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งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 
The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021 

ระหว่างวันพฤหัสบดีที ่2 – วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 
ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม หรือ University Engagement เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัย

สมัยใหม่ทั่วโลกให้ความส าคัญและมีการด าเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดระบบ

การขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) ในประเทศไทยหลาย

หน่วยงานจึงร่วมกันจัดตั้งเครือข่าย มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมภายใต้ชื่อ Engagement Thailand (EnT) ขึ้นเพ่ือ

ส่งเสริมบทบาทมหาวิทยาลัยในการท างานเพ่ือสังคม และด าเนินการบูรณาการหลักคิด แนวปฏิบัติของพันธกิจ

สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิต การสร้างงาน และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเข้าด้วยกัน อย่างมียุทธศาสตร์และเป็นระบบ โดยใช้

กิจกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมที่ดีของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทั้งในระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเองและระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งกิจกรรม

และความเคลื่อนไหวที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้  ให้

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเสริมสร้างการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก่อตั้งขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูง

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินภารกิจในการ

ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัย ค้นคว้าเพ่ือสร้างสรรค์จรรโลง

ความก้าวหน้าทางวิชาการ และการน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาประเทศ การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้ประเทศไทยพ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น การให้บริการวิชาการแก่

ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและ

ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังด าเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายระดับ โดยการประกาศนโยบาย

การเป็น “สถาบันคู่เคียงสังคม” น าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีที่พัฒนา

โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยน าไปสู่การใช้งานจริง ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าสู่ภาคอุตสาหกรรมไปจนถึง   

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ภาคประชาชน ชุมชน และสังคม อีกทั้งยังปลูกฝังจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับบุคลากร         

ทุกระดับ เพ่ือมุ่งจะเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศและเป็นที่พ่ึงของ

สังคม 

 ซึ่งมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า 

ทันสมัย ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง และเพ่ิมความส าคัญของการด าเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) 

และกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) อันจะเป็นการบรรลุเป้าหมายการเป็นสถาบันเคียงคู่และเป็นที่พ่ึง

ของสังคมอย่างแท้จริง แนวทางการด าเนินงาน คือการสร้างความตระหนัก สร้างแรงบันดาลใจและ              

ปลูกจิตส านึกให้บุคลากร ในการเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างการมี

ส่วนร่วมขององค์กรชุมชน การพัฒนาและจัดท าระบบพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน การพัฒนาบุคลากรด้าน

พันธกิจสัมพันธ์และกิจการเพ่ือสังคม โดยจุดประสงค์หลักของการผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนา

โอกาสทางสังคม เช่น ด้านสุขภาพของประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านการเรียนรู้ ด้านการดูแล

ผู้สูงอายุ ด้านการพัฒนาชุมชน และด้านการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน

พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะเจ้าภาพ 

ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม จัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 

Engagement Thailand ครั้ งที่  7  (The 7 th Engagement Thailand Annual Conference 2021)  เ พ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วน

ร่วมของภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อีกท้ังเป็นการส่งเสริมและ

พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้ในการท าวิจัยร่วมกันเพ่ือพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิง

วิชาการและประเด็นของสังคมให้มากขึ้น รวมถึงสร้าง Engaged Citizens ในมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายถึง             

ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย 
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2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง
ภายใต้ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ 

2.2 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการน าภารกิจของมหาวิทยาลัยไปด าเนินงาน
ด้าน Engagement 

2.3 เพ่ือสร้างความตระหนักปลูกจิตส านึกให้กับบุคลากร ถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย Local Engagement ของมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  

 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

3.1 ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และต่างประเทศ ที่ด าเนินงานด้านวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการรับใช้สังคมตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานไม่หวังผล
ก าไร และภาคีต่างๆ รวม 300 คน 

3.2 ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 200 คน 
 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง
ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ 

4.2 มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการน าภารกิจของมหาวิทยาลัยไปด าเนินงานด้าน 
Engagement 

4.3 นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์และมีคุณค่าสู่สาธารณชน 
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5. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

ช่วงเวลา สมาชิก Engagement Thailand ผู้สนใจทั่วไป 
ช่วงที่ 1 

(17 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2564) 2,500 บาท/ท่าน 3,000 บาท/ท่าน 

ช่วงที่ 2 
(1 - 20 สิงหาคม 2564) 3,000 บาท/ท่าน 4,000 บาท/ท่าน 

หมายเหตุ : ส าหรับสมาชิก Engagement Thailand (ทั้งประเภทองค์กรและประเภทบุคคล)  

• ค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าศึกษาดูงาน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ อาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
5 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ (ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าท่ีพัก และค่าเดินทางไป-กลับ
จากภูมิล าเนาของผู้เข้าร่วมประชุม) 

• ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ http://www.engagementthailand.org 

• ช าระค่าลงทะเบียนโอนเงินผ่านธนาคาร  
ช่วงที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 
ช่วงที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 สิงหาคม 2564 

 
 

 

 

 

6. หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะเป็นเจ้าภาพ และสมาคมพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคม 

ติดต่อสอบถาม : 
ส านักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี   
เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821 (เวลาราชการ) หรือ Line@ : @ASP2020   
E-mail : Ent7sut@g.sut.ac.th 
Website : http://www.engagementthailand.org หรือ http://technopolis.sut.ac.th/ 

 

mailto:Ent7sut@g.sut.ac.th
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7. ก าหนดการและสถานทีจ่ัดกิจกรรม 

วันพฤหัสบดีที่ 2 – วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564 
ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

8. รูปแบบการจัดประชุม 

การประชุมวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วย การปาฐกถาและการบรรยายพิเศษ การสัมมนาวิชาการ 
(Symposium) จาก Keynote Speaker จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและจากต่างประเทศ (โดยน าเสนอใน
รูปแบบ Hybrid Conference: On Sites and On-line)  กิจกรรม Workshop การอภิปรายและน าเสนอ
กรณีศึกษา การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงาน การจัดแสดงผลงานหรือกรณีศึกษา และการศึกษาดูงาน 
 

9. การเปิดรับกรณีศึกษา Engagement (Case Studies) 

ก าหนดการ ช่วงเวลา 
เปิดรับสมัครส่งผลงานวชิาการ (กรณีศึกษา) 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 
ประกาศผลการพิจารณากรณีศึกษา  
ทาง www.engagementthailand.org  และ E-mail ของผู้ส่งผลงาน 

ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม/น าเสนอผลงาน (กรณีศึกษา) 17 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 
ส่งบทความฉบบัสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์ (PROCEEDINGS) ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
การน าเสนอผลงานกรณีศึกษา ณ สุรสัมมนาคาร วันที่ 2-4 กันยายน 2564 
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10.  (ร่าง) ก าหนดการประชุมวิชาการ 
 

(ร่าง) 

ก าหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 
The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021 

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 – วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 
ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564  ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เวลา กิจกรรม 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

09.30 – 09.40 น. Presentation "The Innovation-Engaged Society" 

09.40 – 10.00 น. การแสดงต้อนรับ 

10.00 – 10.10 น. กล่าวรายงาน 

โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ (รองอธิการบดฝี่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ  

      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี) 

10.10 – 10.20 น. กล่าวต้อนรับ  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

10.20 – 10.30 น. กล่าวเปิดงาน  

โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  

      วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวตักรรม) 

10.30 – 10.45 น. พิธีเปิดงาน ถ่ายภาพรวม 

10.45 – 11.30 น. ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “บทบาทของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University 

Engagement) กับการสร้างรากแก้วให้ประเทศ” 

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กระทรวง อว.) 

11.30 – 12.00 น. Presentation น าเสนอความเปน็มาสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกบัสังคม และบรรยายพิเศษ 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรสีอ้าน (นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกบัสังคม  

      Engagement Thailand) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (เยีย่มชมนิทรรศการ) 
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งานประชมุวิชาการระดับชาติ ENGAGEMENT THAILAND ครั้งที่ 7  
INNOVATION – ENGAGED SOCIETY 

เวลา กิจกรรม 

13.00 – 14.15 น. การเสวนาหัวข้อ “U2T ติดอาวุธทางปัญญาจากมหาวิทยาลยัสู่ต าบล กับการพัฒนานักวิจยัทาง

สังคม” 

โดย ผู้แทนจากสถาบนัอุดมศึกษาแม่ข่าย 4 ภูมิภาค  (เครือข่ายอุดมศึกษาระดับ Regional System  

      Integrator :RSI) 

ผู้ด าเนนิรายการโดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ  

14.15 – 14.30 น. รับประทานอาหารวา่ง 

14.30 – 15.15 น. Symposium โดย Keynote Speaker หัวข้อ “To be announced” 

By Paul Manners, Director - Policy จาก NCCPE (National Co - ordinating Centre for  

     Public Engagement) สหราชอาณาจักร 

15.15 – 16.45 น. Plenary sessions หัวข้อ “Innovation for Society” 

โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

16.45 – 17.30 น. Plenary sessions หัวข้อ “การวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-Based Collaborative 

Research for Development ABC research)” 

โดย ดร.กิตติ สัจจาวฒันา  ผู้อ านวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดบัพืน้ที่ (บพท.) 

17.30 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
 

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564  ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เวลา กิจกรรม 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

เยี่ยมชมนิทรรศการ (ตามอัธยาศัย) 

09.30 – 10.30 น. Symposium หัวข้อ “Engaging Community For A Better Future” 

โดย Keynote Speaker : By Prof. Dr. Aileen Tan Shau-Hwai, Executive Director จาก  

      APUCEN (Asia Pacific University Community Engagement Network) ประเทศมาเลเซีย  

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง  

10.45 – 12.00 น. Pitching “Social Innovation” 

จ านวน 4 ทีม (ณ ห้องสุรนารี) 

Sharing and workshop หัวขอ้ “การขอต าแหน่งทาง

วิชาการรับใช้สังคม” (ณ ห้องประชุมย่อย) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (เยีย่มชมนิทรรศการ) 

13.00 – 15.00 น. น าเสนอผลงาน  ณ ห้องประชมุย่อย สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

ห้องย่อยที่ 1  University Engagement by U2T 

ห้องย่อยที่ 2  Community Engagement 
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งานประชมุวิชาการระดับชาติ ENGAGEMENT THAILAND ครั้งที่ 7  
INNOVATION – ENGAGED SOCIETY 

เวลา กิจกรรม 

ห้องย่อยที่ 3  Industrial Engagement 

ห้องย่อยที่ 4  Innovation for Society 

ห้องย่อยที่ 5  Co-operative and Work-Integrated Education (CWIE) 

ห้องย่อยที่ 6  International Engagement (คัดเลือกผลงานไป NCCPE) 

15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารวา่ง (เยี่ยมชมนิทรรศการ) 

15.15 – 18.00 น. เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้สิรินธร มทส. (ส าหรับผู้เข้าร่วมประชมุ) 

17.00 – 18.00 น. ประชุมคณะกรรมการ Engagement Thailand  (ส าหรับคณะกรรมการ EnT) 

18.00 – 21.00 น. ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ (ประกอบด้วย พิธีมอบโลผู่้สนับสนนุ พิธีมอบธงเจ้าภาพปีถัดไป) 

ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 
 

 

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564  ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. คลองไผ่)  

เวลา กิจกรรม 

08.00 น. ออกเดินทางจากที่พัก เพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

09.00 – 12.00 น. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (รับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น.) 

>>> นั่งรถรางเยี่ยมชม อาคารพิพิธภัณฑ์ – ดูงานหยาดป่า การมัดย้อมสีธรรมชาติและพชืให้สพีร้อม

กิจกรรมการทอผ้า – ดูงานชาสมุนไพร – เยี่ยมชมพืน้ที่ศูนย์อนรุักษ์พันธุกรรมพืชฯ (ชมทุง่แกลดิโอลัส/

ทุ่งดอกบัว/แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจร/ทุง่ดอกไม้/นาข้าว ฯลฯ - สัมผัสบรรยากาศวฒันธรรม

ท้องถิ่น ตลาดพื้นเมือง การแสดงพื้นบา้น ชิมอาหารจากชุมชน – ชมวิวล าตะคลอง  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ศูนย์ อพ.สธ.(คลองไผ)่ 

13.00 น. เดินทางกลบัภูมิล าเนาโดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 

 
**สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารต่างๆ ได้ที่ เว็ปไซด์ http://technopolis.sut.ac.th/  หรือ QR CODE 


