
4.3 การด าเนินงานพันธกจิสมัพนัธ ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
โดย อาจารย ์ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีภารกิจ 5 ประการ คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี บริการทางวิชาการ และ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้ง
เป็นสถาบันคู่เคียงสังคม โดยก าหนดนโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์ ดงันี ้ 

 มีประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ท าให้การด าเนินภารกิจทั้ง 5 ประการ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

 องค์กรชุมชนและประเทศได้รับประโยชน์  

 ปรับระบบโครงสร้างใหม ่ก าหนดให้มีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (รองอธิการบด)ี  

 จัดท าแผนกลยุทธ์ในการด าเนินพนัธกิจสัมพันธ์ 
การด าเนินการ มีการพัฒนาระบบ/กลไก/บุคลากรในการขับเคลื่อน ทั้ง Internal engagement, External 

engagement และ International engagement โดย (1) การวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการเดิม แล้วยกระดับจากกิจกรรม
เป็นโครงการน าร่อง ขยายผล และท าให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยชุมชนยังได้รับผลประโยชน์ (2) จัดท าโครงการใหม่ จากการ
วิเคราะห์ปัญหาสังคม/สิ่งแวดล้อม และจากผลงานวิจัย/นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ท าให้เกิด external engagement และ
พัฒนาเป็น social enterprise 

o Internal Engagement  
ระบบรวมบริการประสานภารกิจ ร่วมคิด ร่วมท า ประหยัด ไม่ใช้ทรัพยากรซ้ าซ้อน จัดตั้งคณะกรรมการบริหารฯ 

ของหน่วยงานสนับสนุน มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมคิด ร่วมท า การจัดให้มีการท างานร่วมกันเป็นทีม (คณะท างาน
และคณะกรรมการ) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ และจัดกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ  

o External Engagement  

 การน าภารกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไปด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน  

 Alumni engagement โดย engage ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีงานท าหลังจบ
การศึกษาแล้วเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ให้มี online tracking research การพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง การให้เกียรติยกย่อง
ศิษย์เก่า และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และ มทส.  

 สหกิจศึกษา องค์กรชุมชน: สถานประกอบการ มีองค์ประกอบครบตามนิยามของพันธกิจสัมพันธ์ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเรื่องการด าเนินงานสหกิจศึกษา การพัฒนาอาชีพ การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ การวิจัยด้านสหกิจ
ศึกษา  
 
4.4 พันธกิจสมัพันธ์กับองคก์รชมุชน ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วัลลา ตันตโยทัย คณบดสี านักวิชาพยาบาลศาสตร ์ 
 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2559 ของมหาวิทยาลัย คือ“การวิจัย
และบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง แข่งขันได้ และรองรับการพัฒนาประเทศ” และสภาวการณ์ปัจจุบัน คือ 
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพและความเจ็บป่วย การท างานด้านสุขภาพจึงต้องร่วมมือกับ
ชุมชนและสังคมอย่างแขง็ขัน  
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 ประเด็นที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ได้แก่ การพัฒนาระบบและจัดการสุขภาพชุมชน (ปี 2548-2555) การป้องกันและ
ดูแลรักษาโรคเบาหวาน (ปี 2550-ปัจจุบัน) การส่งเสริมเพศวิถีศึกษารอบด้าน และการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
(เริ่มตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน) ด าเนินการโดยบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ และใช้หลักการ 
University community engagement 4 ประการ คือ Partnership, Mutual benefits, Scholarship และ Social 
impact มีผู้ร่วมคิดร่วมท า คือ มหาวิทยาลัย (ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี) และชุมชน (บุคลากรสาธารณสุข อสม. ผู้ป่วย 
ครอบครัว และชาวบ้านในท้องถิ่น เป็นต้น) มีแหล่งทุนจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก และใช้ KM เป็นเครื่องมือ
สร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการ เครื่องมือ/เทคโนโลยี ระบบการป้องกันและดูแลรักษา และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในส่วนของงานวิจัย (เช่น การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก) จะมุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะของคน
กลุ่มต่างๆ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและให้มีส่วนร่วม มีกาให้ความรู้และฝึกทักษะการท างาน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่พื้นที่อ่ืน มี
การสร้างเครือข่ายคนท างาน ได้รูปแบบการแก้ปัญหาในชุมชน ความรุนแรงของการระบาดลดลง มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ได้
โปรแกรมการค านวณดัชนีลูกน้ าฯ และท าหนังสือวิชาการ 
 การวัด social impact โดยการวัดผลกระทบบางส่วนผ่านกระบวนการวิจัย วัดจากหลักฐานการใช้ประโยชน์ และ
วัดจากจ านวนเงินทุนจากภายนอก มีการก าหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร โดยการสร้าง engagement 
culture ปรับความคิดและการท างานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ให้มุ่งเป้าสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับ
องค์กรและชุมชน สร้างแรงจูงใจ ให้ความส าคัญและคุณค่ากับการท างาน ดา้นนี้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างสมรรถนะ เพิ่มความรู้
และทักษะที่จ าเป็นต่อ การท างานร่วมกับชุมชนแบบการเป็นหุ้นส่วนระยะยาว (long-term partnership) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


