
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมหรือ University Engagement   เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัย
ทั่วโลกให้ความส าคัญและมีการด าเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดระบบการ
ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) ในประเทศไทย หลายหน่วยงาน
จึงร่วมกันจัดตั้งเครือข่าย มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมภายใต้ชื่อ Engagement Thailand (EnT) ขึ้น เพ่ือส่งเสริม
บทบาทมหาวิทยาลัยในการท างานเพ่ือสังคมและด าเนินการบูรณาการหลักคิด แนวปฏิบัติของพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคมกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  
การสร้างงานและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเข้าด้วยกัน อย่างมียุทธศาสตร์และเป็นระบบ โดยใช้กิจกรรมการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมที่ดีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งใน
ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเองและระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งกิจกรรมและความ
เคลื่อนไหวที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและเสริมสร้างการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ตระหนักถึงความส าคัญของการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม
ตามพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งยกระดับ เพ่ิมพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งในเมืองและชนบท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด "หนึ่งจังหวัดหนึ่ง
มหาวิทยาลัย" เพ่ือน้อมน า "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาแปรสู่
ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคมและชนบทในแต่ละจังหวัด  
ซึ่งเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพ่ือก่อให้เกิดผล
และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเพ่ือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ให้เกิดความเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ 
Engagement Thailand ครั้งที่ 5 ร่วมกับคลังสมองของชาติ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th  
Engagement Thailand Annual Conference ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 เพ่ือแลกเปลี่ยน

การประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand 
Annual Conference: A better way for social impact 

creation and social inequality reduction 
ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 



เรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมภาคี
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะและความรู้ด้านการท างานวิจัยรับใช้สังคมให้มากข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยต่างๆได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการน าภารกิจของมหาวิทยาลัยไป
ด าเนินงานด้าน Engagement  

2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความ
เข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

2.3 เพ่ือพัฒนาอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้และได้ศึกษาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่
ดีด้านการท างานวิจัยรับใช้สังคม/ชุมชนมากขึ้น รวมทั้งสามารถน าไปปรับใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 

 
3. ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

3.1 ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศและต่างประเทศที่ด าเนินงาน
ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการรับใช้สังคมตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่ไม่หวังผลก าไร
และภาคต่างๆ รวม 300 คน 

3.2 ผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ านวน 200 คน 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  

4.2 นักวิจัยรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและความรู้ด้านการท างานวิจัยรับใช้สังคมมาก
ขึ้น 

5. ค่าลงทะเบียน 
ค่าลงทะเบียน  ภายใน 

วันที่ 26 พ.ค. 2561 
ก าหนดลงทะเบียนตั้งแต่ 

วันที่ 27 พ.ค. 2561 
สมาชิก EnT  2,000 บาท/ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 
ผู้สนใจทั่วไป 3,000 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 

*ค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการสัมมนา อาหารว่าง 4 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารเย็น 1 มื้อ  (ไม่รวม ค่าท่ี
พัก และค่าเดินทางไป-กลับ) 
 
 
 



6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement 

Thailand (Ent) ครั้งที่ 5 และสถาบันคลังสมองของชาติ 
ติดต่อสอบถาม  ส านักงานเลขาธิการ Engagement Thailand ปี 2560-2561  

ส่วนกิจการเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ชั้น 6 อาคารส านักงาน
อธิการบดี ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 0-2649-5000 ต่อ 11399,15669   

ผู้ประสานงาน  นางสาวสิริพัฒน์ ชลคีรี เบอร์ 0-2649-5000 ต่อ 15669 มือถือ 06-3838-9883 
 

7. รูปแบบในการประชุม 
การประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วย การปาฐกถาและการบรรยายพิเศษ การ

สัมมนาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน การอภิปรายและน าเสนอกรณีศึกษา การจัด
นิทรรศการและการศึกษาดูงาน 

 
8. การเปิดรับกรณีศึกษา Engagement (Call for Case Studies) 

ก าหนดการ ช่วงเวลา 
8.1 เปิดรับกรณีศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ –  15 พฤษภาคม 2561 
8.2 ประกาศผลการพิจารณากรณีศึกษา 1 มิถุนายน 2561 

 
9. ก าหนดการประชุมสัมมนา  

ก าหนดการ 
ประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference 

11 กรกฎาคม 2561   
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4  

อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
08.00 – 08.45 น.  ลงทะเบียน  
08.45 – 09.00 น. การแสดงต้อนรับ 
09.00 – 09.30 น.   กล่าวต้อนรับ  

โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พิธีเปิดงานสัมมนา 
โดย: ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 
ประธาน Engagement Thailand 



วีดีทัศน์การน าเสนอผลงานมหาวิทยาลัย สมาชิก Engagement  
09.30 – 10.00 น.  “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคมแนวทางใหม่ในการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมอย่างยั่งยืน” 

โดย: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี  
10.00 – 10.30 น.  “แนวคิดมุมมองต่อการจัดการมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมในยุคอุดมศึกษา 4.0”  

โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ    
10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
11.30 – 12.00 น.  “กิจการเพ่ือสังคม แนวทางการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม”  

โดย: คุณมีชัย  วีระไวทยะ 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น.   “ทิศทางของมหาวิทยาลัยกับการเรียนแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน” 

โดย: ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน 
13.30 – 14.00 น. “แนวทางลดความเหลื่อมล้ าโดยแนวคิดกิจการเพื่อสังคม” 

โดย: นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน 
14.00 – 14.30 น. สรุปการประเมินรูปแบบ Engagement  
14.30 – 16.00 น. สัมมนาแบบกลุ่ม (Panel Discussion) 

 Social Impact Creation 

 Social Inequality Reduction 
16.00 – 17.00 น. กิจกรรมเพ่ือสังคม ละครคนตาบอด และการแสดงดนตรีพื้นบ้านจากโพธิวิชชาลัย 
17.00 – 18.30 น. งานเลี้ยงต้อนรับ ห้องรับรอง ชั้น 21 

 
ก าหนดการ 

ประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference 
12 กรกฎาคม 2561   

ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4  
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียน   
09.00 – 10.00 น.   “หลักธรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 

โดย: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
10.00 – 10.30 น.  “บทบาทของมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” 

โดย:  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล 
        อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
       รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ 



       รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       (รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม) 

10.30 – 11.00 น.  “ความท้าทายและความก้าวหน้าในการขอต าแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม” 
โดย:  ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 

11.00 – 12.00 น. “เรียนรู้มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร” 
โดย:  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช 

12.00 – 12.15 น.  มอบธงให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
12.15 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ปาฐกถาพิเศษ โดย: วิทยากร จากประเทศอังกฤษ 
14.00 – 16.00 น.  การอภิปรายและน าเสนอกรณีศึกษา 

       กลุ่มท่ี 1 Social Impact Creation 
       กลุ่มท่ี 2 Social Inequality Reduction 
       (รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม) 

16.00 – 16.30 น. ปิดงานสัมมนาวิชาการ 
โดย: ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 

 

 

 


