
เวทเีรียนรู้และระดมสมอง 
เครือข่ายศึกษาศาสตร์สงัคมเพ่ือการพฒันา 

กระบวนการศึกษาเรียนรู้เพือ่สร้างสุขภาวะชุมชน : 
กรณศึีกษา แลกเปลีย่นประสบการณ์ การระดมสมองประเดน็การวจิยัและพฒันา 

 
วนัองัคารท่ี  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๓   เวลา  ๑๒.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ  หอ้งประชุมคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
๑๒.๐๐  ผูร่้วมเวทีลงทะเบียน รับเอกสาร เดินดูนิทรรศการ และสนทนาทกัทายกนัตามอธัยาศยั    
๑๓.๐๐  นาํเขา้สู่รายการและช้ีแจงวตัถุประสงคข์องเวทีระดมสมอง 
  ดร.วิรัตน์ คาํศรีจนัทร์ 

๑๓.๓๐  ลอ้มวงอภิปราย เสวนา และแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
กระบวนการศึกษาเรียนรู้เพือ่สร้างสุขภาวะชุมชน 
•  ธรรมาภิบาล การป้องกนัและปราบปรามทุจริตคอรัปชัน่ กบัระบบสงัคมเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
•  โครงการพฒันาประชากรศึกษาในชุมชนกบัระบบสงัคมเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
•  โครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาในชุมชนกบัระบบสงัคมเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
•  ส่ือ และเคร่ืองมือเชิงกระบวนการกบัการสร้างศกัยภาพสงัคมเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
•  นวตักรรม เทคโนโลย ีIT  อินเตอร์เน็ต กบัการพฒันาเครือข่ายเพ่ือสร้างสุขภาวะชุมชน 
•  ระเบียบวิธีวิจยัและการพฒันาเชิงวธีิวิทยา 
วทิยากรร่วมอภปิรายนําการเสวนาระดมสมอง : ปลดั อบต.บา้นคลองมหาสวสัด์ิ อาํเภอ 
พทุธมณฑล | ผูแ้ทน ปปช. | รองศาสตราจารย ์ดร.เนาวรัตน์ พลายนอ้ย | ผูช่้วยศาสตราจารย์
วศิน ปล้ืมเจริญ | รองศาสตราจารยว์ราพร ศรีสุพรรณ 

๑๔.๔๕  การระดมสมอง : ประเดน็เชิงยุทธศาสตร์เพือ่พฒันาการวจัิยด้านกระบวนการศึกษาเรียนรู้ 
  ประชากรศึกษา ส่ิงแวดล้อมศึกษา บริหารการศึกษา และการเรียนรู้ทางสังคม 

• นาํเสนอกรอบยทุธศาสตร์การวิจยัชุมชนเชิงพ้ืนท่ีและประเดน็เพ่ือพฒันาเครือข่ายการวิจยั-
วิทยานิพนธ์ 

• อภิปราย แลกเปล่ียนแนวคิด ใหเ้สนอแนะ และนาํเสนอประเดน็ความสนใจ 
๑๕.๓๐  สรุปผลการประชุมระดมสมอง  
๑๖.๐๐  ปิดการประชุม 

ดาํเนินรายการและดูแลกระบวนการ :  

ดร.วรัิตน์ คาํศรีจนัทร์ ดร.ภทัรียา กิจเจริญ ดร.สุมาลี นาคประดา ผูช่้วยศาสตราจารยน์กัรบ ระวงัการณ์ ผูช่้วย
ศาสตราจารยว์ศิน ปล้ืมเจริญ  รองศาสตราจารยน์ฤนนัทน์ สุริยมณี  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อริสรา เลก็สรรเสริญ 



เวทีเรียนรู้และระดมสมองพฒันาเครือข่ายศึกษาศาสตร์บูรณาการสงัคมเพ่ือการพฒันา 
ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 
๑.  ช่ือโครงการ การประชุมระดมสมองพฒันาเครือข่ายศึกษาศาสตร์บูรณาการสงัคมเพ่ือการพฒันา  
                       เร่ือง  กระบวนการศึกษาเรียนรู้เพือ่สร้างสุขภาวะชุมชน : 

                      กรณศึีกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การระดมสมองประเดน็การวจัิยและพฒันา 
 

๒. ผู้รับผดิชอบโครงการและหน่วยงานสนับสนุน  
๒.๑ หน่วยงานผูรั้บผิดชอบโครงการ : ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล  
๒.๒   หน่วยงานสนบัสนุน :  ปปช. : สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ     
๒.๓ ผูรั้บผดิชอบดาํเนินการ : ดร.วรัิตน์ คาํศรีจนัทร์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล             
 

๓. หลกัการและเหตุผล 
 
      คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สาํนกังาน ปปช. มุ่งพฒันาธรรมมาภิบาล
และการบริหารจดัการประสิทธิภาพของภาครัฐ ไดต้ระหนกัถึงการสร้างคนและการพฒันาพลเมืองใหเ้ป็นผูน้าํ
รุ่นใหม่และมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาท่ีย ัง่ยืนในระยะยาว สาํนักงาน ปปช. จึงให้ความสําคญัต่อการพฒันา
เครือข่ายในกลุ่มนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา และขอความร่วมมือมหาวิทยาลยัต่างๆทัว่ประเทศเพ่ือจัด
กิจกรรมให้ความรู้ความเขา้ใจแก่กลุ่มนกัศึกษาเป็นหลกั รวมทั้งขอความร่วมมือมายงัมหาวิทยาลยัมหิดล และ
ทางมหาวิทยาลยัไดม้อบใหภ้าควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นผูด้าํเนินการต่อไป  
 

ในการน้ี ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จึงสนใจท่ีจะจดักิจกรรมดงักล่าวให้
เป็นความร่วมมือเชิงนโยบายกบัสาํนกังาน ปปช. พร้อมทั้งเป็นกิจกรรมวิชาการเพื่อส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพ
การวิจยัและกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาความเป็นผูน้าํทางวิชาการให้แก่นกัศึกษา ตลอดจนส่งเสริม
การพฒันาการทาํวิจยัวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้เช่ือมโยงกบัการพฒันาของสังคมไปดว้ย โดยเฉพาะการ
พฒันาระเบียบวิธีการวิจยัและปฏิบติัการเชิงสงัคม ใหเ้ป็นทั้งการสร้างองคค์วามรู้และพฒันากระบวนการเรียนรู้
ให้กับสังคม ซ่ึงเป็นการพฒันาวิธีวิทยาด้านศึกษาศาสตร์ในเง่ือนไขความจาํเป็นใหม่ๆ รวมทั้งการพฒันา
กระบวนการทางการศึกษาท่ีบูรณาการระหว่างประชากรศึกษา ส่ิงแวดลอ้มศึกษา บริหารการศึกษา การศึกษา



เรียนรู้ทางสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ซ่ึงเป็นการพฒันาความเป็นสาขาศึกษาศาสตร์กบัการ
พฒันาของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และอาจสามารถรวบรวมเป็นขอ้มูลเพื่อ
พฒันาโปรแกรมการศึกษาเรียนรู้อยา่งบูรณาการใหแ้ก่นกัศึกษาผา่นเครือข่ายโครงการวิจยัขนาดเลก็ในลกัษณะ
ต่างๆได้ต่อไป ซ่ึงจะทาํให้ภาควิชาศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัสามารถส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผูน้ ํา
ทางดา้นศึกษาศาสตร์เชิงบูรณาการใหมี้บทบาทต่อการนาํการพฒันาของสงัคมมากยิ่งๆข้ึนต่อไป โดยจะทาํเป็น
เวทีเรียนรู้และระดมสมองเครือข่ายศึกษาศาสตร์สังคมเพ่ือการพฒันา ในหวัขอ้  กระบวนการศึกษาเรียนรู้เพื่อ
สร้างสุขภาวะชุมชน : กรณศึีกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การระดมสมองประเดน็การวจัิยและพฒันา 
  
๔. วตัถุประสงค์ 
 
      ๔.๑   เพ่ือเป็นกิจกรรมวิชาการพฒันาศกัยภาพการวิจยัเชิงปฏิบติัการสงัคมแก่กลุ่มนกัศึกษาบณัฑิตศึกษาใน

ฐานะเป็นเครือข่ายผูน้าํศึกษาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการพฒันาการศึกษาและเพิ่มโอกาสการพฒันาการ
วิจยัของบณัฑิตศึกษาใหมี้ความเช่ือมโยงกบัประเดน็การสร้างสุขภาวะสงัคมมากข้ึน 

      ๔.๒  เพื่อพัฒนาแนวคิดและแนวนโยบายปฏิบัติในการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาใน 
สถาบนัอุดมศึกษา ท่ีสะทอ้นวาระทางสังคมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เขา้สู่
กิจกรรมวิชาการของนกัศึกษาและกิจกรรมพฒันาเครือข่ายผูน้าํศึกษาศาสตร์สงัคมเพ่ือการพฒันา 

      ๔.๒  เพื่อรวบรวมขอ้มูลพฒันากรอบยทุธศาสตร์ แนวนโยบาย และขอ้เสนอเพ่ือพฒันาเป็นชุดโครงการวิจยั
แบบ Mini-Research และ R2R : Ruetine to Research สาํหรับนาํเสนอต่อแหล่งทุนเพ่ือสนบัสนุนกลุ่ม
นักศึกษาในการเรียนรู้เป็นเครือข่ายผูน้ําศึกษาศาสตร์บูรณาการสังคมเพ่ือการพฒันา ผ่านกลุ่ม
ประชาคมทาํวิจยัแบบ Mini-Research ต่อไป 

       ๔.๔  เพ่ือพฒันาเครือข่ายและชุมชนวิชาการในกลุ่มนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา ระดบัปริญาโทและเอก สาขา
ต่างๆในภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อนัไดแ้ก่ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารกีฬา สาขาประชากรศึกษา และส่ิงแวดลอ้มศึกษา 

 
๕.  เป้าหมายผลผลติ 
       ๕.๑   เอกสารรายงานสรุปกิจกรรม  ๑ ช้ิน 
 ๕.๒  เอกสารหรือบทความเชิงสงัเคราะห์และประมวลผลการจดัประชุมระดมสมอง ๑ ช้ิน 
 
๖.  ระยะเวลาดาํเนินการ  วนัองัคาร ท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
 
๗.  สถานทีด่าํเนินการ  หอ้งประชุมคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 



๘. วธีิดาํเนินการ 
 ๘.๑   ประสานงานกบั สาํนกังาน ปปช. เพ่ือหาแนวคิดและหลกัการร่วมกนั 
 ๘.๒  ศึกษาขอ้มูลการจดัเวทีและผลสรุปจากเวทีของมหาวิทยาลยัต่างๆทัว่ประเทศ 
 ๕.๓  รวบรวมขอ้มลู ความสนใจ และขอ้คิดเห็นจากการสนทนากบักลุ่มนกัศึกษา และกลุ่มอาจารย ์ตาม
ความสะดวก เพ่ือพฒันาแนวคิด และคน้หาวตัถุประสงคท่ี์จะสามารถดาํเนินการใหเ้ป็นผลดีต่อการวิจยั การเรียน
การสอน และการพฒันาบทบาททางวิชาการของภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  

๕.๔ ทาบทามคณะทาํงานเร่ิมตน้ วิทยากร และยกร่างกาํหนดการกบัโครงการกิจกรรมเพื่อดาํเนินการ
โดยมหาวิทยาลยัมหิดล 

๕.๕  ขออนุมติัดาํเนินโครงการกิจกรรม 
๕.๖  พฒันาซกัซอ้มทีมดาํเนินการและติดต่อทีมอภิปรายนาํการเสวนาและระดมสมอง 
๕.๗  จดัเตรียมเอกสาร ส่ือ และส่ิงสนบัสนุนท่ีจาํเป็น 
๕.๘ ส่ือสารเผยแพร่โครงการและติดต่อประสานงานกลุ่มนกัศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การกีฬา สาขาประชากรศึกษา และส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
๕.๙   จดักิจกรรมเวทีระดมสมอง 
๕.๑๐ ประเมินผลและสรุปรายงาน 

 
๙.  การประเมินผล  
       ๙.๑   ประเมินผลโดยการสงัเกตอยา่งมีส่วนร่วม ตามกรอบกิจกรรมในกาํหนดการและโครงการ 
 ๙.๒  รวบรวมการสะทอ้นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งมีส่วนร่วมจากท่ีประชุม 
 ๙.๓  การสรุปบทเรียนและสะทอ้นขอ้สงัเกตโดยกลุ่มนกัวิชาการสหสาขา 
 
๑๐.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 ๑๐.๑ ไดแ้นวการพฒันาขอ้เสนอโครงการวิจยับูรณาการสาํหรับพฒันาการเรียนการสอนอยา่งบรูณาการ
ระหว่างสาขาประชากรศึกษา ส่ิงแวดลอ้มศึกษา และการศึกษาเรียนรู้ทางสังคม ซ่ึงเป็นประเด็นการพฒันาท่ี
สาํคญัของประเทศทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและสากล ซ่ึงเป็นเครือข่ายการวิจยัท่ีประกอบดว้ยฌโครงการวิจยัขนาด
เลก็ๆสาํหรับเป็นกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายนกัศึกษาในแนว Research-Based Learning 
 ๑๐.๒  เกิดแนวนโยบายพฒันาความร่วมมือเชิงวิชาการกบัหน่วยงานเชิงนโยบายและกลไกผูใ้ชผ้ลงาน
การวิจยั ระหวา่งมหาวิทยาลยัมหิดล โดยภาควิชาศึกษาศาสตร์ กบัสาํนกังาน ปปช. 
 ๑๐.๓ ก่อเกิดเครือข่ายผูน้ําทางวิชาการรุ่นใหม่จากกลุ่มนักศึกษาสหสาขาด้านศึกษาศาสตร์ ระดับ
ปริญญาโทและเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาประชากรศึกษา ส่ิงแวดลอ้มศึกษา ซ่ึงจะมี
บทบาทในการเป็นผูน้าํการพฒันาดา้นต่างๆต่อไป 



ภาควชิาศึกษาศาสตร์  
คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕/๒๕ ถนนพทุธมณฑล สาย ๔ 
ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ๗๓๑๗๐ 

 
 
ท่ี  ศธ  ๐๕๑๗.๑๒๓ / 
วนัท่ี  ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๓ 
เร่ือง  ขอจดัประชุมระดมสมอง เครือข่ายศึกษาศาสตร์สงัคมเพ่ือการพฒันา 
เรียน  หวัหนา้ภาควิชาศึกษาศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 
  ดว้ยสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานกังาน ปปช.)    
มุ่งพฒันาธรรมมาภิบาลและการบริหารจดัการประสิทธิภาพของภาครัฐ ไดต้ระหนักถึงการสร้างคนและการ
พฒันาพลเมืองให้เป็นผูน้าํรุ่นใหม่และมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาท่ีย ัง่ยืนในระยะยาว  สาํนกังาน ปปช. จึงให้
ความสาํคญัต่อการพฒันาเครือข่ายในกลุ่มนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา และขอความร่วมมือมหาวิทยาลยัต่างๆ
ทั่วประเทศเพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มนักศึกษาเป็นหลัก รวมทั้งขอความร่วมมือมายงั
มหาวิทยาลยัมหิดล และทางมหาวิทยาลยัไดม้อบใหภ้าควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
เป็นผูด้าํเนินการต่อไป 
 
  ในการน้ี ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จึงใคร่ขอจดักิจกรรม
ดงักล่าวให้เป็นความร่วมมือเชิงนโยบายกบัสํานักงาน ปปช. พร้อมทั้งเป็นกิจกรรมวิชาการเพื่อส่งเสริมการ
พฒันาการวิจยัและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความเป็นผูน้าํทางวิชาการให้แก่นักศึกษา ตลอดจน
ส่งเสริมการพฒันาการทาํวิจยัวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาให้เช่ือมโยงกบัการพฒันาของสังคมไปดว้ย โดยจะทาํ
เป็นเวทีเรียนรู้และระดมสมองเครือข่ายศึกษาศาสตร์สังคมเพ่ือการพฒันา ในหวัขอ้  กระบวนการศึกษาเรียนรู้
เพื่อสร้างสุขภาวะชุมชน : กรณีศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การระดมสมองประเด็นการวิจัยและพัฒนา  
ในวนัท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
รายละเอียดและกาํหนดการดงัเอกสารท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ีแลว้  ทั้งน้ี สาํนกังาน ปปช. จะสนบัสนุนงบประมาณ
และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการต่อไป 
 
  จึง เ รียนมาเ พ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติและมอบให้  ดร .วิ รัตน์  คําศรีจันทร์  และคณะ  
เป็นผูป้ระสานงานและดาํเนินการต่อไปดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 
 
 
 
 
        (อาจารยวิ์รัตน์ คาํศรีจนัทร์) 
           ในนามผูป้ระสานงานฯ 


