รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาและจัดทำรายงาน กลไกการพัฒนาและขยายผล
การปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเติบโต
ของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup)

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการศึกษาและจัดทำรายงาน กลไกการพัฒนาและขยายผลการปรับปรุงหลักสูตร การเรียน
การสอนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน
ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบ และความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
รองรับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ วิเคราะห์หาความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม วิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคและแรงผลักดันที่จะช่วยกระตุ้นให้สถาบันการศึกษาในประเทศไทยเห็นความสำคัญของ
การใช้ความเป็นผู้ประกอบการ และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินโครงการและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรวมถึงแนวทางการส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถสนับสนุนการ
เติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) ของประเทศ
การประเมินโครงการใช้การเก็บข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องและข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์
และประชุมกลุ่มผู้มีส ่ว นเกี่ย วข้องหลัก 24 ท่าน และแบบสอบถามจากผู้เข้าร่ว มอบรม 143 ฉบับ
จากผู้เข้าร่ว ม 675 ที่น ั่งโดยใช้ตัว แบบการประเมิน CIPP Model ร่ว มกับการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ย วข้องประกอบด้ว ย ทฤษฎีการศึกษาและการพัฒ นาผู้ประกอบการ บริบทภายนอกที่ส ่งผลต่อ
การศึกษาและการฝึกอบรมด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ และแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการ โดยนำมาสรุปเป็นตัวแบบการประเมิน หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรองรับ
การศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตาม
บริบทของประเทศไทย
ผลการประเมิ น กิ จ กรรมหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนเพื ่ อ รองรั บ การศึ ก ษาด้ า นความเป็ น
ผู ้ ป ระกอบการด้ านปั จ จัย นำเข้า พบว่า จุ ดแข็ งของโครงการประกอบด้ ว ย 1) นโยบาย ทิ ศ ทางการ
บริหารงาน พันธกิจเป้าหมาย และวัตถุประสงค์การดำเนินของ สอวช. 2) ศั ก ยภ าพในการเช ื ่ อ มโ ยง
เครือข่ายความร่วมมือและกระบวนการทำงานระหว่าง สอวช. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 3) คุณสมบัติ
และความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรม 4) ความรู ้ ค วามเข้ า ใจของผู ้ อ บรมเกี ่ ย วกั บ แนวคิ ด การเป็ น
ผู้ประกอบการ 5) งบประมาณ และ 6) วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ ส่วนจุดอ่อนด้านปัจจัยนำเข้าที่ต้อง
ปรับปรุง ได้แก่ 1) การออกแบบโปรแกรมการอบรม 2) แผนการดำเนินงานและระยะเวลาในการอบรม
และ 3) การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการอบรมและ 4) ระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
โครงการ
ผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการอบรมและผลการประเมิน พบว่า กระบวนการ
อบรมในแต่ละรายวิชาในภาพรวมมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากการที่มหาวิทยาลัยผู้รับผิดช อบในการ
ดำเนินการทุกรายวิชาสามารถดำเนินกิจกรรมได้เสร็จสิ้นตามขอบเขตและกรอบระยะเวลาที่ระบุไว้ใน
สัญญา ในส่วนของวิธีการสอนการอบรม มีทั้งการบรรยาย การทำกิจกรรม การระดมสมอง ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาที่ได้เสนอไว้ อย่างไรก็ตามโครงการมีระยะเวลาในการเตรียมการ
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ค่อนข้างจำก้ดทำให้ผู้จัดการอบรมขาดข้อมูลในการเตรียมการและไม่มีเวลาเพียงพอในการค้นหาความ
ต้องการของผู้เรียน ก่อนการพัฒนากระบวนการอบรมและการพัฒนาคู่มือ รวมถึงการส่งข้อมูลหลักสูตร
การอบรมให้แก่ผู้เรียนเพื่อเตรียมตัวล่วงหน้า และ ขาดการกำหนดรายละเอียดในการพัฒนาคู่มือการจัด
อบรม ผลลัพธ์ที่ต้องการและการประเมินผลในสัญญาทำให้ผู้จัดในแต่ละรายวิชามีรูปแบบของคู่มือและ
วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนในคู่มือที่แตกต่างกัน
ผลการประเมินด้าน ผลลัพธ์ ผลกระทบ และความมีประสิทธิผลของโครงการพบว่าผู้เข้าร่วมการ
อบรมประเมินตนเองว่าได้รับประโยชน์จากการอบรมในแต่ละรายวิชา อยู่ในระดับคะแนน 6.50-10 จาก
คะแนนเต็ม 10 และผลการประเมินตนเองพบว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้หลังการอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญ หลังการอบรมผู้เข้ าอบรมได้มีการนำเอา เอกสารคำสอน กรณีศึกษา เทคนิควิธีการสอนและ
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาและการเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ
อย่างไรก็ตามผลการประเมินพบว่าผู้เข้าอบรมมีอุปสรรคในการนำเอาเนื้อหาของการอบรมไปใช้ในการ
เรียนการสอนได้ยากเนื่องจากเนื้อหาของการอบรมสะท้อนเป็นผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่วัดได้ยาก และใน
ปัจจุบันเนื้อหาที่สอนมีมาก ทำให้เวลาในการสอนไม่พอให้สอดแทรกเนื้อหาอื่น ๆ เข้าไป อาจารย์จึง
มุ่งเน้นการสอนเฉพาะเนื้อหาของวิชาเท่านั้น
ผลความต้องการผู้เข้ารับการอบรม จากแบบสอบถามพบว่าผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 96 ต้องการ
ให้มีการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนในการสร้างด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Train
the trainer) ต่อไป โดยผู้เข้าอบรมมีความคาดหวังที่จะได้ 1) เครื่องมือ หลักการ เทคนิค ไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอน 2) องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการนำไปใช้ได้จริง 3) ความรู้
ทักษะในการพัฒนาการคิดเชิงออกแบบ 4) กรณีศึกษาที่ทันสมัย 5) สร้างเครือข่ายคณาจารย์ 6) สามารถ
แนะนำนักศึกษาที่สนใจเป็นผู้ประกอบการได้อย่างถูกวิธี 7) ต้ อ งการมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในด้ า นที่
เกี ่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ มากขึ ้ น 8) สามารถเสริ ม สร้ า งความเป็ น ผู ้ ป ระกอ บการให้ ก ั บ นั ก ศึ ก ษาได้
9) สามารถสร้างทักษะ สร้างแรงบันดาลใจ และ 10) สามารถสอดแทรกองค์ความรู้เรื่องผู้ประกอบการใน
รายวิชาอื่น ๆ
สรุปผลการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรแยกตามรายวิชาพบว่า
มีการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร รายวิชา บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการดำเนินการ
การพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถสนับสนุนการเติบโตของ
ธุ ร กิ จ นวั ต กรรมรายใหม่ ( Startup) ของประเทศ จากการวิ เ คราะห์ ต ามแนวทางของ EE
(Entrepreneurship Education) และ ET (Entrepreneurship Training) พบว่ า วิ ช าควรจะมี ก าร
ผสมผสานทั้งในส่วนของทฤษฎีและปฏิบัติ (Interactive Lecture with Mini-fieldwork) แม้ว่าบางวิชา
จะมีเนื้อหาทฤษฎีที่ค่อนข้างซับซ้อน ควรมีการนำกรณีศึกษาทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศมาให้ฝึก
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คิดฝึกทำ ในขณะที่บางวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปฏิบัติการเต็มตัว เพื่อทำให้เกิดแรง
บันดาลใจและแนวคิดใหม่ ๆ สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยทั้งนี้ทุกวิชาควรจะเน้นให้มีการ
คิดนอกกรอบ เพื่อทำให้เกิดความแตกต่างของแนวคิดธุรกิจและความยั่งยืนในระยะยาว
คณะวิจัยมีข้อแนะแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถสนับสนุนการเติบโต
ของธุร กิจ นวั ตกรรมรายใหม่ (Startup) ของประเทศ โดยให้มีการวางแผนการอบรมเพื่อสร้างความ
เชื่อมโยงของ 10 รายวิชา และพัฒนาไปสู่การสร้างบุคคลที่มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ และ
ได้น ำเสนอแนวคิดในการออกแบบการพัฒ นาหลักสูตรที่แบ่งเป็นระดับพื้นฐาน (Basic) ระดับกลาง
(Intermediate) และระดับสูง (Advanced) และสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มโมดูลเพื่อการพัฒนาการ
สร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้ประกอบการ การสร้างแนวปฏิบัติเพื่อฝึกตนให้เป็นผู้ประกอบการและ
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจอย่างมีตรรกะ
แนวทางใหม่ขอเสนอให้มีการแบ่งรายวิชาเป็นเมตริ กซ์ 3x3 คือมี 3 ระดับ และ 3 เป้าหมาย
การเรียนรู้ อันได้แก่ ระดับพื้นฐาน (Basic) ระดับกลาง (Intermediate) ระดับสูง (Advanced) และ
เป้าหมายการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) เป้าหมายการเรียนรู้เชิง
ปฏิ บ ั ต ิ (Entrepreneurial Practice) เป้ า หมายการเรีย นรู ้เ ชิ ง ปั ญ ญา (Entrepreneurial Cognition)
โดยเริ่มต้นจากวิชา Entrepreneurship & Innovation ที่เน้นทางด้านจิตวิญญาณขั้นพื้นฐาน และพัฒนา
ไปยัง Design Thinking ที่เป็นการพัฒนาจิตวิญญาณในระดับกลาง และ 24 Hours of Innovation อัน
เป็นการปฏิบัติการในขั้นต้น จากนั้นสามารถต่อยอดไปยัง New Product Development และ Service
Design อั น เป็ น การปฏิ บ ั ต ิ ก ารในระดั บ กลางและระดั บ ก้ า วหน้ า หรื อ จะต่ อ ยอดมาเส้ น ทางของ
Corporate Entrepreneurship และ Social Entrepreneurship ซึ่งเป็นจิ ตวิญ ญาณในระดั บสู ง ก็ ไ ด้
เมื่อผู้เรียนได้พัฒนาจิตวิญญาณและทักษะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถมาเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงปัญญา
ได้ด้วยวิชาทางด้านการบริหารธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ เริ่มต้นจากระดับพื้นฐาน ไประดับกลางและ
ระดั บ สู ง อั น ได้ แ ก่ Entrepreneurial Marketing, Entrepreneurial Finance และ Intellectual
Property โดยการต่อยอดไปยังหลักสูตรในอนาคต ควรเสริมสร้างรายวิช า ที่เกี่ยวข้อ งกับ Socioemotional Skills, General Business Skills แ ล ะ Strategic Planning อ า ท ิ Negotiation Skills,
Leadership, Project Management, Entrepreneurial Organization Behavior, Pitching and
Dealmaking, etc.
การเสนอตัว แบบในการพัฒ นาหลักสูตร Train the trainer ที่มีเนื้อหา 5 โมดูล ย่อย ได้แ ก่
1) Entrepreneur Teaching Skills 2) Entrepreneur Passion 3 ) Entrepreneur Development 4 )
Enterprise Development และ 5) Entrepreneur Competitiveness และเสนอให้ ม ี กา ร ป รั บ
กระบวนการในการอบรมเป็ น 3 ช่ ว งเวลา ได้ แ ก่ ก่ อ นการฝึ ก อบรม ระหว่ า งการฝึ ก อบรม และ
หลังการฝึกอบรม และนำเสนอการเพิ่มกิจกรรมที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการอบรม
ได้แก่ การประเมิน ผู้เรียน (participants) ก่อนกิจกรรมอบรม เพื่อ นำไปสู่การกำหนด ลักษณะของ
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โปรแกรม (program characteristics) การกำหนดเป้ า หมายของโครงการและเป้ า หมายการเรี ย นรู้
(Learning outcome) ของการพัฒนารายวิชาและการจัดการอบรม ที่มีความสอดคล้องกันและมีความ
ชั ด เจน เพื ่ อ นำไปสู ่ ก ารออกแบบหลั ก สู ต รกระบวนการอบรม กิ จ กรรม (Learning activity) และ
การประเมิ น ผลการเรีย นรู ้ (Learning assessment) ที ่ ม ี ค วามสอดคล้อ งและเป็ นไปตามเป้ า หมาย
การเรียนรู้ที่กำหนด หรือเรียกว่า Constructive alignment การเชื่อมโยงการออกแบบระหว่างรายวิชา
และ การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน
นอกเหนือจากทางด้านเนื้อหาที่ได้กล่าวไปแล้ว สำหรับด้านกระบวนการบริหารจัดการ ควรมีการ
บริหารในเฟสก่อนการอบรม เฟสระหว่างการอบรม และเฟสหลังการฝึกอบรม ในช่วงเฟสก่อนการอบรม
ควรมีการประเมินความต้องการด้านฝึกอบรมของผู้เรียน การคัดเลือกผู้เรียน การเตรียมตัวก่อ นเข้าอบรม
และการสร้างภาพรวมให้เห็นการบูรณาการของหลักสูตร ในช่วงระหว่างการอบรมควรเน้นการฝึกปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความเชื่อมั่น โดยมีการสะท้อนกลับและแบ่งปันความคิดที่เกิดภายในห้องเรียน
รวมถึงควรมีช่วงเวลาพักเบรคเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนให้อาจารย์ได้นำไปทดลองใช้ในห้องเรียน ใน
เฟสหลังการอบรม ควรมีการติดตามผลลัพธ์และผลกระทบในระยะยาว รวมถึงการบริหารจัดการความรู้
และเครือข่ายอาจารย์ด้านผู้ประกอบการ
สำหรับโครงการขับเคลื่อนในอนาคต ควรมีการจัดเตรียม งบประมาณ สำหรับระบบฐานข้อมูล
การเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นนิ่ง เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ซ้ำ ๆ จนเชี่ยวชาญและ การเปิดให้มีการปฏิบัติจริง
เป็นโมดูลย่อย ๆ มีการประเมินผลกระทบในระยะยาว การเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในสายวิชาการของ
อาจารย์ และการเสริมสร้างจิตวิญญาณผู้ประกอบการในระดับก่อนอุดมศึกษา เป็นต้น โดยทั้งนี้ปัจจัย
เสี่ยงที่สำคัญ คือ การไม่สามารถประยุกต์ความรู้ในห้องไปใช้ได้จริงเพื่อเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงทางธุรกิจ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านรอบเวลาของปีการศึกษา ด้านโครงสร้างและรายวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญ
ตามที่รัฐบาลมียุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven
Economy) และมี น โยบายสนั บ สนุ น การสร้ า งผู ้ ป ระกอบการเริ ่ ม ต้ น (Startup) โดยมอบหมายให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการสร้างผู้ประกอบการเริ่มต้น และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัย
แห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) และส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรม ให้
สามารถบูรณาการความรู้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ตลาด รวมถึงพัฒนากระบวนการ
สร้างองค์ความรู้ ทักษะและแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ผ่ า นการจั ด การเรี ย นการสอน และการฝึ ก อบรม ดั ง นั ้ น การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รการเป็ น
ผู้ประกอบการจึงเป็นกลไกพื้นฐานที่ส ำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาการสร้างผู้ประกอบการของ
ประเทศ
ในปี 2560 และ ปี 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้จัดทำกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน และเพิ่ม
ศักยภาพของระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย สำหรับ
ให้คำปรึกษาแก่นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้ประกอบการ โดยมีแผนดำเนินงานพัฒนาแนวทางการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้เกิดผลต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้รับ
มอบหมายให้ทำการประเมินผลวิธีการดำเนินการที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร มี
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไร รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องและผู้ได้รับการช่วยเหลือมีความพึง
พอใจและมีข้อเสนอแนะอย่างไร
ผลการศึ ก ษาของโครงการจะนำไปจั ด ทำแนวทางการพั ฒ นาการดำเนิ น งานและขยายผล
การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup)
พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) และการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ของสำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และใช้เป็นข้อมูลสำหรับใน
การวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ สอวช. ในอนาคตให้ส ามารถสนับสนุนการพัฒ นาธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่ (Startup) และการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ได้ตามนโยบายของรัฐบาล
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โครงการศึกษาและจัดทำรายงาน กลไกการพัฒนาและขยายผลการปรับปรุงหลักสูตร การเรียน
การสอนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อประเมินประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบ และความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมหลักสูตร
การเรี ย นการสอนเพื ่ อ รองรั บ การศึ ก ษาด้ า นความเป็ น ผู ้ ป ระกอบการ กั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมว่ า มี
ความเหมาะสมเพียงใด ในการนำไปพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โดยรายวิชาที่
ทำการประเมินมีดังนี้
1) ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship & Innovation)
2) การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
3) การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ (Service Design for Business)
4) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (New Product Design & Development)
5) การตลาดผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Marketing)
6) การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)
7) กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Strategy)
8) ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship)
9) ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (Corporate Entrepreneurship)
10) Innovative Design & 24hr. of Innovation
1.2.2 เพื่อ วิเคราะห์ ห าความต้ องการของผู้ เข้า รั บ การอบรม ในกระบวนการให้ ความรู้ อาทิ
ความเกี่ยวข้องของเนื้อหาของรายวิชากับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ การเลือกและการสร้าง
กรณีศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะการเป็นโคช การพัฒนารายวิชาใหม่หรือหลักสูตร
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนา workshop และการพัฒนาทักษะใน
การดำเนินการ workshop ในห้องเรียน
1.2.3 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแรงผลักดันที่จะช่วยกระตุ้นให้สถาบันการศึกษาในประเทศ
ไทยเห็นความสำคัญของการใช้ความเป็นผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย รวมถึง
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถสนับสนุนการ
เติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) ของประเทศ
1.2.4 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนที่
สามารถสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) ของประเทศ

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 ศึกษา รวบรวม และจัดเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง
1.3.2 ศึกษาและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการจัดอบรม
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1.3.3 ประเมิ น ประโยชน์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ จากการเข้ า รั บ การอบรมของผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการอบรม และ
การนำไปใช้ประโยชน์ที่สามารถสร้างผลกระทบที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายที่ สอวช. ได้
กำหนดไว้
1.3.4 สรุปภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจ ความเห็น และทัศนคติของผู้เข้ารับการอบรมที่มี
ต่อกิจกรรมการอบรม
1.3.5 สรุปปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่ส ามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ใน
ภาคปฏิบัติได้

1.4 วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดังนี้
1.4.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data Analysis)
รวบรวมผลการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมาจากแผนงาน วัตถุประสงค์ รายงานผล
การดำเนินงานและผลการประเมินของการจัดอบรม
1.4.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data Analysis)
การเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อประเมินประสิทธิภาพและผลลัพธ์ผลงานทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ดังนี้
1) การสัมภาษณ์ลึก จำนวน 6 ราย มีรายละเอียดตามตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ทำการสัมภาษณ์ลึก
รายชื่อ
บทบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
1. คุณนัยนา เปลี่ยนผัน
นักวิเคราะห์นโยบาย และคณะทำงานโครงการฯ
2. ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้อำนวยการ การวางแผนนโยบายอุดมศึกษา
3. คุณทิพวรรณ เวชชการัณย์ ผู ้ ด ู แ ลงบประมาณและคณะทำงานในการ
4. ดร.ชาญวิทย์ อุดมศักดิ์กุล ขับเคลื่อนโครงการฯ
5. ดร วัฒนจักร พุ่มวิเศษ
6. คุณพงศ์วราวุฒิ หมื่นยุทธ ผู้ดำเนินโครงการในระยะต้น

ดำเนินการเมื่อ
4 พ.ค.2562
11 มิ.ย. 2562
25 มิ.ย.2562
5 ก.ค. 2562

2) กลุ่มตัวอย่างที่ทำการประชุมกลุ่ม จำนวน 9 ราย มีรายละเอียดตามตารางที่ 1.2
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ตารางที่ 1.2 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยที่รับดำเนินการจัดอบรมในแต่ละรายวิชา
ตำแหน่งและความ
ชื่อนามสกุล
มหาวิทยาลัย
เกี่ยวข้องในโครงการ
1. ผศ.ดร. วรพจน์ อังกสิทธิ์
คณบดีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระจอม
•
พระจอมเกล้าธนบุรี เกล้าธนบุรี
•
2. ผศ.ดร. กนกพร กังวาลสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริการ
•
วิชาการ และ
•
คณะทำงานจัดอบรม
3. อาจารย์พงศ์วราวุฒิ หมื่นยุทธ คณะทำงานจัดอบรม มหาวิทยาลัยสุรนารี
•
•
4. ผศ.ดร. กุศล พิมาพันธ์ศรี
คณะทำงานจัดอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
•
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
5. ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล
คณะทำงานจัดอบรม มหาวิทยาลัยหอการค้า
•
ไทย
6. ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย
คณะทำงานจัดอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ •
7. ผศ.ดร.บุศกร วัชรศรีโรจน์
คณะทำงานจัดอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
•
หารศาสตร์
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วิชาที่ดำเนินการ

วันที่สัมภาษณ์

การเป็นผู้ประกอบการ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
การประกอบการเพื่อสังคม
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

7 มิ.ย. 2562

กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
การออกแบบบริการเพื่อธุรกิจ
การแข่งขันนวัตกรรม 24 ชั่วโมง

5 ก.ค. 2562

การเงินสำหรับผู้ประกอบการ

24 ก.ค. 2562

การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ

26 ส.ค.2562
29 ส.ค.2562

12 ก.ค. 2562

3) รายชื่อผู้เข้าอบรมที่ทำการประชุมกลุ่มมีรายละเอียด จำนวน 16 ราย ตามตารางที่ 1.3

6. รศ.ดร.ขวัญเนตร สมบัติสมภพ
7. รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ
8. ดร.นำพล ม่วงอวยพร
9. คุณรวีวรรณ วรรณจันทร์
10. ผ.ศ.สุภาวดี ขุนทองจันทร์
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✓ ✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓

✓
✓
✓
✓ ✓
✓
✓

การ
องค์
Design &
10.Innovative
24hr. of Innovation

✓

ญญา
ทางปั
การ
8.การออกแบบการบริ
บธุรกินจผู้ประกอบการของ
สำหรั
9.ความเป็

6.การเงินสำหรับผู้ประกอบการ
้ประกอบการ
ผู7.กลยุ
ทธ์ในการบริหารทรัพย์สิน

2. รศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์
3. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์
4. พันตรี ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง
5. คุณสรศักย์ ชัยสถาผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ
ไทย (ธสน.) (ขณะอบรมเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
มหาวิทยาลัยหอการค้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.การออกแบบและพัฒนา
ตภัณฑ์ ้ประกอบการ
ผลิ
5.การตลาดผู

1. ผศ.ดร.กุศล พิมาพันธุ์ศรี

สังกัด

3.ผู้ประกอบการทางสังคม

รายชื่อเข้าอบรมประชุมกลุ่ม

1.ความเป็นผู้ประกอบการและ
ตกรรม
นวั
ดเชิงออกแบบ
2.การคิ

ตารางที่ 1.3 กลุ่มตัวอย่างที่ทำการประชุมกลุ่ม อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม

✓
✓
✓

✓

✓

✓ ✓

11. ผ.ศ.ดร. สุชาติ ไตรภพสกุล
12. รศ. ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย
13. ผศ.ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์
14. ผศ.ดรขจีพร วงศ์ปรีดี
15. ผศ.ดร.ยุพิน สรรพคุณ
16. คุณธีรยา ธีรนาคนาท

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ม.ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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การ
องค์
Design &
10.Innovative
24hr. of Innovation

ญญา
ทางปั
การ
8.การออกแบบการบริ
บธุรกินจผู้ประกอบการของ
สำหรั
9.ความเป็

6.การเงินสำหรับผู้ประกอบการ
้ประกอบการ
ผู7.กลยุ
ทธ์ในการบริหารทรัพย์สิน

4.การออกแบบและพัฒนา
ตภัณฑ์ ้ประกอบการ
ผลิ
5.การตลาดผู

สังกัด

3.ผู้ประกอบการทางสังคม

1.ความเป็นผู้ประกอบการและ
ตกรรม
นวั
ดเชิงออกแบบ
2.การคิ

รายชื่อเข้าอบรมประชุมกลุ่ม

✓
✓
✓ ✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓ ✓
✓

✓
✓

4) จำนวนผู้อบรมที่ส่งแบบสอบถามตามรายวิชา มีรายละเอียดตามตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 จำนวนผู้อบรมที่ส่งแบบสอบถามในแต่ละรายวิชา
จำนวน
วิชา
ผู้เข้าร่วม
1. วิชาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
80
(Entrepreneurship & Innovation)
2. การคิดเชิงออกแบบ
84
(Design Thinking)
3. ผู้ประกอบการทางสังคม
62
(Social Entrepreneurship)
4. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
79
(New Product Design & Development)
5. การตลาดผู้ประกอบการ
75
(Entrepreneurial Marketing)
6. การเงินสำหรับผู้ประกอบการ
60
(Entrepreneurial Finance)
7. กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
85
(Intellectual Property Strategy)
8. การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ
70
(Service Design for Business)
9. ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ
n/a
(Corporate Entrepreneurship)
10. Innovative Design & 24hr. of Innovation
80
รวม
675
หมายเหตุ รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมมีรายละเอียดใน ภาคผนวก ง

จำนวนผู้ตอบ
อัตราการ
แบบสอบถาม ตอบกลับ (%)
47

58.75

36

42.86

11

17.74

12

15.19

2

2.67

7

11.67

5

5.88

5

7.14

4

n/a

14
143

17.5
21.19

1.5 ตัวแบบที่ใช้ในการศึกษา
ในการประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินผลโครงการทั้งระบบด้วยตัวแบบ CIPP Model (แนวคิด
ของ Stufflebeam) ประกอบด้วย การประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบที่เกิดจากโครงการดังแสดงในรูป 1.1
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รูปที่ 1.1 ตัวแบบ CIPP Model
ตัวแบบ CIPP Model ประกอบด้วย
1) C-Context Evaluation การประเมินบริบทและองค์ความรู้รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และการ
ประเมินกลไกในการขยายผลการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเติบโต
ของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) ของประเทศไทย
2) I-Input Evaluation ประเมินปัจจัยนำเข้า โดยพิจารณาความเหมาะสมของทรัพยากรที่ใช้
ในโครงการ เช่น บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี เพื่อสามารถวางแผนการดำเนินงานโครงการศึกษาและ
จัดทำรายงาน กลไกการพัฒ นาและขยายผลการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุน
การเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup)
3) P-Process Evaluation ประเมินกระบวนการ วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของโครงการ เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง การดำเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4) P-Product Evaluation เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการที่ได้วางไว้ก่อนการดำเนินการ

1.6 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผลลัพธ์ที่คาดหวังตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีรายละเอียดตามตารางที่ 1.5

หน้า 9 /203

ตารางที่ 1.5 ผลลัพธ์ที่คาดหวังตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. เพื่อประเมินประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบ
ผลการดำเนินการอบรมกิจกรรมหลักสูตรการ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรม
เรียนการสอนเพื่อรองรับการศึกษาด้านความเป็น
หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรองรับ
ผู้ประกอบการในประเด็นสำคัญดังนี้
การศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการกับผู้เข้า
• ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรในแต่
รับการอบรมว่ามีความเหมาะสมเพียงใด
ละวิชา
• ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวน
ฝึกอบรมในแต่ละรายวิชา
• ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับ
• การนำเอาความรู้จากการอบรมไปใช้
ประโยชน์
• ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมการ
อบรม
2. เพื่อวิเคราะห์หาความต้องการที่ของ
ความต้องการของผู้อบรมเพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะ
ผู้เข้ารับการอบรม ในกระบวนการให้ความรู้
ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ผ่านการเรียนการ
อาทิ เนื้อหาของรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับ สอนในประเด็นสำคัญดังนี้
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ การเลือก
• เนื้อหาของรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับ
และการสร้างกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการเรียน
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
การสอน การพัฒนาทักษะการเป็นโคช
• การเลือกและการสร้างกรณีศึกษาเพื่อใช้ใน
การพัฒนารายวิชาใหม่หรือหลักสูตรที่
การเรียนการสอน
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเป็น
• การพัฒนาทักษะการเป็นโคช
ผู้ประกอบการ การพัฒนา workshop และ
• การพัฒนารายวิชาใหม่หรือหลักสูตรที่
การพัฒนาทักษะในการดำเนินการ workshop
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเป็น
ในห้องเรียน
ผู้ประกอบการ
• การพัฒนา workshop
• การพัฒนาทักษะในการดำเนินการ
workshop ในห้องเรียน
3. เพื่อวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคแรงผลักดันที่จะ ปัญหาอุปสรรคพบในการพัฒนาการเรียน
ช่วยกระตุ้นให้สถาบันการศึกษาในประเทศไทย การสอนเพื่อสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ
เห็นความสำคัญของการใช้ความเป็น
ของอาจารย์และแนวทางการแก้ปัญหารวมถึง
ผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพของ
การสร้างแรงผลักดันเชิงบวกในการกระตุ้นให้
มหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยเห็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
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วัตถุประสงค์
การสอนที่สามารถสนับสนุนการเติบโตของ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) ของ
ประเทศ
4. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
แนวทางในการพัฒนาแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถสนับสนุน
การเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
(Startup) ของประเทศ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ความสำคัญของการใช้ความเป็นผู้ประกอบการ
ในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย
• ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักใน
การดำเนินการอบรม ทั้ง 10 รายวิชา ในการ
พัฒนาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่สามารถสนับสนุนการเติบโต
ของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) ของ
ประเทศเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อ สอวช.

1.7 แผนการดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินการศึกษาโครงการทั้งสิ้น 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา โดยมีรายละเอียด
การดำเนินงานดังนี้
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ตารางที่ 1.6 ระยะเวลาการดำเนินงาน
กิจกรรม

1

1. ศึกษา ทบทวนแนวทางการประเมินผลกระทบ
และผลลัพธ์ เพื่อวางรูปแบบการประเมิน
2. ศ ึ กษาข ้ อม ู ลจากเอกสาร ( Documentary
Research) เพื่อศึกษาผลงานของโครงการ
3. ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
4. จัดทำรายงานเบื้องต้น (Inception Report)
ประกอบด้วย การออกแบบ เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา จำนวน 3 ชุด
5. ทำการสั มภาษณ์ แบบเจาะลึ ก ประชุ มกลุ ่ มและ
แบบสอบถาม
5.1 สัมภาษณ์เชิงลึก
4,7
5.2 ประชุมกลุ่ม
5.3 ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ / online
6. จัดทำรายงานระหว่างการศึกษา (Interim report)
จำนวน 3 ชุด
7. วิเคราะห์ข้อมูล
8. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ชุ ด

มิถุนายน
2 3

4

กรกฏาคม
2 3 4

1

1

สิงหาคม
2
3

4

1

กันยายน
2 3

4

✓
12

11

25 5

12 24

26

29

12 19
✓
25
✓
25
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1.8 รายชื่อคณะทำงาน
1.8.1 ผศ.ดร. กนกพร กังวาลสงค์
1.8.2 ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
1.8.3 ผศ.ดร. วรพจน์ อังกสิทธิ์
1.8.4 ดร. อลิสรา สุริยสมบูรณ์
1.8.5 ดร. พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุวงศ์
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หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
นักวิจัย
นักวิจัย

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาและจัดทำรายงาน กลไกการพัฒนาและ
ขยายผลการปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
(Startup) ประกอบด้วย ทฤษฎีการศึกษาและการพัฒนาผู้ประกอบการ บริบทภายนอกที่ส่งผลต่อ
การศึกษาและการฝึกอบรมด้านการพัฒนาผู้ประกอบการและแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 ทฤษฏีการศึกษาและการพัฒนาผู้ประกอบการ
2.1.1 นิยามของภาวะผู้ประกอบการ
ภาวะผู ้ ป ระกอบการหรื อ Entrepreneurship ได้ ม ี ก ารให้ ค ำนิ ย ามในแนวกว้ า งคื อ
การเป็นเจ้าของและผู้บริหารของหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยง การริเริ่มสิ่งใหม่ และการสร้างกำไรและ
มูลค่า
อย่างไรก็ดี ภาวะผู้ประกอบการ ในเชิงวิชาการ มีการให้คำนิยามจากหลากหลายแนวคิด
ดังต่อไปนี้
Knight (1921) นิย ามว่า ภาวะผู้ประกอบการคื อ สภาวะของผู้ ที ่ย อมรับ ในความไม่
แน่นอนและผันผวนของสภาพตลาด โดยความพยายามที่จะพยากรณ์และทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในตลาด
Weber (1947) นิยามว่า ภาวะผู้ประกอบการสามารถสร้างภูมิคุ้มกันจากการโดนควบคุม
ด้วยความรู้แบบตรรกะและลำดับขั้นที่มากมายแบบองค์กรขนาดใหญ่
Jean-Baptiste Say (1800) นิยามว่า ภาวะผู้ประกอบการ คือผู้แทนแห่งการเปลี่ยนแปลง
เชิงเศรษฐกิจอย่างอิสระ อันทำให้เกิดการรวบรวมและจัดประสานทรัพยากรในรูปแบบใหม่ อันเป็น
การเพิ่มผลิตภาพ
Schumpeter (1965) นิ ย ามว่ า ภาวะผู ้ ป ระกอบการคื อ ภาวะของการทำลายอย่ า ง
สร้างสรรค์ อันหมายความถึงการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ทดแทนอุตสาหกรรมเดิม
เป็นการยกระดับเศรษฐกิจ
Peter Drucker (1985) นิยามว่าภาวะผู้ประกอบการคือภาวะของการสร้างนวัตกรรม
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการสร้างขีดความสามารถใหม่ ในการสร้างความมั่งคั่ง
Timmons แห่ง Babson College ได้นิยามผ่านแบบจำลองว่า ผู้ประกอบการคือ ผู ้ที่
สามารถแสวงหาโอกาสทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และจัดหาทรัพยากรและบุคลากร เพื่อสร้างกำไร
และมูลค่าจากโอกาสนั้น ๆ โดยมีการวางแผนธุรกิจอย่างสร้างสรรค์และการยอมรับในความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น
OECD (2015) โดย Ahmad and Seymour ได้นิยามว่าภาวะผู้ประกอบการคือ ภาวะ
ของกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยการสร้า งผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการ
หรือตลาดใหม่
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จากนิยามที่หลากหลายข้างต้น เห็นได้ว่า ภาวะผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ไม่ใช่จำกัดขอบเขตอยู่เพียงการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อแสวงหากำไร แต่หมายถึง การเริ่มต้นทำสิ่งใหม่
อย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม เนื่องจากการมองเห็นถึ งโอกาส และความกล้าในการเสี่ ยงบน
ข้อจำกัดของทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมผ่านมูลค่าใหม่ จาก
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Creativity, Innovator, Change Agent)
โดยมูลค่าที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) การสร้ า งมู ล ค่ า ใหม่ จ ากการดำเนิ น การ (Routine value creation) ที ่ เ กิ ด จาก
สมรรถนะด้านการดำเนินการของผู้ประกอบการ
2) มูลค่าใหม่ที่เกิดจากการค้นพบ (Explorative value creation) รูปแบบการทำงาน
ใหม่ การสร้างนวัตกรรม หรือการพัฒนาระบบวิธีการใหม่ ๆ ดังแสดงในรูปที่ 2.1

routine value creation
“How we’ve always done”
Processes, optimization,
efficiency, incremental
improvements

Explorative value creation
“New ways of working”

Innovation, new offerings,
continuous learning,
method development

Operational
Competencies

Entrepreneurial
competencies

รูปที่ 2.1 การสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ของผู้ประกอบการตามสมรรถนะ
ที่มา: OECD 2015 Entrepreneurship in education, หน้า 12.
2.1.2 นิยามของการเรียนการสอนด้านภาวะผู้ประกอบการ
การเรีย นการสอนและการพัฒ นาด้ านภาวะผู ้ประกอบการ (Entrepreneurship
Education) มีความสำคัญในหลากหลายมิติต่อการพัฒนาประเทศสำหรับประเทศในสหภาพยุโรปได้
ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนด้านภาวะผู้ประกอบการมาเป็นเวลานาน เนื่ องจากมองว่าวิชา
ทางด้านผู้ประกอบการ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการเติบโตในระดับบุคคล มีทักษะที่หลากหลายและทำ
ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง มีการสร้างทีมงานและทำให้เกิดการสร้างงานและกิจการใหม่ โดยที่ผู้เรียน
ไม่จำเป็นต้องไปเป็นลูกจ้างขององค์กรขนาดใหญ่ ตามเป้าประสงค์เดิม ของมหาวิทยาลัยในหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมา
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ในปัจจุบันมีนิยามของการเรียนการสอนและการพัฒนาด้านภาวะผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship Education) ในภาพรวมเป็ น การนิ ย ามความหมายตามบริ บ ทของระบบ
การศึกษาในปัจจุบันโดยมีการปรับเปลี่ยนคำนิยาม วิธีการสอน และการมุ่งเน้นกิจกรรมที่แตกต่างกัน
ไปตามลำดับขั้นของการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นการ
สร้างทัศนคติการสร้างองค์ความรู้และการสร้างทักษะในการเป็นผู้ประกอบการที่แตกต่างกันในแต่ละ
ระดับการศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 2.2
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ทำงาน/การอบรม
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา
อนุบาล

การสร้างการเติบโตของธุรกิจ
การเป็นผู้ประกอบการ
มุ่งเน้นธุรกิจ K S A
K S
หลักสูตรทางเลือกเฉพาะ
K
ทำงานกับบริษัท
K S A
ทำงานกับชุมชน
S

K

Practice oriented
Educating through
entrepreneurship

Educating for
entrepreneurship

Theory oriented
Educating about
entrepreneurship

K = ความรู้
S = ทักษะ
A = ทัศนคติ

Wide definition concerning
Most people in society

Entrepreneurial

Enterprise education

Narrow definition
concerning just some

Entrepreneur

Entrepreneurship education

รูปที่ 2.2 การนิยามและความหมายการเรียนการสอนและการพัฒนา
ด้านภาวะผู้ประกอบการตามระบบการศึกษาที่มีในปัจจุบัน
ที่มา: ผู้วิจัยดัดแปลงจากOECD 2015 Entrepreneurship in education, หน้า 8.
UNESCO (2006) ได้ให้นิยามของการเรียนการสอนด้านภาวะผู้ประกอบการว่ากลุ่มของการ
เรียนการสอนอย่างเป็นทางการในการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และการฝึกฝนสำหรับบุคคลใด ๆ ที่มี
ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการทำงานแบบโครงการ
เพื่อส่งเสริมการตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับภาวะผู้ประกอบการ การสร้างธุรกิจหรือการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดย่อมซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ จัดทำเพื่อดึงพรสวรรค์ ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างทักษะและ
คุณค่าที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจบนแรงจูงใจของแต่ละบุคคล
QAA UK (2012) ได้ให้น ิย ามว่า การเรี ยนการสอนด้ านนี้ เป็น ไปเพื่ อ การเพิ่ ม พูน ความรู้
คุณลักษณะ ขีดความสามารถให้กับผู้เรียนในการประยุกต์ใช้สิ่งใหม่เหล่านี้ให้เข้ากับบริบทในการสร้าง
วิสาหกิจใหม่ บนพื้นฐานของความเป็นสหสาขาวิทยาการ การถ่ายทอดความรู้ การนำงานวิจัยไปใช้
เชิงพาณิชย์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
World Bank (2014) ได้ น ิ ย ามความหมายของ Entrepreneurship education and
training (EET) ดังนี้
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“EET represents academic education or formal training interventions that share
the broad objective of providing individuals with the entrepreneurial mindsets and
skills to support participation and performance in a range of entrepreneurial activities.”
“รูปแบบการศึกษาเชิงวิชาการหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ สร้างทักษะ
เกี่ย วกับ กระบวนการในการสร้างและสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ” โดย EET สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship education) และ
การอบรมการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship training) มีรายละเอียดดังแสดงในรูป 2.3
Practicing
entrepreneurs

การศึกษาความเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship education

Vulnerable,
unemployed, or inactive
Practicing
entrepreneurs

การศึกษาความเป็น
ผู้ประกอบการในระดับ
มัธยมศึกษา

Secondary Education Students

Higher
Education
Students

Undergraduate

Practicing
entrepreneurs

Undergraduate

Innovation-led or
opportunistic potential
entrepreneurs
Informal or micro-and
small enterprise owners
High-growth potential
enterprise owners

รูปที่ 2.3 การแบ่งประเภทของการศึกษาและการฝึกอบรมด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ
ที่มา: World Bank 2014 Entrepreneurship Education and Training Programs around
the Worlds, หน้า 34.
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1. การศึกษาความเป็น ผู้ป ระกอบการ (Entrepreneurship education :EE) ทั้งนี้ EE แบ่งย่อย
ออกเป็น
1) การศึกษาความเป็นผู้ประกอบการในระดับมัธยมศึกษา (Entrepreneurship education—
Secondary Education Students: EESE)
2) การศึกษาความเป็นผู้ประกอบการในระดับอุดมศึกษา (Entrepreneurship education —
Higher Education Students :EEHE)
2. การฝึกอบรมผู้ประกอบการ (Entrepreneurship training: ET) ทั้งนี้ ET แบ่งย่อยออกเป็น
1) การฝึกอบรมผู้มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ (ETPo)
2) การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ (ETPr)
ทั้งนี้ World Bank (2014) ได้มีการจำแนกความแตกต่างของรูปแบบการศึกษาเชิงวิชาการ
หรือการฝึกอบรม กับระบบการศึกษาด้านการจัดการธุรกิจ ไว้ดังแสดงในรูปที่ 2.4
Business management
education

Corporate
management
• Leadership and
organizational theory
• Corporate finance
and risk
management
• Managerial
economics

Entrepreneurship education
And training

Enterprise
development
• Strategic planning
• General business
skills (e.g.,sales,
marketing,
bookkeeping)

Entrepreneur
development
• Entrepreneurship
awareness and
principles
• Financial literacy
• Entrepreneurship
related socioemotional skills

รูปที่ 2.4 ความแตกต่างของ EET กับ การเรียนสาขาบริหารธุรกิจ
ที่มา: World Bank 2014 Entrepreneurship Education and Training Programs around
the Worlds, หน้า 37.
2.1.3 นิยามของสมรรถนะของผู้ประกอบการ
เป้าประสงค์ห ลักของการเรียนการสอนด้านภาวะผู้ประกอบการ คือ การพัฒ นา
สมรรถนะของผู้ป ระกอบการ (Entrepreneurial competencies) ซึ่งครอบคลุมถึง องค์ความรู้
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ทักษะ และทัศนคติ เพื่อทำให้เกิดแรงจูงใจและขีดความสามารถในการทำงานด้านผู้ประกอบการเพื่อ
สร้างมูลค่าใหม่ให้กับอุตสาหกรรมและสังคม ซึ่งพบได้ในงานวิจัยของ Sánchez, 2011, Burgoyne,
1989, Kraiger et al., 1993, Fisher et al., 2008 ซึ่งโดยปกติจะแบ่งสมรรถนะออกเป็น หมวดของ
ความสามารถที ่ ไ ม่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ ญา และความสามารถทางด้ า นปั ญ ญา ( non-cognitive
competencies and cognitive competencies)
ความสามารถทางด้านปัญญา สามารถสอนและประเมินผลได้โ ดยตรง ในขณะที่
ความสามารถที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญญาจะเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติเท่านั้น (Learning by Doing) และมี
ความท้าทายในการประเมินผล
Lackeus (2014) ได้เสนอแนวทางของสมรรถนะของผู้ประกอบการจำแนกตามความรู้
ทักษะ และทัศนคติ โดยเรียงจากความสามารถทางด้านปัญญา (Cognitive competencies) จนถึง
ความสามารถที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญญา (Non-cognitive competencies) ดังแสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 สมรรถนะของผู้ประกอบการ ( Entrepreneurial competencies)

Cognitive competencies

Main theme

Sub themes

Primary source

Mental models

(Kraiger et al.,
1993)

Declarative
knowledge

(Kraiger et al.,
1993)

Self-insight

(Kraiger et al.,
1993)

Marketing skills

(Fisher et al.,
2008)

Resource skills

(Fisher et al.,
2008)

Knowledge

Skills

Opportunity skills (Fisher et al.,
2008)
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Interpretation used in this
report
Knowledge about how to things
done without resources, Risk and
probability models.
Basics of entrepreneurship, value
creation, idea generation,
opportunities, accounting,
finance, technology, marketing,
risk, etc.
Knowledge of personal fit with
being an entrepreneur/being
entrepreneurial.
Conducting market research,
Assessing the marketplace,
Marketing products and services,
Persuasion, Getting people
excited about your ideas,
Dealing with customers,
Communicating a vision.
Creating a business plan,
Creating a financial plan,
Obtaining financing, Securing
access to resources
Recognizing and acting on
business opportunities and other
kinds of opportunities,

Main theme

Sub themes

Primary source

Interpersonal
skills

(Fisher et al.,
2008)

Learning skills

(Fisher et al.,
2008)

Strategic skills

(Fisher et al.,
2008)

Entrepreneurial
passion
Self-efficacy

(Fisher et al.,
2008)
(Fisher et al.,
2008)

Entrepreneurial
identity
Proactiveness

Non-cognitive competencies

Attitudes

(Krueger, 2005,
Krueger, 2007)
(Sanchez, 2011,
Murnieks, 2007)
Uncertainty/ambi (Sanchez, 2011,
guity tolerance Murnieks, 2007)
Innovativeness

(Krueger, 2005,
Krueger, 2007)

Perseverance

Markman et al.,
2005, Cotton,
1991)

Interpretation used in this
report
Product/service/ concept
development skills
Leadership, Motivating others,
Managing people, Listening,
Resolving conflict, Socializing
Active learning, Adapting to new
situations, coping with
uncertainty
Setting priorities (goal setting)
and focusing on goals, Defining a
vision, Developing a strategy,
Identifying strategic partners
I want. Need for achievement.
I can. Belief in one’s ability to
perform certain tasks
successfully.
I am/I value. Deep beliefs, Role
identity, Values.
I do. Action-oriented, Initiator,
Proactive.
I dare. Comfortable with
uncertainty and ambiguity,
Adaptable, Open to surprises.
I create. Novel thoughts/ actions,
Unpredictable, Radical change,
Innovative, Visionary, Creative,
Rule breaker.
I overcome. Ability to overcome
adverse circumstances.

ที่มา: OECD 2015 Entrepreneurship in education, หน้า 8.
จากตารางที่ 2.1 องค์ความรู้ของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Knowledge) อันเป็น
ความสามารถทางด้านปัญญาประกอบด้วย แบบจำลองทางความคิดด้านวิธีการทำงานบนข้อจำกัด
ต่าง ๆ องค์ความรู้ทางธุรกิจ และความรู้เกี่ยวกับศักยภาพของตนเอง
ทั ก ษะของผู ้ ป ระกอบการ (Entrepreneurial Skills) อั น เป็ น ความสามารถที ่ผ สมผสาน
ระหว่างปัญญาและที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญญา ประกอบด้วย ทักษะทางด้านธุรกิจและทางด้านเทคนิค
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อาทิ การตลาด การมองโอกาส การพัฒนาทีม การเรียนรู้ การคิดแบบนักกลยุทธ์ การจัดหาทรัพยากร
และการวางแผนงาน
คุณลักษณะของผู้ ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) อันเป็นความสามารถที่ไม่
เกี่ยวข้องกับปัญญา ประกอบด้วย ความต้องการเป็นผู้ประกอบการ ความมั่นใจในความสามารถของ
ตนเอง ความมีเอกลักษณ์ ความริเริ่มลงมือทำจริง ความอดทนต่อความคลุมเครือไม่แน่นอน ความมี
นวัตกรรม และความอดทนไม่ย่อท้อต่อสถานการณ์ที่เลวร้าย

2.2 บริ บ ทภายนอกที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมด้ า นการพั ฒ นา
ผู้ประกอบการ
2.2.1 ระบบนวัตกรรมแห่งชาติของประเทศไทย
ภาพรวมระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System : NIS) เป็นการแสดง
องค์ ป ระกอบและความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรที ่ ม ี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น ในกระบวนการผลิ ต
การแพร่กระจายและการใช้ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ของประเทศเพื่ อ
ขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมให้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
การสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติต้องอาศัยพื้นฐานทางนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่
การกำหนดนโยบายทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม นโยบายด้านเศรษฐกิจ
สังคม การพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสร้างสถาบันวิจัย การจัดสรรแหล่งเงินทุน
การออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการกำหนดมาตรการทางการเงินการคลังที่
ส่งเสริมระบบวิจัย ดังสรุปในรูปที่ 2.5
ความต้องการ
- ผู้บริโภค
- ผูผ้ ลิต

ภาคอุตสาหกรรม
- บริษัทขนาดใหญ่
- SME
- Startup

- ธนาคาร
- IPR

เงื่อนไขที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
- สภาพแวดล้อมทางการเงิน
- การส่งเสริมนวัตกรรม
- ระบบภาษี และแรงจูงใจ
- ความเป็นผู้ประกอบการ

สถาบันวิจัย
หน่วยงาน
ทรัพย์สินทางปัญญา
(ITO)

ภาคการศึกษา
- มหาวิทยาลัย

โครงสร้าง
- ส่วนสนับสนุนนวัตกรรม และข้อมูล
- มาตรฐานและบรรทัดฐาน
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การเมือง
- รัฐบาล
- ระบบธรรมาภิบาล
- นโยบาย

รูปที่ 2.5 ภาพรวมแนวคิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติของประเทศไทยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มา : คณะวิจัย ปรับปรุงจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2009.
ภาพที่ 2.5 แสดงองค์ ป ระกอบของภาพรวมระบบนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ( National
Innovation System : NIS) ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่
ขั บ เคลื ่ อ นการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไทยจาก ภาคอุ ต สาหกรรม
ภาครัฐบาล สถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ทั้งนี้ กรอบต่าง ๆ ที่แสดงในภาพแสดงให้เห็นกิจกรรมหลักที่ช่วยสนับสนุนให้ระบบนวัตกรรม
แห่งชาติมีความเชื่อมโยงกัน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ดำเนินนโยบาย และออกกฎหมาย
กฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยที่มีบทบาท
ในการส่งเสริมและพั ฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลาดเงิน ตลาดทุน ภาคการเงิน
การธนาคาร ภาคธุร กิจ การค้า ภาคเอกชน การจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรม ตลอดจนการให้สิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ แก่หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติ
ในบริบทของประเทศไทยนั้น การขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจที่มีความยั่งยืน (Sustainable
Economy) จำเป็น ต้องอาศั ย การพัฒ นาระบบนวั ต กรรมที่ เหมาะสมซึ่ งเอื ้ อต่อ การปรั บสถานะ
(Reposition) ประเทศไทยไปสู ่ เ ศรษฐกิ จ ฐานความรู ้ กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารนวั ต กรรมจึ ง นั บ เป็ น
ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เนื่องจากนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งสามารถช่วยให้
ธุรกิจอยู่รอดได้ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรง นอกจากนี้ นวัตกรรมยังได้รับการจัดเป็นวาระ
แห่งชาติ (National Competitiveness Agenda) ซึ่งช่วยสนับสนุนให้การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย
2.2.2 ระบบนิเวศแห่งการเป็นผู้ประกอบการ และนโยบายขับเคลื่อน (Entrepreneurial
Ecosystem and Entrepreneurship Policies)
ระบบนิเวศ เป็นคำศัพท์จากชีววิทยา หมายความถึงเครือข่ายที่มีพลวัต ที่สามารถกำกั บ
ดูแลตนเองได้ โดยอาศัยบทบาทของแต่ละผู้เล่นในระบบ
ระบบนิเวศแห่งการเป็นผู้ประกอบการ มีผู้ให้คำนิยามหลากหลายกันไป ดังต่อไปนี้
OECD (2013) นิยามว่า เซตของการเชื่อมต่อผู้เล่น ด้านการเป็นผู้ประกอบการทั้งปัจจุบัน
และที่มีศักยภาพ ทั้งบุคคลและองค์กรต่าง ๆ (บริษัท กองทุนร่วมเสี่ยง นักลงทุนรายย่อย ธนาคาร
พาณิชย์) สถาบันต่าง ๆ (มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน) และกระบวนการทาง
ผู้ประกอบการ (การเกิดใหม่ของวิสาหกิจ การเติบโตของกิจการใหม่ ความทะเยอทะยานในการเป็น
ผู้ประกอบการ) ซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมต่อ การเป็นตัวกลาง และการกำกับดูแล ทั้งที่เป็นแบบทางการ
และไม่เป็นทางการ ภายในสิ่งแวดล้อมเฉพาะพื้นที่นั้น ๆ
Babson Global ได้นำเสนอ 6 โดเมนที่สำคัญ สำหรับระบบนิเวศ ได้แก่ นโยบายของ
ภาครัฐในการให้การสนับสนุนการเงินที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง วัฒนธรรมบรรทัดฐานและบุคคล
ต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาครัฐ
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หน่วยงานวิชาชีพที่ปรึกษาและโครงสร้างพื้นฐานตลาดในการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการและ
ลูกค้า ทุนมนุษย์อันได้แก่ ระบบการศึกษาและการพัฒนาทักษะของแรงงาน
1) นโยบายของภาครัฐ
2) ในการให้การสนับสนุนการเงินที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
3) วัฒนธรรมบรรทัดฐานและบุคคลต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ
4) การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาครัฐ หน่วยงานวิชาชีพที่ปรึกษาและ
5) โครงสร้างพื้นฐานตลาดในการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการและลูกค้า
6) ทุนมนุษย์อันได้แก่ ระบบการศึกษาและการพัฒนาทักษะของแรงงาน
ระบบนิเวศที่เป็นที่รู้จักในระดับโลก ทางด้านผู้ประกอบการ คือ
Silicon Valley และ Boston ในสหรัฐอเมริกา โดยที่ผู้ให้นิยาม ระบบนิเวศแห่งการเป็น
ผู้ประกอบการในครั้งแรก คือ Moore (1993) โดยนิยามว่าเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อ และการสร้าง
ภาวะพึ่งพิงระหว่างกันของตัวแทนแห่งระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสุขภาพเชิงรวมของกลุ่ม มีความจำเป็นต่อ
ความสำเร็ จ และการอยู ่ร อดของแต่ล ะองค์ ก ร ซึ ่ ง แนวคิ ด นี ้ ครอบคลุ ม ปั จ จั ยในเชิ งโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ การเชื่อมต่อ และความหลากหลายของฟังก์ชันของแต่ละผู้เล่นในระบบ
ในเชิ ง นโยบายสนั บ สนุ น ระบบนิ เ วศแห่ ง การเป็น ผู ้ ป ระกอบการได้ ม ี Etzkowitz and
Leydesdorff (1995) ได้ น ิ ย ามความสั ม พั น ธ์ ใ นรู ป แบบของ UIG: University-IndustryGovernment ซึ่งบางานวิจัยที่ต่อยอดจากแนวคิดนี้พบว่ารัฐบาลมีผลต่อระบบนิเวศในช่วงเริ่มต้น
กิจการ และการจัดโปรแกรมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ
Stam and Spigel (2016) ได้ ช ี ้ ใ ห้ เ ห็ น ความแตกต่ า งระหว่ า งระบบนิ เ วศแห่ ง การเป็ น
ผู้ประกอบการ ว่ามีความแตกต่างจากแนวคิดของคลัสเตอร์ธุรกิจ นิคมอุตสาหกรรม และระบบ
นวัตกรรมตรงที่ระบบนิเวศเป็นการอยู่ร่วมกันของผู้ประกอบการในรูปแบบทั้งบุคคล และรูปแบบ
องค์กร มีกิจการเกิดขึ้นใหม่ ๆ เสมอ มีการแบ่งปันความรู้แบบไม่เป็นทางการ มีระบบพี่เลี้ยง และมี
การฝึกอบรมทักษะใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงผู้ประกอบการมีความสามารถที่จะทำการดูแลกำกับ
ระบบกันเองเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน โดยอาจมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐบ้างในบางครั้ง
Stam (2015) ได้นำเสนอแบบจำลองของระบบนิเวศ อันประกอบด้วย
• เงื่อนไขของกรอบแนวคิด สถาบัน วัฒนธรรม โครงสร้างพื้นฐาน และความต้องการ
• เงื่อนไขของระบบเครือข่าย ภาวะผู้นำ การเงิน ผู้มีพรสวรรค์ องค์ความรู้ บริการและ
การสนับสนุนต่าง ๆ
• ผลผลิตกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการเป็นผู้ประกอบการ
• ผลลัพธ์การสร้างมูลค่าร่วมกันของกลุ่ม

2.3 แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมการอบรมมีการกำหนดขอบเขตใน
การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามแนวคิดของทฤษฎีโปรแกรมและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้สามารถประยุกต์แนวทางการประเมินสำหรับการวัดผลที่เกิดขึ้นในระยะยาวได้ และนำเอา
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หลักการประเมินการเรียนการสอนและการพัฒนาภาวะผู้ประกอบการมาเป็นแนวทางในการประเมิน
และปรับปรุงวิธีการอบรมเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ สอวช. ได้ตั้งไว้ มีรายละเอียด ดังนี้
2.3.1 การพัฒนาการฝึกอบรม (Training Development Program :TDP)
การฝึ ก อบรม เป็ น การเพิ่ ม พูน ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ แรงจู ง ใจใน
การปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้นกระบวนการฝึกอบรม (Training Process) ประกอบด้วยมี 4 ขั้นตอน สำคัญ ได้แก่ การ
ป ร ะ เ ม ิ น ค ว า ม จ ำ เ ป ็ น ใ น ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม ( Assess the need) ก า ร อ อ ก แ บ บ ห ล ั ก ส ู ต ร
การฝึกอบรมตามความจำเป็น พื้นฐาน (Design the training program based upon the need)
การเลือกวิธีการฝึกอบรม (Decide which training method should be used) และการประเมิน
ประสิทธิภาพการฝึกอบรม (Evaluate the training program’s effectiveness) ดังแสดงในรูป 2.6
การวิเคราะห์ความจาเป็นใน
การฝึกอบรม
(Training Needs)

การประเมินและ
ติดตามผลการ
ฝึกอบรม

การจัดหลักสูตร
ฝึกอบรม

การดาเนินการ
ฝึกอบรม
รูปที่ 2.6 กระบวนการฝึกอบรม
ปัจจัยหลักที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการอบรมตามแนวคิดของ Diamantidis &
Chatzoglou (2012) ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เอกสารที่ใช้ และ กระบวนการฝึกอบรม ดังแสดง
ในรูปที่ 2.7
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เป้าหมายของการอบรม

คุณสมบัติ
วิทยากร

การเรียน
เนื้อในการ
อบรม

สภาพแวดล้อม

สื่อการสอนใน
การอบรม

กระบวนการ
อบรม

ประโยชน์ของ
การอบรม

รูปที่ 2.7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอบรม
ที่มา: ผู้วิจัย ดัดแปลงจาก Diamantidis & Chatzoglou, 2012.
การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการตั้งเป้าหมายการฝึกอบรมอย่างรอบคอบ
เพื่อให้การออกแบบมีความเกี่ยวข้องกับงานและเป็นไปตามความต้องการฝึกอบรม การตั้งเป้าหมาย
การฝึกอบรม จะเป็น ตัว กำหนดเนื ้ อหาที่ ใช้ ใ นการฝึ ก อบรมและเครื ่ องมื อในการฝึ ก อบรมให้ มี
ความสอดคล้องกัน
วิทยากร มีความสำคัญอย่างมากที่ต้องเป็นผู้มีความสามารถเพราะจะทำให้เกิดการถ่ายทอด
เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการฝึกอบรม ความสามารถของ
วิทยากรยังเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของกระบวนการในการฝึกอบรม
สิ่งแวดล้อมในการฝึกอบรม มีผลต่อประสิทธิภาพของวิทยากรและกระบวนการฝึกอบรม
เช่น หากเสียงดังก็จ ะเป็นการรบกวนสมาธิในการสอนของวิทยากร อีกทั้งยัง ทำให้กระบวนการ
ฝึกอบรมดำเนินไปอย่างไม่ราบรื่น ความสามารถของวิทยากร เนื้อหาในการฝึกอบรม สิ่งแวดล้อมใน
การฝึกอบรม ส่งผลต่อการตั้งเป้าหมายในการฝึกอบรม เครื่องมือในการฝึกอบรม และกระบวนการ
ฝึกอบรมซึ่งทั้ง 3 สิ่งนี้ก่อให้เกิดผลต่อการเรียนรู้ในการฝึกอบรมและการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน
หากต้องการให้การฝึกอบรมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เข้าอบรมสามารถความรู้
ทักษะ ทัศนคติที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาในทุก
ด้านข้างต้น เพื่อนำไปประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกอบรม ซึ่งจะทำให้ทราบว่าการฝึกอบรมนั้นบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ อันนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาต่อไป
2.3.1 การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการฝึกอบรม
การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Assessment) หมายถึง การประเมินกระบวนการ
ดาเนินงานที่มีลักษณะสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. การดำเนินงานมีคุณภาพ (Quality) (Process)
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2. สามารถดำเนินการเสร็จทันตามกาหนดเวลา (Speed) โดยพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัย
นาเข้า (Input) กระบวนการในการดำเนินกิจกรรมและผลผลิตของโครงการที่ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการอบรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนรายวิชาที่ ต้องการจัดการอบรม หรือ
จำนวนวั น ที ่ ใ ช้ ใ นการฝึ ก อบรม เป็ น ต้ น และ 3. ความคุ ้ ม ค่ า ของโครงการหรื อ ความประหยั ด
(Economy) ได้แก่ ประหยัดต้น ทุน (Cost) ประหยัดทรัพยากร (Resources) และประหยัดเวลา
(Time)
ทั้งนี้การประเมินความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการอบรมการประเมินผลเพื่อทราบถึง
ความสำเร็จในการจัดการฝึกอบรมแต่ละครั้งว่าสามารถทำให้ผู้อบรมมีความรู้ (Skill) ทักษะ (Skill)
และปรับทัศนติ (Attitude) ได้ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ การประเมินผล
การฝึกอบรมสามารถประเมิน ได้ในทั้งในระหว่างการฝึกอบรม และเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม โดย
Donald Kirkpatrick ได้นำเสนอให้การประเมินผลการฝึกอบรมมีด้วยกัน 4 ขั้นตอน ได้แก่
1) การประเมินปฏิกิริยาของผู้รับการอบรม (Reaction) เพื่อรับรู้ว่าผู้รับการอบรมมีทัศนคติ
อย่างไรต่อการจัดฝึกอบรม โดยเป็นการวัดความรู้สึกพึงพอใจ ชอบหรือไม่ชอบต่อการจัดฝึกอบรม
นั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นการประเมินที่ง่ายที่สุดในบรรดา 4 ขั้นตอน ในทางปฏิบัติมักทำการประเมินหลัง
สิ้นสุดการฝึกอบรมซึ่งนิยมใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือหลักโดยมักแจกให้ผู้รับ
การอบรมประเมินโดยมีประเด็นต่าง ๆ เช่น การสอนของวิทยากร การดูแลอำนวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม อาหารเครื่องดื่ม ถ้ามีการเดินทางไปต่างจังหวัดก็อาจมีเรื่องที่พัก การเดินทาง
ซึ่งการประเมินขั้นตอนนี้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับการจัดฝึกอบรมโดยทั่วไป แต่อย่ างไรก็ดีสิ่งที่
นักฝึกอบรมคงต้องตระหนักว่าการประเมินปฏิกิริยาไม่ควร จะรอให้การฝึกอบรมสิ้นสุดเท่านั้น เพราะ
เหตุว่าถ้าผลออกมาว่ามีระดับความพึงพอใจน้อยก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้ว ดั้งนั้นสิ่งที่ควรทำคือ
การประเมินระหว่างการดำเนินการฝึกอบรมควบคู่ไปด้วย เพื่อรับ รู้ว่ามีอะไรที่บ่งบอกอาการความไม่
ราบรื่นของการฝึกอบรมจะได้ดำเนินการแก้ไขได้ทันก่อนปัญหาจะเกิด ซึ่งวิธีการก็คือการสังเกตการณ์
(Observation) การสัมภาษณ์ (Interview) หรือสอบถามผู้เข้าอบรมในช่วงพักอย่างไม่เป็นทางการ
เป็นต้น
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2) การประเมินการเรียนรู้ (Learning) คือการวัดว่าผู้รับการอบรมได้มีการเพื่อพูนความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) หรือมีทัศนคติ (Attitude) อันพึงประสงค์หรือไม่ การประเมินขั้นตอนนี้
ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะเหตุว่าเป็นการตอบโจทย์หรือ วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในส่วน
ของการเรียนรู้ซึ่งถ้ามีการจัดฝึกอบรมเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่มีการเรียนรู้เกิดขึ้นหรือไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ถือว่าการฝึกอบรมที่สูญเปล่า เช่น การจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเมื่อสิ้นสุดการ
จัดอบรมแล้วมี บางคนยังใช้โปรแกรมไม่ได้ หรือการฝึกอบรมด้านการทำงานเป็นทีม ผู้รับการอบรมยัง
ไม่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม เป็นต้น ซึ่งในการประเมินการเรียนรู้มักใช้แบบสอบถามโดยมี
การให้ผู้เข้าอบรมตอบว่าหลังการฝึกอบรมแล้วท่านมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่ โดยอาจมีช่องเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังว่ามีคะแนนต่างกันหรือไม่ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายและสะดวกแต่อย่างไรก็ตามการวัด
การเรียนรู้จำเป็นต้องมีคงต้องมีเทคนิควิธีที่เหมาะสมกับประเด็น หรือประเภทการเรียนรู้ที่ต้องการจะ
วัด เช่น วัดความรู้ (Knowledge) คงต้องมีการทดสอบ (Test) การวัดทักษะ (Skill) ต้องให้ทดลอง
ปฏิบัติจริง และการวัดทัศนคติ (Attitude) ซึ่งอาจใช้การสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์ประกอบ
3) การประเมินพฤติกรรม (Behavior) การประเมินพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการประเมินที่จะทราบว่าการ
ฝึกอบรมที่จัดขึ้นสามรถทำให้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอนเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาได้ดีขึ้นซึ่งถือว่าการประเมินขั้นตอนนี้เป็นการติดตามผลการฝึกอบรม ซึ่งผู้ดำเนินการอบรม
ต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
การติดตามผลการฝึ ก อบรมที ่ม ีป ระสิ ทธิภ าพคงต้ องอาศัย ความร่ว มมื อจากหน่ว ยงาน
ต้นสังกัดผู้รับการฝึกอบรมในการให้ข้อมูล ผลการปฏิบัติงานในงานที่ใช้ความสามารถอันเนื่องมาจาก
การฝึกอบรม หรือบางครั้งอาจต้องมีการขอข้อมูลหรือความเห็นจากหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับงานของผู้เข้าอบรม เช่น ผู้ประกอบการที่เข้ารับคำปรึกษา ในหลักสูตรด้านการบริการ
อาจมีการสอบถามนักศึกษาว่าวิธีการสอนของอาจารย์เป็นเช่นไร เป็นต้น
4) การประเมินผลลัพธ์ (Results) ตามแนวคิดของ Kirkpatrick เห็นว่าการประเมินที่ยาก
ที่สุดและเป็นการประเมินที่ทำให้ทราบว่าการอบรมแต่ละครั้งส่งผลดีอย่างไรต่อองค์กรบ้างคือ การ
ประเมินผลลัพธ์ (Results) ซึ่งหมายถึงผลลัพธ์แก่องค์กรจากการฝึกอบรมนั่นเอง การประเมินใน
ขั้นตอนนี้ เช่น อาจมีการวัดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น (Productivity) เช่น จำนวนสินค้าที่ผลิตได้เพิ่มขึ้น
จำนวนของเสียที่ลดลง ยอดขายที่เพิ่มขึ้น หรือความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตามการที่จะระบุให้ชี้ชัดลงเป็นว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการอบรมหลักสูตร
ใดบ้างนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้ างยากในการตัดสินเนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ร่วมอยู่ด้วย ดังนั้นการ
ประเมิ น ขั ้ น ตอนนี้ ย ัง คงยากต่ อ การนำมาใช้ ปฏิบ ั ต ิจ ริ ง โดยในปัจ จุบ ั น ได้ ม ี ก ารนำแนวคิด การ
ประเมินผลที่เรียกว่า การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน (Return on Investment) หรือเรียกย่อ
ROI มาใช้โดย Jack J. Phillips ซึ่งได้รับความสนใจกันอยู่ในขณะนี้
กล่าวคือรวมถึงอาจมีการติดตามไปประเมินในการทำงานจริงว่าผู้รับการฝึกอบรมสามารถ
นำเอา สิ่งที่ได้เรียนไปใช้ในการทำงานได้จริงหรือไม่ ดังนั้น ประสิทธิภาพจากแง่มุมของผลลัพธ์ของ
โครงการนี้ หมายถึง ผลการอบรมตรงตามความต้ องการของผู้เข้ารับการอบรมหรือการสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่สำคัญ ได้แก่ สอวช. มหาวิทยาลัยผู้รับดำเนินการจัดอบรม และ
นักศึกษา
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นอกจากนี้ การประเมินประสิทธิภาพยังสามารถพิจารณาถึง ความประหยัด ความรวดเร็ว
และความราบรื่นในการดำเนินการ ดังนี้
• ประสิทธิภาพจากแง่มุมของค่าใช้จ่าย หมายถึง การใช้ต้นทุนน้อยกว่าผลลัพธ์หรือการใช้
ต้นทุนอย่างคุ้มค่าหรือการทาให้มากขึ้นโดยมีการสูญเสียน้อยลง
• ประสิทธิภาพจากแง่มุมของกระบวนการการบริหาร หมายถึง การทางานให้ทันเวลาหรือ
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ การทางานด้วยวิธีการหรือเทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิม
หรือทางานด้วยความรวดเร็ว หรือการทางานที่ถูกต้องตามระบบระเบียบขั้นตอนของทาง
ราชการ
2.3.2 การประเมินประสิทธิผล
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล ( Effective) โดยปกติ แ ล้ ว จะประเมิ น ควบคู ่ ก ั น ไปกั บ
ประสิทธิภาพโดยที่ประสิทธิผลนั้นจะมุ่งสู่การปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับการอบรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย
ในการศึกษาครั้งนี้ การประเมินประสิทธิผลของโครงการเป็นการประเมินผลลัพธ์ที่ส่งผล
เชิงบวกต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ และการเกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากกิจกรรม เช่น อาจารย์นำเอาองค์ความรู้ กรณีศึกษา วิธีการสอน เทคนิค ที่ได้จากการ
อบรมไปใช้ในการเรียนการสอน อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมสามารถให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ
โดยผลลัพธ์ทางสังคม หมายถึง คุณค่าทางสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้เข้ารับ
การอบรม และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ และวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของ สอวช. เช่น ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปส่งเสริมให้เกิด start up หรือช่วย
พัฒนาแผนธุรกิจ ปรับปรุงแผนการตลาด หรือประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่สามารถสร้างกำไรหรือ
ช่วยลดต้นทุนแก่กิจการได้
ในการประเมินผลลัพธ์และผลตอบแทนทางสังคมเป็นการประเมินแบบ “ล่างขึ้นบน”
(bottom-up) ภายใต้หลักไตรกำไรสุทธิ (Triple Bottom Line: TBL) ที่คำนึงถึงประโยชน์และต้นทุน
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมการอบรมและการสนับสนุนของ สอวช. โดย
กรอบแนวคิดในการประเมินผลประโยชน์ ผลกระทบทางสังคม และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ประกอบด้วย แนวคิดของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) ห่วงโซ่ผลลัพธ์ (impact
Value Chain) และกรณีฐาน (Base Case Scenario) โดยการประเมินผลประโยชน์ และผลกระทบ
ทางสังคมจะประเมินควบคู่ไปกับการคำนวนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return
on Investment : SROI)
แนวคิดของทฤษฎีโปรแกรมและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Program Theory and Theory
of Change) หมายถึง ชุดของข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการในโปรแกรมซึ่งจะทำให้สังคม
ได้ป ระโยชน์โ ดยการสร้างกลยุ ทธ์ ในการทำงานของโปรแกรม เพื่อให้ประสบความสำเร็ จ ตาม
เป้าหมายและวัตถุป ระสงค์ที่ กำหนดสิ่ งที ่อ ยู่ ในทฤษฎีโ ปรแกรมจะมีส ่ว นของทฤษฎีผ ลกระทบ
(Impact Theory) ซึ่งเป็น การเชื่อมโยงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำของ
โปรแกรมและทฤษฎีกระบวนการซึ่งแสดงให้เห็นถึงแผนงานขององค์กรและแผนการใช้ประโยชน์จาก
การทำกิจกรรม

หน้า 29/203

ส่ว นประกอบของทฤษฎีโ ปรแกรมมี 3 ส่ว น ได้แก่ องค์ประกอบของโมเดลการกระทำ
(Action Model) ตั ว แทรกแซง (Intervention) และองค์ ป ระกอบของโมเดลการเปลี ่ ย นแปลง
(Change Model) โดยทฤษฎีโปรแกรมแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัย กิจกรรมการดำเนินงาน และ
ผลผลิต ซึ่งได้รับอิทธิพลจากโมเดลการกระทำ และกำหนดเป็นตัวแทรกแซงซึ่งเมื่อนำไปปฏิบัติจะ
ทำงานตามโมเดลการเปลี่ยนแปลงที่ได้ออกแบบไว้
แนวคิดของทฤษฎีโปรแกรมและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง สามารถสรุปได้ดังแสดงในรูปที่ 2.8
ทรัพยากร

โมเดลการกระทำ
ตัวแทรกแซงและ
แนวทางการ
ให้บริการ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง
และภาคีหุ้นส่วน

องค์กรที่ให้การ
สนับสนุน

บริบท
ผู้ดาเนินการ

นาตัวแทรกแซงที่
พัฒนามาจากโมเดล
การกระทาไปปฏิบัติ

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย

โมเดลการเปลี่ยนแปลง
ตัวแทรกแซง

ตัวกระทา

ผลลัพธ์

รูปที่ 2.8 โครงสร้างของทฤษฎีโปรแกรมและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
จากรูปที่ 2.8 แสดงส่วนประกอบของทฤษฏีโปรแกรมโดยจะมีส่วนของโมเดลการกระทำ
(Action Model) ที่แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของการดำเนินการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง
ตัวแทรกแซง (Intervention) และนำไปปฏิบัติ การนำโมเดลการกระทำไปปฏิบัติจะส่งต่อไปยังโมเดล
การเปลี่ยนแปลง (Change Model) โดยคาดหวังว่าตัวแทรกแซงจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ตามมาใน
แผนภาพจะเห็นว่ามีทรัพยากรเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบการกระทำ
ตัวแทรกแซง หมายถึง แนวคิดใหม่ การกระทำหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยการออกแบบตั ว
แทรกแซงต้องทำโดยการวิเคราะห์ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น ความต้องการจำเป็นที่ต้องตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมาย และการกำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง
โมเดลการเปลี่ยนแปลงเป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่จำเป็นต้องทำให้เกิด หรือที่เรียกว่าตัวแทรกแซง
เพื่อนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ (Outcome) ในอีกนัยหนึ่ง ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง หมายถึง
การตอบคำถาม “กิจการนี้มอบคุณค่าอะไรให้กับสังคมบ้าง” คือ “ถ้าไม่มีกิจการนี้อยู่ ผลลัพธ์ทาง
สังคมนี้จะไม่เกิดขึ้น” อย่างชัดเจนที่สุดและเป็นรูปธรรม ปกติจะสื่อสารเป็นประโยคในรูป “ถ้า...แล้ว
...” จะมี อ ะไรเปลี ่ ย นแปลงโดยเพิ ่ ม ขึ ้ น หรื อ ลดลงโดยส่ ว นแรกของประโยคที ่ แ สดงทฤษฎี
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การเปลี่ยนแปลง นั้นเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ที่มูลนิธิต้องการจะสร้างส่วนหลังเป็นผลลัพธ์ และ
ผลกระทบทางสังคม ( Social Outcome / Impacts) ที่ สอวช. ปรารถนาว่าจะบรรลุจากการดำเนิน
กิจกรรม ซึ่งผลลัพธ์นี่จะต้องสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ สอวช. คาดหวัง หรือเชื่อมั่นว่าจะเกิดภายใน
กรอบเวลาที่ประเมิน และสามารถเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการดำเนินงานของ
สอวช. ได้
ห่วงโซ่แห่งผลลัพธ์ (Impact Value Chain) หมายถึง การแจกแจงกิจกรรมและผลผลิตที่จะ
ทำให้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่นิยามไว้เกิดขึ้นเป็นความจริง ซึ่งผลผลิตของกิจกรรมจะต้องเป็น
รูปธรรม วัดได้และสะท้อนได้ว่าผลลัพธ์ทางสังคมนั้นเกิดขึ้นจริง ผลผลิตของกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม
จับต้องได้และวัดได้จะสามารถนำมาใช้เป็นตัวชี้วัด ว่า สอวช. สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ตรงกับ
พันธกิจและเป้าประสงค์ของ สอวช. ได้มากน้อยเพียงใด การระบุและการวัดผลผลิตเหล่านี้ก็คือผล
การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment) ที่เกิดขึ้นจากการอบรม โดยในระยะ
ยาวสามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรมโดยการวัดผลตอบแทนจากการอบรม (Return On
Investment in training : ROI in training) โดย การหา ROI ของการฝึกอบรมเป็นการหาความ
คุ้มค่าของการฝึกอบรมโดยพิจ ารณา จากปัจจัยนำเข้า เช่น ต้นทุนในการหาความจำเป็นในการ
ฝึกอบรมและการออกแบบหลักสูตรการ ฝึกอบรม ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่อผู้อบรมหนึ่งคน
และต้นทุนการสูญเสียการทำงานของ พนักงานหนึ่งคน นำมาหักจาก ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น นั้นคือ
Outcome หรือผลิตภาพ กำไรต่อพนักงาน (เทียบกับพนักงานที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม) ต้นทุน
การป้องกันความผิดพลาด เป็นต้น โดยพิจารณาร่วมกับผลผลิตที่ ได้รับจากการอบรม (Output) คือ
ความสามารถด้านการเป็นผู้ประกอบการทัศนคติในเชิงบวก
2.3.3 หลั ก การประเมิ น การเรี ย นการสอนและการพั ฒ นาภาวะผู ้ ป ระกอบการ
(Entrepreneurial Education Assessment)
หลักการประเมินการเรียนการสอนโดยทั่วไป มีหลากหลายแนวคิดตั้งแต่การประเมิน
ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน การประเมินการประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้จริง การบูรณาการองค์ความรู้
การประเมินด้านการทำงานเป็นทีม การประเมินด้านจริยธรรมในวิชาชีพ และการประเมินการนำ
เรียนรู้เพื่อนำไปถ่ายทอด โดยทั้งนี้ การเรียนการสอนที่ถูกประเมินนั้น ผู้ประเมินจะต้องมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตที่ได้รับ
การเรียนการสอนภาวะผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ มักประเมินจากผลผลิต อาทิ จำนวน
แผนธุรกิจ จำนวนกิจการใหม่ที่จัดตั้ง จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน จำนวนงานใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งใน
ความเป็นจริงแล้วควรจะมีการประเมินแบบองค์รวม อันได้แก่ การตอบคำถามเกี่ยวกับว่า
• หลักสูตรหรือโปรแกรมนั้นได้ตอบโจทย์เชิงบริบทของโลก ประเทศ ภูมิภาค องค์กร
ของผู้เรียนหรือไม่
• หลักสูตรได้พัฒนาความสามารถทางด้านปัญญาและที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางด้านปัญญา
ไปพร้อม ๆ กันหรือไม่
• หลักสูตรได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด
• หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการและการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพหรือไม่
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• หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของผู้ประกอบการมาจริง ๆ หรือไม่
อาทิ การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้เรียนด้วยกัน การเรียนรู้ที่เป็นกันเองยืดหยุ่น ก าร
เรีย นรู้ภ ายใต้แรงกดดัน เสมือนการทำงานจริง การเรียนรู้เชิงค้นคว้าหาสิ่งใหม่ ๆ ผ่านการคิ ด
สร้างสรรค์ร่วมกัน การเรียนรู้จากความล้มเหลว เป็นต้น
Pretorius (2008) ได้นำเสนอการประเมินการเรียนการสอนภาวะผู้ประกอบการ ในห้ามิติ
ได้แก่
1) การประเมินด้านบริบท และการประเมินคุณลักษณะของผู้ประกอบการ อันได้แก่ คุณวุฒิ
และประสบการณ์ที่เพียงพอของผู้เรียน การเรียนการสอนที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย แรงจูงใจในการ
เรี ย น และผลลั พ ธ์ จ ากโปรแกรม รวมถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของภาวะผู ้ น ำ การมองหาโอกาส
การทนต่อความเสี่ยง ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจในการสร้างความเป็นเลิศ
2) การประเมินองค์ความรู้และทักษะด้านธุรกิจ เพื่อรองรับเฟสต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ
อันได้แก่ ช่วงวิจัยและพัฒนา ช่วงเริ่มต้น ช่วงเติบโต ช่วงอิ่มตัว ช่วงถดถอย
3) การประเมินวิธีการเรียนการสอน ได้แก่ สไตล์การเรียนรู้ เทคนิคการสอน การมีส่วนร่วม
ของผู้เรียน
4) การประเมินการนำแผนธุรกิจไปใช้ ได้แก่ การจัดเตรียม การนำเสนอ การสอบปกป้อง
และการนำแผนไปทำจริง
5) การประเมินผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างจริงจัง การฝึกให้คิดและทำแบบผู้ประกอบการ การฝึกงาน วิธีการแบบสหสาขาวิทยากร
และการถ่ายทอดประสบการณ์จริงของผู้สอนสู่ผู้เรียน
World Bank (2014) ได้มีการศึกษาและจัดทำตัวแบบสำหรับการประเมินรูปแบบการศึกษา
เชิ ง วิ ช าการหรื อ การฝึ ก อบรมเพื ่ อ พั ฒ นาการเป็ น ผู ้ ป ระกอบการ โดยตั ว แบบในการประเมิ น
ประกอบด้วยตัวแปรที่ต้องพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ ลักษณะของรูปแบบการจัดโครงการ (Program
characteristics) บริบ ทที่เ กี ่ย วข้ อง (Context) ผู้เข้าร่ว มการอบรม (Participants) และผลลั พ ธ์
ต้องการ (Outcomes) ดังแสดงในรูปที่ 2.9
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ลักษณะของ
โครงการ
Program
characteristics

ผลลัพธ์
Outcomes

ผู้เข้าร่วมอบรม
Participants

บริบท
Context

รูปที่ 2.9 ปัจจัยที่มีผลต่อการการศึกษาและการฝึกอบรมด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ
ที่มา: World Bank 2014 Entrepreneurship Education and Training Programs around
the Worlds, หน้า 22.
ทั้งนี้ในแต่ละตัวแปรมีการแบ่งองค์ประกอบย่อยของรายละเอียดตัวแปรที่ใช้ในการประเมิน
ประสิทธิผลของการฝึกอบรมและการเรียนการสอนความเป็นผู้ประกอบการ ดังแสดงในตารางที่ 2.2

Outcome domains

ตารางที่ 2.2 รายละเอียดของตัวแปรที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมและการเรียน
การสอนความเป็นผู้ประกอบการ
Socio-emotional skills
Mindsets
Entrepreneurial awareness
Management skills
Capabilities
Vocational Skills
Enterprise Formation
Employability
Status
Income and savings
Network formation
Profits and sales
Performance
Job creation
Expansion
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Program characteristics

Program characteristics

Program
design

Trainers
and
delivery

Trainers
and
delivery

Content
and
curriculum

Productivity
Formalization
Reinvestment
Implementation of innovation
Products and services
Local partnerships
Design
Selection process
Source of funding
Finance
Unit cost (program and participant)
Teacher/educator
Trainers Practitioner
Consultant
Face to face
Delivery Online
Experential
10 or less
11 to 30
Class size 31 to 60
61 to 100
More than 100
Daily
Intensity Weekly/bi-weekly
Monthly
One-off
Duration
Less than 2 weeks
2 weeks to 3 months
3 to 6 months
6 months to 1 year
More than 1 year
Financial literacy/accounting
Marketing sales
General business/management
Content Vocational
Leadership and teamwork
Strategic planning
Socio-emotional skills
Curricula Mixed Methods
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Moderating factors

Tests/assessments
Presentations/competitions
Mentoring and coaching
Individual Networking
Wraparound
Job counseling
services
Access to finance
Firm
Technical assistance
Gender
Age
Profile
Personality and traits
Family background
Education level
Education
Literacy and numeracy
Participants
(Input)
Work experience
Experience
Entrepreneurship experience
Interest & Interest in entrepreneurship
intentions Intention to start/grow a business
Uptake
Behavior
Attrition
Conditions
Economic
Infrastructure
Stability
context
Political
Entrepreneurship promotion
Entrepreneurship enabling
Cultural
Entrepreneurship constraining
ที่มา: World Bank 2014 Entrepreneurship Education and Training Programs around
the Worlds, หน้า 22.
จากการศึกษาและวิเคราะห์โปรแกรมการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการทั่วโลก
จำนวนกว่า 60 โปรแกรมของ world bank (2014) สามารถสรุป ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเรียน
การสอนและการพัฒนาภาวะผู้ประกอบการ ได้ว่า ผลลัพธ์ (outcome) ของการเรียนการสอนด้าน
ความเป็น ผู้ป ระกอบการ เป็น ผลมาจากบริบ ทของโปรแกรม (context) และปัจจัยด้านผู้เ รี ย น
(participants) ซึ่งสองปัจจัยนี้มีความเชื่อมโยงไปยังการออกแบบหรือสร้างคุณลักษณะเกี่ยวของการ
ดำเนิ น การเรี ย นการสอน (operational characteristics) ของตั ว หลั ก สู ต รด้ า นความเป็ น
ผู้ประกอบการ เช่น ผู้สอน เนื้ อหา ระยะเวลา วิธีการสอน ดังนั้นความชัดเจนในการกำหนดกลุ่ม
ผู้เรียนและเป้าหมายที่ต้องการ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบและดำเนินการการเรียนการ
สอนด้านความเป็นผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ world bank (2014) ยังได้ให้
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ข้อเสนอแนะว่า วิธีการหนึ่งในการเริ่มต้นหาทางเลือกในการออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสม คือ
การศึกษาหรือเปรียบเทียบจากโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีอยู่ เพื่อช่วยให้เห็นถึงจุดเด่น -จุดด้อย ข้อดี-ข้อเสีย
และยังช่วยให้มองเห็นถึงองค์ประกอบโดยทั่วไปที่โปรแกรมควรมี องค์ประกอบเพิ่มเติมสำหรับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย หรือสำหรับเป้าหมายการเรียนรู้เฉพาะด้าน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Migobi
Learning for Entrepreneurship (2015) ที่รวบรวมเครือข่ายในยุโรปในการพัฒนาหลักสูตร trainthe trainer ได้ให้ข้อสรุปว่า การพัฒนาบุคลากรผู้สอนควรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านแนวคิด
(mindset) และทัศนคติ (attitude) ของผู้สอนเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
และจิ ต วิ ญ ญาณแห่ ง ความเป็ น ผู ้ ป ระกอบการ (Entrepreneurial Spirit) และเพื ่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้จัดการอบรมออกเป็นสามช่วง คือ ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับจิต
วิญญาณแห่งความเป็นผู้ประกอบการและเกิดความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้อง (Experience) ให้
ผู้เรียนได้ลองนำไปปฏิบัติเอง (Transfer to own practice) ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญของการเกิดการ
เรียนรู้ ลองผิดลองถูก และสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการที่ trainer จะสามารถพัฒนาการสอนต่อ
ได้ และการประเมินผลผู้เรียน (Assess) เพื่อประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวข้องและใช้ผลการประเมินเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป

2.4 ตัวแบบการประเมิน หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรองรับการศึกษาด้านความ
เป็นผู้ประกอบการ ด้วยการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
ตั ว แบบการประเมิ น หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนเพื ่ อ รองรั บ การศึ ก ษาด้ า นความเป็ น
ผู้ประกอบการ ด้วยการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน นำเอาตัวแบบ CIPP Model มาเป็นตัวแปร
พื้นฐานในการประเมินโครงการเพื่อให้ครอบคลุมกระบวนจัดการอบรมที่ประกอบด้วย
การประเมินบริบทภายนอกที่ส่งผลต่อโครงการและผลของการอบรม ปัจจัยนำเข้าในการบวน
การอบรม กระบวนการในการจัดอบรม และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการอบรมทั้ง 10 รายวิชา ผลลัพธ์
และผลกระทบที่เกิดจากการอบรม โดยในการประเมินผลของโครงการหรือโปรแกรมนั้น จะต้อง
สามารถตอบคำถามได้ 2 ประการ คือ
1) โครงการนั้น ได้จัดทำตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด
2) โครงการดังกล่าว ได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีการจัดลำดับ
ความสำคัญ มากน้อยเพียงใดดังนี้
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บริบท (Context)

ปัจจัยนำเข้า (Input)

ผลผลิต&ประสิทธิภาพ (Output)

กระบวนการ (Process)
•

ความต้องการของนักศึกษาและ
ความต้องการผู้ประกอบการ
ของประเทศ
• ความจาเป็นในการ
ปรับเปลีย่ นการเรียนการ
สอนการพัฒนาอาจารย์
• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และโลกาภิวตั น์
• นโยบายและกลยุทธ์การ
พัฒนาระบบนวัตกรรม
แห่งชาติ
• โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุน
การเกิดใหม่และการเติบโต
ของวิสาหกิจ
• ระบบการเรียนการสอน และ
การส่งเสริมผู้ประกอบการ
ทั้งทางด้านการเงินและอื่น ๆ
• วัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

นโยบาย ทิศทางการบริหารงาน พันธ
กิจเป้าหมาย และวัตถุประสงค์การ
ดำเนินของสอวช.
ศักยภาพในการเชื่อมโยงเครือข่าย
ความร่วมมือและกระบวนการทำงาน
ระหว่างสอวช. และภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติและความพร้อมของผู้เข้ารับ
การอบรม
ความรู้ความเข้าใจของผู้อบรมเกี่ยวกับ
แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ
การออกแบบโปรแกรมการอบรม
งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์และสถานที่
เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการอบรม
แผนการดำเนินงานและระยะเวลาใน
การอบรม
ระบบข้อมูลสารสนเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การดำเนินโครงการ

ก่อนการอบรม
• มีการวางแผนและมีระยะเวลาในการ
เตรียมการเพียงพอ
• กระบวนการคัดเลือกผู้เข้าอบรม
• การประชาสัมพันธ์และข่าวสารทีแ่ จ้ง
แก่ผู้เข้าร่วมอบรมล่วงหน้า
ระหว่างการอบรม
• ผู้สอน
• เนื้อหา
• ระยะเวลา

•
•
•

วิธีการ
สถานที่
อุปกรณ์

หลังการอบรม
• การประเมินผลตามเป้าประสงค์ของ
รายวิชาทันที
• การติดตามผลประโยชน์และผลกระทบ
เชิงบวกที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ของ
สอวช
• การนาผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนา
• การสร้างเครือข่ายหลังอบรม
• การสร้างฐานข้อมูลให้ผู้อบรมเข้าถึง
เอกสารการอบรม

•

วิธีการสอนการอบรม เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และดำเนินการตาม
ขั้นตอนที่ได้เสนอไว้หรือไม่ อย่างไร
การอบรมเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

การประเมินผลลัพธ์ผลกระทบ&
ประสิทธิผล ของโครงการ
• มีทัศนคติในเชิงบวกต่อEET
• ความสามารถของผู้เข้าอบรมด้าน EET
เพิ่มขึ้น
• ทักษะด้านEETของผู้อบรมเพิม่ ขึ้น
• ประสิทธิภาพด้านการสอน และการเป็น
โค้ชด้านEET เพิ่มขึ้น

รูปที่ 2.9 ตัวแบบการประเมิน หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรองรับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
ที่มา: คณะผู้วิจัยดัดแปลงจาก Stufflebeam and Shinkfield (2007)
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2.4.1 บริบท
การประเมินบริบทภายนอกที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการอบรม
และการ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้านผู้ประกอบการ
ได้มีนักวิชาการหลายท่านเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวการสร้างผู้ประกอบการ อัน
ได้แก่ แนวคิดของ Triplex Helix / Quadruple ของ Leydesdorff (2012) ที่กล่าวถึงรูปแบบความ
ร่วมมือ UIGC ระหว่างมหาวิทยาลัย (University) อุตสาหกรรม (Industry) รัฐบาล (Government)
และชุมชน (Community) ในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการและนวัตกรรมในระดับประเทศ แนวคิด
ของ Timmons ที่กล่าวถึง ORT (Opportunity-Resources-Team) การแสวงหาโอกาส การจัดสรร
ทรัพยากร และการจัดหาทีมงานที่มีคุณภาพในการพัฒนาแผนธุรกิจ ในระดับการสร้างองค์กรหรือ
วิสาหกิจใหม่
ในส่ ว นของสภาพแวดล้ อ มเชิ ง มหภาค รายงานของ Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) อันเป็นโครงการวิจัยเพื่อประเมินกิจกรรมของผู้ประกอบการแต่ละประเทศ เป็นราย
ปี โดยตัวชี้วัดหลัก คือ TEA (Total Early-Stage Entrepreneurial Activity) เพื่อประเมินสัดส่วน
ของประชากรในแต่ละช่วงอายุที่จะเริ่มกิจการใหม่
แ ล ะ ใ น ช ่ ว ง ปี 2018-2019 GEM ไ ด ้ น ำ เ ส น อ ต ั ว ช ี ้ ว ั ด ใ ห ม ่ ค ื อ National
Entrepreneurship Context Index (NECI) อั น เป็ น การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มสำหรั บ การเป็ น
ผู้ประกอบการในแต่ละเศรษฐกิจ โดยสร้างมาจากเงื่อนไขทั้งหมด 12 ประการ ประกอบด้วย
1) การเงินสำหรับผู้ประกอบการ
2) นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนและเกี่ยวข้อง
3) นโยบายรัฐด้านภาษี
4) นโยบายรัฐด้านโปรแกรมผู้ประกอบการ
5) การเรียนการสอนด้านผู้ประกอบการในระดับโรงเรียน
6) การเรียนการสอนด้านผู้ประกอบการในระดับอุดมศึกษา
7) การถ่ายทอดงานวิจัย
8) โครงสร้างพื้นฐานด้านพาณิชย์และบริการวิชาชีพ
9) โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
10) พลวัตของตลาดภายใน
11) กฎระเบียบข้อบังคับในการเข้าตลาด
12) บรรทัดฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม
และมีการจัดทำการถ่วงน้ำหนักโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยในปี 2018 ได้ทำการประเมินกับระบบ
เศรษฐกิ จ ของ 54 ประเทศ ปรากฏว่ า ประเทศไทยติ ด อั น ดั บ ที ่ 15 โดยมี กาตาร์ อิ น โดนี เ ซีย
เนเธอร์แลนด์ ไต้หวัน อินเดีย สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ลักเซมเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์
ฝรั่งเศส ติดอันดับหนึ่งในสิบ ในขณะที่ประเทศ จีน และ เกาหลีใต้ ติดอันดับที่ 11 และ 15 ตามลำดับ
แต่ทว่าในส่วนของการเรียนการสอนด้านผู้ประกอบการนั้น กรอบแนวคิดของ Babson College โดย
Daniel Isenberg นับว่ามีความครอบคลุมครบทุกมิติ ซึ่ง Isenberg ได้เสนอเป็นระบบนิเวศแห่ง
ผู้ประกอบการ อันประกอบด้วย มิติของนโยบาย มิติด้านการเงิน มิติด้านวัฒนธรรม มิติด้านการ
สนับสนุน มิติด้านทุนมนุษย์ และมิติด้านการตลาด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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- มิติของนโยบาย ประกอบด้วย การสนับสนุนอย่างเท่าเทียม กลยุทธ์การพัฒนาผู้ประกอบการ
การสนับสนุนด้านภาษี การวิจัยพัฒนา และกฎหมายด้านกองทุนร่วมความเสี่ยง ทรัพย์สิน
ทางปัญญา และแรงงาน
- มิติด้านการเงิน ประกอบด้วย การจัดสรรเงินทุน จาก เงินกู้ก้อนเล็ก นักลงทุนรายบุคคล
การลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และกองทุนร่วมความสี่ยง
- มิติด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย การอดทนต่อความสี่ยง ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
การกล้าทดลอง สถานะทางสังคมของผู้ประกอบการ ความทะเยอะทะยานใฝ่สำเร็จ เรื่องราว
ของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ชื่อเสียงในต่างประเทศ และความมั่งคั่งที่เกิดจากผู้
ก่อตั้งกิจการ
- มิติด้านสนับสนุน ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโทรคมนาคม พลังงาน
คลัสเตอร์ ศูนย์บ่มเพาะ บริการด้านวิ ชาชีพกฎหมายบัญชีการลงทุนด้านเทคนิค สถาบัน
เอกชนที่ช่วยส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ การประกวดแผนธุรกิจ การจัดประชุมวิชาการ
และการจัดตั้งสมาคมต่าง ๆ
- มิติด้านทุนมนุษย์ ประกอบด้วย จำนวนแรงงานทักษะขั้นสูงและทักษะทั่วไป ผู้ ประกอบการ
ที่ทำธุรกิจต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาที่จัดให้มีวุฒิการศึกษาทางวิชาชีพและทางวิชาการ
รวมถึงการจัดฝึกอบรมด้านผู้ประกอบการ
- มิติด้านการตลาด ประกอบด้วย การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ความร่วมมือกับนานาชาติ
การสร้างตลาดลูกค้ารายแรก การรีวิวสินค้าใหม่ สร้างการกระจายสินค้า
2.4.2 ปัจจัยนำเข้า
ด้วยการศึกษาองค์ประกอบทั้งระบบในมิติที่เกี่ยวข้องแบบเป็นองค์รวม ประกอบด้วย
ปัจจัยนำเข้า (Input) ได้แก่ นโยบาย ทิศทางการบริหารงาน พันธกิจเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ใน
การสร้างคุณค่าให้กับสังคมจากกิจกรรมของสอวช. ศักยภาพในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ
งบประมาณ บุคลลากร กระบวนการทำงานระหว่างสอวช. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
การประเมินตามตัวแบบ CIPP ของ Stufflebeam ในด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ เป็นการพิจารณาความ
เหมาะสมของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาโครงการหรือหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นไป
ตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
World Bank (2014) ได้ทำการเสนอแนะปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการไว้ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ผู้เรียน (participants) และบริบท
(context) ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะนำไปสู่การกำหนด ลักษณะของโปรแกรม (program characteristics)
และทั้งสามปัจจัยนี้จะเป็นส่วนสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย (outcome) ของการเรียนการสอนที่
กำหนดขึ้น
ในส่วนของ Input ตามตัวแบบของ CIPP ที่ประยุกต์ให้เข้ากับโครงการนี้ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผู้เรียน และลักษณะของโปรแกรม ในส่วนของบริบทจะแยกเป็นมิติ Context ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วใน
ตอนต้น
(1) ผู้เรียน (participants) การเข้าใจถึงคุณลักษณะของผู้เรียนมีผลเชื่อมโยงอย่างยิ่งต่อ
เป้าหมายของการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าในหลาย
ประเทศที่พัฒนาการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการมีการกำหนดกระบวนการคัดเลือก
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ผู้เรียนด้วย โดยคุณลักษณะของผู้เรียนที่ พิจารณา ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว (profile) เช่น เพศ
อายุ พื้นฐานครอบครัวหรืออาชีพ , การศึกษา (education), ประสบการณ์ทำงาน (experience),
ความตั้งใจและแรงจูงใจในการเข้าเรียน (interest and intentions) ซึ่งเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมที่
ตอบสนองต่อการเรียน (behavior) เช่น กระตือรือร้น หรือลดถอยลง
(2) ลักษณะของโปรแกรมการเรียนการสอน (program characteristics) ประกอบด้ ว ย
ผู้สอน (อาจมาจากสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ หรือที่ปรึกษา) และวิธีการสอน (เช่น สอนแบบ
พบปะกัน ออนไลน์ หรือการทดลอง) จำนวนผู้เรียน ความถี่ในการเรียนและระยะเวลาในการเรียน
ลักษณะของเนื้อหา นอกจากนี้ยังควรพิจารณาปัจจัยสนับสนุนอื่นๆด้วย เช่น งบประมาณ และ
เทคโนโลยี เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
โดยสรุป การกำหนดปัจจัยนำเข้าในการประเมินการพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
ด้านความเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
1) การกำหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน (Intended outcome)
2) คุณสมบัติ/คุณลักษณะผู้สอน (Trainer/Teacher quality) ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้
ที่เกี่ยวข้อง
3) ผู้เข้าร่วม (Participants) ได้แก่ คุณลักษณะดังต่อไปนี้
• Profile (age, gender, personality)
• Education (background, literacy and numeracy)
• Experience (work experience, entrepreneurship experience)
• Interest/intention and Behavior
4) งบประมาณ หมายถึง งบประมาณที่ต้องใช้เพื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง
5) เทคโนโลยี หมายถึง การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ต่ อ การเรี ย นการสอนที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งทั ้ ง หมด เพื ่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวก ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล
6) การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กลไกและช่องทางการสื่อสาร ทั้งระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน และระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน ตลอดกระบวนการเรียนการสอน
2.4.3 กระบวนการ
การประเมินกระบวนการเป็นการพิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการที่เกี่ยวข้องใน
การเตรียมการ การเรียนการสอน และ การประเมินผล โดยแบ่งเป็นกระบวนการก่อนการอบรม
กระบวนการอบรม และ กระบวนการหลังการอบรมเสร็จสิ้น เพื่อให้เป็นไปตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
โดยอ้ า งอิ ง จากงานวิ จั ย ของ World Bank (2014) ได้ แ บ่ ง กระบวนการออกเป็ น สามช่ ว ง คื อ
กระบวนการก่ อ นการเรี ย นการสอน (Pre-training process ) , กระบวนการอบรม (Training
process), และกระบวนการหลังการอบรม(Post-training process ) ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
1) กระบวนการก่อนการเรียนการสอน (Pre-training process )
เป็นการประเมินกระบวนการทำงานของ สอวช.และมหาวิทยาลัยที่เป็นตัว แทนใน
การจัดการอบรมทั้ง 10 รายวิชาในการจัดการอบรม ประกอบด้วย
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• กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ าร่ว มอบรมในแต่ล ะรายวิช า (Application process)
เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานของผู้เข้าร่วม ความคาดหวัง แล้วนำมาปรับใช้ในการออกแบบหลักสูตรหรือ
เนื้อหาการเรียนการสอน รวมไปถึงการเลือกวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสม
• การออกแบบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา (Program design) เช่น duration,
timing, class size, interaction, ลักษณะของรายวิชา (Focus on specific content or provide
broad overview) การเลือกวิธีการสอน
2) ก ร ะ บ ว น ก า ร อ บ ร ม ( Training process)Training (alignment of outcome,
teaching activities, assessment)
• การสอนที ่ ม ี ค วามสอดคล้ อ งกั น ของเป้ า หมาย กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ และการ
ประเมินผล Delivering method
• การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment)
3) กระบวนการหลั ง การอบรม( Post-training process) Post-Training (wraparound services)
• กลไกเครือข่าย (Networking)
• กลไกการให้คำปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring and coaching)
• กลไกการเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงิน ความรู้เชิงเทคนิค หรืองานแนะนำงาน
( Opportunity to access financial support/technical ssistance/job
advising)
• การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management) เพื่อให้สามารถทบทวน ต่อ
ยอด แลกเปลี่ยนกันได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังสามารถประเมิน ปัจจัยนำเข้า และกระบวนการได้ดังนี้
• การประเมินต้นทุนในการหาความจำเป็นในการอบรม
• การประเมินกระบวนการในการออกแบบหลักสูตร
• การประเมินต้นทุนการฝึกอบรมและพัฒนาต่อจำนวนพนักงาน
• การประเมินต้นทุนการสูญเสียการทำงานของพนักงานที่ต้องเข้ารับการอบรม
2.4.4 การประเมินผลผลิตของโครงการ
การประเมินผลผลิตของโครงการในการศึกษาครั้งนี้ประเมินจากกิจกรรมการอบรมใน 10
รายวิ ช า โดยนำเอาทฤษฎี ก ารเปลี ่ ย น แปลง (Theory of Change) มาใช้ เ ป็ น เครื ่ อ งมื อ ใน
การประเมินหาห่วงโซ่ของผลลัพธ์ (Impact Value Chain) ที่เกิดขึ้นโดยใช้กรณีฐานมาเปรียบเทียบ
(Base Case) และนำไปสู่การกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ทางสังคมที่เกิดจากการดำเนิน
กิจกรรมโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
1) ผลผลิต (Output)
• ปฏิกริยาของผู้เข้าร่วมการอบรมโดยพิจารณาจากผลการตอบแบบสอบถามหลังการ
อบรมของผู้ดำเนินการจัดการอบรมในแต่ละรายวิชา ที่บ่งบอกถึงระดับความพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม
• การขาดการอบรมของผู้เข้าร่วมการอบรม
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• ขีดความสามารถเพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเชิง องค์ความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ โดยเป็นประเมินตนเองของผู้เข้ารับการอบรมการเปรียบเทียบก่อนและหลัง
การอบรม
2) ผลลัพธ์ (Outcome)
• ผู้เข้ารับการอบรมทัศนคติในเชิงบวกและมีขวัญกำลังใจต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสู่ มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Positive Mindset /Attitude )
• ผลิ ต ภาพ (Productivity) ที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น ในระดับ บุค คล ที ม งานและองค์ ก ร โดยใน
โครงการนี้ เป็นการพิจารณาถึง ความมีสมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะ
ในการสร้างผู้ประกอบการ เทคนิคในการสอน ความมั่นใจของอาจารย์ในการสอน
ด้านผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นหลังการฝึกอบรม
3) ผลกระทบ (Impact)
การวัดผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการอบรมในการเพิ่มศักยภาพของผู้สอนเพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศนั้น คณะผู้วิจัยได้มีก ารประยุกต์ แนวคิด Balanced Scorecard มาใช้ในการประเมิน
เรี ย กว่ า Training Scorecard ซึ ่ ง มี ก ารใช้ ม ุ ม มองทั ้ ง สี ่ ค ื อ ด้ า นการเงิ น (Financial) ด้ า นลู ก ค้ า
(Customer) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning
and Growth) มาใช้ในการวัดความสำเร็จในการฝึกอบรม และแนวคิดการประเมินความคุ้มค่าใน
การฝึกอบรม (ROI in Training) มากำหนดเป็นแนวทางการผลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรม
โดยสรุปแล้วการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมประกอบด้วย
การประเมินผลความพึงพอใจของพนักงานในภาพรวม เช่น หลักสูตรที่จัด วิธีการสอน เอกสาร
บรรยากาศ เป็ น ต้ น โดยประเมิ น เป็ น แบบสอบถามหรื อ สั ม ภาษณ์ เ พื ่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก
การประเมินผลความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบเพื่อประเมินก่อนและหลัง
การฝึกอบรม ในด้านทักษะ และ การประเมินพฤติกรรมที่ปรับปรุงและพัฒนาภายหลังการฝึกอบรม
อาจเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ซึ่ง ใช้การประเมิน
จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น นักศึกษา มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ หรือพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การปฏิบ ัติงาน เช่น ต้นทุนการผลิตที่ล ดลง การประเมินผลการปฏิบัติงานภายหลั ง การ
ฝึกอบรมว่ามีความสอดคล้องกับองค์การในระยะยาว เป็นการฝึกอบรมที่ได้ผลลัพธ์คุ้มค่าหรือไม่ ใน
การประเมินผลการฝึกอบรมนั้น มีงานวิจัยที่อ้างอิงจากทฤษฎี Four Level of Change เป็นการ
ประเมินผลการฝึ กอบรมสำหรับผู้บริหารที่แบ่งเป็นระดับแสดงถึงพฤติกรรมจากการฝึกอบรมตาม
ระดับนั้น ๆ ในระดับที่ 1 คือ Short-term individual level จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ใน
ด้านความรู้ ทักษะที่เพิ่มขึ้นจากการได้รับการฝึกอบรม ในระดับที่ 2 Intermediate individual
level การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไปเป็นตามเป้าหมายของฝึกอบรมในช่วงเวลาหลังจากจบการ
ฝึกอบรม ในช่วงที่ 3 Organization level การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ส่งผลลัพธ์ระดับองค์การ
บทบาทการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นและ ในช่วงที่ 4 System level การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ส่งผล
ลัพธ์ระดับนโยบาย กระบวนการท้างาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายขององค์การใน ระยะยาว
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บทที่ 3
ผลการประเมินกิจกรรมหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรองรับ
การศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ
3.1 ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ
ปัจจัยที่นำมาใช้ในการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการประกอบด้วย
• นโยบาย ทิศทางการบริหารงาน พันธกิจเป้าหมาย และวัตถุประสงค์การดำเนินของ สอวช.
• ศักยภาพในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือและกระบวนการทำงานระหว่าง สอวช. และ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
• คุณสมบัติและความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรม
• ความรู้ความเข้าใจของผู้อบรมเกี่ยวกับแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ
• การออกแบบโปรแกรมการอบรม
• งบประมาณ
• วัสดุอุปกรณ์และสถานที่
• เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการอบรม
• แผนการดำเนินงานและระยะเวลาในการอบรม
• ระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ
ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 3.1 สรุปผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ
ปัจจัยที่นำมาใช้ในการพิจารณาปัจจัยนำเข้าของโครงการ
• นโยบาย ทิศทางการบริหารงาน พันธกิจเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์การดำเนินของสอวช
• ศักยภาพในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือและ
กระบวนการทำงานระหว่างสอวช. และภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง
• คุณสมบัติและความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรม
ประกอบด้วย อายุ วุฒิการศึกษา และตำแหน่ง
วิชาการ
• ความรู้ความเข้าใจของผู้อบรมเกี่ยวกับแนวคิดการ
เป็นผู้ประกอบการ
• การออกแบบโปรแกรมการอบรม
• งบประมาณ
• วัสดุอุปกรณ์และสถานที่
• เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการอบรม
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ผลการประเมิน
เป็นจุดแข็ง
เป็นจุดแข็ง
เป็นจุดแข็ง
เป็นจุดแข็ง
เป็นจุดอ่อน
เป็นจุดแข็ง
เป็นจุดแข็ง
ไม่มี

ปัจจัยที่นำมาใช้ในการพิจารณาปัจจัยนำเข้าของโครงการ
ผลการประเมิน
เป็นจุดอ่อน
• แผนการดำเนินงานและระยะเวลาในการอบรม
เป็นจุดอ่อน
• ระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
โครงการ
ที่มา: คณะวิจัยสรุปจากผลการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มและผลการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วม
อบรม
3.1.1 นโยบาย ทิศทางการบริหารงาน พันธกิจเป้าหมาย และวัตถุประสงค์การดำเนิน
ของ สอวช.
จากผลการสัมภาษณ์คณะทำงานที่เ กี่ยวข้ องของโครงการ ทั้งผู้ที่มีส ่ว นริเริ่มโครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการสามารถสรุปนโยบาย ทิศทางการบริหารงาน พันธกิจเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์การดำเนินของ สอวช. ได้ดังแสดงในรูปที่ 3.1
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Start
รูปที่ 3.1 นโยบาย ทิศทางการบริหารงาน พันธกิจเป้าหมาย และวัตถุประสงค์การดำเนินของ สอวช.
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรองรับการศึกษาด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ
ที่มา: ผู้วิจัยสรุปความจากผลการสัมภาษณ์คณะทำงานสำนักปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม สป.
จากรูปที่ 3.1 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีการวางแผนส่งเสริมให้
เกิดผู้ป ระกอบการนวัตกรรมใหม่ (Innovative start-up) ผ่านกิจกรรมใน 6 แพลทฟอร์ม โดยมี
การออกแบบกิจกรรมให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง แพลทฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ในการ
เกิดผู้ป ระกอบการนวัตกรรมใหม่ (Innovative start-up) และการสร้างมูล ค่าเพิ่มใหม่ ๆ ให้กับ
เศรษฐกิจและสังคม โดยทั้ง 6 แพลทฟอร์ม ประกอบด้วย
1. การส่งเสริมการศึกษา (Education) โดยมีโครงการจัดกิจกรรมการพัฒนาแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชาการ
และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงด้านความเป็นผู้ประกอบการ การ
ออกแบบบริการเพื่อธุรกิจ และการพัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยงซึ่งการดำเนินการตั้งแต่
ปี 2560 เป็นต้นมา
2. การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด พื ้ น ที ่ ก ารทำงานร่ ว ม (Co-Working Space) อยู ่ ใ นพื ้ น ที ่ โ ดยมี
การจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัย กำหนดพื้นที่ช่วยตกแต่งพื้นที่ อุปกรณ์เครื่องมือ
3. Startup District เพื่อให้เป็นพื้นที่กิจกรรม ระดับมหาวิทยาลัย ระดับภาค ระดับประเทศ
4. Startup Thailand League: โครงกิจกรรมประกวดโมเดลธุร กิ จสตาร์ท อัพ (startup
business model) สำหรับนักศึกษาทุกระดับทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอกทีมที่เข้า
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ร่วมแข่งขันจะต้องประกอบไปด้วยนักศึกษาอย่างน้อย 3 คน ไม่เกิน 5 คน ซึ่ง (ต้องมา
จากต่างคณะกัน อย่างน้อย 2 คณะ และจาก 3 สาขาวิชาโมเดลธุรกิจ “สตาร์ทอัพ” โดย
หลัก ๆ คือ เน้นเรื่องการเติบโต (growth) ของธุรกิจที่จะต้องสามารถเติบโตได้ด้วยอัตราที่
สูง (high growth rate) ดังนั้นหากทำธุรกิจที่ใช้อินเตอร์เน็ต เช่น online marketplace,
ทำ Application บนมือถือ ก็จะมีผู้ใช้จำนวนมากได้ค่อนข้างง่าย และสามารถเพิ่มจำนวน
ขึ้นได้เร็วถ้าได้รับความนิยม
5. Business Brotherhood: เป็ น โครงการที ่ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง สวทน.
มหาวิทยาลัย และกิจการขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงและขยายตลาดไปสู่ระดับโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
โดยมีกิจการขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจให้แก่ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ มหาวิทยาลัย
เป็นพี่เลี้ยงด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และ สวทน. เป็นแกนหลักในการผลักดันให้เกิด
กระบวนการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
ระหว่างกิจการขนาดใหญ่ แ ละมหาวิทยาลัย
6. Research Gap Fund กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
จากผลการสัมภาษณ์ มีข้อสังเกตว่า เป้าหมายของโครงการเป็นเจตนารมณ์ที่ดี และถือเป็น
ความจำเป็นในการสร้างให้เกิดขึ้น และเกี่ยวเนื่องกับการปรับตัวของมหาวิทยาลัยไทย อย่างไรก็ตาม
การสร้างความเข้าใจในหน่วยงานระดับนโยบาย มาจนถึงผู้นำไปปฏิบัติ (เช่น ตัวแทนมหาวิทยาลัย)
ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานได้อย่างสอดคล้อง เสริมพลังและไปในทิศทาง
เดียวกัน นอกจากนี้ความต่อเนื่องของการบริหารนโยบายและโครงการ การสื่อสาร การทบทวนการ
ดำเนินงานของโครงการเป็นระยะ ๆ ก็จะมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในระดับการดำเนินงาน มีข้อสังเกตว่า กรอบการออกแบบหลักสูตร การดำเนินการอบรม
การประเมินผลลัพธ์ มีความแตกต่างกันตามแนวคิดของตัวแทนมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในแต่ล ะ
รายวิชา สะท้อนได้จากบทสัมภาษณ์ รูปเล่มหลักสูตรที่ ถูกพัฒนา การออกแบบการประเมินผลที่มี
ความแตกต่างกัน
3.1.2 ศักยภาพในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือและกระบวนการทำงานระหว่าง
สอวช. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถในการดึงอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายมาร่วมงานได้ จากการสรุป
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมใน 10 รายวิชา มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 617 ที่นั่ง มาจาก 545 คน โดย
475 คนมาจาก 58 มหาวิ ท ยาลั ย และ 70 คนเป็ น บุ ค คลภายนอก (หน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
นอกเหนือจากมหาวิทยาลัย)
ตารางที่ 3.2 สรุปหน่วยงานของผู้เข้ามาร่วมการอบรม
ลำดับ
1

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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จำนวน
41

ลำดับ

หน่วยงาน

จำนวน

2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

32

3

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

32

4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

31

5

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

30

6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

22

7

มหาวิทยาลัยบูรพา

17

8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

14

9

มหาวิทยาลัยนเรศวร

14

10

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

14

11

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

12

12

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11

13

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11

14

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

11

15

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9

16

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

9

17

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

9

18

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

8

19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

8

20

มหาวิทยาลัยพายับ

8

21

มหาวิทยาลัยมหิดล

8

22

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

8

23

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

8

24

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7

25

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7

26

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7

27

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์

7

28

มหาวิทยาลัยศิลปากร

7
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ลำดับ

หน่วยงาน

จำนวน

29

มหาวิทยาลัยพะเยา

6

30

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6

31

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

6

32

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5

33

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5

34

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4

35

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4

36

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

4

37

มหาวิทยาลัยทักษิณ

3

38

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

3

39

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

3

40

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2

41

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2

42

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1

43

มหาวิทยาลัยศิลปากร

1

44

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1

45

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1

46

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1

47

มหาวิทยาลัยนครพนม

1

48

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

1

49

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

1

50

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

1

51

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1

52

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1

53

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1

54

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1

55

มหาวิทยาลัยรังสิต

1
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ลำดับ

หน่วยงาน

จำนวน

56

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

1

57

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

1

58

ไม่ระบุ

4
รวม

59

475

บุคคลภายนอก

70

รวมทั้งสิ้น

545

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าควรมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าถึง
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการให้มากยิ่งขึ้น การติดต่อผ่านรอง
วิชาการ อาจจะไม่เหมาะกับทุกมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดส่งรายชื่อของผู้เข้าร่วมให้กับมหาวิทยาลัย
ผู้จัดงานล่วงหน้า เพื่อเอื้อให้เกิดการประสานงานเบื้องต้น
นอกจากนี้ คณะทำงานเห็นว่า การให้อาจารย์ผู้ส่วนในการเรียนการสอนเข้ารับการอบรม
อาจจะยังไม่เพียงพอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด เพราะ
อาจารย์ที่มาเข้าร่วมอาจความสนใจแต่ไม่มี authority เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบได้ ทาง
สอวช.อาจจะต้องมีกลไกอื่นเพิ่มเติมในการติดตามและสนับสนุนต่อไป
3.1.3 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
คุณสมบัติและความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรม เป็นการประเมิน อายุ วุฒิการศึกษา
ตำแหน่งวิชา ความเกี่ยวข้องของผู้อบรมในการเรียนการสอน/ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ/
การพัฒนาด้านความเป็นผู้ประกอบการ ประสบการณ์ในการสอนและประสบการณ์ในการสอน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ/ให้คำปรึกษาภาคธุรกิจ
ตารางที่ 3.3 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ช่วงอายุ
ต่ำกว่า 35 ปี
36-45 ปี
46- 55 ปี
55 ปีขึ้นไป
รวม
2. วุฒิการศึกษาสูงที่สุด
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
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จำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

16
35
27
6
84
จำนวน (คน)
42
38

19.05
41.67
32.14
7.14
100
คิดเป็นร้อยละ
50
45.24

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ปริญญาตรี
รวม
3. ตำแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไม่มีตำแหน่งวิชาการ

จำนวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
4
4.76
84
100
จำนวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
0
0
6
7.14
17
20.24
61
72.62
รวม
84
100
4. ความเกี่ยวข้องของผู้อบรมในการเรียนการสอน/ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ/การพัฒนา
ด้านความเป็นผู้ประกอบการ
ไม่เกี่ยวข้อง
27
26.21
เป็นอาจารย์สอนในหลักสูตร
43
41.75
เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตร
24
23.30
อื่น ๆ : วิทยากร
9
8.74
รวม
103
100
จำนวน (คน)
ค่าเฉลี่ย
5.ประสบการณ์ในการสอน โดยเฉลี่ย(หน่วย:ปี)
67
9.4
6.ประสบการณ์ในการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
40
6.05
เป็นผู้ประกอบการ/ให้คำปรึกษาภาคธุรกิจ โดยเฉลี่ย
(หน่วย:ปี)
3.1.4 ความพร้ อ มและความรู ้ ค วามเข้ า ใจของผู ้ อ บรมเกี ่ ย วกั บ แนวคิ ด การเป็ น
ผู้ประกอบการ
ความพร้อมและความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับแนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการ ประเมินจากระดับความเป็นผู้ประกอบการของผู้เข้าร่วมอบรม และระดับความสนใจ
ในการเข้าร่วมการอบรม Train the trainer พบว่า
ตารางที่ 3.4 ระดับความเป็นผู้ประกอบการของผู้อบรม
ความพร้อมและความรู้ความเข้าใจของผู้อบรมเกี่ยวกับ
แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ
1. การประเมินตนเองด้านความเป็นผู้ประกอบการของผู้
อบรมก่อนเข้ารับการอบรม
ระดับ 1-2
ระดับ 3-4
ระดับ 5-6
ระดับ 7-8
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จำนวน (คน)

ร้อยละ

10
11
26
27

12.05
13.24
31.33
31.33

ความพร้อมและความรู้ความเข้าใจของผู้อบรมเกี่ยวกับ
แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ
ระดับ 9-10
รวม
ระดับคะแนนเฉลี่ย
2. ระดับความสนใจในการเข้าร่วมการอบรม
ระดับ 1-2
ระดับ 3-4
ระดับ 5-6
ระดับ 7-8
ระดับ 9-10

จำนวน (คน)

ร้อยละ

10
84
5.75

12.05
100

1
1
8
20
54
รวม
84
ระดับคะแนนเฉลี่ย
8.6
ที่มา: คณะวิจัยสรุปจากผลการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 84 ราย

1.19
1.19
9.52
23.80
64.30
100

3.1.5 งบประมาณและกระบวนการในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ด้านงบประมาณ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารการว่าจ้างโครงการ (TOR) ของแต่ละรายวิชา
ดังนี้
ตารางที่ 3.5 แสดงงบประมาณที่ใช้ในโครงการ
รายวิชาที่ต้องการอบรม
1) ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
• การพัฒนาหลักสูตร
• การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
2) การคิดเชิงออกแบบ
• ปี 2560
• ปี 2561
3) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4) ผู้ประกอบการทางสังคม
5) การเงินสำหรับผู้ประกอบการ
6) การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ
• ปี 2560
• ปี 2561
7) การตลาดผู้ประกอบการ
8) กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
9) ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ
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งบประมาณที่รับ
(ล้านบาท)
2.8
1.05
3.3
1.05
3.3
3.3
2.0
3.3
2.1
3.3
3.3
3.3

รายวิชาที่ต้องการอบรม
10) การแข่งขันนวัตกรรม 24 ชั่วโมง
• จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมและพัฒนา
เครือข่ายการแข่งขันนวัตกรรมภายใน
• จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและการแข่งขันนวัตกรรม
ภายใน
รวม

งบประมาณที่รับ
(ล้านบาท)
1.8
10.33
44.23

ในส่วนของงบประมาณสำหรับการพัฒ นาหลักสูตรและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจาก
การสัมภาษณ์ผู้ดำเนินการพบว่าไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรค อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรายวิชาที่มี
การจัดร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มองว่าจำนวนงบประมาณที่
มหาวิทยาลัย สามารถใช้ในการดำเนินงานได้นั้นลดลง เนื่องจากมีการหักสัดส่วนค่าบริหารโครงการ
ของมหาวิทยาลัยสองแห่ง นอกจากนี้ ในส่วนของการจ้างมหาวิทยาลัยเอกชนให้เข้ามาร่วมดำเนินการ
ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก อาจเป็นการเสียโอกาสในการทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ในส่วนของการใช้งบประมาณ เนื่องจากการเบิกจ่าย
ต้ อ งให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในปี ง บประมาณ จึ ง ทำให้ บ างรายวิ ช ามี ร ะยะเวลาการดำเนิ น งานจำกั ด
การดำเนินงานต้องทำอย่างเร่งด่วน
3.1.6 วัสดุอุปกรณ์และสถานที่/เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการอบรม/ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ
สถานที่และการเตรียมวัสดุอุป กรณ์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ถูกกำหนดไว้ว่าเป็น
ความรับ ผิดชอบของมหาวิ ทยาลั ยที่ ดำเนิ นรายวิช า ทั้งนี้การจัด การอบรมเชิ งปฏิบั ติ ก ารจั ด ที่
กรุงเทพมหานคร โดย สอวช. เอื้อเฟื้อค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักให้แก่ผู้เข้าร่วมที่เดินทางมา
จากต่างจังหวัด สถาบันละไม่เกิ น 2 ท่าน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมการอบรม สำหรับ
ผู้เข้าร่วมที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเลือกสถานที่
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยที่ดำเนินการเลือกสถานที่ที่สามารถเดินทางได้ด้วย
BTS หรือ MRT เพื่อลดปัญหารถติด และมีที่พักอยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วม
ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง พิจารณาในส่วนของผู้เข้ารับการอบรมและเนื้อหา
การเรียนการสอน ดังนี้
- ฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม แต่ละรายวิชามีการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
ให้กับสอวช.ตามข้อกำหนดในการส่งมอบงาน และในแต่ละวิชามีการสร้างกลุ่ม
social network เพื่อเอื้อให้มีการสื่อสารกัน แต่ในภาพรวมของโครงการทั้งหมด
ไม่ได้ถูกออกแบบให้มีการเก็บข้อมูลนี้
- ฐานข้อมูลเนื้อหาหลักสูตร แต่ละวิชามีการส่งมอบงานให้ กับสอวช. โดยสอวช.ได้
เ ผ ย แ พ ร ่ ค ู ่ ม ื อ ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น แ ต ่ ล ะ ร า ย ว ิ ช า บ น เ ว ป ไ ซ ต์
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http://www.ones.or.th/th/report/ ภายใต้ ห ั ว ข้ อ “รายงานการศึ ก ษา/สิ่ ง
ตีพิมพ์” ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเนื้อหาหรือสื่อที่ใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังแสดงใน
รูปที่ 3.2

รูปที่ 3.2 การเผยแพร่คู่มือการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาบนเวปไซต์ของ สอวช.
โดยสรุ ป ด้ า นปั จ จั ย นำเข้ า ของกระบวนการพบว่ า การนำนโยบายลงมาสู ่ ก ารปฏิ บ ั ติ
(ความเข้าใจนโยบาย การกำหนดวัตถุประสงค์ และความต่อเนื่องของการบริหารงาน) เป็นจุดอ่อนต่อ
การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ ทำ
ให้ขาดความเชื่อมโยงของแพลทฟอร์มต่าง ๆ ที่ระดับนโยบายได้กำหนดไว้ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร
การดำเนินงานในการพัฒนาหลักสูตรจึงขึ้นกับมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบรายหลักสู ตรนั้น ๆ สอวช.
คาดหวังให้มหาวิทยาลัย เครือข่ายเป็นผู้ประสานงานต่อในการคัดเลือกผู้เข้าร่ว มอบรม แต่ขาด
การกำกับดูแล จึงขาดการสื่อสารและส่งต่อข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมให้กับมหาวิทยาลัยที่พัฒนาหลักสูตร
และการอบรมเพื่อทำการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการอบรม ขาดการประสานให้เกิดการสื่อสาร
และแชร์ข้อมูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบในรายวิชา จึงทำให้พบว่าในหลายรายวิชามีความ
ซ้ำซ้อนในเนื้อหา ในส่วนของผู้เข้าร่วมรับการอบรม (พื้นฐาน ความสนใจ) งบประมาณ สถานที่ ไม่
พบว่าเป็นอุปสรรคต่อการจัดการอบรม แต่การที่ผู้เข้าร่วมการอบรมไม่ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
การขาดความเข้าใจเรื่องความเชื่อมโยงของหลักสูตร หรือการขาดการประสานงานก่อนดำเนิน
โครงการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม อาจเป็นผลให้เสียโอกาสในการเรียนรู้

3.2 ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินการของผู้จัดอบรมและผลการประเมิน
(ดูประสิทธิภาพ)
การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการอบรมในแต่ล ะรายวิชาเป็นการประเมิน
พิจารณาจากกระบวนการดำเนิน งานก่อนการอบรม ระหว่างการอบรมและ หลังการอบรม โดย
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ประเมินจากผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่พบ ร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละรายวิชา มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
3.2.1 สรุปภาพรวมของกระบวนการจัดการอบรม
กระบวนการดำเนินการของผู้จัดอบรมและผลการประเมินเป็นการประเมินประสิทธิภาพ
ของกระบวนการวางแผนก่อนการอบรม การดำเนินการระหว่างการอบรมและกระบวนการหลั ง
การอบรม มีรายละเอียดดังนี้
1) กระบวนการจัดการก่อนเริ่มการอบรม สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้
• ก่อนเริ่มการอบรมจะมีกระบวนการคัด เลื อกผู้เ ข้า อบรม การประชาสัม พั น ธ์
ข่าวสารแก่ผู้เข้ารับอบรมล่วงหน้า และการวางแผนของผู้สอน เนื่องจากการรับ
สมัครผู้เข้าร่วมการอบรมดำเนินการโดย สอวช. ผ่านการประสานงานไปยัง
ผู้ประสานงานของแต่ละมหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยที่จัดการอบรมทราบ
ข้อมูล ของผู้เข้าร่ วมอบรมล่าช้า เช่น จำนวนผู้เข้าร่ว ม รายชื่อ ภูมิห ลัง พื้น
ฐานความรู้ความเข้าใจ จึงเป็นข้อจำกัดในการหาความต้องการในการฝึกอบรม
และสื่อสารระหว่างผู้จัดกิจกรรมและผู้เรียน
• ผู้เรียนไม่ค่อยทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและรายวิชาเพื่อการเตรียม
ความพร้อม
• ผู้จัดกิจกรรมไม่มีข้อมูลในการปรับการสอนให้ตรงกับกลุ่มผู้เรียนได้
• ระยะเวลาในการดำเนินงานในการพัฒนารายวิชา การออกแบบการอบรมของแต่
ละรายวิชามีความแตกต่างกัน พบว่ามีตั้งแต่ 120-180 วัน ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ในการทำสัญญาดำเนินงานกับ สอวช. ผู้รับผิดชอบในบางรายวิชามีความเห็นว่ า
มีร ะยะเวลาในการดำเนินการจำกัดทำให้ต้องทำงานแบบเร่งด่ว นซึ่งอาจจะ
กระทบในเชิงของคุณภาพ
2) การอบรมของแต่ละรายวิชาสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้
• ในแต่ละรายวิชามีการจัดสรรงบประมาณในการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมให้เกิด การนำองค์ ความรู้และประสบการณ์ ระดับนานาชาติ ม า
ถ่ายทอดควบคู่ไปกับวิทยากรไทย ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีของการดำเนินโครงการ
อย่ า งไรก็ ต ามสำหรั บ ผู ้เ ข้ า รับ การอบรมบางส่ ว นเห็ น ว่ า ภาษาอั ง กฤษเป็ น
ข้อจำกัดในการอบรมและการเรียนรู้
• วิ ธ ี ก ารเรี ย นการสอนที ่ ใ ช้ ม ี ค วามหลากหลาย ทั ้ ง การบรรยาย กรณี ศ ึ ก ษา
การระดมสมอง การลงมือปฏิบัติ ซึ่งสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม
นับเป็นแนวทางที่ดีสำหรับการให้ผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมบางส่ว นมีความคาดหวังให้มีการให้
คำอธิบาย หรือความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
• ในส่วนของการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการกำหนดชัดเจน คือ ระยะเวลา 4
วันหรือไม่น้อยกว่า 28-32 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามมีผู้เข้ารับการอบรมบางส่วนไม่
สามารถเข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลา และด้ว ยจำนวนเนื้อหาของการอบรมที่
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ค่อนข้างมาก ทำให้เวลาที่มีในแต่ละหัวข้อมีจำกัด อาจทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมไม่มี
เวลาในการทบทวนความเข้าใจมากนัก เนื่องจากผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นอาจารย์
จากมหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่ในช่วงปิดภาค
การศึกษา คือ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม เพื่อไม่ให้กระทบ
การเรียนการสอน แต่การจัดการอบรมในเวลาใกล้เคียงกัน ก็อาจเป็นอุปสรรคใน
การมาร่วมสำหรับผู้ที่สนใจในหลาย ๆ วิชา ในส่วนของสถานที่และอุป กรณ์
พบว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคมากนัก
3) การดำเนินการหลังการอบรม
หลังการอบรมเสร็จสิ้น มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม อย่างไรก็
ตามพบว่ายังขาดกลไกดังต่อไปนี้
• การติดตามผลประโยชน์และผลกระทบเชิงบวกที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ของ
สอวช.
• การนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
• การสร้างเครือข่ายหลังอบรม
• การสร้างฐานข้อมูลให้ผู้อบรมเข้าถึงเอกสารการอบรม
จากการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละรายวิชา สรุปผลการประเมินดังนี้
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ตารางที่ 3.6 สรุปผลกระบวนการอบรมของแต่ละรายวิชา

เกม&กิจ
กรรมม

กรณีศึกษา

การสร้าง
เครือข่าย

ลงพื้นที่

ประเมินความรู้
ก่อน/หลังการ
อบรม

เสวนา

ผู้สอนชาว
ต่างประเทศ

หลังอบรม
ประเมินความ
พอใจต่อการ
อบรม

Workshop

1 ความเป็น
ผู้ประกอบการและ
นวัตกรรม
2. การคิดเชิง
ออกแบบ
3. ผู้ประกอบการ
ทางสังคม
4. การออกแบบ
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
5. การตลาด
ผู้ประกอบการ
6. การเงินสำหรับ
ผู้ประกอบการ
7. กลยุทธ์ในการ
บริหารทรัพย์สิน
ทางปัญญา

มีการวาง ผู้สอน
แผนการ
ชาว
ดำเนินงาน ไทย

ระหว่างการอบรม
เนื้อหาเทคนิค/วิธีการในการอบรม



✓

✓

✓



✓

✓





✓

✓

✓



✓



✓

✓

✓

✓

✓

✓



✓

✓

✓

✓



✓



✓

✓

✓

✓

✓

✓



✓

✓

✓

✓



✓



✓

✓

✓

✓

✓

✓





✓

✓

✓



✓





✓

✓

✓

✓

✓

✓







✓

✓

✓



✓

✓

✓

✓

✓

✓



✓



✓

✓

✓

✓





✓



✓

✓

✓

✓

✓





✓



✓

Lecture

วิชา

ก่อนการอบรม
มีการหา
มีกำหนด
ความต้องการ วัตถุประสงค์
ในการ
ของการ
ฝึกอบรม
ฝึกอบรม
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เกม&กิจ
กรรมม

กรณีศึกษา

การสร้าง
เครือข่าย

ลงพื้นที่

ประเมินความรู้
ก่อน/หลังการ
อบรม

เสวนา

ผู้สอนชาว
ต่างประเทศ

หลังอบรม
ประเมินความ
พอใจต่อการ
อบรม

Workshop

8. การออกแบบ
การบริการสำหรับ
ธุรกิจ
9. ความเป็น
ผู้ประกอบการของ
องค์การ
10. Innovative
Design & 24hr.
of Innovation

มีการวาง ผู้สอน
แผนการ
ชาว
ดำเนินงาน ไทย

ระหว่างการอบรม
เนื้อหาเทคนิค/วิธีการในการอบรม





✓



✓

✓

✓

n.a.

✓





✓



✓



✓

✓



✓

✓

✓







✓

✓

✓





✓

✓





✓





✓

✓

✓



✓

Lecture

วิชา

ก่อนการอบรม
มีการหา
มีกำหนด
ความต้องการ วัตถุประสงค์
ในการ
ของการ
ฝึกอบรม
ฝึกอบรม

✓

ที่มา : ผู้วิจัย สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดและเอกสารรายงาน
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ผลจากการประชุมกลุ่มพบว่าผู้เข้าร่วมการอบรมพบอุปสรรคในระหว่างการอบรมในประเด็น
ต่าง ๆ ดังสรุปได้ตามตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.7 อุปสรรคที่พบในระหว่างการอบรมและการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมการอบรมทั้ง 10
รายวิชา
อุปสรรคในการอบรมและการเรียนรู้
จำนวน (คน) ติดเป็นร้อยละ
พื้นฐานความรู้เดิมของผู้เข้าอบรม
17
34.69
สื่อการสอน
7
14.29
วิธีการสอน
7
14.29
ภาษาอังกฤษ
7
14.29
เนื้อหาของการอบรม
4
8.16
วิทยากร
3
6.12
สถานที่
2
4.08
อุปกรณ์
1
2.04
ตารางการจัดอบรม
1
2.04
รวม
49
100
ทั้งนี้ผู้เข้าร่ว มอบรมมีข้อเสนอแนะด้านกระบวนการอบรม เพื่อให้กระบวนการอบรมมี
ประสิทธิผลขึ้น ดังนี้
• ควรแจ้งเวลาล่วงหน้า 3 เดือน
• เนื่องจากข้อจำกัดของหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้หลายหัวข้อ ต้องหา
ความรู้เพิ่มเติมเอง
• บางครั้งการใช้ภาษาอังกฤษ อาจสื่อถึงผู้อบรมที่ภาษายังไม่แข็งแรงได้ยาก
• ควรใช้สื่อการสอนที่สามารถเข้าใจได้ง่ายหรือแม้กระทั่งการอบรมตามภูมิภาค
• ปูพื้นฐานความรู้ จำนวน 2 คน
• ควรมีการทบทวนรายปีเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ
• ปรับระยะเวลาการอบรมให้สั้นขึ้น หรือจัดในช่วงที่ปิดเทอม เพื่อให้สามารถเข้าร่วมได้
ตลอดโครงการ
• ขยายจำนวนรับและระยะเวลาสมัคร
• จัดให้มีคลีนิคให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ผู้สอนหรือ web board ในการแลกเปลี่ยนกับ
วิทยากร
• ควรมีการแชร์สื่อการสอนที่วิทยากรมีการเขียนเพิ่มเติมระหว่างการอบรมโดยใช้ google
drive หรือช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ Line ซึ่งมีข้อจำกัดในการ download ในภายหลัง
• ควรจัดในช่วงปิดเทอมและมีกิจกรรมการบ่มเพาะนิสิตไปด้วย จำนวน 3 คน
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• การจัดอบรมควรจัดทำต่อเนื่อง เพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนาเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ใน
หลักสูตรที่เข้าอบรมยังไม่ถึงด้านการเป็นผู้ประกอบการหรือการมีทักษะหรือเป็นพี่เลี้ยง
ให้กับธุรกิจได้
• ควรมีการศึกษา ทักษะพื้นฐานของผู้ประกอบการไทย , ควรแยกย่อยหลักสูตรมาพัฒนา
ทักษะ
• ควรมีการจัดแยกเฉพาะเทคโนโลยี จะได้สามารถนำไปใช้ในแต่ละศาสตร์
• มีเนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้น
• สื่อสาร โดยมีการสร้างช่องทางเฉพาะ และอัพเดทแผนการอบรมล่วงหน้า
• อบรมจัดในต่างจังหวัด
• เทคนิคการสอนและสร้างแรงจูงใจในนักศึกษาอยากเป็นผู้ประกอบการ
• การสื่อสารเกี่ยวกับ course อบรม
3.2.2 ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการอบรม
สำหรับการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอบรม ถือว่ามีประสิทธิภาพ พิจารณาจาก
การที่มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบในการดำเนินการทุกรายวิชาสามารถดำเนินกิจกรรมได้เสร็จสิ้นตาม
ขอบเขตและกรอบระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ในส่วนของวิธีการสอนการอบรม มีทั้งการบรรยาย
การทำกิจกรรม การระดมสมอง ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาที่ได้เสนอไว้

3.3 ผลการประเมินด้าน ผลลัพธ์ ผลกระทบ และความมีประสิทธิผลของโครงการ
การประเมินด้าน ผลลัพธ์ ผลกระทบ และความมีประสิทธิผลของโครงการประเมินจากผลการ
3.3.1 การประเมินผลลัพธ์ของโครงการ
ประเมินจากผลการประเมินตนเองของผู้เข้าร่วมการอบรมก่อนเข้ารับการฝึกอบรมและ
หลังการฝึกอบรมดังแสดงในตารางที่ 3.8
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ทักษะ

การรับรูความสำคัญ

ทัศนคติเชิงบวก

ทักษะการพัฒนานักศึกษา

ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ

องค์ความรู้

ทักษะ

การรับรูความสำคัญ

ทัศนคติเชิงบวก

ทักษะการพัฒนานักศึกษา

ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ

1) วิชาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
80
47 8.34
2) การคิดเชิงออกแบบ
84
36 8.17
3) ผู้ประกอบการทางสังคม
62
11 8.12
4) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
79
12 8.75
5) การตลาดผู้ประกอบการ
75
2
8
6) การเงินสำหรับผู้ประกอบการ
60
7
8.6
7) กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
85
5
10
8) การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ
70
5
9.75
9) ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ
n/a
4
9.67
80
14
6.5
10) Innovative Design & 24hr. of Innovation
รวม
675
143 8.58
ที่มา: รวบรวมจากผลการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมอบรม

หลังอบรม

องค์ความรู้

ประโยชน์ที่ได้รับจากวิชา

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ฉบับ

วิชา

จำนวนผู้เข้าร่วม (ราย)

ตารางที่ 3.8 ผลการประเมินตนเองของผู้เข้าร่วมการอบรมก่อนเข้ารับการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม
ก่อนอบรม

4.70
3.69
4.73
4.91
5
5.5
3
4.6
5.67
3.62
4.54

4.66
4.09
5.18
5
5
5.17
4.4
5.2
6.33
3.77
4.88

5.72
4.82
5.27
5.72
6.5
5.5
4
5.2
6.67
4.31
5.37

6.09
5.06
5
5.81
6.5
5.17
4.6
5.8
5.33
5.08
5.44

4.19
4.24
4.55
5.18
5
5.17
4.4
5.4
5.33
3.92
4.74

5
4.21
4.64
5.27
5
5.17
4.4
5.4
5.33
4.54
4.90

7
6.38
7.91
7.63
7.5
6.67
7
8.4
8.67
8.46
7.56

6.74
6.09
7.55
7.45
7
6.83
7.4
8.6
8.67
7.92
7.43

7.43
7.06
8.10
8.09
8
7
7.4
8.6
9.33
8.77
8

7.66
7.21
8.18
8.18
8.5
7.17
7.6
8.8
9.33
8.92
8.16

7.13
6.38
7.81
7.72
7
7.17
7.4
8.8
8.67
8.23
7.63

6.72
6.24
7.64
7.72
6.5
7
7.6
8.8
8.67
8.08
7.50
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3.3.2 การประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ และความมีประสิทธิผลของโครงการ
การประเมินผลลัพธ์ของโครงการ จากการนำเอา สิ่งที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์
ดังแสดงในตารางที่ 3.9 และ 3.10

จำนวนผู้เข้าร่วม

จำนวนผู้ตอบ

ใช้เอกสารคำสอน

ใช้กรณีศึกษา

ใช้วิธี/เทคนิค

ใช้องค์ความรู้

ไม่ได้นำไปใช้

ตารางที่ 3.9 การนำเอาสิ่งที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์

1. วิชาความเป็นผู้ประกอบการและ
นวัตกรรม

80

47

47

23

30

35

3

2. การคิดเชิงออกแบบ

84

36

13

19

26

23

0

3. ผู้ประกอบการทางสังคม

62

11

5

4

8

8

1

4. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

79

12

5

5

5

5

0

5. การตลาดผู้ประกอบการ

75

2

1

1

0

0

0

6. การเงินสำหรับผู้ประกอบการ

60

7

1

3

3

3

2

7. กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา

85

5

2

2

1

5

0

8. การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ

70

5

4

5

5

4

0

9. ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ
10. Innovative Design & 24hr. of
Innovation

n/a

4

2

2

3

1

0

80

14

8

11

12

7

0

675

143

98 75

93

91

6

สิ่งที่นำไปใช้ประโยชน์จากการอบรม

รวม

ที่มา: รวบรวมจากแบบสอบถามผู้เข้ารับการอบรม
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สิ่งที่นำไปใช้ประโยชน์จากการอบรม

จำนวนผู้เข้าร่วม (ราย)

จำนวนผู้ตอบ

ใช้ในการเรียนการสอน

ใช้ในการให้คำปรึกษา

ใช้ในการเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ

ตารางที่ 3.10 การนำเอาสิ่งที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์

1. วิชาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

80

47

38

27

15

2. การคิดเชิงออกแบบ

84

36

29

19

9

3. ผู้ประกอบการทางสังคม

62

11

8

8

6

4. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

79

12

7

7

7

5. การตลาดผู้ประกอบการ

75

2

1

0

0

6. การเงินสำหรับผู้ประกอบการ

60

7

4

2

3

7. กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา

85

5

3

3

3

8. การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ

70

5

5

1

2

9. ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ

n/a

4

3

2

2

10. Innovative Design & 24hr. of Innovation

80

14

12

7

6

รวม

675

143

110

76

35

ที่มา: รวบรวมจากแบบสอบถามผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งนี้การประเมินประผลลัพธ์ ผลกระทบ และความมีประสิทธิผลของโครงการ พบว่าการจัด
อบรมทั้ง 10 รายวิชามีประสิทธิผล โดยพิจารณาจากผลการประเมินตนเองของผู้เข้าอบรม ว่าตน
ได้รับประโยชน์จากการอบรมจากทั้ง 10 รายวิชา อยู่ในระดับคะแนน 6.50 – 10.00 จากคะแนนเต็ม
10 และมีการประเมิน ความรู้ห ลังการอบรมเพิ่มขึ้นจากเดิม รวมถึงมีการนำเอาเอกสารคำสอน
กรณีศึกษา และองค์ความรู้ จากการอบรมไปใช้ในการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาและ การเป็นพี่
เลี้ยงธุรกิจ อย่างไรก็ตามพบว่าผู้อบรมมีปัญหาอุปสรรคที่พบในการนำเอาผลการอบรมไปใช้ประโยชน์
ดังแสดงใน ตารางที่ 3.11
ตารางที่ 3.11 ปัญหาอุปสรรคที่พบในการนำเอาสิ่งที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์
ปัญหาอุปสรรคที่พบ
จำนวน(คน)
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เนื้อหาของการอบรมสะท้อนเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่วัดได้ยาก
เวลาในการสอนไม่พอให้เนื้อหาอื่นสอดแทรก
ปัจจุบันยังมุ่งสอนเนื้อหาเฉพาะเท่านั้น
ยังไม่มีความตระหนักเรื่องการแทรกความเป็นผู้ประกอบการใน
เนื้อหาวิชา
ปรับให้สอดคล้องกับรายวิชาได้ยาก
มหาวิทยาลัยต้นสังกัด ยังมีเพื่อนร่วมงานที่ยังไม่เห็นความสำคัญ
ยังไม่มีวิชาเกี่ยวกับผู้ประกอบการ
อุปสรรคจากตัวผู้เข้าอบรม ที่อาจจะจดจำรายละเอยดวิธีการจาการ
อบรมได้ไม่สมบูรณ์
รวม

14
13
9
7
2
1
1
1
53

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมมีข้อเสนอแนะในการเพิ่มศักยภาพด้านความเป็นผู้ประกอบการ และ/หรือ
ทักษะการพี่เลี้ยง และทักษะการให้คำปรึกษาและการพัฒนาผู้ประกอบการ ดังนี้
• ต้องนำไปใช้ เรียนรู้ ปรับปรุง หาประสบการณ์
• อาจต้องลองทำธุรกิจหรือเขียนแผนธุรกิจให้ได้จริงก่อน
• อยากให้ ม ี case study จากการเป็ น พี ่ เ ลี ้ ย ง มาแชร์ เ ยอะ ๆ ปั ญ หาที ่ พ บและ
การแก้ปัญหา ระหว่างที่ออกไปสอนหรือเป็นพี่เลี้ยง
• แก้กฎหมายบางประการ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
• ควรมีกิจกรรมต่อเนื่องแบบแผนรายปีให้ทราบล่วงหน้า ไม่เช่นนั้นจัดเวลายากมากใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
• การอบรมด้วย Case study ในประเทศไทยจริง ๆ
• เพิ่มกรณีศึกษา
• สร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด
• ต้องการตัวอย่างกรณีศึกษาทักษะการให้คำปรึกษาในแต่ละประเภทธุรกิจด้านการตลาด
• มีmentor ให้ปรึกษา และทดลองจริง
• ขอ วีดิโอ เทคนิค วิธีการการ ของวิทยากร เพื่อมาศึกษาเพิ่มเติมก่อนการปรับ ปรุง
การเรียนการสอนต่อไป
• มีโอกาสได้เข้าร่วมกับภาคธุรกิจมากขึ้น
• Workshop
• อาจจะเป็นการทำงานกับภาคธุรกิจแลพมีพี่เลี้ยงที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อให้เข้าใจ
ถึงการนำไปประยุกต์ใช้จริง
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3.4 สรุปผลความต้องการผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรองรับ
การศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ
จากผลการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้เข้าอบรม 84 คน คิดเป็นร้อยละ 96 ต้องการให้มีการจัด
อบรมจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนในการสร้างด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Train the
trainer) ต่อไป โดยมีความต้องการเข้าอบรมในรายวิชาดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.12 สรุปความต้องการ เข้ารับการอบรมตามรายวิชา
รายวิชาที่ต้องการอบรม
จำนวน (คน)
1) ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
45
2) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
45
3) การตลาดผู้ประกอบการ
40
4) การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ
39
5) กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
39
6) ผู้ประกอบการทางสังคม
30
7) การเงินสำหรับผู้ประกอบการ
26
8) ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ
25
9) การแข่งขันนวัตกรรม 24 ชั่วโมง (Innovative Design & 24hr.
20
of Innovation)
รวม
361
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความต้องการเข้าอบรมในวิชาข้างต้นเนื่องจากยังไม่เคยเข้ารับ
การอบรม
ทั้งนี้ผ ู้เข้าอบรมมีความคาดหวังต่อการอบรมโครงการพัฒ นาแนวทางการจัดการเรี ย น
การสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ ดังนี้
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ตารางที่ 3.13 สรุปความคาดหวังของผู้เข้าร่วมอบรมจาก 10 รายวิชา
ความคาดหวังของท่านในการเข้าร่วมการอบรม
1) หาเครื่องมือ หลักการ เทคนิค ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
2) องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการนำไปใช้ได้จริง
3) ความรู้ ทักษะในการพัฒนาการคิดเชิงออกแบบ
4) ได้กรณีศึกษาที่ทันสมัย
5) ได้สร้างเครือข่ายคณาจารย์
6) สามารถแนะนำนักศึกษาที่สนใจเป็นผู้ประกอบการได้อย่างถูกวิธี
7) ต้องการมีความรู้ความเข้าใจในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมากขึ้น
8) สามารถเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาได้
9) สามารถสร้างทักษะ สร้างแรงบันดาลใจ
10) สามารถสอดแทรกองค์ความรู้เรื่องผู้ประกอบการในรายวิชาอื่น ๆ ได้
11) สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ/เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจได้
12) สามารถใช้ Model Business Canvas ในการเขียนงานวิจัยและเป็น
กรอบงานวิจัยเพื่ออุุตสาหกรรมและนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
รวม

จำนวน
(คน)
71
67
53
52
52
45
45
40
37
28
1
1
492

ร้อยละ
14.43
13.62
10.77
10.57
10.57
9.15
9.15
8.13
7.52
5.69
0.20
0.20
100

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการอบรมดังนี้
• การสอนการเงินสาหรับผู้ประกอบการควรมีรายละเอียดมากกว่านี้ บางครั้งวิทยากรเห็น
ว่ามีอาจารย์ทางด้าน finance แล้วก็ข้ามรายละเอียดไป
• ควรมีวิทยากรเป็นคนไทย
• ไม่สามารถเข้าร่วมในหลายหัวข้อเพราะที่นั่งเต็มหรือสมัครไม่ทัน
• องค์ความรู้ในการประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาแบบจำลองสู่การผลิตชิ้นงาน
ต้นแบบหรือชิ้นงานจริง
• ควรมีสนามทดลองการเป็นผู้ประกอบการสำหรับอาจารย์
• อยากให้เพิ่มเทคนิคการสอนและสร้างแรงจูงใจในนักศึกษาอยากเป็นผู้ประกอบการ
• ควรมีการสื่อสารเกี่ยวกับ course อบรมล่วงหน้าและมีรายละเอียดของโปรแกรม
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บทที่ 4
สรุปผลการจัดทำคูม่ ือการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรแยกตามรายวิชา
ในบทนี้เป็นการนำเสนอการประเมินผลการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรทั้ง 10 รายวิชา ดังต่อไปนี้

4.1 วิชาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship &
Innovation)
วิชาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ดำเนินการโดย บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามารถสรุปผลการดำเนินโครงการตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
ตารางที่ 4.1 สรุปผลการประเมินวิชาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประเด็นประเมิน
ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
1) คู่มือการจัดการเรียน • มีการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
การสอนและกิจกรรม
หลักสูตร รายวิชา บรรลุตามวัตถุประสงค์และขอบเขตในการ
เสริมหลักสูตร
ดำเนินการ โดยคู่มือประกอบด้วย 5 โมดูล ดังนี้
รายวิชาความเป็น
ผู้ประกอบการและ
Module 1: Entrepreneurial Mindset
นวัตกรรม
Module 2: Opportunity: Ideation and Validation
Module 3: Design and Validation
Module 4: Business Model and Pitching
Module 5: Commercialization
ทั ้ ง นี ้ เนื ้ อ หาโดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น องค์ ค วามรู ้ แ นวคิ ด ทฤษฎี
ผสมผสานกับ การปฏิบัติการ ด้านผู้ประกอบการและนวัตกรรม เพื่อ
เรียนรู้ในสามด้านคือ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
เนื้อหาของแต่ละหัวข้อมีหัวข้อย่อยตามที่ได้เสนอไว้ในร่างแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้า น ความ
เป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ดังนี้
1) วัตถุประสงค์การเรียนรู้
มี
2) แผนการสอน
มี
3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
มี
เครื่องมือที่ใช้และแนวทางการใช้เครื่องมือ
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ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
4) หัวข้อการสอน กรอบเนื้อหาและจำนวน
มี
ชั่วโมงที่ใช้ในการสอน
5) แนวทางการวัดผลประเมินผล
มี
6) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เช่น
มี
หนังสือ ตำรา และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ
• ควรนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาของผู้ประกอบการ
และนวัตกรชาวไทยมากขึ้น
• ควรมีการจัดให้วิชานี้เป็นผังนำทางของวิชาอื่น ๆ และระบุถึง
ความสำคั ญ ของสหสาขาวิ ท ยาการว่ า จำเป็ น ต่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการและนวัตกรรม
• ผลลัพธ์ของการเรียนรู้เป็นในเชิงทัศนคติและพฤติกรรม ซึ่งทำ
ให้ ก ารประเมิ น เป็ น ไปได้ ใ นแนวการประเมิ น ตนเอง ควรมี
เซสชั่นต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการนำเครื่องมือที่ได้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นจริงในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

2) การจัดอบรมเชิง
• มีผู้เข้าสมัครอบรม 69 คน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละวันดังนี้
ปฏิบัติการ
17-20 กรกฎาคม 2561 จำนวน 60, 60, 60, 60 คน ตามลำดับ
จำนวนไม่น้อยกว่า 80
เป็นอาจารย์ 100%
คน จำนวน 28 ชั่วโมง • รูปแบบการอบรมเป็นให้ความรู้ร่วมกับการทำเวิร์คช็อป และ
แบ่งปันผลจากการทำเวิร์คช็อป ประกอบด้วยเวิร์คช็อปมากมาย
ที่เน้นการปรับมุมมอง และการทำงานจริงอย่างสร้างสรรค์กับ
กลุ่ม อาทิ Sail Boat, Yaowarat Story Telling, Jigsaw,
Dream Entrepreneur, Networking with Character,
Ecosystem, Pencil, Fact Collection, Venture
Opportunity Screening, Business Model Canvas, Value
Proposition Canvas, Revenue Model, Storyboarding,
Enrolling others, Big Idea Sketchpad, Pitching
Preparation โดยมีไอเดียที่สนุกสนานมากมายภายในห้อง
ได้แก่ หมู่บ้านคนโสด ยาสร่างเมา ระบบกำจัดขยะ เป็นต้น
และมีการโหวตกันเอง ว่ากลุ่มใดควรเป็นไอเดียที่ดีที่สุด
หลังจากให้แต่ละกลุ่มพิทช์ไอเดีย ที่มีการแวลิเดตขนาดของ
ตลาดและความเป็นไปได้
ข้อเสนอแนะ
• เอกสารควรมีภาษาไทยประกอบเพิ่มขึ้น แม้ว่าผู้สอนจะมีการ
เขียนโน้ตกำกับเป็นภาษาไทย
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ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
• ควรมีการจัดกลุ่ม โดยเน้นที่ทำให้เกิดความหลากหลายของ
ศาสตร์
3) การจัดเก็บข้อมูล
• มีการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมการอบรมและการดำเนินการเพื่อ
อาจารย์ผู้สอนและพี่
สร้างให้เกิดเครือข่ายผู้สอนและพี่เลี้ยงการพัฒนาผู้ประกอบการ
เลี้ยงการพัฒนา
สำหรับเป็นแกนกลางในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้
ผู้ประกอบการ ที่
อย่างต่อเนื่อง ตามที่แจ้งไว้ในขอบเขตการดำเนินงานและผลที่
ได้รับการพัฒนา
คาดว่าจะได้รับ
ศักยภาพอย่างเป็น • จากการสัมภาษณ์ผู้จั ดการอบรมพบว่า มีการจัดทำ Line กลุ่ม
ระบบ
ผู้เข้าร่วม ชื่อ “EN&Innovation 2018” จำนวนสมาชิก 68 ราย
และมีการใช้งาน มีพลวัต ในการแบ่งปันข้อมูล ระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน จนถึงปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการนัดพบปะ เป็นครั้งคราว ในแต่ละปี เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่าย และทำให้เกิดการอัพเดตและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
4) การสรุป เรียบเรียง
• เครื่องมือที่พบจากการถอดบทเรียน ตามที่มีในเวิร์คช็อป ได้แก่
และถอดบทเรียน เพื่อ
o Sail Boat,
เป็นแนวทางสำหรับ
o Yaowarat Story Telling,
การพัฒนาแนว
o Jigsaw, Dream Entrepreneur,
ทางการจัดการเรียน
o Networking with Character,
การสอน กิจกรรม
o Ecosystem,
เสริมหลักสูตร และ
o Pencil,
เครื่องมือที่ใช้ รวมทั้ง
o Fact Collection,
กลไกในการพัฒนา
o Venture Opportunity Screening,
ศักยภาพอาจารย์
o Business Model Canvas,
ผู้สอน/พี่เลี้ยงการ
o Value Proposition Canvas,
พัฒนาผู้ประกอบการ
o Revenue Model,
o Storyboarding,
o Enrolling others,
o Big Idea Sketchpad,
o Pitching Preparation
ข้อเสนอแนะ
• เนื่องจากมีเครื่องมือที่ใช้เป็นจำนวนมาก ควรมีการสรุปย่อใน
หนึ่งหน้า ในวันสุดท้าย ให้กับผู้เรียน พร้อมลิงก์อ้างอิงได้ใน
ภายหลัง
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5. ปัญหาอุปสรรคที่พบ
ในระหว่างโครงการ

ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
• ปัญหาอุปสรรคที่พบในการจัดอบรม (ปัจจัยนำเข้า : วิทยากร
งบประมาณ ผู้เข้าร่วมอบรม เวลาสถานที่ KPI กระบวนการ:
รูปแบบ เนื้อหา การประสานงาน)
o ไม่มี เนื่องจากผู้สอน และผู้จัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหา มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ให้คำปรึกษา ด้าน
ผู้ประกอบการและนวัตกรรม มาก่อน และมีการอ้างอิง
เอกสารจาก Babson College ในรุ่นที่ผ ่านมา รวมถึงมี
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดงาน
• แนวทางการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม
o แม้ว่าโดยรวมผู้เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจสูงเกี่ยวกับ
วิชา แต่เนื่องจากเป็นวิชาพื้นฐาน จึงไม่มี Prerequisites
แต่ทว่าภูมิหลังที่ต่างกันของผู้เรียน อาจมีผลต่อการทำงาน
กลุ่ม ซึ่งจะมีความท้าทายด้านความคิดสร้างสรรค์จนถึ ง
การเงินขั้นต้น ควรมีโพรไฟล์ของผู้เข้ าร่วมอบรม แจ้งให้
วิทยากรรับทราบก่อนเริ่มบรรยาย

6. ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของคู่มือและ
การอบรม

• ในภาพรวมผู้จัดการอบรมมีความเห็นว่าการดำเนินโครงการครั้ง
นี้มีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วม
การอบรม ดังนี้

• ผลการประเมินตนเองของผู้เข้ารับการอบรม ด้านความรู้และ
ความเข้าใจ ก่อนเข้ารับการอบรมโดยเฉลี่ย 4.70 หลังอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น มีคะแนนเฉลี่ย 7.00
• ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าอบรมวิชานี้จำนวน 47
ราย พบว่า มีการนำเอกสารคำสอนไปใช้ 47 ราย และมีการใช้
องค์ ค วามรู ้ 35 ราย นำเทคนิ ค วิ ธ ี ก ารไปใช้ 30 ราย นำ
กรณีศึกษาไปใช้ 23 ราย และไม่ได้นำไปใช้ 3 ราย
ที่มา: ผู้วิจัยสรุปผลจากรายงานผลการอบรมและการสัมภาษณ์ตัวแทนของผู้ดำเนินการ
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4.2 วิชาการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
วิชาการคิดเชิงออกแบบ ดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย สามารถสรุปผลการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และขอบเขต
การดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
ตารางที่ 4.2 สรุปผลการประเมินวิชาการคิดเชิงออกแบบตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการ
ดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประเด็นประเมิน
ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
1) คู่มือการจัดการเรียน • มีการประเมินรายละเอียดหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ
การสอนและกิจกรรม • มีการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
เสริมหลักสูตร รายวิชา หลักสูตร รายวิชา “การคิดเชิงออกแบบ” บรรลุตามวัตถุประสงค์
การคิดเชิงออกแบบ
และขอบเขตในการดำเนินการ โดยคู่มือประกอบด้วย 3 ส่วน
จำนวน 12 บท ดังนี้
ส่วนที่ 1 การสร้างรากฐานความเข้าใจ
1) ภาพรวมของการออกแบบ
2) แหล่งกำเนิดของการคิดเชิงออกแบบ
3) กระบวนการทางความคิดของการคิดเชิงออกแบบ
ส่วนที่ 2 กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ
4) การสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
5) การนิยามหรือการตีกรอบปัญหา
6) การระดมความคิด
7) การสร้างต้นแบบ
8) การทดสอบ
ส่วนที่ 3 การนำไปใช้ของการคิดเชิงออกแบบ
9) สภาพแวดล้อมของการคิดเชิงออกแบบ
10) การคิดเชิงออกแบบของการบริการ
11) การคิดเชิงออกแบบของกระบวนการ
12) การคิดเชิงออกแบบของผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ เนื้อหาถูกออกแบบสำหรับการเรียนการสอน 3 ชั่วโมงต่อ
สั ป ดาห์ จำนวน 15 สั ป ดาห์ (รวม 45 ชั ่ ว โมง) โดยแบ่ ง ออกเป็ น
การบรรยายและอภิปราย 7.5 ชั่ว โมง และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
37.5 ชั่วโมง
1) วัตถุประสงค์การเรียนรู้
มี
2) แผนการสอน (course outline)
มี
3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้
มีใน
และแนวทางการใช้เครื่องมือ
ภาพรวม
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4)
5)
6)
7)

2) การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการรายวิชา
การคิดเชิงออกแบบ
ให้กับอาจารย์จำนวน
ไม่น้อยกว่า 80 คน
จำนวน 28 ชั่วโมง

ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
หัวข้อการสอน กรอบเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงที่
มีใน
ใช้ในการสอน
ภาพรวม
แนวทางการวัดผลประเมินผล (คำถามท้ายบท)
มี
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เช่น หนังสือ
มี
ตำรา และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
สไลด์ประกอบการสอน
มี

ข้อเสนอแนะ
• เนื่องจากเป็นวิชาที่เน้นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ในเนื้อหาควรเพิ่ม
แนวทางในการดำเนิ น กิ จ กรรม อุ ป กรณ์ เวลา การออกแบบ
กิจกรรม การวัดประเมินผล ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้น
• ควรมี ก ารกำหนดเป้ า ประสงค์ ท ี ่ ต ้ อ งการและแนวทางในการ
ประเมินตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ของแต่ละหัวข้อ เช่น (องค์ความรู้
ทักษะเชิงพฤติกรรม ตัวอย่างการนำไปใช้) เพื่อให้อาจารย์สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
• จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารครั ้ ง ที่ 1 ในระหว่ า งวั น ที่ 25 – 28
กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล (เปลี่ยนจากอาคารเค
เอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื่องจากความ
ไม่พร้อมของสถานที่) มีหัวข้อการบรรยายที่สำคัญดังนี้
o แนะนำ Design thinking
o Immerse activity
o Exploration activity
o Formulate insights
o Persona
o User journey map
o Visual thinking
o Ideation
o Prototyping development
o Storyboard
o Reframing
o Rapid prototype
o Testing
o Presentation and feedback
• มีผู้ลงทะเบียน 106 คน เข้าร่วมอบรม 84 คน โดยมีผู้เข้าร่ว ม
อบรมในแต่ ล ะวั น ดั ง นี้ 25 กรกฎาคม จำนวน 62 คน, 26
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ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
กรกฎาคม จำนวน 62 คน, 27 กรกฎาคม จำนวน 57 คน และ
28 กรกฎาคม จำนวน 56 คน โดยแบ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
ทั้งหมด
• รูปแบบการอบรมเป็นให้ความรู้ร่วมกับการทำ workshop
ผู้สอนหลักประกอบด้วย Angela Li ผู้เชี่ยวชาญด้าน design
thinking จาก China Bridge และ Edward Rubesch
(program director จากศูนย์ IDE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
ผู้ช่วยสอน 2 ท่าน ประกอบด้วย ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล และ
อ.พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์ และโค้ชประจำกลุ่มจำนวน 3
ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ คุณเจษฎา
หมู่สัญลักษณ์ และคุณณัฐพล ราธี
• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม
2561 ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี มีหัวข้อการบรรยายที่สำคัญดังนี้
o แนะนำ Design thinking
o Exploring: Getting people to talk
o Exploration process
o Team presentation
o Developing empathy: Interviewing
o Deep Dive: Immersion into problem area
o Ideation: Opportunity design
o Making sense of customers’ needs: Concept
development
o Rapid prototyping and testing
o Presentations for impact
o Design thinking for IDEs
o Concept pitch
• มีผู้ลงทะเบียน 92 คน เข้าร่วมอบรม 81 คน โดยมีผู้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละวันดังนี้ 1 สิงหาคม จำนวน 79 คน, 2 สิงหาคม
จำนวน 79 คน, 3 สิงหาคม จำนวน 76 คน และ 4 สิงหาคม
จำนวน 76 คน
• รูปแบบการอบรมเป็นให้ความรู้ร่วมกับการทำ workshop ผู้สอน
หลัก ได้แก่ Edward Rubesch (program director จากศูนย์ IDE
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
ข้อเสนอแนะ
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• ควรจัดให้มีการประเมินเพื่อเปรียบเทียบความรู้ที่ได้รับก่อนและ
หลังการอบรม
• ควรมีการกำหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการจากกิจกรรมการอบรม
และประเมินผลการอบรมตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
3) การจัดเก็บข้อมูล
• มีการส่งรายชื่อผู้เข้าร่ วมให้กับ สอวช. ดังปรากฏในรายงานไม่
อาจารย์ผู้สอนและพี่
พบการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมการอบรมและการดำเนินการเพื่อ
เลี้ยงการพัฒนา
สร้างให้เกิดเครือข่ายผู้สอนและพี่เลี้ยงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ ที่
สำหรับเป็นแกนกลางในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้
ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ตามที่แจ้งไว้ในขอบเขตการดำเนินงานและผลที่
ศักยภาพอย่างเป็น
คาดว่าจะได้รับ
ระบบ
• จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการอบรมพบว่า มีการจัดทำ Line กลุ่ม
ผู้เข้าร่วมการอบรมแต่ไม่ได้มีการใช้งานแล้วในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
• ควรมี ก ารกำหนดการรวบรวมข้ อ มู ล ของผู ้ เ ข้ า อบรมในข้ อ
ดำเนินการให้ชัดเจนในทุกรายวิชา เพื่อให้ส่วนกลาง (สอวช.) มี
ฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
4) การสรุป เรียบเรียง
• เครื่องมือที่พบจากการถอดบทเรียน ได้แก่
และถอดบทเรียน
o การระบุคุณค่าของสินค้าและบริการ
กระบวนการพัฒนา
o การลงพื้นที่สนามเพื่อเก็บข้อมูลจริง (Problem Interview)
กระบวนคิดเชิง
o การระบุผู้ใช้ (Persona)
ออกแบบ เพื่อเป็น
o Journey map
แนวทางสำหรับการ
o Framing: DVF Model
พัฒนาแนวทางการ
o Verbal to visual & Visual thinking
จัดการเรียนการสอน
o Mashmellow challenge
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ข้อเสนอแนะ
และเครื่องมือที่ใช้
• ควรระบุเครื่องมือที่ใช้ประกอบหัวข้อการเรียนรู้และแนว
รวมทั้งกลไกในการ
ทางการประเมินผลการเรียนรู้ให้ชัดเจน
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอน/พี่เลี้ยง
การพัฒนา
ผู้ประกอบการ
5) ปัญหาอุปสรรคที่พบ 1. ปัญหาอุปสรรคที่ พ บในการจั ด อบรม (ปัจจัยนำเข้ า : วิทยากร
ในระหว่างโครงการ
งบประมาณ ผู้เข้าร่ว มอบรม เวลาสถานที่ KPI กระบวนการ:
รูปแบบ เนื้อหา การประสานงาน)
1) ข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม ด้วย
ภูมิหลังที่ต่างกันของผู้เรียน อาจมีผลต่อการทำงานกลุ่ม การ
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แชร์ประสบการณ์ หรือการตั้งคำถามเพื่อสะท้อนความเข้าใจ
ควรมีโพรไฟล์ของผู้เข้าร่วมอบรม แจ้งให้วิทยากรรับทราบ
ก่อนเริ่มบรรยาย
2) ความไม่พร้อมของสถานที่ (อาคารเคเอกซ์) จึงต้องมีการย้าย
ไปจัดที่โรงแรม เดอะ สุโกศล
6) ประสิทธิภาพและ
• ผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมการอบรม สรุปได้ดังนี้
ประสิทธิผลของการจัด
o เนื้อหาและเครื่องมือในการสอน พบว่าผู้เข้ารับการอบรมพึง
อบรม
พอใจที่ได้รับความรู้ใหม่ ๆ และรูปแบบการเรียนการสอนที่
ได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์
o รูปแบบการจัดการ ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจในทีมงานที่ให้
การต้อนรับอย่างอบอุ่น ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้ทำงานเป็นทีม
และมีการระดมความคิดจากเพื่อนในทีม อย่างไรก็ตาม มี
ความคาดหวังให้มีการเตรียมตัวระหว่างผู้ส อนและผู้ช ่ว ย
สอน เนื่องจากบางครั้งมีการสื่อสารไม่ตรงกันทำให้เกิดความ
สับสน
o สถานที่ มีความพึงพอใจในบรรยากาศของสถานที่และการ
เดินทางที่สะดวก แต่อยากให้มีการบริหารสถานที่ให้ดีก่อนมี
การประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเมื่อเปลี่ยนสถานที่ทำให้บาง
ท่านไม่สะดวก
o การบรรยายเนื้อหา คาดหวังให้มีการอธิบายโจทย์และการ
สรุปเนื้อหาในแต่ละส่วนให้ชัดเจนกว่านี้ โดยอยากให้อธิบาย
ตั้งแต่ต้นก่อนเริ่มทำกิจกรรม
o ผลการประเมินตนเองของผู้เข้ารับการอบรม ด้านความรู้และ
ความเข้าใจ ก่อนเข้ารับการอบรมโดยเฉลี่ย 3.69 หลังอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้นมีคะแนนเฉลี่ย 6.38 เชิงทักษะ ก่อนเข้ารับการ
อบรมโดยเฉลี่ย 4.09 หลังอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นมีคะแนนเฉลี่ย
6.09
o ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าอบรมวิชานี้จำนวน 34
ราย พบว่า มีการนำเอกสารคำสอนไปใช้ 13 ราย และมีการใช้
องค์ความรู้ 23 ราย นำเทคนิควิธีการไปใช้ 26 ราย นำ
กรณีศึกษาไปใช้ 19 ราย ไม่ได้นำไปใช้ 0 ราย
ที่มา: ผู้วิจัยสรุปผลจากรายงานผลการอบรมและการสัมภาษณ์ตัวแทนของผู้ดำเนินการ

4.3 วิชาการออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ (Service Design for Business)
วิชาการออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจดำเนินการโดย โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการจัดโครงการสองครั้ง ดังนี้
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1) โครงการจัดกิจ กิจ กรรมการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชาการออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ ปี 2560
2) การจั ด โครงการกิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์ ผ ู ้ ส อนและพี ่ เ ลี ้ ย งด้ า นความเป็ น
ผู้ประกอบการ การออกแบบบริการเพื่อธุรกิจ และการพัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยงปี 2561
สามารถสรุปผลการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานและผลที่
คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
ตารางที่ 4.3 สรุปผลการประเมินวิชาการออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประเด็นประเมิน
ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
1) คู่มือการจัดการเรียน • มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคู่มือและกำหนดร่างการพัฒนาคู่มือ
การสอนและกิจกรรม • มีการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เสริมหลักสูตร
รายวิชา การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 11
รายวิชา การออกแบบ
คาบ คาบละ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย 11 หัวข้อ ดังนี้
การบริการสำหรับ
1) Introduction and Service and service design
ธุรกิจ ปี 2560
2) Principle and development of service design thinking
: Service Design Basic and Tool
3) Customer interview and getting insight
4) Service Design thinking: Defining problem
5) Service Design Thinking Ideation
6) Service design thinking: Prototype and Testing
7) Service design thinking: Testing and Getting Feedback
8) Service experienc ,universal design and service
blueprint
9) Design service business model
10) Testing and Getting Feedback
11) Team Service design presentation

2) การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร

ทั้งนี้ในแต่ละคาบจะกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่ผู้เรียน เนื้อหาที่ต้อง
สอน วิธีการสอนและเครื่องมือที่ต้องใช้ รวมถึงมีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้
ในการสอนแต่ละคาบ
ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการกำหนดแนวทางการวัดผลประเมินผลตามเป้าประสงค์
ที่ตั้งไว้ของแต่ล ะหัว ข้อ เช่น (องค์ความรู้ ทักษะเชิงพฤติกรรม
ตัวอย่างการนำไปใช้) เพื่อให้อาจารย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนได้
• มีหัวข้อการบรรยายที่สำคัญดังนี้
o Introduction Service and Service design
หน้า 75/203

ประเด็นประเมิน
การออกแบบการ
บริการสำหรับธุรกิจ
ปี2560 ในระหว่าง
วันที่ 24-27
กุมภาพันธ์ 2560 ณ.
โรงแรมสุโกศล

ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
o Service design Foundation
o Principle and development of service design thinking:
Service Design Basic sense making stakeholders
constellation persona customer journey maps, service
eco system map
o Principle and development of service design thinking:
workshop
o Service design thinking and Human center design&
workshop
o Service design process and tool: service blueprint
Prototype and Testing
o Service design process and tool: business model&
workshop
o service blueprint& workshop
o Train the trainer session
• มีผู้เข้าร่วมอบรม 82 คน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละวันดังนี้
28 สิงหาคม 76 คน, วันที่ 29 สิงหาคม 76 คน และ วันที่ 30
สิงหาคม74 คน โดยแบ่งเป็นอาจารย์ 58 คน ผู้ประกอบการ 12
คน
• รูปแบบการอบรมเป็นให้ความรู้ร่วมกับการทำ workshop โดย Ms
Melanie Wendland และ Mr Paolo Borella บริษัท Vertical
• ไม่พบผลการประเมินการจัดการอบรม
• ข้อเสนอแนะ
• ควรจัดให้มีการประเมินเพื่อเปรียบเทียบความรู้ที่ได้รับก่อนและหลัง
การอบรม
• ควรมีการกำหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการจากกิจกรรมการอบรมและ
ประเมินผลการอบรมตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
3) การจัดอบรมเชิง
1) มีหัวข้อการบรรยายที่สำคัญดังนี้
ปฏิบัติการหลักสูตร
• Objectives & Introduction of Service design
การออกแบบการ
• Dimensions of service design
บริการสำหรับธุรกิจ
• Draw your journey to this workshop
จัดระหว่าง 4-7
• Lecture:Why service design today
กันยายน 2561
• Lecture:Service design theory
• Lecture: Service design process
• Lecture: Service design tools
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ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
• Case study: Commercial case
• Case study: Non-Commercial case
• Service Challenge: Improve one service transport for a
specific community with a specific purpose
• Lecture: User research
• Lecture: User journey template
• Activity: Fieldwork& insignt
• Activity: Opportunities/ Crazy 4's/ Concepts/
Prototyping/ Validate
• Lecture: The pace of change. Organisational
transformation
• Activity: Presentations
• Discussion: STI Service design Superstars
2) อบรมโดยวิทยากรจากต่างประเทศ 2 ท่าน ได้แก่ Professor
Damaris Roddriguez Professor of practice of Service
design at Aalto Design School, Finland และ Noria Solsona
Designer and Co-Founder at Sonder Collective, Finland
4) ปัญหาอุปสรรคที่พบ
• วิทยากรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบการบริการและสามารถ
ในระหว่างโครงการ
ถ่ายทอด เทคนิคการสอนที่เกิดความเข้าใจสำหรับอาจารย์ หาได้
ยาก มทส.จึงใช้วิทยากรจากต่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการ
ออกแบบบริการในภาคเอกชน
5) ประสิทธิภาพและ
• ในภาพรวมผู้จัดการอบรมมีความเห็นว่าการดำเนินโครงการครั้งนี้มี
ประสิทธิผลของคู่มือและ
ประสิทธิภ าพโดยพิจารณาจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วมการ
การอบรม
อบรม ดังนี้
o ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมอบรมได้คะแนนเฉลี่ย
4.62 เต็ม 5
o วิ ท ยากร DR. CAROLINE PAMP ได้ ค ะแนนเฉลี ่ ย 4.59
MR. LARS ANDERSSON ได้คะแนนเฉลี่ย 4.74 เต็ม 5
o ความเหมาะสมของสถานที่ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ระยะเวลา
อาหาร 4.85 การบริการของเจ้าหน้าที่และทีมงานจัดอบรม
4.90 และเอกสารที่ใช้ประกอบการสอน 4.62 เต็ม 5
• ผลการประเมินตนเองของผู้เข้ารับการอบรม ด้านความรู้และความ
เข้าใจกลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนเข้ารับการอบรม
โดยเฉลี่ย 2.23 หลังอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น มีคะแนนเฉลี่ย 3.87
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ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
• ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าอบรมวิชานี้จำนวน 70 ราย
พบว่า มีการนำเอาผล
ที่มา: ผู้วิจัยสรุปผลจากรายงานผลการอบรมและการสัมภาษณ์ตัวแทนของผู้ดำเนินการ

4.4 วิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (New Product Design &
Development)
วิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
ร่วมกับศูนย์บริการวิจัยและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามารถสรุปผลการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และขอบเขต
การดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
ตารางที่ 4.4 สรุปผลการประเมินวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประเด็นประเมิน
ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
1) คู่มือการจัดการเรียน • มีการประเมินรายละเอียดหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ
การสอนและกิจกรรม • มี ก ารพั ฒ นาคู ่ ม ื อ การจั ด การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมเสริ ม
เสริมหลักสูตร รายวิชา หลักสูตร รายวิชา “วิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์” บรรลุ
การออกแบบและ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขตในการดำเนิ น การ โดยคู ่ มื อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย 3 ส่วน จำนวน 17 บท ดังนี้
ส่วนที่ 1 พื้นฐานความเข้าใจ
1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
2. ช่วงฟัซซี่ ฟรอนท์เอนด์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3. บุคลากรในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. การสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ส่วนที่ 2 ความรู้และทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. การออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
6. ปัจจัยทางกายภาพของมนุษย์
7. ปัจจัยด้านจิตวิทยา
8. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม
9. การวิจัยเพื่อการออกแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
10. การพัฒนาโจทย์การออกแบบที่ดี
11. การคิดเชิงสร้างสรรค์วิธีการสร้างความคิด
12. การทดสอบแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์
13. การนำเสนองานออกแบบ
14. การบริหารโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
ส่วนที่ 3 การออกแบบและพพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
15. การออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์
16. การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ
17. การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชน
ทั้งนี้ เนื้อหาถูกออกแบบสำหรับการเรียนการสอน 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ จำนวน 15 สัปดาห์ (รวม 45 ชั่วโมง) โดยแบ่งออกเป็น
การบรรยายและอภิปราย 13.5 ชั่วโมง และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
31.5 ชั่วโมง
1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้
มี
2. แผนการสอนแบบคร่าว ๆ (course outline)
มี
3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้และ
มีใน
แนวทางการใช้เครื่องมือ
ภาพรวม
4. หัวข้อการสอน กรอบเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงที่ใช้
มีใน
ในการสอน
ภาพรวม
5. แนวทางการวัดผลประเมินผล (คำถามท้ายบท)
มี
6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เช่น หนังสือ
มี
ตำรา และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
7. สไลด์ประกอบการสอน
มี
ข้อเสนอแนะ
• เนื่องจากเนื้อหาวิชาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ใน
เนื้อหาควรเพิ่มแนวทางในการดำเนินกิจกรรม อุปกรณ์ เวลา
การออกแบบกิจกรรม การวัดประเมินผล ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้น
• ควรมีการกำหนดเป้าประสงค์ ที่ต ้อ งการและแนวทางในการ
ประเมิ น ตามเป้ า ประสงค์ ท ี ่ ต ั ้ ง ไว้ ข องแต่ ล ะหั ว ข้ อ เช่ น
(องค์ความรู้ ทักษะเชิงพฤติกรรม ตัวอย่างการนำไปใช้) เพื่อให้
อาจารย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
2) การจัดอบรมเชิง
• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในระหว่างวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2560
ปฏิบัติการรายวิชา
ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การออกแบบและ
มีหัวข้อการบรรยายที่สำคัญดังนี้
พัฒนาผลิตภัณฑ์
o แนะนำ New product creation
ให้กับอาจารย์จำนวน
o Understanding NPD process
ไม่น้อยกว่า 80 คน
o HCD principle in NPD
จำนวน 28 ชั่วโมง
o Dealing with fuzzy front end phase in NPD
o Human factors
o Creating a good project brief
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3) การจัดเก็บข้อมูล
อาจารย์ผู้สอนและพี่
เลี้ยงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ ที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างเป็น
ระบบ

ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
o Conceptual design
o Prototype & testing
o Design validation and evaluation
o Design project management
o Presentation preparation
o Concept presentation
• มีผู้ลงทะเบียน 79 คน เข้าร่วมอบรม 55 คน โดยมีผู้เข้าร่ว ม
อบรมในแต่ ล ะวั น ดั ง นี้ 11 กรกฎาคม จำนวน 55 คน, 12
กรกฎาคม จำนวน 55 คน, 13 กรกฎาคม จำนวน 51 คน และ
14 กรกฎาคม จำนวน 49 คน โดยแบ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
92% และพี ่ เ ลี ้ ย งผู ้ ป ระกอบการ 8% มาจากกรุ ง เทพ 54%
ต่างจังหวัด 46%
• รูปแบบการอบรมเป็นให้ความรู้ร่วมกับการทำ workshop ผู้สอน
หลั ก ประกอบด้ ว ย Ernest To ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ า น design และ
Strategic consultant, Business creative จ า ก Hong Kong
และ อาจารย์อภิทาน ลี จากศูนย์บริการวิจัยและการออกแบบ
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละการออกแบบ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ข้อเสนอแนะ
• ควรจัดให้มีการประเมินเพื่อเปรียบเทียบความรู้ที่ได้รับก่อนและ
หลังการอบรม
• ควรมีการกำหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการจากกิจกรรมการอบรม
และประเมินผลการอบรมตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
• มีการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมให้กับ สอวช. ดังปรากฏในรายงาน ไม่
พบการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมการอบรมและการดำเนินการเพื่อ
สร้างให้เกิดเครือข่ายผู้สอนและพี่เลี้ยงการพัฒนาผู้ประกอบการ
สำหรับเป็นแกนกลางในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่อง ตามที่แจ้งไว้ในขอบเขตการดำเนินงานและผลที่
คาดว่าจะได้รับ
• จากการสัมภาษณ์ผู้ จัดการอบรมพบว่า มีการจัดทำ facebook
และ Line กลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรมแต่ไม่ได้มีการใช้งานแล้วใน
ปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
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ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
• ควรมี ก ารกำหนดการรวบรวมข้ อ มู ล ของผู ้ เ ข้ า อบรมในข้ อ
ดำเนินการให้ชัดเจนในทุกรายวิชา เพื่อให้ส่วนกลาง (สอวช.) มี
ฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
4) การสรุป เรียบเรียง
• เครื่องมือที่พบจากการถอดบทเรียน ได้แก่
และถอดบทเรียนการ
o Lotus Blossom Technique
ออกแบบและพัฒนา
o เทคนิค Laddering, 5-why, POSTA (People, Object,
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็น
Situation, Time, Activity) observation
แนวทางสำหรับการ
o Human-centric design
พัฒนาแนวทางการ
ข้อเสนอแนะ
จัดการเรียนการสอน
• ควรระบุเครื่องมือที่ใช้ประกอบหัวข้อการเรียนรู้ให้ชัดเจน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร • ควรเพิ่มแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้
และเครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือสำหรับผู้เรียนที่มีฐานความรู้ที่แตกต่างกัน
รวมทั้งกลไกในการ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอน/พี่เลี้ยง
การพัฒนา
ผู้ประกอบการ
5) ปัญหาอุปสรรคที่พบ 1. ปั ญ หาอุ ป สรรคที ่ พ บในการจั ด อบรม (ปั จ จั ย นำเข้ า : วิ ท ยากร
ในระหว่างโครงการ
งบประมาณ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มอบรม เวลาสถานที ่ KPI กระบวนการ:
รูปแบบ เนื้อหา การประสานงาน)
• ข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม ด้วยภูมิ
หลังที่ต่างกันของผู้เรียน ซึ่งมีทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยา
กรรมศาสตร์ และด้านอื่น ๆ อาจมีผลต่อการทำงานกลุ่ม การ
แชร์ประสบการณ์ การทำความเข้าใจแนวคิดใหม่ ๆ หรือการตั้ง
คำถามเพื่อสะท้อนความเข้าใจ ควรมีโพรไฟล์ของผู้เข้าร่วมอบรม
แจ้งให้วิทยากรรับทราบก่อนเริ่มบรรยาย
• วิทยากรต่างชาติ ซึ่งมีประสบการณ์หลากหลาย อาจเพิ่มการสรุป
เนื้อหาที่ถ่ายทอดเป็นภาษาไทยเพื่อเอื้อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
และเอื้อต่อการให้ผู้เรียนได้ตั้งคำถาม/สื่อสารกับวิทยากรให้มาก
ขึ้น
6) ประสิทธิภาพและ
ผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมการอบรม สรุปได้ดังนี้
ประสิทธิผลของการจัด • ผลการประเมินตนเองของผู้เข้ารับการอบรม ด้านความรู้และ
อบรม
ความเข้าใจ ก่อนเข้ารับการอบรมโดยเฉลี่ย 4.91 หลังอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้นมีคะแนนเฉลี่ย 7.63 เชิงทักษะ ก่อนเข้ารับการ
อบรมโดยเฉลี่ย 5 หลังอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นมีคะแนนเฉลี่ย 7.45
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• ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้า อบรมวิชานี้จำนวน 11
ราย พบว่า มีการนำเอกสารคำสอนไปใช้ 5 ราย และมีการใช้
องค์ความรู้ 5 ราย นำเทคนิควิธีการไปใช้ 5 ราย นำกรณีศึกษา
ไปใช้ 5 ราย ไม่ได้นำไปใช้ 0 ราย
ที่มา: ผู้วิจัยสรุปผลจากรายงานผลการอบรมและการสัมภาษณ์ตัวแทนของผู้ดำเนินการ

4.5 วิชาการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Marketing)
วิช าการตลาดสำหรับ ผู้ป ระกอบการดำเนินการโดยภาควิช าการตลาดคณะบริห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ สามารถสรุปผลการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และขอบเขต
การดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
ตารางที่ 4.5 สรุปผลการประเมินวิชาการตลาดสำหรับผู้ประกอบการตามวัตถุประสงค์และขอบเขต
การดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประเด็นประเมิน
ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
1) คู่มือการจัดการเรียน • มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคู่มือและกำหนดร่างการพัฒนา
การสอนและกิจกรรม
คู่มือ
เสริมหลักสูตร รายวิชา • มีการพัฒ นาคู่ มื อ การจัด การเรียนการสอนและกิจ กรรมเสริ ม
“การตลาดสำหรับ
หลักสูตร รายวิชา “การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ”บรรลุตาม
ผู้ประกอบการ”
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการดำเนินการ โดยคู่มือประกอบด้วย
10 หัวข้อ ดังนี้
1) ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
2) การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการ
3) การชี้โอกาสตลาดใหม่
4) การทดสอบลูกค้าและการวิจัยตลาด
5) การระบุข้อมูลลูกค้า และการแบ่งส่วนตลาด
6) การตลาดผู้ประกอบการในยุคดิจิตอล
7) การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
8) กลยุ ท ธ์ ก ารใช้ ช ่ อ งทางแบบผสมผสาน (Omni Channel
Strategy)
9) กลยุทธ์การตั้งราคาของผู้ประกอบการ
10) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ เนื้อหาโดยส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้ของทฤษฎีการตลาด
พื้นฐาน (Traditional Marketing) และเนื้อหาของแต่ละหัวข้อไม่ได้มี
หัวข้อย่อยตามที่ได้เสนอไว้ในร่างแนวทางการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชา
การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ ดังนี้
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1) วัตถุประสงค์การเรียนรู้
มี
2) แผนการสอน
ไม่มี
3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้และ
ไม่มี
แนวทางการใช้เครื่องมือ
4) หัวข้อการสอน กรอบเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงที่ใช้
มี
ในการสอน
5) แนวทางการวัดผลประเมินผล
ไม่มี
6) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เช่น หนังสือ
ไม่มี
ตำรา และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ
• ควรนำเสนอเนื้อหาที่มุ่งเน้นการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial Marketing) เช่ น การสร้ า งคุ ณ ค่ า (Value
creation) ความมีนวัตกรรมด้านการตลาด (Innovativeness)
เช่นการนำเอาเทคโนโลยีมาผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ การใช้
วางแผนและช่อ งทางด้ว ยเทคโนโลยี การนำฐานข้ อ มู ล มาใช้
ทางการตลาด การมุ ่ ง เน้ น ลู ก ค้ า (Customer intensity) การ
ประเมิ น ความเสี ่ ย งด้ า นการตลาด (Calculate Risk taking)
การทำการตลาดเชิงรุก (Proactiveness) แนวทางการจัดสรร
ทรัพยากรทางการตลาด(Resource Leveraging)
• ควรมีการกำหนดเป้ า ประสงค์ ที ่ต ้ องการและแนวทางในการ
ประเมินตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ของแต่ละหัวข้อ เช่น (องค์ความรู้
ทักษะเชิงพฤติกรรม ตัวอย่างการนำไปใช้)เพื่อให้อาจารย์สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
2) การจัดการประชุม
• การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาศักยภาพอาจารย์
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
ผู้สอนและพี่เลี้ยงการพัฒนาผู้ประกอบการ ด้าน“การตลาด
พัฒนาศักยภาพ
สำหรับผู้ประกอบการ” ในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2560
อาจารย์ผู้สอนด้าน
ณ. โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด มีกำหนดการ ดังนี้
ความเป็น
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
ผู้ประกอบการ และ/
8.30-9.00 น.
ลงทะเบียน
หรือพี่เลี้ยงการ
9.00 10.00 น. Introduction to te Entrepreneur
พัฒนาผู้ประกอบการ
Univers Kasetsart University
ด้าน “การตลาด
10.30-12.00 น. Start a Start-up for New
สำหรับ
Entrepreneur by คุณนิธิพนธ์ ไทยา
ผู้ประกอบการ”
นุรักษ์ StockRadars case
โดยผู้เชี่ยวชาญใน
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ประเทศนำเสนอแนว
ทางการจัดการเรียน
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การสอน การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เครื่องมือ และ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับด้าน “การตลาด
สำหรับ
ผู้ประกอบการ” ให้กับ
อาจารย์ผู้สอนและพี่
เลี้ยงการพัฒนา
ผู้ประกอบการนิสิต
และนักศึกษาที่มี
ศักยภาพในการเป็นพี่
เลี้ยง จำนวนไม่น้อย
กว่า 80 คนจำนวน 32
ชั่วโมง

ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
13.01-15.00 น. Tools of Entrepreneurial
Marketing in Digital Age
by Dr. Apivat Nimta-or
Consultant & Certified
Professional Marketer (CPM)
15.01-16.00 น. Work Shop
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
9.00-10.00 น. Building sustainable businesses:
Zara Case
10.01-12.00 น. Creating new products: IDEO
case
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.01-16.00 น. Identifying a new market
opportunity: Easy Jet case
7 Coaching Work Shop by
ProfessorNirmalya Kumar
Singapore Management
University
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
9.00-12.00 น. Entrepreneurial Marketing
เสวนา Case Startup by
คุณธีระชาติ ก่อตระกูล (คุณแม็กซ์)
Washbox 24
และ คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์
(คุณโจ้) QueQ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.01-16.00 น. New Concept and Successful
Model
Dr. Naris Tamkuekool
ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล
เครือเจริญโภคภัณฑ์
• จัดไม่ครบ 32 ชั่วโมงตามที่เสนอไว้ในขอบเขตการดำเนินการ
• มีผู้เข้าร่วมไม่ครบ 80 คน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละวันดังนี้
- วันที่ 28 สิงหาคม จำนวน 57 คน
- วันที่ 29 สิงหาคม จำนวน 18 คน
- วันที่ 30 สิงหาคม จำนวน 44 คน
โดยแบ่งเป็นอาจารย์ 34 คน ผู้ประกอบการ 22 คน และนักศึกษา
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31 คน
ผู้อบรมไม่เข้าร่วมตลอดทั้ง 3 วัน 16 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.33
คนที่เข้าอบรมทั้ง 3 วัน มี 11 คน
จากการสุ่มตัวอย่างและสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรมพบว่า
• รูปแบบการอบรมเป็นการเสวนา และแบ่งปันประสบการณ์ โดย
ผู้บริหารจากภาคเอกชน สลับกับการทำ workshop โดย
Professor Nirmalya Kumar จาก มหาวิทยาลัยด้านการบริหาร
ประเทศสิงคโปร์ และนำเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้าน
การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ZARA
IDEO และ Easy Jet
ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการกำหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการจากกิจกรรมการอบรม
และประเมินผลการอบรมตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
• ควรจัดทำแบบประเมินผลการอบรมที่สามารถสะท้อนผลการ
อบรม เช่น การเปรียบเทียบความรู้ที่ได้รับก่อนและหลั ง การ
อบรม การนำเสนอเนื้อหาที่ตอบโจทย์ ผู้เข้าร่วมการอบรม แทน
การประเมินผลผู้เข้าอบรมใน ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ และ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การจัดเก็บข้อมูล
• ไม่พบการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมการอบรมและการดำเนินการ
อาจารย์ผู้สอนและพี่
เพื ่ อ สร้ า งให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยผู ้ ส อนและพี ่ เ ลี ้ ย งการพั ฒ นา
เลี้ยงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ สำหรับเป็นแกนกลางในการดาเนิน กิจ กรรม
ผู้ประกอบการ ที่ได้รับ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ตามที่แจ้งไว้ในขอบเขตการ
การพัฒนาศักยภาพ
ดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ
อย่างเป็นระบบ
• จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการอบรมพบว่า มีการจัดทำ Line กลุ่ม
ผู้เข้าร่วมการอบรมแต่ไม่ได้มีการใช้งานแล้วในปัจจุบัน
4) การถอดบทเรียน เพื่อ • เครื่องมือที่พบจากการถอดบทเรียน ได้แก่
เป็นแนวทางสำหรับ
o ระบบการปรับบปรุงคุณภาพ (Total Quality
การพัฒนาแนว
Management)
ทางการจัดการเรียน
o ระบบการบริหารงานคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์ TQA หรือ
การสอน กิจกรรม
Thailand Quality Award
เสริมหลักสูตร และ
o Business Model Canvas
เครื่องมือที่ใช้ รวมทั้ง ข้อเสนอแนะ
กลไกในการพัฒนา
• ควรนำเครื่องมือที่ใช้ในการอบรมและเนื้อหาที่ได้จากการถอด
ศักยภาพอาจารย์
บทเรียนจากการกรณีศึกษาในการอบรมมานำเสนอไว้ในคู่มือ

หน้า 85/203

ประเด็นประเมิน
ผู้สอน/พี่เลี้ยงการ
พัฒนาผู้ประกอบการ
5) ปัญหาอุปสรรคที่พบ
ในระหว่างโครงการ

ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์ได้นำไปประยุกต์ใช้กับ
นักศึกษา
• มีเวลาในการเตรียมการค่อนข้างน้อย
• ระหว่างการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ร่วมการอบรมไม่ครบทั้ง
3 วัน
• การสร้างเครือข่ายหลังการอบรมไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ
จากผู้เข้าร่วมอบรม
6) ประสิทธิภาพและ
• ในภาพรวมผู้จัดการอบรมมีความเห็นว่าการดำเนินโครงการครั้งนี้
ประสิทธิผลของคู่มือ
มีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วมการ
และการอบรม
อบรม ดังนี้
o วิทยากร ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 เต็ม 5 อยู่ในระดับดี
o สถานที่ ระยะเวลา อาหารได้คะแนนเฉลี่ย 4.34 เต็ม 5 อยู่ใน
ระดับดีมาก
o การบริการของเจ้าหน้าที่ได้คะแนนเฉลี่ย 4.36 เต็ม 5 อยู่ใน
ระดับดีมาก
o การนำความรู้ไปใช้ได้คะแนนเฉลี่ย 4.06 เต็ม 5 คะแนนอยู่ใน
ระดับดี
• ผู้ประเมินยังไม่พบผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงบวกที่เกิดจากการ
อบรม
• ผู้ประเมินไม่พบการนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ใน
ภาคปฏิ บ ั ติ (ทั ้ ง นี ้ ม ี ผ ู ้ เ ข้ า ร่ ว มการอบรมในวิ ช าการตลาด
ผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามจำนวน 2 ท่าน)
ที่มา: ผู้วิจัยสรุปผลจากรายงานผลการอบรมและการสัมภาษณ์ตัวแทนของผู้ดำเนินการ

4.6 วิชาการเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)
วิชาการเงินสำหรับผู้ประกอบการ ดำเนินการโดยศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถสรุปผลการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
ตารางที่ 4.6 สรุปผลการประเมินวิชาการเงินสำหรับผู้ประกอบการตามวัตถุประสงค์และขอบเขต
การดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประเด็นประเมิน
ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
1) คู่มือการจัดการเรียน • มีการประเมินรายละเอียดหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ
การสอนและกิจกรรม • มีการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
เสริมหลักสูตร รายวิชา
หลักสูตร รายวิชา “การเงินสำหรับผู้ประกอบการ” บรรลุตาม
การเงินสำหรับ
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการดำเนินการ โดยคู่มือประกอบด้วย
ผู้ประกอบการ
4 ส่วน จำนวน 12 บท ดังนี้
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ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
ส่วนที่ 1 พื้นฐานการเงินำหรับผู้ประกอบการและแนวคิด
1. แนวคิดของผู้ประกอบการและนักลงทุน
2. บทนำการเงินสำหรับผู้ประกอบการและแนวคิด
3. พื้นฐานการจัดการทางบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ
4. พื้นฐานเครื่องมือทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
ส่วนที่ 2 การเงินสำหรับผู้ประกอบการ ระยะวิจัยและพัฒนา
และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
5. ภาพรวมการพัฒนาการประกอบการระยะวิจัยและพัฒนา
และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
6. แหลางเงินทุนและการระดมทุน (ระยะวิจัยและพัฒนาและ
การเริ่มต้นธุรกิจใหม่)
7. การจัดการและแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการ (ระยะวิจัย
และพัฒนาและการเริ่มต้นธุรกิจใหม่)
ส่วนที่ 3 การเงินสำหรับผู้ประกอบการ ระยะเริ่มต้นและการ
เติบโตอย่างก้าวกระโดด
8. ภาพรวมการพัฒนาการประกอบการ ระยะเริ่มต้นและการ
เติบโตอย่างก้าวกระโดด
9. แหล่งเงินทุนและการระดมทุน
10. การจัดการและแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการ (ระยะ
เริ่มต้นและการเติบโตอย่างก้าวกระโดด)
ส่วนที่ 4 การเก็บเกี่ยวและการออกจากการประกอบการและ
บทสรุป
11. ทางเลือกในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์และการออกจากการ
ประกอบการ
12. บทสรุปและอนาคตของการเงินทางการประกอบการ
ทั้งนี้ เนื้อหาถูกออกแบบสำหรับการเรียนการสอน 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ จำนวน 15 สัปดาห์ (รวม 45 ชั่วโมง)
1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้
มี
2. แผนการสอนแบบคร่าว ๆ (course outline)
มี
3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้
มีใน
และแนวทางการใช้เครื่องมือ
ภาพรวม
4. หัวข้อการสอน กรอบเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงที่ มี
ใช้ในการสอน
5. แนวทางการวัดผลประเมินผล (คำถามท้ายบท)
ไม่มี
6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เช่น หนังสือ มี
ตำรา และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ
• ในเนื้อหาควรเพิ่มแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
• ควรมี ก ารกำหนดเป้ า ประสงค์ ท ี ่ ต ้ อ งการและแนวทางในการ
ประเมินตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ของแต่ละหัวข้อ เช่น (องค์ความรู้
ทั ก ษะเชิ ง พฤติ ก รรม ตั ว อย่ า งการนำไปใช้ ) เพื ่ อ ให้ อ าจารย์
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
• ควรเพิ่มกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท start up ในประเทศไทย
2) การจัดอบรมเชิง
• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2561
ปฏิบัติการรายวิชา
ณ โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพ มีหัวข้อการ
การเงินสำหรับ
บรรยายที่สำคัญดังนี้
ผู้ประกอบการให้กับ
o Bootcamp Launch
อาจารย์จำนวนไม่น้อย
o MetaMo Angel Fund
กว่า 80 คนจำนวน 24
o ความแตกต่างระหว่างการเงินสำหรับบริษัทและการเงินสำหรับ
ชั่วโมง
ผู้ประกอบการ
o Mastering the fundamentals
o กิจกรรมกลุ่มย่อย
o Selecting the right investors
o แหล่งเงินทุนต่างๆ
o Back of the envelop
o Rapid financial modeling and basic financial reports
o Cash and liquidity
o Pitching and other ways to communicate with investors
o Exit and other successes
o Wrap and curriculum discussion
• มีผู้ลงทะเบียน 60 คน เข้าร่วมอบรม 56 คน โดยมีผู้เข้าร่ว ม
อบรมในแต่ละวันดังนี้ 20 สิงหาคม จำนวน 52 คน, 21 สิงหาคม
จำนวน 51 คน, 22 สิงหาคม จำนวน 50 คน และ 23 สิงหาคม
จำนวน 47 คน
• รูปแบบการอบรมเป็นให้ความรู้ร่วมกับการทำ workshop ผู้สอน
หลั ก ประกอบด้ ว ย Joon Hyun (Consulting partner with
experience in strengthening client relationships and
practice development) แล ะ Edward Rubesch (Program
Director of IDE Center)
ข้อเสนอแนะ
• ควรจัดให้มีการประเมินเพื่อเปรียบเทียบความรู้ที่ได้รับก่อนและ
หลังการอบรม
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3) การจัดเก็บข้อมูล
อาจารย์ผู้สอนและพี่
เลี้ยงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ ที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างเป็น
ระบบ

4) การสรุป เรียบเรียง
และถอดบทเรียน
การเงินสำหรับ
ผู้ประกอบการ เพื่อ
เป็นแนวทางสำหรับ
การพัฒนาแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอน กิจกรรม
เสริมหลักสูตร และ
เครื่องมือที่ใช้ รวมทั้ง
กลไกในการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
ผู้สอน/พี่เลี้ยงการ
พัฒนาผู้ประกอบการ
5) ปัญหาอุปสรรคที่พบ
ในระหว่างโครงการ

ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
• ควรมีการกำหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการจากกิจกรรมการอบรม
และประเมินผลการอบรมตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
• มีการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมให้กับ สอวช. ดังปรากฏในรายงาน ไม่
พบการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมการอบรมและการดำเนินการเพื่อ
สร้างให้เกิดเครือข่ายผู้สอนและพี่เลี้ยงการพัฒนาผู้ประกอบการ
สำหรับเป็นแกนกลางในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่อง ตามที่แจ้งไว้ในขอบเขตการดำเนินงานและผลที่
คาดว่าจะได้รับ
ข้อเสนอแนะ
• ควรมี ก ารกำหนดการรวบรวมข้ อ มู ล ของผู ้ เ ข้ า อบรมในข้ อ
ดำเนินการให้ชัดเจนในทุกรายวิชา เพื่อให้ส่วนกลาง (สอวช.) มี
ฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
• เครื่องมือที่พบจากการถอดบทเรียน ได้แก่
o Rapid financial modeling
o basic financial analysis and basic financial reports

1. ปั ญ หาอุ ป สรรคที ่ พ บในการจั ด อบรม (ปั จ จั ย นำเข้ า : วิ ท ยากร
งบประมาณ ผู้เข้าร่ว มอบรม เวลาสถานที่ KPI กระบวนการ:
รูปแบบ เนื้อหา การประสานงาน)
• ข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม ด้วย
ภูมิหลังที่ต่างกันของผู้เรียน บางส่วนอาจมีพื้นฐานด้านการเงิน
มาก่อน บางส่วนไม่มีพื้นฐานด้านการเงินเลย ทั้งสองกลุ่มจะมี
ความคาดหวังต่อการอบรมที่แตกต่างกัน จึงอาจมีผลต่อการ
ทำงานกลุ่ม การทำความเข้าใจแนวคิดใหม่ๆ หรือการตั้งคำถาม
เพื่อสะท้อนความเข้าใจ ดังนั้นควรมีโพรไฟล์ของผู้เข้าร่วมอบรม
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ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
แจ้งให้วิทยากรรับทราบก่อนเริ่มบรรยายเพื่อปรับการออกแบบ
การอบรม หรือการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนการอบรม
6) ประสิทธิภาพและ
• ผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมการอบรม สรุปได้ดังนี้
ประสิทธิผลของการจัด • เนื้อหาของการอบรม ร้อยละ 48.4 เห็นว่าเนื้อหาดีมาก ร้อยละ
อบรม
32.3 เห็นว่าเนื้อหาดี
• กิ จ กรรมในการอบรม ร้ อ ยละ 61.3 เห็ น ว่ า กิ จ กรรมดี ม าก
ร้อยละ 38.7 เห็นว่ากิจกรรมอยู่ในระดับดี
• สถานที่ (ตำแหน่งที่ตั้ง ความสะอาด บริการ) ร้อยละ 90.3 เห็นว่า
สถานที่จัดงานอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 6.5 เห็นว่าอยู่ในระดับดี
• สิ ่ ง อำนวยความสะดวกของสถานที ่ (ห้ อ งจั ด อบรม อาหาร
อินเตอร์เนต) ร้อยละ 77.4 เห็นว่าอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 19.4
เห็นว่าอยู่ในระดับดี
• สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมชอบในการอบรม คือกระบวนการสอน ที่ทำให้
เกิ ด ความเข้ า ใจ การทำกิ จ กรรมกลุ ่ ม การปรั บ วิ ธ ี ก ารคิ ด และ
มุมมอง กรณีศึกษาที่ใช้ การแบ่งปันประสบการณ์จากวิทยากรณ์
• สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นว่ามีประโยชน์ต่องานของผู้เข้าร่วมมากที่สุด
คือ การปรับกระบวนการคิด ขั้นตอนการสอน การตั้งคำถาม การ
เชื ่ อ มโยงระหว่ า งการเงิน สำหรั บ ผู้ ป ระกอบการกับ การคิดเชิง
ออกแบบ การตลาด
• สิ่งที่ผ ู้เข้าร่วมอบรมเห็นว่าควรได้รับการปรับปรุง คืออยากได้
เอกสารเพื่ออ่านทบทวนในแต่ละวันโดยทันที และคาดหวังอยาก
เห็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเฉพาะเจาะจงกับการเงินมากกว่านี้
• ผลการประเมินตนเองของผู้เข้ารับการอบรม ด้านความรู้และความ
เข้าใจ ก่อนเข้ารับการอบรมโดยเฉลี่ย 5.5 หลังอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้นมีคะแนนเฉลี่ย 6.67 เชิงทักษะ ก่อนเข้ารับการอบรมโดย
เฉลี่ย 5.17 หลังอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นมีคะแนนเฉลี่ย 6.83
• ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าอบรมวิชานี้จำนวน 6 ราย
พบว่า มีการนำเอกสารคำสอนไปใช้ 1 ราย และมีการใช้องค์ความรู้
3 ราย นำเทคนิควิธีการไปใช้ 3 ราย นำกรณีศึกษาไปใช้ 3 ราย
ไม่ได้นำไปใช้ 0 ราย
ที่มา: ผู้วิจัยสรุปผลจากรายงานผลการอบรมและการสัมภาษณ์ตัวแทนของผู้ดำเนินการ
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4.7 วิชากลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property
Strategy)
วิชากลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการโดย โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถสรุปผลการดำเนิน
โครงการตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
ตารางที่ 4.7 สรุปผลการประเมินวิชากลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประเด็นประเมิน
ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
1) คู่มือการจัดการเรียน • มีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
การสอนและกิจกรรม
มาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินทาง
เสริมหลักสูตร รายวิชา ปัญญาและทีมงานทำการถอดบทเรียนเพื่อมาจัดทำเป็นคู่มือการ
กลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการเรียนการสอนรายวิชา กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทาง
ทรัพย์สินทางปัญญา
ปัญญา
• มี ก ารพั ฒ นาคู ่ ม ื อ การจั ด การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตร รายวิชา กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา โดย
คู่มือมีเนื้อหาแบ่งเป็น 9 บทดังนี้
1) Introduction
2) Background
3) Pedagogy
4) Intellectual Assets
5) Transforming Intellectual Assets into Intellectual
property
6) The intellectual Property Building Blocks
7) Using Intellectual property in context
8) Final reflection
9) Teaching Material
ทั้งนี้ เนื้อหามีความสอดคล้องกับการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ครอบคลุมกลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละหัวข้อไม่ได้มี
หัวข้อย่อยตามที่ได้เสนอไว้ในร่างแนวทางการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชาการตลาด
สำหรับผู้ประกอบการ ดังนี้
1) วัตถุประสงค์การเรียนรู้
2) แผนการสอน
3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้และ
แนวทางการใช้เครื่องมือ
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ประเด็นประเมิน

ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
4) หัวข้อการสอน กรอบเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงที่ใช้
ในการสอน
5) แนวทางการวัดผลประเมินผล
6) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เช่น หนังสือ
ตำรา และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี
ไม่มี
มี

ข้อเสนอแนะ
• ควรแปลเอกสารคู่มือการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร รายวิชา กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
ภาษาไทย
• ควรเพิ่มเติมเนื้อหาหรือกรณีตัวอย่างที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ
ประเทศไทย เช่น การสืบค้นตามระบบข้อมูลของกรมทรัพย์สิน
ทางปํญญากระทรวงพาณิชย์
• ควรนำเอาตัวอย่างและกรณีศึกษาในการอบรมมานำเสนอไว้ใน
คู่มือเพื่อให้อาจารย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
• ควรเพิ่มเติม วัตถุประสงค์การเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน เครื่องมือที่ใช้ กรอบเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอน
แต่ละหัวข้อ
• ควรมี ก ารกำหนดเป้ า ประสงค์ ท ี ่ ต ้ อ งการและแนวทางในการ
ประเมินตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ของแต่ละหัวข้อ เช่น (องค์ความรู้
ทักษะเชิงพฤติกรรม ตัวอย่างการนำไปใช้)เพื่อให้อาจารย์สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
2) การจัดอบรมเชิง
• หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาในระหว่างวันที่
ปฏิบัติการหลักสูตร
30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ
กลยุทธ์การบริหาร
คองคอร์ดมีหัวข้อการบรรยายที่สำคัญดังนี้
ทรัพย์สินทางปัญญา
o Intellectual property laws I (Patents)
ให้กับอาจารย์จำนวน
o Patent applications and searches
ไม่น้อยกว่า 80 คน
o Intellectual property laws II (Copyright, Trademarks,
จำนวน 32 ชั่วโมง
Design)
o Managing innovation as secrets (or not?)
o Entrepreneurial intellectual property strategies
o Brand building and management
o Valuation of, and value creation from, intellectual
properties
o Train the trainer session
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ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
• มีผู้เข้าร่วมอบรม 85 คน โดยแบ่งเป็นอาจารย์ 73 คน
ผู้ประกอบการ 12 คน
• รูปแบบการอบรมเป็นให้ความรู้ร่วมกับการทำ workshop และ
แบ่งปันประสบการณ์ ด้านสิทธิบัตรโดย Caroline Pamp
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายโดยมีตำแหน่ง Legal Counsel at
Chalmers Ventures AB และ Lars Andersson PhD
Candidate in Innovation Management จาก Chalmers
University of technology, Sweden
• ข้อเสนอแนะ
• ควรมีแจ้งหัวข้อและสรุปรายละเอียดการอบรมส่งให้ผู้เข้าร่วม
อบรมทราบล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม
• ควรมีผู้สรุปในแต่ละช่วงเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
เข้าใจได้มากขึ้น
3) การจัดเก็บข้อมูล
• จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการอบรมพบว่ามีการสร้างเครือข่ายของ
อาจารย์ผู้สอนและพี่
ผู้เข้าร่ว มการอบรมและ โครงการจัดตั้งสถานพัฒ นาความเป็น
เลี้ยงการพัฒนา
ผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี
ผู้ประกอบการ ที่
และ มีการจัดทำ Line กลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรมและยังมีการใช้งาน
ได้รับการพัฒนา
อยู่จนถึงปัจจุบัน
ศักยภาพอย่างเป็น
ระบบ
5) ปัญหาอุปสรรคที่พบ • ผู้เข้าร่วมอบรมมีพื้นฐานความรู้เดิมที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ในระหว่างโครงการ
ทรัพย์ส ินทางปัญญาทำให้เนื้อหาที่เรียนค่อนข้างยากสำหรับผู้
อบรม
• หาวิทยากรที่มีประสบการในด้านค่อนข้างการบริหารทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้ยาก มทส.จึงใช้วิทยากรจากต่างประเทศ กรณีศึกษาที่ใช้
จึงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศอาจส่งผลให้เห็นภาพได้
ยากกว่าการใช้กรณีศึกษาในประเทศไทย
• ไม่ได้มีการประเมินและคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมก่อน จึงอาจส่งผล
ให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาแตกต่างกัน
6) ประสิทธิภาพและ
• ในภาพรวมผู้จัดการอบรมมีความเห็นว่าการดำเนินโครงการครั้งนี้มี
ประสิทธิผลของคู่มือ
ประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากผลการประเมินของผู้เข้าร่ว มการ
และการอบรม
อบรม ดังนี้
o ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมอบรมได้คะแนนเฉลี่ย
4.62 เต็ม 5
o วิทยากร DR. CAROLINE PAMP ได้คะแนนเฉลี่ย 4.59
MR. LARS ANDERSSON ได้คะแนนเฉลี่ย 4.74 เต็ม 5
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ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
o ความเหมาะสมของสถานที่ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ระยะเวลา
อาหาร 4.85 การบริการของเจ้าหน้าที่และทีมงานจัดอบรม
4.90 และเอกสารที่ใช้ประกอบการสอน 4.62 เต็ม 5
• ผลการประเมินตนเองของผู้เข้ารับการอบรม ด้านความรู้และความ
เข้ า ใจกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ย์ ส ิ น ทางปั ญ ญา ก่ อ นเข้ า รั บ
การอบรมโดยเฉลี่ย 2.23 หลังอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น มีคะแนน
เฉลี่ย 3.87
• ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าอบรมวิชานี้จำนวน 5 ราย
พบว่า มีการนำเอาองค์ความรู้ เอกสารคำสอน กรณีศึกษาและ
เทคนิควิธีไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาและ
การเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ
ที่มา: ผู้วิจัยสรุปผลจากรายงานผลการอบรมและการสัมภาษณ์ตัวแทนของผู้ดำเนินการ
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4.8 วิชาการประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship)
วิชาการประกอบการเพื่อสังคม ดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถสรุปผลการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
ตารางที่ 4.8 สรุปผลการประเมินวิชาการประกอบการเพื่อสังคม ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการ
ดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประเด็นประเมิน
ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
1) คู่มือการจัดการเรียน • มีการประเมินรายละเอียดหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ
การสอนและกิจกรรม • มีการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
เสริมหลักสูตร รายวิชา
หลักสูตร รายวิชา “การประกอบการเพื่อสังคม” บรรลุตาม
การประกอบการเพื่อ
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการดำเนินการ โดยคู่มือประกอบด้วย
สังคม
3 ส่วน จำนวน 12 บท ดังนี้
ส่วนที่ 1 รากฐานการประกอบการเพื่อสังคม
1) บทนำการประกอบการเพื่อสังคม
2) ปัญหาสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคม
3) โอกาสการประกอบการเพื่อสังคม
4) นวัตกรรมเพื่อสังคม
5) คุณค่าทางสังคม
6) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการเพื่อสังคม
ส่วนที่ 2 กระบวนการและเครื่องมือการสร้างการประกอบการ
เพื่อสังคม
7) กระบวนการค้นหาทางการประกอบการ
8) แผ่นภาพแห่งโอกาสทางการประกอบการ
9) รูปแบบทางธุรกิจของการประกอบการเพื่อสังคม
10) การตลาดสำหรับการประกอบการเพื่อสังคม
ส่วนที่ 3 การวัดผลกระทบเชิงบวกและการขยายตัวการ
ประกอบการเพื่อสังคม
11) การลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม
12) เครื่องมือการวัดผลกระทบทางสังคม
ทั้งนี้ เนื้อหาถูกออกแบบสำหรับการเรียนการสอน 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ จำนวน 15 สัปดาห์ (รวม 45 ชั่วโมง) โดยแบ่งออกเป็น การ
บรรยายและอภิปราย 15 ชั่วโมง และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 30
ชั่วโมง
1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้
มี
2. แผนการสอน (course outline)
มี
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ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้
มี
และแนวทางการใช้เครื่องมือ
4. หัวข้อการสอน กรอบเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงที่
มีใน
ใช้ในการสอน
ภาพรวม
5. แนวทางการวัดผลประเมินผล (คำถามท้ายบท)
มี
6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เช่น
มี
หนังสือ ตำรา และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
7. สไลด์ประกอบการสอน
มี
ข้อเสนอแนะ
• เนื่องจากเน้นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ในเนื้อหาควรเพิ่มแนวทาง
ในการดำเนินกิจกรรม อุปกรณ์ เวลา การออกแบบกิจกรรม การ
วัดประเมินผล ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้น
• ควรมีการกำหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการและแนวทางในการ
ประเมินตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ของแต่ละหัวข้อ เช่น (องค์
ความรู้ ทักษะเชิงพฤติกรรม ตัวอย่างการนำไปใช้) เพื่อให้
อาจารย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
2) การจัดอบรมเชิง
• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม
ปฏิบัติการรายวิชา
2560 ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
การประกอบการเชิง
ธนบุรี มีหัวข้อการบรรยายที่สำคัญดังนี้
สังคม
o Boot camp launch
ให้กับอาจารย์จำนวน
o What is value? The heart of every opportunity
ไม่น้อยกว่า 80 คน
o Impact measurement
จำนวน 28 ชั่วโมง
o Problem best for entrepreneurs
o Think big: Wicked problems worth working on
o Crafting an opportunity
o Presentations for impact
o Explore forever
o Act small
o Team coaching
o The role of impact investment
o Project presentation
• มีผู้ลงทะเบียน 58 คน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละวันดังนี้ 3
กรกฎาคม จำนวน 27 คน, 4 กรกฎาคม จำนวน 24 คน, 5
กรกฎาคม จำนวน 23 คน และ 6 กรกฎาคม จำนวน 20 คน
โดยในจำนวนผู้ลงทะเบียน มีนักศึกษา 8 ท่าน
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• รูปแบบการอบรมเป็นให้ความรู้ร่วมกับการทำ workshop
ผู้สอนหลักประกอบด้วย Brain Cotter ซึ่งมีประสบการร์ในการ
ทำงานจากหลายแห่ง เช่น UNICEF, UPSHIFT, GROWTH
TIGERS และ Edward Rubesch (program director จากศูนย์
IDE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
ข้อเสนอแนะ
• ควรจัดให้มีการประเมินเพื่อเปรียบเทียบความรู้ที่ได้รับก่อนและ
หลังการอบรม
• ควรมีการกำหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการจากกิจกรรมการอบรม
และประเมินผลการอบรมตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
3) การจัดเก็บข้อมูล
• มีการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมให้กับ สอวช. ดังปรากฏในรายงาน ไม่
อาจารย์ผู้สอนและพี่
พบการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมการอบรมและการดำเนินการเพื่อ
เลี้ยงการพัฒนา
สร้างให้เกิดเครือข่ายผู้สอนและพี่เลี้ยงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ ที่
สำหรับเป็นแกนกลางในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้
ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ตามที่แจ้งไว้ในขอบเขตการดำเนินงานและผลที่
ศักยภาพอย่างเป็น
คาดว่าจะได้รับ
ระบบ
• จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการอบรมพบว่า มีการจัดทำ Line กลุ่ม
ผู้เข้าร่วมการอบรมแต่ไม่ได้มีการใช้งานแล้วในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการกำหนดการรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าอบรมในข้อ
ดำเนินการให้ชัดเจนในทุกรายวิชา เพื่อให้ส่วนกลาง (สอวช.) มี
ฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
4) การสรุป เรียบเรียง
• เครื่องมือที่พบจากการถอดบทเรียนได้แก่
และถอดบทเรียน เพื่อ
o Opportunity canvas
เป็นแนวทางสำหรับ
o Impact value chain
การพัฒนาแนว
o Social return on investment (SROI)
ทางการจัดการเรียน ข้อเสนอแนะ
การสอน กิจกรรม
• ควรระบุเครื่องมือที่ใช้ประกอบหัวข้อการเรียนรู้ให้ชัดเจน
เสริมหลักสูตร และ
เครื่องมือที่ใช้ รวมทั้ง
กลไกในการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
ผู้สอน/พี่เลี้ยงการ
พัฒนาผู้ประกอบการ
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ในระหว่างโครงการ

ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
1. ปัญหาอุปสรรคที ่พ บในการจั ด อบรม (ปัจจัยนำเข้า : วิทยากร
งบประมาณ ผู้เข้าร่วมอบรม เวลาสถานที่ KPI กระบวนการ:
รูปแบบ เนื้อหา การประสานงาน)
• จำนวนผู้ตอบรับการอบรมน้อย ทำให้จำนวนที่มาเข้าร่ ว ม
อบรมจริงต่ำกว่าเป้าหมายมาก
6) ประสิทธิภาพและ
o ผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมการอบรม สรุปได้ดังนี้
ประสิทธิผลของการจัด
o เนื้อหาและเครื่องมือในการสอน พบว่าผู้เข้ารับการอบรมพึง
อบรม
พอใจที่ได้รับความรู้ใหม่ ๆ เปิดโลกทัศน์ และรูปแบบการเรียน
การสอนที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์
การคิดนอกกรอบ
o รูปแบบการจัดการ ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจที่เป็นรูปแบบที่
ไม่ทางการจนเกินไป การได้ใช้จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้ทำงานเป็นทีมและมีการระดม
ความคิดจากเพื่อนในทีม
o สถานที่ มีความพึงพอใจในบรรยากาศของสถานที่ที่กว้างขวาง
และการเดินทางที่สะดวก
o การบรรยายเนื้อหา คาดหวังให้มีการอธิบายโจทย์และการ
สรุปเนื้อหาในแต่ละส่วนให้ชัดเจนกว่านี้ โดยอยากให้มี
รายละเอียด ขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ อยากให้มีการเพิ่มตัวอย่างของ SE ที่มีขึ้น
จริงทั้งที่ล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จ อยากให้มีเครื่องมือ
ในการให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาหลังจากจบการอบรม
แล้ว
o ผลการประเมินตนเองของผู้เข้ารับการอบรม ด้านความรู้และ
ความเข้าใจ ก่อนเข้ารับการอบรมโดยเฉลี่ย 4.73 หลังอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้นมีคะแนนเฉลี่ย 7.91 เชิงทักษะ ก่อนเข้ารับการ
อบรมโดยเฉลี่ย 5.18 หลังอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นมีคะแนน
เฉลี่ย 7.55
o ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าอบรมวิชานี้จำนวน 11
ราย พบว่า มีการนำเอกสารคำสอนไปใช้ 5 ราย และมีการใช้
องค์ความรู้ 8 ราย นำเทคนิควิธีการไปใช้ 8 ราย นำ
กรณีศึกษาไปใช้ 4 ราย ไม่ได้นำไปใช้ 1 ราย
ที่มา: ผู้วิจัยสรุปผลจากรายงานผลการอบรมและการสัมภาษณ์ตัวแทนของผู้ดำเนินการ
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4.9 วิชาความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (Corporate Entrepreneurship)
วิชาความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร ดำเนินการโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หรือ นิด้า สามารถสรุปผลการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานและผลที่
คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
ตารางที่ 4.9 สรุปผลการประเมินวิชาการออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประเด็นประเมิน
ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
1) คู่มือการจัดการเรียน • มีการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
การสอนและกิจกรรม
หลักสูตร รายวิชา บรรลุตามวัตถุประสงค์และขอบเขตในการ
เสริมหลักสูตร
ดำเนินการ โดยคู่มือประกอบด้วย 8 โมดูล ดังนี้
รายวิชา
Module 1: ความหมายของความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร
Module 2: ตัวแบบและรูปแบบของความเป็นผู้ประกอบการของ
องค์กร
Module 3: กระบวนการสร้างความเติบโตด้วยธุรกิจย่อย
Module 4: การพัฒนาและสร้างโอกาส
Module 5: กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์
Module 6: การสร้างวัฒนธรรมความเป็นผู้ประกอบการของ
องค์กร
Module 7: เวิร์คช็อปการอบรมผู้สอนให้นำความเป็น
ผู้ประกอบการไปใช้ในองค์กร
Module 8: สรุปผลและทบทวนบทเรียน
ทั ้ ง นี ้ เนื ้ อ หาโดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น องค์ ค วามรู ้ แ นวคิ ด ทฤษฎี
ผสมผสานกับ การปฏิบัติการ ด้านผู้ประกอบการและนวัตกรรม เพื่อ
เรียนรู้ในสามด้านคือ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
เนื้อหาของแต่ละหัวข้อมีหัวข้อย่อยตามที่ได้เสนอไว้ในร่างแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้าน ความ
เป็นผู้ประกอบการขององค์กร ดังนี้
1) วัตถุประสงค์การเรียนรู้
มี
2) แผนการสอน
มี
3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้
มี
และแนวทางการใช้เครื่องมือ
4) หัวข้อการสอน กรอบเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงที่
มี
ใช้ในการสอน
5) แนวทางการวัดผลประเมินผล
มี
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ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
6) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เช่น หนังสือ
ตำรา และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

มี

ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการจัดให้วิชานี้เป็นหมวดวิชาเฉพาะทาง ซึ่งต่อยอดวิชา
Entrepreneurship and Innovation และมีความแตกต่างจาก
วิ ช า Social Entrepreneurship แม้ ว ่ า จะมี แ นวคิ ด และ
เครื่องมือบางอย่างทับซ้อนกันบ้าง
• ควรมีการให้ความสำคัญของสหสาขา เนื่องจากเนื้อหาเอนเอียง
ไปทางทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละการพั ฒ นาองค์ ก รค่ อ นข้ า งมาก
เนื่องจากเป็นความเชี่ยวชาญของผู้จัดและผู้สอน
• ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของวิชา Corporate Entrepreneurship
ค่อนข้างวัดได้ยาก เนื่องจากเป้าหมายสุดท้าย คือการสร้างธุรกิจ
ย่อย ในหน่วยงานใหญ่ ซึ่งทำให้อาจารย์ผู้เรียน สามารถนำไปใช้
ได้จำกัด ยกเว้นท่านที่ มีเครือข่ายกับบริษัทขนาดใหญ่ในภูมิภาค
จึงทำให้ ควรมีเซสชั่นต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการนำ
เครื่องมือที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นจริงต่อตัวอาจารย์และการ
ถ่ายทอดไปยังนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
2) การจัดอบรมเชิง
• ไม่พบข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
ปฏิบัติการ
• มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 3 คน
จำนวนไม่น้อยกว่า 80 • รูปแบบการอบรมเป็นการให้ความรู้ผสมผสานกับการอภิปราย
คน จำนวน 32 ชั่วโมง
กลุ่ม โดยวิทยากรจากต่างประเทศ และแบ่งปันผลจากการทำ
เวิร์คช็อปโดยการใช้ Brain Exercise, Mind mapping,
Reflection, Pros and Cons โดยเนื้อหาจากผู้เรียน บ่งถึง การ
นำความรู้ไปสอนมหาวิทยาลัย โดยไปแทรกในวิชาต่าง ๆ หรือทำ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งตัวอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในระดับการ
สร้างและพัฒนาวัฒนธรรม ที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง เปิดรับสิ่ง
ใหม่ ๆ มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการจัดกลุ่ม โดยเน้นกลุ่มที่ทำให้เกิดความหลากหลายของ
ศาสตร์ และแบ่งปันปัญหาและหนทางแก้ไขที่ใกล้เคียงกัน
3) การจัดเก็บข้อมูล
• มีการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมการอบรมและการดำเนินการเพื่อ
อาจารย์ผู้สอนและพี่
สร้างให้เกิดเครือข่ายผู้สอนและพี่เลี้ยงการพัฒนาผู้ประกอบการ
เลี้ยงการพัฒนา
สำหรับเป็นแกนกลางในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้
ผู้ประกอบการ ที่
อย่างต่อเนื่อง ตามที่แจ้งไว้ในขอบเขตการดำเนินงานและผลที่
ได้รับการพัฒนา
คาดว่าจะได้รับ
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ศักยภาพอย่างเป็น
ระบบ

ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
• จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการอบรมพบว่า ไม่มีการจัดทำ Line
กลุ่ม
ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการนัดพบปะ เป็นครั้งคราว ในแต่ละปี เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่าย และทำให้เกิดการอัพเดตและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4) การสรุป เรียบเรียง
• เครื่องมือที่พบจากการถอดบทเรียน ตามที่มีในเวิร์คช็อป
และถอดบทเรียน เพื่อ
ได้แก่
เป็นแนวทางสำหรับ
o Mindmapping
การพัฒนาแนว
o Problem Inventory Analysis
ทางการจัดการเรียน
o Trends Analysis
การสอน กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
เสริมหลักสูตร และ
• ควรมีการเพิ่มเติมเครื่องมือที่ใช้จริงใน Corporate ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือที่ใช้ รวมทั้ง
กับศาสตร์อื่น ๆ นอกเหนือจาก Soft skill อย่างเช่น Venture
กลไกในการพัฒนา
feasibility, Corporate Venture Capital Canvas,
ศักยภาพอาจารย์
Change Management and Cultivation tools เป็นต้น
ผู้สอน/พี่เลี้ยงการ
พัฒนาผู้ประกอบการ
5) ปัญหาอุปสรรคที่พบ • ปัญหาอุปสรรคที ่พ บในการจั ด อบรม (ปัจจัยนำเข้า : วิทยากร
ในระหว่างโครงการ
งบประมาณ ผู้เข้าร่ว มอบรม เวลาสถานที่ KPI กระบวนการ:
รูปแบบ เนื้อหา การประสานงาน)
o ไม่มี เนื่องจากผู้สอน และผู้จัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหา มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ให้คำปรึกษา ด้าน
ผู้ประกอบการองค์กรมาก่อน และมีการอ้างอิงเอกสารจาก
Professor ในด้าน Corporate Entrepreneurship รวมถึงมี
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดงานในสาขา Learning
Management and Innovation
• แนวทางการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม
o กลไกการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม เป็นของทางภาคีเครือข่าย
ของเจ้าของงบประมาณ ผู้จัดไม่ได้มีโอกาสในการคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมอบรม อย่างไรก็ดี ผู้เข้าร่วมอบรมจากต่างสาขา
ต่างภูมิหลัง กลับมีความพึงพอใจสูงเกี่ยวกับวิชา เนื่องจาก
ได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ ทางด้านการบริหารจัดการ
6) ประสิทธิภาพและ
• ในภาพรวมผู้จัดการอบรมมีความเห็นว่าการดำเนินโครงการครั้ง
ประสิทธิผลของคู่มือ
นี้มีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วม
และการอบรม
การอบรม (ไม่พบผลการประเมินของผู้เข้าอบรม)
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ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
• ผลการประเมินตนเองของผู้เข้ารับการอบรม ด้านความรู้และ
ความเข้าใจ ก่อนเข้ารับการอบรมโดยเฉลี่ย 5.67 หลังอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น มีคะแนนเฉลี่ย 8.67
• ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าอบรมวิชานี้จำนวน เพียง
3 ราย พบว่า มีการนำเอกสารคำสอนไปใช้ 2 ราย และมีการใช้
องค์ความรู้ 1 ราย นำเทคนิควิธีการไปใช้ 3 ราย นำกรณีศึกษา
ไปใช้ 2 ราย และไม่ได้นำไปใช้ 1 ราย
ที่มา: ผู้วิจัยสรุปผลจากรายงานผลการอบรมและการสัมภาษณ์ตัวแทนของผู้ดำเนินการ

4.10 วิชาInnovative Design & 24hr. of Innovation
ว ิ ช า Innovative Design & 24 Hours of Innovation ด ำ เ น ิ น ก า ร โ ด ย
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น สามารถสรุปผลการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการ
ดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
ตารางที่ 4.10 สรุปผลการประเมินวิชา Innovative Design & 24 Hours of Innovation ตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประเด็นประเมิน
ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
1) คู่มือการจัดการเรียน • มีการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
การสอนและกิจกรรม
หลักสูตร รายวิชา บรรลุตามวัตถุประสงค์และขอบเขตในการ
เสริมหลักสูตร
ดำเนินการ โดยคู่มือประกอบด้วย โมดูล ตาม ชั่วโมงภายใน 24
รายวิชา
ชม. ดังนี้
Hour 0: Ready? การตั้งชื่อทีมและให้ทีมมีสมาชิก 5-8 ท่าน
Hour 0-1: Choose Your Challenge เลือกโจทย์ที่สนใจตาม
ความถนัดและผู้ใช้
Hour 1-4: Clarify the Challenge สร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เก็บ
ข้อมูลและประเด็น
Hour 4-7: Ideate การระดมสมองด้วยวิธีการอย่างมีนวัตกรรม
Hour 7-10: Financial Analysis การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทาง
การเงินขั้นต้น
Hour 10-15: Prototyping การออกแบบสินค้าและบริการ
ต้นแบบ
Hour 15-22: Scenario and Realization การทำให้เหมือนจริง
และออกแบบเชิงเทคนิค
Hour 22-24: Finalize Your Presentation การทำการนำเสนอ
ในขั้นสุดท้าย
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2) การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
จำนวนไม่น้อยกว่า
120 คน จำนวน 30
ชั่วโมง

ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
ทั้งนี้ เนื้อหาโดยส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้แนวคิดทฤษฎี ผสมผสาน
กับ การปฏิบัติการ ด้านผู้ประกอบการและนวัตกรรม เพื่อเรียนรู้ใน
สามด้านคือ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
เนื้อหาของแต่ละหัวข้อมีหัวข้อย่อยตามที่ได้เสนอไว้ในร่างแนว
ทางการจั ด การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รด้ า น
Innovative Design & 24 Hours of Innovation ดังนี้
1) วัตถุประสงค์การเรียนรู้
มี
2) แผนการสอน
มี
3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้และ
มี
แนวทางการใช้เครื่องมือ
4) หัวข้อการสอน กรอบเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงที่ใช้
มี
ในการสอน
5) แนวทางการวัดผลประเมินผล
มี
6) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เช่น หนังสือ
มี
ตำรา และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการจัดให้วิชานี้เป็นหมวดวิชา ปฏิบัติการ ที่ต่อยอดวิชา
Entrepreneurship and Innovation แม้ว่าจะมีแนวคิดและ
เครื่องมือบางอย่างทับซ้อนกันบ้าง
• เนื้อหามีการให้ความสำคัญของสหสาขา ในเชิงการแข่งขันและ
การร่วมมือ ควรมีการต่อยอดนำเนื้อหาที่อาจารย์ผู้เรียนได้คิคค้น
มาต่อยอดทำจริงหรือเป็นกรณีศึกษาต่อให้รุ่นหลัง
• ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของวิชา Innovative Design & 24
Hours of Innovation วัดได้ในเชิงของผลลัพธ์และผลรางวัล
ควรมีการทำในรูปแบบ Iterative process ที่มีการทำซ้ำ ๆ จน
ได้เป็นธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์จริง
• เนื้อหาการอบรมเป็นเชิงปฏิบัติการ มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง มีรายละเอียด และตาราง
ของแต่ละกิจกรรม ชัดเจนมาก อันได้แก่ Ice-breaking,
Posting problems & questions, Mind mapping about
innovation, Active listening, Evaluation tool, Asking the
Expert, Challenge Selection, Exploring the Vision,
Gathering Data, Reflections, Challenge Formulation,
Ideation, Development, Implementation, Presentation
ข้อเสนอแนะ
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• ควรมีการจัดกลุ่ม โดยเน้นกลุ่มที่ทำให้เกิดความหลากหลายของ
ศาสตร์ และแบ่งปันปัญหาและหนทางแก้ไขที่ใกล้เคียงกัน
3) การจัดเก็บข้อมูล
• มีการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมการอบรมและการดำเนินการเพื่อ
อาจารย์ผู้สอนและพี่
สร้างให้เกิดเครือข่ายผู้สอนและพี่เลี้ยงการพัฒนาผู้ประกอบการ
เลี้ยงการพัฒนา
สำหรับเป็นแกนกลางในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้
ผู้ประกอบการ ที่
อย่างต่อเนื่อง ตามที่แจ้งไว้ในขอบเขตการดำเนินงานและผลที่
ได้รับการพัฒนา
คาดว่าจะได้รับ
ศักยภาพอย่างเป็น
• จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการอบรมพบว่า มีการจัดทำ Line กลุ่ม
ระบบ
ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการนัดพบปะ เป็นครั้งคราว ในแต่ละปี เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่าย และทำให้เกิดการอัพเดตและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
4) การสรุป เรียบเรียง
• เครื่องมือที่พบจากการถอดบทเรียน ตามที่มีในเวิร์คช็อป ตัวที่
และถอดบทเรียน เพื่อ
โดดเด่น ได้แก่
เป็นแนวทางสำหรับ
o Creative Problem-Solving Process (Clarify-Ideateการพัฒนาแนว
Develop-Implement)
ทางการจัดการเรียน ข้อเสนอแนะ
การสอน กิจกรรม
• ควรมีการทำให้เกิดการถอดบทเรียนจากผู้เรียน ถึงความเป็นไป
เสริมหลักสูตร และ
ได้ในการขยายผลไปยังระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน
เครื่องมือที่ใช้ รวมทั้ง
และระดับโลก
กลไกในการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
ผู้สอน/พี่เลี้ยงการ
พัฒนาผู้ประกอบการ
5) ปัญหาอุปสรรคที่พบ
• ปัญหาอุปสรรคที่พบในการจัดอบรม (ปัจจัยนำเข้า : วิทยากร
ในระหว่างโครงการ
งบประมาณ ผู้เข้าร่วมอบรม เวลาสถานที่ KPI กระบวนการ:
รูปแบบ เนื้อหา การประสานงาน)
o ไม่มี เนื่องจากผู้สอน และผู้จัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหา มีประสบการณ์ในการจัด การแข่ งขั นในรู ป แบบนี้
มาแล้วหลายปี กับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
• แนวทางการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม
o กลไกการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม เป็นของทางภาคีเครือข่าย
ของเจ้าของงบประมาณ ผู้จัดไม่ได้มีโอกาสในการคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมอบรม อย่างไรก็ดี ผู้เข้าร่วมอบรมจากต่างสาขา
ต่ า งภู ม ิ ห ลั ง กลั บ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง มากเกี ่ ย วกั บ วิ ช า
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ประเด็นประเมิน

ข้อสรุปที่พบและข้อสนอแนะ
เนื่องจากได้เปิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการทำนวัตกรรมโดยการทำ
จริง กับทีมงานอาจารย์ด้วยกัน บนความกดดันทางด้านเวลา
6) ประสิทธิภาพและ
• ในภาพรวมผู้จัดการอบรมมีความเห็นว่าการดำเนินโครงการครั้งนี้
ประสิทธิผลของคู่มือ
มีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วมการ
และการอบรม
อบรม (ไม่พบเอกสารการประเมินผลการอบรมของผู้เข้าร่วม
โครงการ)
• ผลการประเมินตนเองของผู้เข้ารับการอบรม ด้านความรู้และ
ความเข้าใจ ก่อนเข้ารับการอบรมโดยเฉลี่ย 5.67 หลังอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น มีคะแนนเฉลี่ย 8.67
• ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าอบรมวิชานี้จำนวน เพียง
13 ราย จาก 81 ราย พบว่า มีการนำเอกสารคำสอนไปใช้ 8 ราย
และมีการใช้องค์ความรู้ 7 ราย นำเทคนิควิธีการไปใช้ 12 ราย
นำกรณีศึกษาไปใช้ 11 ราย และไม่ได้นำไปใช้ 0 ราย
ที่มา: ผู้วิจัยสรุปผลจากรายงานผลการอบรมและการสัมภาษณ์ตัวแทนของผู้ดำเนินการ
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทสรุปของโครงการเป็นการสรุปผลการศึกษาโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และนำเสนอ
ข้อเสนอแนะเพื่อให้สอวชสามารถนำไปแก้ไขตามกระบวนการในการจัดการอบรมและจัดทำหลักสูตร
ประกอบด้วย การสรุปผลการประเมินประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของโครงการ

5.1 สรุปผลการประเมินประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของโครงการ
การสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย การประเมินผลการประเมินปัจจัย
นำเข้าของโครงการผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ
1) สรุปผลการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ 1
วั ต ถุ ป ระสงค์ ท ี ่ 1 ต้ อ งการประเมิ น ประโยชน์ ผลลั พ ธ์ ผลกระทบ และความมี
ประสิ ท ธิ ภ าพของกิ จ กรรมหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนเพื ่ อ รองรั บ การศึ ก ษาด้ า นความเป็ น
ผู้ประกอบการกับผู้เข้ารับการอบรมว่ามีความเหมาะสมเพียงใด ในการนำไปพัฒนาเป็นหลักสูตรการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัย สามารถสรุปผลการประเมินได้ตามตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ 1
ผลลัพธ์ที่คาดหวังของวัตถุประสงค์ที่ 1
ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรในแต่ละ
วิชา

ประสิทธิภาพของกระบวนฝึกอบรมในแต่ละ
รายวิชา

ประสิทธิผลของการอบรมที่เกิดกับผู้เรียน

ผลการประเมิน

มีการประเมินรายงานคู่มือการจัดการเรียนการ
สอนของแต่ละรายวิชา โดยอ้างอิงจากสัญญาการ
ดำเนินงาน (TOR) ซึ่งผลการประเมินมี
รายละเอียดในบทที่ 4
ในภาพรวมมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากการที่
มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบในการดำเนินการทุก
รายวิชาสามารถดำเนินกิจกรรมได้เสร็จสิ้นตาม
ขอบเขตและกรอบระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ใน
ส่วนของวิธีการสอนการอบรม มีทั้งการบรรยาย
การทำกิจกรรม การระดมสมอง ซึ่งสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาที่ได้เสนอไว้
มีประสิทธิผล ประเมินจาก
• คะแนนประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ
• คะแนนของความรู้หลังการอบรมเพิ่มขึ้น
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ผลลัพธ์ที่คาดหวังของวัตถุประสงค์ที่ 1
การนำเอาความรู้จากการอบรมไปใช้
ประโยชน์
ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับ
ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมการ
อบรม

ผลการประเมิน
มีการนำเอาเอกสารคำสอน เทคนิค กรณีศึกษาไป
ใช้ในการเรียนการสอนและการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ
ผู้อบรมส่วนใหญ่ให้คะแนนประโยชน์ที่ได้รับ 6.5 10 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10
ยังไม่พบผลกระทบที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือ
ทางสังคม

2) สรุปผลประสิทธิภาพของปัจจัยนำเข้า
ผลการประเมินระสิทธิภาพของปัจจัยนำเข้าของโครงการ สรุปได้ตามตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 ผลประเมินผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการและข้อเสนอแนะ
ปัจจัยที่นำมาใช้ในการพิจารณา
ผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะ
ปัจจัยนำเข้าของโครงการ
นโยบาย ทิศทางการบริหารงาน
เป็นจุดแข็ง
• หากลไกเชื่อมโยงผู้เข้ารับการอบรม
พันธกิจเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
เข้าสู่แพลทฟอร์มอื่นในการสร้าง
การดำเนินของสอวช
innovative startup
ศักยภาพในการเชื่อมโยงเครือข่าย เป็นจุดแข็ง
• ให้โควต้ากับมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้
ความร่วมมือและกระบวนการ
เข้าร่วมอบรม
ทำงานระหว่างสอวช. และภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติและความพร้อมของผู้เข้า เป็นจุดแข็ง
• ต่อยอดการอบรบในระดับadvance
รับการอบรม ประกอบด้วย อายุ วุฒิ
สำหรับผู้ที่ได้รับการอบรมมาแล้ว
การศึกษา และตำแหน่งวิชาการ
• มีการแจ้งข้อมูลการอบรมให้ผู้อบรม
เตรียมตัวล่วงหน้า
ความรู้ความเข้าใจของผู้อบรม
เป็นจุดแข็ง
• มีการประเมินพื้นฐานความรู้ของผู้
เกี่ยวกับแนวคิดการเป็น
เข้าอบรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใน
การออกแบบการเรียนการสอน เช่น
ผู้ประกอบการ
การพัฒนาหลักสูตรตามระดับที่
แตกต่างกัน (Basic, Intermediate,
Advance) หรือเพื่อใช้เป็นประโยชน์
ในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ก่อนเข้าสู่กระบวนการอบรม
การออกแบบโปรแกรมการอบรม เป็นจุดอ่อน
• ควรมีการออกแบบการจัดอบรม
ล่วงหน้าโดยมีการกำหนดผลลัพธ์ที่
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ปัจจัยที่นำมาใช้ในการพิจารณา
ปัจจัยนำเข้าของโครงการ

ผลการประเมิน

ข้อเสนอแนะ

งบประมาณ

เป็นจุดแข็ง

•

วัสดุอุปกรณ์และสถานที่

เป็นจุดแข็ง

•

เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการอบรม

เป็นจุดอ่อน
•
(ไม่มีการนำเอา
เทคโนโลยีมาใช้ใน
การอบรมเท่าที่ควร)

•

แผนการดำเนินงานและระยะเวลา
ในการอบรม

เป็นจุดอ่อน

•

•
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินโครงการ

เป็นจุดอ่อน

•
•
•

ต้องการและแนวทางการ
ประเมินผลของแต่ละรายวิชา/หัว
รายวิชา ในTORที่เฉพาะเจาะจง
สำหรับแต่ละรายวิชา
ควรมีการวางแผนในการศึกษา
ผลกระทบหรือความคุ้มค่าจากการ
ลงทุน (SIA, SROI) ของโครงการ
อาจพิจารณาในการขยายผลการจัด
อบรมไปยังต่างจังหวัด เพื่อเอื้อให้
เกิดการเข้าถึงของบุคลากรได้มากขึ้น
นำเทคโนโลยีและสารสนเทศเข้ามา
ใช้ในการอบรมให้มากขึ้น เช่น เพื่อ
การติดต่อสื่อสาร เพื่อความสะดวก
ในการเรียนการสอนแบบ blended
design (on-line phase, contact
phase)
Platform การติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้สอน-ผู้เรียน หรือสร้างเป็น CoP
(Community of Practice)
การมีคณะทำงานที่ดูแล กำกับการ
ดำเนินงานเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมาย
ของโครงการ
วางแผนลำดับการจัดอบรมตาม
ความต่อเนื่องของเนื้อหารายวิชา
การทำ knowledge
management ของเนื้อหา
การปรับเนื้อหาเป็นแบบ module
เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปปรับใช้ใน
การเรียนการสอน
ฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม

3) สรุปความมีประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการอบรม
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การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการอบรมแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ช่วง
ได้แก่ ก่อนการอบรม ระหว่างการอบรมและหลัง การอบรม ผลการประเมินประสิ ทธิภ าพของ
กระบวนการจัดการอบรมได้น ำเสนอไว้ใน ตารางที่ 3.6 สรุปผลการประเมินประสิทธิภ าพของ
กระบวนการออกแบบการอบรมของแต่ล ะรายวิ ช า (หน้า 62) ทั้งนี้สามารถสรุปผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะของแต่ละช่วงได้ตามตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
อบรม
กระบวนการอบรมเชิง
สิ่งที่ทำได้ดี
สิ่งที่ควรปรับปรุง
ปฏิบัติการ 4 วัน
1. ประสิทธิภาพในการ
• มีผู้เข้าร่วม มากกว่า 675 ที่ • การค้นหาความต้องการ
เตรียมการก่อนการอบรม
นั่ง จาก 57 มหาวิทยาลัย
ของผู้เรียน
ทั่วประเทศ
• การเตรียมการล่วงหน้า
พัฒนาเพื่อการนำองค์
ความรู้ไปใช้
• การสื่อสารของเส้นทาง
หลักสูตรตั้งแต่ต้นจนจบ
2. ประสิทธิภาพในระหว่างการ • เกิดความรู้ความเข้าใจ
• เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญ
เรียนการสอน
ตระหนักรู้สนใจ เห็น
เจาะจง ด้วยการปฏิบัติ
ความสำคัญ
ซ้ำ ๆ นอกห้องเรียน เพื่อ
นำไปถ่ายทอดนิสิต
• มีการใช้เทคนิค และ
นักศึกษา
วิทยากรที่หลากหลาย มี
กรณีศึกษา และการปฏิบัติ • ในกรณีวิทยากร
จริง
ต่างประเทศ หรือเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ ควรมีผู้
สรุปเป็นภาษาไทย
• ควรเพิ่มเวลาที่ใช้ในการ
สะท้อนทบทวนแนวคิดของ
แต่ละช่วง ค่อนข้างจำกัด
3. ประสิทธิภาพในการบริหาร • จัดได้สำเร็จตามเวลา ครบ • จำนวนผู้เรียนในบางวิชา
จัดการ
จำนวนวิชา
การให้ข้อมูลรายละเอียด
วิชา ล่วงหน้า และการ
เชื่อมโยงข้อมูลของทั้งสิบ
รายวิชา
4. ประสิทธิภาพในการขยาย • ความรู้ความเข้าใจของ
• การขยายผลไปในผู้เรียน
ผลหลังการอบรม
ผู้เรียน ผู้เรียนได้ความรู้
กลไกในการอำนวยความ
สะดวก ในการแปลงความรู้
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กระบวนการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 4 วัน

สิ่งที่ทำได้ดี

สิ่งที่ควรปรับปรุง

เพิ่มขึ้น และกระบวนทัศน์
ใหม่ อย่างมีนัยสำคัญ

ที่ได้ในห้องเรียน ไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ผ่าน
ประสบการณ์ของตนเอง
• การสร้างเครือข่ายภายใน
และเครือข่ายระหว่าง
เครือข่าย
• การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการความรู้
• การเชื่อมโยงกับแพล็ต
ฟอร์มอื่น ๆ ของประเทศ

4) อุปสรรคที่พบในระหว่างการอบรมและการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมการอบรมทั้ง 10
รายวิชา
อุปสรรคที่พบในระหว่างการอบรมและการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมการอบรมทั้ง 10 รายวิชา
สรุปได้ตามรูป 5.1
อุปสรรคในการอบรมและการเรียนรู้
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

รูปที่ 5.1 อุปสรรคที่พบในระหว่างการอบรมและการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมการอบรมทั้ง 10 รายวิชา
ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการจัดการอบรม สามารถสรุปได้ดังนี้
ก่อนอบรม
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• การสื่อสารเกี่ยวกับ course อบรมควรแจ้งเวลาล่วงหน้า 3 เดือนโดยมีการสร้างช่องทาง
สื่อสารเฉพาะ และอัพเดทแผนการอบรมล่วงหน้า
• ควรปูพื้นฐานความรู้ก่อน
• ขยายจำนวนรับและระยะเวลาสมัคร
• ควรมีการศึกษา ทักษะพื้นฐานของผู้ประกอบการไทย
• ควรแยกย่อยหลักสูตรมาพัฒนาทักษะ
• ควรมีการจัดแยกเฉพาะเทคโนโลยี จะได้สามารถนำไปใช้ในแต่ละศาสตร์
ระหว่างการอบรม
• ปรับระยะเวลาการอบรมให้สั้นขึ้น หรือจัดในช่วงที่ปิดเทอม เพื่อให้สามารถเข้าร่วมได้
ตลอดโครงการ
• การใช้ภาษาอังกฤษ อาจสื่อถึงผู้อบรมที่ภาษายังไม่แข็งแรงได้ยาก
• ควรใช้สื่อการสอนที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
• อยากให้เพิ่มเทคนิคการสอนและสร้างแรงจูงใจในนักศึกษาอยากเป็นผู้ประกอบการ
หลังการอบรม
• ควรมีการทบทวนรายปีเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ
• จัดให้มีคลีนิคให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ผู้สอนหรือ web board ในการแลกเปลี่ยนกับ
วิทยากร
• มีเนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้น
• ควรมีการแชร์สื่อการสอนที่วิทยากรมีการเขียนเพิ่มเติมระหว่างการอบรมโดยใช้ google
drive หรือช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ Line ซึ่งมีข้อจำกัดในการ download ในภายหลัง
• การจัดอบรมควรจัดทำต่อเนื่อง เพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนาเรียนรู้เทคนิค
• ต่าง ๆ ด้านการเป็นผู้ประกอบการหรือการมีทักษะหรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับธุรกิจได้
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
• อยากให้มีการอบรมจัดในต่างจังหวัด
• ควรจัดในช่วงปิดเทอมและมีกิจกรรมบ่มเพาะนิสิตไปด้วย
5) สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของการจัดอบรมในแต่ละรายวิชา
การประเมินประสิทธิผลของการอบรมประเมินจากผลการตอบแบสอบถามของผู้เข้าร่วม
การอบรมว่าได้รับประโยชน์จากการอบรม และการประเมินความรู้ที่เพิ่มขึ้นหลังการอบรมในแต่ละ
รายวิชา สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
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ประโยชน์ที่ได้รับจากวิชา

ความรู้ที่ได้รับหลังการอบรม

ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
การคิดเชิงออกแบบ
ผู้ประกอบการทางสังคม
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การตลาดผู้ประกอบการ
การเงินสำหรับผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ
ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ
Innovative Design & 24hr. of Innovation

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

วิชา

จำนวนผู้เข้าร่วม (ราย)

ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินประสิทธิผลของการจัดอบรมในแต่ละรายวิชา
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8.12
8.75
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เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

ผลสรุปการนำเอาสิ่งที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 5.5
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จำนวนผู้เข้าร่วม

จำนวนผู้ตอบ

ใช้เอกสารคำสอน

ใช้กรณีศึกษา

ใช้วิธี/เทคนิค

ใช้องค์ความรู้

ไม่ได้นำไปใช้

ใช้ในการเรียนการสอน

ใช้ในการให้คำปรึกษา

ใช้ในการเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ

ตารางที่ 5.5 ผลสรุปการนำเอาสิ่งที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์

1. วิชาความเป็นผู้ประกอบการและ
นวัตกรรม

80

47

47

23

30

35

3

38

27

15

2. การคิดเชิงออกแบบ

84

36

13

19

26

23

0

29

19

9

3. ผู้ประกอบการทางสังคม

62

11

5

4

8

8

1

8

8

6

4. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

79

12

5

5

5

5

0

7

7

7

5. การตลาดผู้ประกอบการ

75

2

1

1

0

0

0

1

0

0

6. การเงินสำหรับผู้ประกอบการ

60

7

1

3

3

3

2

4

2

3

สิ่งที่นำไปใช้ประโยชน์จากการอบรม
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สิ่งที่นำไปใช้ประโยชน์จากการอบรม

จำนวนผู้เข้าร่วม

จำนวนผู้ตอบ

ใช้เอกสารคำสอน

ใช้กรณีศึกษา

ใช้วิธี/เทคนิค

ใช้องค์ความรู้

ไม่ได้นำไปใช้

ใช้ในการเรียนการสอน

ใช้ในการให้คำปรึกษา

ใช้ในการเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ

7. กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา

85

5

2

2

1

5

0

3

3

3

8. การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ

70

5

4

5

5

4

0

5

1

2

9. ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ

n/a

4

2

2

3

1

0

3

2

2

10. Innovative Design & 24hr. of
Innovation

80

14

8

11

12

7

0

12

7

6

675

143

98

75

93

91

6

110

76

35

รวม

ที่มา: ผู้วิจัยสรุปจากผลการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมอบรม
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ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการนำเอานำเอาสิ่งที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์เกิดจาก
เนื้อหาของการอบรมสะท้อนเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่วัดได้ยาก ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้ยาก ร่วมกับเวลาในการสอนไม่ พอให้เนื้อหาอื่นสอดแทรก ทำให้ในปัจจุบันอาจารย์
ส่วนใหญ่จึงยังมุ่งสอนเนื้อหาเฉพาะเท่านั้น ไม่มีการประยุกต์เอาสิ่งที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการการ
เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
6) การประเมิน เนื้อหาคู่มือการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กระบวนการพัฒนาคู่มือ
การประเมินเนื้อหาคู่มือการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กระบวนการพัฒนาคู่มือของทั้ง 10 รายวิชาสามารถสรุปและมีข้อเสนอแนะในแต่ละรายวิชาตามที่
เสนอไว้ในตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 สรุปการประเมินผลการพัฒนคู่มือการจัดการเรียนการสอนทั้ง 10 รายวิชา
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
สิ่งที่ทำได้ดี
สิ่งที่ควรปรับปรุง
และคู่มือการเรียนการสอน
1. ความเป็นผู้ประกอบการ
• ความครบถ้วนของเนื้อหา • เพิ่มกรณีศึกษาของประเทศ
และนวัตกรรม
ในการสร้างพื้นฐานความรู้
ไทย
ที่เกี่ยวข้องครบ 5 โมดูล • การเชื่อมโยงไปกับรายวิชา
• หัวข้อย่อยครบทั้ง 6 ข้อ
อื่น ๆ ใน 9 วิชา
ตาม TOR
• การเชื่อมโยงไปกับ
หลักสูตรที่หลากหลายใน
มหาวิิทยาลัย
2. การคิดเชิงออกแบบ
• มีการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
• ควรเพิ่มรายละเอียด
ภายนอกประเมิน
สำหรับกิจกรรม และ
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
• หัวข้อย่อยครบทั้ง 6 ข้อ
• ควรเพิ่มแนวทางในการ
ตาม TOR
ประเมินผลการเรียนรู้
3. การออกแบบและพัฒนา
• มีการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
• ควรเพิ่มรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์
ภายนอกประเมิน
สำหรับกิจกรรม และ
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
• หัวข้อย่อยครบทั้ง 6 ข้อ
• ควรเพิ่มแนวทางในการ
ตาม TOR
ประเมินผลการเรียนรู้
4. ผู้ประกอบการทางสังคม
• มีการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
• ควรเพิ่มรายละเอียด
ภายนอกประเมิน
สำหรับกิจกรรม และ
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
• หัวข้อย่อยครบทั้ง 6 ข้อ
• ควรเพิ่มแนวทางในการ
ตาม TOR
ประเมินผลการเรียนรู้
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กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
สิ่งที่ทำได้ดี
และคู่มือการเรียนการสอน
5. การเงินสำหรับ
• เป็นการสร้างพื้นฐานที่ดี
ผู้ประกอบการ
ทางการเงิน สำหรับผู้ที่
ไม่ได้จบทางด้าน
บริหารธุรกิจ
• มีกรณีศึกษาทั่วไปจาก
ต่างประเทศ

6. การออกแบบการบริการ
สำหรับธุรกิจ

•

7. การตลาดผู้ประกอบการ

•

8. กลยุทธ์ในการบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญา

•

9. ความเป็นผู้ประกอบการ
ขององค์การ

•

สิ่งที่ควรปรับปรุง

• ควรเพิ่ม แบบฝึกหัดทาง
การเงิน
• ควรเพิ่ม กรณีศึกษา
เกี่ยวกับสตาร์ทอัพไทย อัน
เป็นกรณีตัวอย่างล่าสุด
• ควรเพิ่มการกำหนด
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน
• ควรเพิ่มแนวทางในการ
ประเมินผลการเรียนรู้
มีการกำหนดวัตถุประสงค์ • ควรเพิ่มแนวทางในการ
ให้ผู้เรียน เนื้อหา วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตาม
และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมใน
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ในแต่ละ
แต่ละคาบ ครบถ้วน
หัวข้อ
เป็นการสร้างพื้นฐานที่ดี
• ควรเพิ่มการตลาดสำหรับ
ทางการตลาด ตามทฤษฎี
ผู้ประกอบการ เช่น การ
สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบทางด้าน
สร้างคุณค่า นวัตกรรม
บริหารธุรกิจ
ทางการตลาด การประเมิน
ความเสี่ยงทางการตลาด
และการตลาดเชิงรุก
• ควรเพิ่มเป้าประสงค์และ
แนวทางการประเมิน
เป็นการถอดบทเรียนจาก • คู่มือเป็นภาษาอังกฤษ ควร
วิทยากร ที่มีประสบการณ์
มีการแปลเป็นภาษาไทย
ด้านกลยุทธ์การบริหาร
• ควรเพิ่มกรณีศึกษาตัวอย่าง
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่มี
ทรัพย์สินทางปัญญาของ
เนื้อหาสอดคล้องกับการ
ไทยควรนำกรณีศึกษา มา
อบรม
ไว้ในบทเรียน
เป็นองค์ความรู้แนวคิด
• ควรเพิ่มความโดดเด่นของ
ทฤษฎีผสมผสานกับการ
วิธีการเป็นผู้ประกอบการ
ปฏิบัติการอย่างสมบูรณ์
ในองค์กร สร้างการ
เปลี่ยนแปลงและทำให้คน
ในองค์กรยอมรับ
• ควรเพิ่มความเป็นสห
สาขาวิชา ต่อยอดด้าน
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กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
และคู่มือการเรียนการสอน
10. การแข่งขันนวัตกรรม 24
ชั่วโมง

สิ่งที่ทำได้ดี

สิ่งที่ควรปรับปรุง

• เป็นคู่มือในการสร้าง
ประสบการณ์จริง จำลอง
การแข่งขัน มีการระบุเป็น
ชั่วโมงในแต่ละกิจกรรมที่
ทำได้จริง

ทรัพยากรมนุษย์ และ
พัฒนาองค์กร
• ควรมีการจัดให้เป็นรายวิชา
ปฏิบัติการ ต่อยอดจากวิชา
พื้นฐาน ความเป็น
ผู้ประกอบการและ
นวัตกรรม
• ควรเพิ่มแนวทางการ
ประเมินผลการเรียนรู้

ทั้งนี้หากพิจารณาเนื้อหาของหลักสูตรที่จัดอบรมไปแล้ว โดยแบ่งเป็นสองแกน ตามแกนที่หนึ่ง
คือ รูปแบบของการให้ ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ (EE: Entrepreneurship Education)
และแกนที่สอง คือ รูปแบบของการให้ การฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ (ET: Entrepreneurship
Training) สามารถจัดกลุ่มของเนื้อหาหลักสูตรใน 10 รายวิชาได้ดังแสดงไว้ในรูปที่ 5.2

รูปที่ 5.2 การประเมินรูปแบบการจัดการอบรมที่เน้นเนื้อหาการศึกษาผู้ประกอบการและการเน้นการ
พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ที่มา: ผู้วิจัยสรุปผลมาจากรายงานผลการอบรม 10 รายวิชา.
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การวิเคราะห์คลัสเตอร์เชิงคุณภาพในขั้นต้น ของ 10 รายวิชา ตามรูปที่ 5.2 สามารถแบ่ง
รายวิชาออกได้เป็น 3 คลัสเตอร์ คือ
คลัสเตอร์ที่ 1: ประกอบด้วยรายวิชา Innovative Design & 24hr. of Innovation, Design
Thinking และ Social Entrepreneurship ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาที่เน้นการปฏิบัติเป็นอย่างมาก (Learning
by Doing, Fieldwork) ไม่ ไ ด้ เ น้ น การบรรยายทฤษฎี (Lecturer) เหมื อ นรู ป แบบดั ้ ง เดิ ม ใน
มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี เนื่องจากเป็นวิชาที่เน้นความคิดนอกกรอบ เน้นประเด็นปัญหาของ
สังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภายนอก โดยอาศัยรูปแบบกระบวนการ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทำให้
เข้าอกเข้าใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในบริบทของสังคม โดยเฉลี่ยมีผู้ให้ความพึงพอใจ และนำไปใช้เป็นอย่าง
มาก เพราะมีความสอดคล้องกับสไตล์ของผู้เรียนในยุคใหม่ในระดับปริญญาตรี
คลั ส เตอร์ ท ี ่ 2: ประกอบด้ ว ยรายวิ ช า Entrepreneurship & Innovation และ Service
Design เป็นกลุ่มวิชาที่ผสมผสานทั้งการบรรยายทฤษฎีและการปฏิบัติการภายในห้องเรียน เน้นการ
ทำงานเป็นกลุ่มและการอภิปราย (Interactive Lecture) ซึ่งเหมาะสมกับวิชาพื้นฐาน ที่ต้องมีการ
ปรับพื้น และมีการแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิด รวมถึงการให้ทดลองใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการดูความ
เป็นไปได้ของไอเดียธุรกิจ การประเมินขนาดตลาด การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความคาดหวังงาน
ทางด้านบริการ โดยเฉลี่ย มีผู้นำองค์ความรู้ และแนวทางไปใช้ได้ เนื่องจากเป็นวิชาพื้นฐานทางด้าน
ผู้ประกอบการและนวัตกรรม และยังมีความตรงกับบริบทด้านเศรษฐศาสตร์ของไทยยุคใหม่ ที่
ขับเคลื่อนด้วยงานบริการ ทั้งทางด้านดิจิทัลและไม่ดิจิทัล
คลั ส เตอร์ ที่ 3: ประกอบด้ ว ยรายวิ ช า Entrepreneurial Finance, Entrepreneurial
Marketing, Corporate Entrepreneurship, New Product Development แ ล ะ Intellectual
Property Strategy เป็นกลุ่มวิชาที่โน้มเอียงไปทางแนวคิดทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ สืบเนื่องมาจาก
เนื้อหาทฤษฎีที่ค่อนข้างซับซ้อน หรืออาจเป็นไปได้ว่าอาจารย์ผู้สอนไม่ได้เน้นการปฏิ บัติการมากนัก
เท่าที่ควร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเปิดให้อภิปราย ในกลุ่มรายวิชาเหล่านี้ หากมีการจัดในครั้ง
ถัดไป ควรพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้มีการปรับพื้นฐานก่อน หรือ ทำการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้
พื้นฐานก่อน หรือ ให้ผู้สอนเพิ่มการปฏิบัติการให้มากขึ้น แล้วถอดบทเรียน นำมาให้อาจารย์ผู้เรียน ได้
ถ่ายทอดต่อไปสู่นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

5.2 สรุปผลการวิเคราะห์หาความต้องการที่ของผู้เข้ารับการอบรม ในกระบวนการให้
ความรู้
การวิเคราะห์หาความต้องการที่ของผู้เข้ารับการอบรม ในกระบวนการให้ความรู้เป็นผลมาจาก
การประชุมกลุ่มผู้ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละมหาวิทยาลัยและผลการตอบแบบสอบถามของ
ผู้เข้าร่ว มอบรมจำนวน 143 ที่น ั่งพบว่า ผู้เข้าร่ว มอบรมร้อยละ 96 มีความต้องการให้มีการจัด
โครงการต่อไปโดยผู้เข้าร่วมอบรมต้องการอบรมในรายวิชาอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้อบรมเพิ่มเติมและมีความ
คาดหวังที่จะได้จากการฝึกอบรมเรียงจากมากไปน้อยดังนี้
1) เครื่องมือ หลักการ เทคนิค ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
2) องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการนำไปใช้ได้จริง
3) ความรู้ ทักษะในการพัฒนาการคิดเชิงออกแบบ
4) ได้กรณีศึกษาที่ทันสมัย
5) ได้สร้างเครือข่ายคณาจารย์
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6) สามารถแนะนำนักศึกษาที่สนใจเป็นผู้ประกอบการได้อย่างถูกวิธี
7) ต้องการมีความรู้ความเข้าใจในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมากขึ้น
8) สามารถเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาได้
9) สามารถสร้างทักษะ สร้างแรงบันดาลใจ
10) สามารถสอดแทรกองค์ความรู้เรื่องผู้ประกอบการในรายวิชาอื่น ๆ ได้
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5.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถสนับสนุน
การเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) ของประเทศ
5.3.1 การวางแผนการอบรมเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของ 10 รายวิชา และพัฒนาไปสู่การ
สร้างบุคคลที่มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ
การออกแบบสำหรับพัฒนาอาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงการเป็นผู้ประกอบการ ควรมีการ
ออกแบบอย่ า งชั ด เจนระหว่ า งการให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการเป็ น ผู ้ ป ระกอบการ ( Entrepreneurial
Education) และการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Training) คณะทำงานได้
นำเสนอแนวคิดในการออกแบบการพัฒนาหลักสูตร ในอนาคต ดังรูปที่ 5.3

รูปที่ 5.3 การวางแผนการอบรมเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของ 10 รายวิชา และพัฒนาไปสู่การสร้าง
บุคคลที่มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ
ที่มา: คณะวิจัย
จากรูปที่ 5.3 สามารถจัดกลุ่มตามความยากง่ายของ 10 รายวิชาที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น ได้เป็น
ระดับพื้นฐาน (Basic) ระดับกลาง (Intermediate) และระดับสูง (Advanced) (ในแนวนอน) และ
จัดลำดับการเรียนรู้ของวิชา (ในแนวตั้ง) ว่าควรเป็นไปตามลำดับขั้น
* ขั้น Entrepreneurial Spirit เป็นขั้นในการสร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้ประกอบการ
ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย ร า ย ว ิ ช า Entrepreneurship & Innovation, Design thinking, Corporate
Entrepreneur และ Social entrepreneurship อันเห็นได้ว่าเป็นองค์ความรู้และทักษะพื้นฐานใน
การเป็นผู้ประกอบการอย่างมีนวัตกรรม มีมุมมองแนวคิดแบบนักออกแบบ เพื่อสร้างคุณค่าให้เกิดกับ
องค์กรหรือสังคม
* ขั ้ น Entrepreneurial Practice เป็ น ขั ้ น ในการสร้ า งแนวปฏิ บ ั ต ิ เ พื ่ อ ฝึ ก ตนให้ เ ป็ น
ผู ้ ป ระกอบการ ประกอบด้ ว ยรายวิ ช า 24x7 Innovation, New Product Development และ
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Service Design ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิชาที่เน้นการลงมือฝึกปฏิบัติบนความกดดันด้านเวลา ในการ
สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
* ขั้น Entrepreneurial Cognition เป็นขั้นในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจอย่างมีตรรกะ
ประกอบด้วยรายวิชา Entrepreneurial Marketing, Entrepreneurial Finance และ Intellectual
Property อันเห็นได้ว่าเป็นวิชาที่มีการต่อยอดจากหลักสูตร MBA เดิม แต่ต้องสอนในมิติของกิจการ
ใหม่ ที่เริ่มต้น ที่มีทรัพยากรจำกัด และมีลักษณะเฉพาะบุคคล แตกต่างไปจากองค์กรใหญ่ที่มีระบบ
ซึ่งวิชาเหล่านี้ส่วนใหญ่การจัดแบบเดิม จะเป็นการบรรยายแบบทฤษฎี ในการจัดครั้งต่อไป ต้องจัดให้
มีการอบรมเชิงปฏิบัติการมากขึ้น มีกรณีศึกษา และการสะท้อนกลับของกลุ่ม ให้เปิดโลกทัศน์ที่กว้าง
มากขึ้น และทันต่อปัจจุบันและอนาคต
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ (Learning
Outcome) ของ Entrepreneurial Education คณะทำงานเห็นว่าควรมีการเพิ่มมิติข อง Socioemotional Skills และเพื่อให้ไปถึงการบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ของ Entrepreneurial Training
จะต้องเพิ่มมิติของ General Business Skills และ Strategic Planning จากแนวคิดที่ได้ทบทวนไว้
ในช่วงต้นของรายงาน ซึ่งจะเข้าสู่โหมด Enterprise Development เพื่อรองรับการขยาย การเติบโต
หรือสเกลอัพ ของกิจการไปเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง หรือกิจการขนาดใหญ่ต่อไป ซึ่งอาศัยการบริหาร
อย่างเป็นระบบมากขึ้น
5.3.2 หลักสูตร Train the trainer
เนื่องจากเป้าหมายของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นไปเพื่อพัฒนาอาจารย์และ
พี่เลี้ยงด้านความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ คณะผู้วิจัยจึงขอ
เสนอตัวแบบสำหรับการพัฒนาหลักสูตร Train the Trainer Program สำหรับการจัดการฝึกอบรมใน
อนาคต ดังรูปที่ 5.4
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รูปที่ 5.4 ตัวแบบการพัฒนาหลักสูตรการสร้างศักยภาพอาจารย์ผู้สอน และพี่เลี้ยงด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ
ที่มา: ผู้วิจัย
หลักสูตรประกอบด้วยส่วนของ โมดูลด้านเนื้อหา (Content Module) ที่เป็นแนวตั้ง และ
ส่วนของ โมดูลด้านกระบวนการ (Process Module) ที่เป็นแนวนอน
โมดูลด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 5 โมดูลย่อย ได้แก่
1. Entrepreneur Teaching Skills เนื้อหาเกี่ยวกับ การสร้างทักษะการสอนด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ อันหมายถึง อาจารย์ผู้สอนพึงมีความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งในมิติ
ของผลลัพธ์การเรียนรู้ การสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการประเมินผลก่อนและหลัง
การเรียน นอกจากนี้ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่องค์ความรู้สามารถหาได้ทั่วไปบนอินเตอร์เน็ต บทบาท
ของอาจารย์ได้เปลี่ยนจากผู้สอนเชิงบรรยาย ไปเป็นโค้ช พี่เลี้ยง ผู้อำนวยความสะดวก เพื่ อจะทำให้
เกิดผู้ประกอบการรายใหม่
2. Entrepreneur Passion เนื ้ อ หาเกี ่ ย วกั บ การสร้ า งจิ ต วิ ญ ญาณแห่ ง ความเป็ น
ผู้ประกอบการ ซึ่งจิตวิญญาณ เริ่มจากการตระหนักรู้ในตัวตนของผู้เรียน รวมถึงตัวผู้สอนเอง ที่ต้อง
เข้าใจถึงกระบวนทัศน์ในการสร้างการรู้จักตนเอง แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นตรรกะ และเป็น
ทักษะทางด้านสังคมและอารมณ์ในการสร้างฉันทะร่วมกับทีม รวมถึงฉันทะในการสร้างสมรรถนะหลัก
เพื่อเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
3. Entrepreneur Development เนื้อหาเกี่ยวกับ การสร้างผู้ประกอบการ (บุคคล) ได้แก่
การพัฒนาความรู้และทักษะระดับบุคคล ที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดี อันได้แก่ การสร้างสรรค์ไอเดีย
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ใหม่ การประเมินและคัดเลือกโอกาส การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด การเข้าสู่ตลาด ความรู้ด้าน
การเงิน และการบริหารตนเองตลอดช่วงชีวิตของการเป็นผู้ประกอบการ
4. Enterprise Development เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้ างกิจการ (นิติบุคคล) อันหมายถึง
สภาวะของกิจการ เมื่อเติบโตขึ้นในแง่ของโครงสร้าง ส่วนแบ่งตลาด รายได้ และบุคลากร จะต้องมี
การวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินงาน เฉกเช่น บริษัทขนาดใหญ่ อันได้แก่ กระบวนการปฏิบัติการ
ต่าง ๆ การบัญชี การเงิน การจัดซื้อ การฝึกอบรม การวิจั ยและพัฒนา การตลาด การขายและการ
บริการ โลจิสติกส์ ฯลฯ ซึ่งองค์กรที่จะเติบโตจากขนาดเล็ก ไปเป็นขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้
จำเป็นที่ตัวผู้ประกอบการที่เป็นผู้นำเองนั้น ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ รักษา และ
พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรภายใต้ทีมงานของตนเอง
5. Entrepreneur Competitiveness เนื้อหาเกี่ยวกับ การสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน อันได้แก่ การเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม ที่ผู้ประกอบการดำเนินการอยู่ หรืออาจจะ
เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศให้กับอุตสาหกรรมนั้น ๆ รวมถึงองค์ความรู้ขั้นก้าวหน้าที่จะทำให้กิจการมีขีด
ความสามารถในระดับสากลและยั่งยืน อันได้แก่ การประเมินทรัพย์สินทางปัญญา การพยากรณ์
เทคโนโลยีและการคัดเลือกเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
โมดูลด้านกระบวนการ ประกอบด้วย โมดูลย่อย 3 โมดูล ตามช่วงเวลา อันได้แก่ ก่อนการ
ฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรม และ หลังการฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. Pre-Training อันเป็นเฟสก่อนการเข้าฝึกอบรม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ การประเมินความ
ต้องการด้านฝึกอบรมว่าทั้งผู้เรียน และเนื้อหาอะไรบ้าง ที่ยังขาดไปสำหรับปัจจุบันและอนาคต การ
คัดเลือกผู้เรียนที่มีองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีจิตวิญญาณ
แห่งความเป็นผู้ประกอบการ และการชี้แจงถึ งขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าร่วมการอบรม
รวมถึงการให้ภาพรวมและบูรณาการของแต่ละรายวิชา เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมโยงและต่อเนื่อง ตาม
แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกร ที่ต้องมีความเป็นสหสาขาวิทยาการ
2. In-Training อันเป็นเฟสเกี่ยวข้องกับ การเรียนรู้เมื่ อเกิดการฝึกอบรมจริง จากการทำจริง
เหมือนกิจการสตาร์ทอัพ ที่เน้นการสร้างการวัดผลและเรียนรู้จากสิ่งที่ได้ทำซ้ำ ๆ มีการต่อยอด อย่าง
ต่อเนื่อง โดยแต่ละลูปการเรียนรู้จะมีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นเสมอ มีการสะท้อนผลการเรียนรู้และแบ่งปัน
กันกับกลุ่มงานในห้องเรียน รวมถึงควรมีเวลาสำรอง หรือเวลาพักเบรคเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน
เพื่อให้อาจารย์ผู้เรียน ได้นำสิ่งที่ได้ฝึกอบรม ไปใช้จริงกับนิสิตนักศึกษา แล้วมาแบ่งปันประสบการณ์
กับกลุ่ม หรืออาจออกแบบการเรียนเป็นแบบ blended program คือ ใช้ทั้ง on-line phase เพื่อ
การทำความเข้าใจโปรแกรมการเรียนรู้ การปรับพื้นฐานผู้เรียน การให้คำปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยง
(mentoring) และ contact phase ที่ผู้สอนและผู้เรียนได้มาพบกันและดำเนินกิจกรรมการเรียน
ร่วมกันต่อจากสิ่งที่ได้ทำไปแล้วในช่วง on-line phase
3. Post-Training อันเป็นเฟสหลังการฝึกอบรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การประเมินผลหลังการ
อบรมและการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษา ผลลัพธ์ และผลกระทบ การบริหารจัดการองค์
ความรู้ที่ได้เมื่อนำไปประยุกต์ใช้จริงในแต่ละภูมิภาค และในแต่ละบริบท การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ร่วมกัน ทั้งในออฟไลน์และออนไลน์ ควรมีเวทีหรือกิจกรรมในการสร้างเครือข่าย แบ่งปันอย่าง
สม่ำเสมอ วนกันไปตามในแต่ละภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด
กระบวนการดำเนินงานและบริหารจัดการโครงการ ควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
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- ทำการประเมิน บริบ ท (context) ของการพัฒ นาการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(participants) ก่อนกิจกรรมอบรม เพื่อนำไปสู่การกำหนด ลักษณะของโปรแกรม (program
characteristics) ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย (outcome) ของโครงการ
- การกำหนดเป้าหมายของโครงการและเป้าหมายการเรียนรู้ (Learning outcome) ของการ
พัฒนารายวิชาและการจัดการอบรม ที่มีความสอดคล้องกันและมีความชัดเจน เพื่อนำไปสู่
การออกแบบหลักสูตรกระบวนการอบรม กิจกรรม (Learning activity) และการประเมินผล
การเรียนรู้ (Learning assessment) ที่มีความสอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายการเรียนรู้
ที่กำหนด หรือเรียกว่า Constructive alignment
- การเชื่อมโยงการออกแบบระหว่างรายวิชา เช่น วิชาพื้นฐานทั่วไป วิชาเฉพาะด้าน เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม ให้เห็นความต่อเนื่องและการเสริมกันของรายวิชาต่าง ๆ และ
ยังเป็นการลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาในบางรายวิชาได้
- การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน ทั้งก่อนการอบรม
ระหว่างการอบรม หรือหลังการอบรม เช่น เพื่อการสื่อสารและการเตรียมความพร้อมก่อน
การอบรม การออกแบบการอบรมโดยใช้แนวทาง blended learning รวมถึงการติดตามผล
การให้คำปรึกษา การเผยแพร่องค์ความรู้

5.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา Entrepreneurship in education ของ
ประเทศไทย
จากประเด็นปัญหาอุปสรรคความท้าทายของการจัดการฝึกอบรมที่ผ่านมา สามารถนำมาสรุป
เพื่อพัฒนานโยบายต่อไป โดยแสดงในรูปที่ 5.5
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รูปที่ 5.5 ผังนโยบายเพื่อพัฒนา กลไกในการพัฒนาและขยายผลการปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
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5.4.1 ประเด็นปัญหาที่พบในระดับมหภาค (Issue/Opportunity Definition)
1) โครงสร้างและความเข้าใจของผู้บริหารในแต่ละมหาวิทยาลัย
แม้ว่าผลการเรียนการสอนในปี 2561 ที่ผ่านมา อยู่ในเกณฑ์ดี แต่เมื่ออาจารย์ผู้เรียน
กลับไปยังมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ยังพบกับปัญหาอุปสรรคในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปธรรม
เนื่องจากผู้บริหารในส่วนของภาควิชา หรือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือ แม้แต่อธิการบดีเอง บาง
ท่านไม่ได้มีโอกาสมาฝึกอบรมด้านผู้ประกอบการโดยตรง หรือมาจากสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
จัดตั้งธุรกิจใหม่ นอกจากนั้น โครงสร้างของมหาวิทยาลัย ยังไม่เอื้อให้อาจารย์จัดตั้งธุรกิจใหม่ได้
โดยตรง ทำให้อาจารย์ขาดประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจ
2) เนื้อหาที่ทันสมัยและวิธีการที่เน้นการปฏิบัติการ
เนื้อหามีการเปลี่ยนแปลงเร็วตามสภาพของโลกาภิวัตน์และสื่อออนไลน์ ทำให้ต้องมี
การอัพเดตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบบรรยายเน้นวิชาการ มาเน้นปฏิบัติการ
เพื่อแก้ปัญหาจริงในโลกธุรกิจ
3) วัฒนธรรมความเป็นผู้ประกอบการในไทย
วัฒนธรรมที่กลัวความเสี่ยง กลัวการเปลี่ยนแปลง การเน้นเสถียรภาพของงานเหมือน
งานแบบราชการ กลุ่มนิยม และการหวังผลระยะสั้น คุณค่าเดิมของคนไทย ก็เป็นอุปสรรคเช่นกันต่อ
การเป็นผู้ประกอบการ
4) ความเชื่อมโยงกันระหว่างวิชาและแพล็ตฟอร์ม
หน่วยงานด้านนโยบายควรมีการทำความเชื่อมโยงของแต่ละวิชา และเชื่อมโยงกับ
แพล็ตฟอร์มต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ได้ทำไว้แล้ว เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้าง
ความเข้าใจให้กับผู้เรียน
5) ความต่อเนื่องเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในระยะยาว
การสร้างการเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องมีความต่อเนื่อง สร้างคณะบุคคลหรือทีมที่มี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน และเกิดกลุ่มก้อนที่ผลักดันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละภูมิภาค รวมถึง
หน่วยงานนโยบายควรมีการจัดทำงบประมาณเพื่อการติดตามผลในระยะยาว เช่นกัน
6) เครือข่ายหลังการฝึกอบรม
การเรียนรู้ นอกเหนือจากในห้องเรียนแล้ว ควรมีการสร้างเครือข่าย สร้างเพื่อนร่วมงาน
ในระยะยาว มีการจัดให้พบกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์กันเป็นครั้งคราวตามสมควร
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5.4.2 ผู้ได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบเชิงบวก (Beneficiaries)
1) ภาคเศรษฐกิจ
1.1) ภาคเอกชน: ในระดับมหภาค การสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ ทำให้เกิดการ
สร้างกิจการใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคใหม่ หรือ อาจจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีผู้ประกอบการ
องค์กร ขับเคลื่อนเพื่อนสร้าง สายธุรกิจใหม่ ก็เป็นได้
1.2) ภาครัฐ: รัฐได้ประโยชน์จากการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล การจ้างงานในแต่ละ
ภูมิภาค การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ รวมถึงกิจการ
ใหม่ยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการบริโภคในประเทศได้อีกด้วย
2) ภาคสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.1) นิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ ผ ู ้ เ รีย น อาจารย์ ผู้ ส อน ในบริ บ ทของมหาวิ ทยาลั ย
นอกจากได้องค์ความรู้ และทักษะใหม่ ๆ แล้ว ยังได้ ทัศนคติ มุมมองในการสร้างอาชีพ ได้เครือข่ายใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.2) ความเป็นผู้ประกอบการ เป็นการสร้างอาชีพใหม่ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างงาน
และชีวิต ทำให้ไม่ต้องติดกรอบการเป็นลูกจ้า ง หรือ การทำงานภายใต้สาขาวิชาชีพหรือความถนัด
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจากผู้ประกอบการต้องมีทักษะที่เป็นสหสาขาวิทยาการ มีมุมมองทั้งใน
เชิงลึกและเชิงกว้าง รวมถึงเปิดรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในสังคมและเทคโนโลยี
5.4.3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบาย (Stakeholders)
1) หน่ว ยงานภาครัฐ ด้านนโยบายทางวิ ทยาศาสตร์ อุดมศึกษา อุตสาหกรรม เป็น
หน่วยงานหลักในการสร้างผู้ประกอบการตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัย โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขับเคลื่อนเพื่อทำให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขัน หน่วยงานด้านนโยบายอุตสาหกรรมก็มี
ส่วนเช่นกันในการแบ่งปันความรู้เชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานด้านนโยบายต่าง ๆ
2) หน่วยงานอื่น ๆ ทางด้านไอซีที ทรัพยากรมนุษย์ ศิลปะและ วัฒนธรรม เกษตรกรรม
ล้วนเป็นหน่วยงานสนับสนุน หรือเป็นเศรษฐกิจฐานรากให้กับประเทศไทย เป็น หน่วยงานที่สามารถ
ช่วยขับเคลื่อนความเป็นผู้ประกอบการได้ในระยะยาว ซึ่งควรมีกิจการหลากหลายรูปแบบ ไม่จำเป็น
จะต้องเป็นวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว รวมถึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเตรียมพร้อมของ
แรงงานของประเทศไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
3) หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานขนาดใหญ่ที่เป็นแกนหลักของประเทศ เป็นพี่เลี้ยง
หรือเป็นผู้ว่าจ้างรายใหญ่ ให้กับกิจการหน้าใหม่ ควรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
ผู้ประกอบการรายใหม่ร่วมกับภาครัฐ
5.4.4 บริบทที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน (Context)
1) มิติเชิงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณแห่ง ความเป็นผู้ประกอบการ จิตวิญญาณแห่งความ
เป็นผู้ประกอบการของแต่ละภูมิภาคของไทย ล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นมิติของ
ความตื่นตัว ความกล้าเสี่ยง ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดเชิงกลยุทธ์ การสร้างเครือข่าย
การสร้างแรงบันดาลใจจากภายในและภายนอก รวมถึ งการรับรู้ถึงความสามารถของตนเองในการ
บริหารจัดการทั้งทางด้านการเงินและการบุคคล ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงบริบท เพื่อทำให้การ
ขับเคลื่อนและพัฒนาผู้ประกอบการ ทำได้อย่างมีประสิทธิผล
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2) บรรทัดฐานทางสังคม บรรยากาศและบริบทในแต่ละภูมิภาค บรรทัดฐานของสังคม
แม้ว่ามองว่าผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจเป็นอาชีพที่มีความเป็นอิสระ เป็นนายแห่งตน แต่ความ
ไม่มั่นคง ความเสี่ยง ความเครียด ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สังคมต่างก็มองว่าไม่ควรให้ลูกหลานทำ
นอกจากนี้ สังคมไทยยังเป็นสังคมที่ไม่กล้าเสี่ยง ไม่กล้ายอมรับความล้มเหลว ยึดติดในความมั่นคงและ
ความรอบคอบมากเกินไป อีกด้วย
3) การสนับ สนุน จากครอบครัว สถาบันอุดมศึกษา เพื่อน ผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสำเร็จหลายท่าน หากไม่โดนแรงกดดันมาก ๆ จากที่ทำงานประจำ หรือภาวะเศรษฐกิจ ที่ต้อง
ออกมาเป็นผู้ประกอบการ เพราะโดนสถานการณ์บังคับแล้ว ส่วนใหญ่ จะได้รับแรงผลักดันและ
แรงจูงใจเชิงบวก จากครอบครัว โดยเฉพาะที่บ้านอาจเป็นเจ้าของกิจการเล็ก ๆ มาก่อน ทำให้มีความ
กล้าและมีความคิดแบบนักธุรกิจ หรือมีเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจ มีการชักชวนกันไปทำธุรกิจ เป็นต้น
ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษา เป็นการต่อยอดนักเรียนนักศึกษาในสายสามัญ สายวิชาการ ไม่ใช่สาย
อาชีพ ทำให้แนวคิดเชิงปฏิบัติค่อนข้างเป็นไปได้ยากในบางกรณี เมื่อเปรียบเทียบกับสายวิชาชีพ ที่ต่อ
ยอดมาเรียนสายธุรกิจ ยกเว้นเสียแต่ว่า มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร หรือมีการปรับทัศนคติ
และทักษะความรู้ของอาจารย์ผู้สอนเสียใหม่
5.4.5 กระบวนการและพันธมิตร (Process & Partners)
นโยบาย ควรอำนวยความสะดวก หรือสร้างกลไกให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ สามารถทำงาน
เชื่อมโยงกันได้ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์
1) หน่วยงานภายในแต่ละมหาวิทยาลัย อาจมีการทำเป็นเสวนา หรือ วิชาศึกษาทั่วไปที่มี
หลายระดับ สำหรับแต่ละคณะและชั้นปี
2) หน่วยงานจากส่วนกลางและเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค มีการประสานงานและจัดตั้ง
คณะทำงานที่สามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้แบบเรียลไทม์
3) หน่วยงานพันธมิตรจากต่างประเทศ มีการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านสตาร์ทอัพ ทั้ง
ความรู้และเงินทุน
5.4.6 โครงการและวิธีการขับเคลื่อน (Solutions & Approaches)
1) โครงการติ ด ตามผล Train the Trainer Networking with Online Community
เป็นโครงการที่สร้างเครือข่ายของอาจารย์ผู้เรียนให้อยู่ในระบบออนไลน์เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารกัน
ได้
2) โครงการสนับสนุนให้เกิดประสบการณ์จริง Mobilizing Trainer to Practitioner เป็น
โครงการที่สนับสนุนให้อาจารย์ไปสร้างกิจการใหม่จริง โดยอาจจะเป็นกลุ่มงานที่ได้จัดทำกันใน
รายวิชาที่ฝึกอบรม
3) โครงการขั บ เคลื ่ อ น Scale up and Scale out Trainer Team Venture เป็ น
โครงการที่จะขยายขนาดกิจการหรือสร้างเครือข่ายให้กับกิจการของอาจารย์ผู้เรียนในระยะยาว
4) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Pedagogical Update on Workshop เป็นการสัมมนาวิธีการ
เรียนการสอนแบบใหม่ ๆ เช่น การใช้เกม การจำลองสถานการณ์ หรือบทบาทต่าง ๆ ในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ หรือการเจรจาต่อรอง

หน้า 128/203

5) งานวิ จ ั ย Longitudinal Research for Social Impact Assessment เป็ น งานวิจัย
เพื่อติดตามผลในระยะยาวสำหรับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละภูมิภาค ด้านภาวะ
ผู้ประกอบการ
6 ) เ ว ท ี Global Entrepreneur Best Practices Sharing เ ป ็ น ก า ร จ ั ด เ ว ท ี ใ ห ้ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ประกอบการต่างประเทศ
7) เวที Trainer/Trainee Startup Showcase เป็นการจัดการแสดงสินค้าและบริการที่
อาจารย์ผู้เรียนได้สร้างขึ้นมาร่วมกับนิสิตนักศึกษาหรือทีมอาจารย์ด้วยกัน
8) โ ครงการ Trainer to drive Corporate / Social entrepreneurship เป็ น การ
สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ หรือสร้าง กิจการ
เพื่อสังคม
9) โครงการ Business Matching with IP & License เป็นการจับคู่ธุรกิจในกรณีอาจารย์
ที่มาจากคณะทางด้านวิทยาศาสตร์ มีทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ที่ต้องการนำมาต่อยอดเป็น
ธุรกิจ และต้องการหานักธุรกิจที่มีความสามารถและจริยธรรมในการสร้างสรรค์ให้เป็นจริง
5.4.7 ความเสี่ยง (Risk)
1) ระบบสารสนเทศ รองรับการจัดเก็บผลงานอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีงบในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศรองรับกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากอาจารย์ผู้เรียนมาจากต่างภูมิภาค และต้องมีการ
ดาวน์โหลดหรืออัพโหลดทรัพยากรต่าง ๆ เข้าระบบ
2) ผู้ติดต่อประสานงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
โยกย้ายสายงานในภาครัฐและมหาวิทยาลัยบ่อยขึ้น จำเป็นต้องมีการอัพเดตผู้ติดต่อประสานง าน
ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้ด้วย
3) การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานกำกับอุดมศึกษาและหลักสูตรให้ทันกับสิ่งที่โครงการ
ขับเคลื่อนได้ผลักดัน แม้ว่าการขับเคลื่อนความเป็นผู้ประกอบการแบบไม่ได้บรรจุอยู่ในหลักสูตร
ดั้งเดิมของอุดมศึกษา จะประสบความสำเร็จค่อนข้างมากก็ตาม แต่หากต้องการให้การเปลี่ยนแปลงมี
ความยั่งยืน ทั้งในเชิงโครงสร้างและเชิงวัฒนธรรม จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ห น่ว ยงานกำกับ
อุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงานที่ดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปรับเปลี่ยนมุมมองการเรียนรู้แบบใหม่
ให้เน้นปฏิบัติการมากขึ้น เน้นการเชื่อมต่อโลกวิชาการเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริง รวมถึงการเปิด
โลกทัศน์เกี่ยวกับอาชีพในสาขาต่าง ๆ และการเป็นลูกจ้าง นายจ้าง มีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร
ต้องมีการรับมืออย่างไร
5.4.8 ระยะเวลา (Timing)
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการฝึ ก อบรมเพื ่ อ สร้ า งอาจารย์ ผ ู ้ เ รี ย นให้ เ ป็ น ผู ้ ส อนด้ าน
ผู้ป ระกอบการได้ดีน ั้น จำเป็น ต้องสร้างให้มี ความมั่นใจในการเป็นผู้ประกอบการที่จะประสบ
ความสำเร็จ แล้วจึงนำไปสู่ความตั้งใจและสภาวะทางอารมณ์ที่พร้อมจะทำจริง แล้วจึงเกิดเป็น
พฤติกรรมหรืออุปนิสัยแบบผู้ประกอบการ จนทำให้เกิดการมีกิจการใหม่ ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีทั้ง
ทางด้านการเงิน ความรู้ นวัตกรรมและการสร้างตลาดใหม่ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนือง ซึ่งความ
มั ่ น ใจดั ง กล่ า ว สามารถขั บ เคลื ่ อ นได้ ด ้ ว ยการเรี ย นการสอนการฝึ ก อบรมทั ้ ง ในและนอก
สถาบันการศึกษา การสร้ างผู้ประกอบการต้นแบบ การเปิดโอกาสให้มีประสบการณ์จริง การสร้าง
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ทัศนคติที่ย ืดหยุน พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงของบริบท รวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่ อ
สนับสนุนการเกิดใหม่ของกิจการและการเติบโต
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ภาคผนวก
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1. แบบสัมภาษณ์คณะทำงาน คุณ นัยนา เปลี่ยนผัน นักวิเคราะห์นโยบาย สอวช.
1) คณะทำงานในโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ผู้สอนและพี่เลี้ยงการพัฒนา
ผู้ประกอบการที่ผ่านมาประกอบด้วยหน่วยงานใดบ้าง และมีบทบาทอย่างไร
2) วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
และพี่เลี้ยง การพัฒนาผู้ประกอบการ
3) แนวทางการคัดเลือกรายวิชาทั้ง 10 หลักสูตร ใช้เกณฑ์ใด/ตัวแบบอะไรในการพิจารณา
4) KPI ที่คณะทำงานในโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ผ ู้ส อนและพี่เลี้ย งการ
พัฒนาผู้ประกอบการต้องบรรลุคืออะไร
5) ในการจัดจ้าง “โครงการศึกษาและจัดทำรายงาน กลไกการพัฒนาและขยายผลการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเติ บโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup)”
คณะทำงานต้องการทราบผลลัพธ์จากการประเมินในประเด็นใดบ้าง
6) ความคาดหวังและการนำเอาผลการศึกษา“โครงการศึกษาและจัดทำรายงาน กลไกการ
พัฒนาและขยายผลการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup)”ไปใช้
7) คณะทำงานมีกระบวนการในการติดตามผลการนำเอาไปใช้ของอาจารย์ที่เข้าอบรมและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไร
8) ในภาพรวมของ “โครงการศึกษาและจัดทำรายงานกลไกการพัฒนาและขยายผลการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup)”
ประสบความสำเร็จหรือไม่ คณะทำงานมีความพึงพอใจในผลของการจัดโครงการมากน้อย
เพียงใด
9) ปัญหาอุปสรรคที่พบในการจัดทำและสิ่งที่ต้องการแก้ไข
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2. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำผลการศึกษาไปใช้งาน
1) วัตถุประสงค์ในการนำผลงานวิจัยโครงการศึกษาและจัดทำรายงานกลไกการพัฒนาและขยาย
ผลการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมราย
ใหม่ (Startup) ไปใช้
2) ความคาดหวังที่ต้องการจากโครงการศึกษาและจัดทำรายงานกลไกการพัฒนาและขยายผล
การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
(Startup)
3) บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สอวช.) ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup)
4) ปัญหาอุปสรรคที่พบในการผลักดันให้สถาบันการศึกษาในประเทศไทยเห็นความสำคัญของ
การใช้ความเป็นผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย
5) ปัญหาอุป สรรคที่พบในการดำเนินการปรั บปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเป็น
ผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในปัจจุบัน
6) ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของหน่วยงานนโยบายด้านอุดมศึกษาที่วางไว้
7) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่ส ามารถ
สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) ของประเทศ
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3. แบบสัมภาษณ์ คุณทิพวรรณ เวชชการัณย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)
ผู้ขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความ
เป็นผู้ประกอบการฯ
1) ที่มาและความจำเป็นในการจัดตั้งโครงการการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการฯ
2) บทบาทและความรับผิดชอบของท่านในโครงการฯ
3) คณะทำงานในโครงการฯที่ผ่านมาประกอบด้วยหน่วยงานใดบ้าง และมีบทบาทอย่างไร
4) วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการฯจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
และพี่เลี้ยง การพัฒนาผู้ประกอบการ
5) KPI ที่คณะทำงานในโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ ยงการพัฒนา
ผู้ประกอบการต้องบรรลุคืออะไร
6) ในภาพรวมของ “โครงการศึกษาและจัดทำรายงานกลไกการพัฒนาและขยายผลการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup)”
ประสบความสำเร็จหรือไม่ คณะทำงานมีความพึงพอใจในผลของการจัดโครงการมากน้อย
เพียงใด
7) ปัญหาอุปสรรคที่พบในการผลักดันให้สถาบันการศึกษาในประเทศไทยเห็นความสำคัญของการ
ใช้ความเป็นผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย
8) ปัญหาอุป สรรคที ่ พบในการดำเนิ นการปรับปรุ งหลั กสู ตรการเรีย นการสอนด้ านการเป็ น
ผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในปัจจุบัน
9) ข้อเสนอแนะในการพัฒ นาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่ส ามารถ
สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) ของประเทศ
10) บุคคลหรือกลุ่มงานที่ควรไปสัมภาษณ์เพิ่มเติม
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4. แบบสัมภาษณ์ผู้ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยที่รับดำเนินการจัดอบรมในแต่ละ
รายวิชา
1) รายวิชาที่รับผิดชอบ
2) กระบวนการในการพัฒนาเนื้อหาของวิชาที่ท่านรับผิดชอบ
3) เป้าประสงค์ของรายวิชาที่ต้องการสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (องค์ความรู้ เชิงพฤติกรรม
การนำไปใช้) และแนวทางในการประเมินตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
4) แนวทางการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม
5) รูปแบบของการอบรมเป็นอย่างไร มุ่งเน้นด้านใด การพัฒนาทักษะ การสร้างทัศนคติ การให้
ความรู้
6) ปัญหาอุปสรรคที่พบในการจัดอบรม (ปัจจัยนำเข้า: วิทยากร งบประมาณ ผู้เข้าร่วมอบรม
เวลาสถานที่ KPI กระบวนการ: รูปแบบ เนื้อหา การประสานงาน)
7) ในภาพรวมท่านประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างไร
8) ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงบวกที่เกิดจากการอบรมเป็นอย่างไร
9) ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในภาคปฏิบัติ
ได้
10) หากมีการนำเอารายวิชาทั้ง 10 รายวิชา เข้ามาในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสร้ าง
ผู้ประกอบการ ท่านเห็นควรให้เพิ่มเติมรายวิชาใดหรือตัดรายวิชาใดออก
10.1) วิชาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship & Innovation)
10.2) การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
10.3) การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ (Service Design for Business)
10.4) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (New Product Design & Development)
10.5) การตลาดผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Marketing)
10.6) การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)
10.7) กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Strategy)
10.8) ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship)
10.9) ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (Corporate Entrepreneurship)
10.10) Innovative Design & 24hr. of Innovation
11) ข้อเสนอแนะสำหรับจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรองรับการศึกษาด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ
5. แบบประชุมกลุ่มตัวแทนผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ
ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ท่านเข้าร่วมอบรมในวิชา(ตอบได้มากกว่า 1 วิชา)
1. ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2. การคิดเชิงออกแบบ

6.การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ
7.การตลาดผู้ประกอบการ
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3. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. ผู้ประกอบการทางสังคม
5. การเงินสำหรับผู้ประกอบการ

8.กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
9.ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ
10. Innovative Design & 24hr. of Innovation

2. ความเกี่ยวข้องของท่านในการเรียนการสอน/ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ/การพัฒนาด้านความ
เป็นผู้ประกอบการ
ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
เกี่ยวข้องโดยตรง โดยเป็น
อาจารย์สอนในวิชา วิชา........................................................................
กรรมการพัฒนาหลักสูตรในระดับ
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
อื่นๆ......................................................................................................................
3. ท่านเข้าร่วมการอบรมโดย
สนใจสมัครเอง
ต้นสังกัดส่งชื่อมา
อื่นๆระบุ...............................................................................................
4. ท่านทราบวัตถุประสงค์ของการอบรม
ทราบ
ไม่ทราบ
5. ความคาดหวังของท่านในการเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ

ส่วนที่ 2: ความเห็นต่อการจัดกิจกรรมโครงการ
1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรม

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1. สิ่งที่ท่านได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการอบรมคือ
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9

10

1.2. สิ่งที่ท่านไม่ชอบที่สุดในการอบรมคือ

2. ในการจัดอบรมครั้งต่อไปควรมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนในประเด็นใดบ้าง

3. ความต้องการที่ท่านยังไม่ได้รับการตอบสนองจากการอบรมคือ

4. ในระหว่างการอบรม ปัจจัยเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการอบรมและการเรียนรู้ของท่านหรือไม่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของท่าน
เนื้อหา
ภาษาอังกฤษ
วิทยากร
สื่อการสอน
อุปกรณ์
สถานที่
พื้นฐานความรู้เดิมของท่าน
อื่นๆ.......................................

เป็น(√)

ท่านมีข้อเสนอแนะในปรับปรุงอุปสรรคข้างต้นเพื่อให้กระบวนการอบรมมีประสิทธิผลขึ้น ดังนี้ :
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5. ท่านต้องการให้จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนในการสร้างด้านความเป็นผู้ประกอบการ
(Train the trainer) ต่อไปหรือไม่
ต้องการ

ไม่ต้องการ

6. ข้อเสนอแนะในการเพิ่มศักยภาพของท่านด้านความเป็นผู้ประกอบการ และ/หรือทักษะการพี่
เลี้ยง และทักษะการให้คำปรึกษาและการพัฒนาผู้ประกอบการ
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7. โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรในวิชาที่ท่านได้เข้าร่วมอบรม โดย1.ทำเครื่องหมาย √ หากหลักสูตรที่ท่านได้เข้าร่วมอบรมมีเนื้อหาในประเด็นเหล่านี้ 2. ควรมุ่งเน้นในด้านใด (%)
1.เนื้อหาในหลักสูตรที่ท่านอบรมมี
การให้องค์ความรู้
การสร้างทักษะ
การใช้กรณีศึกษา
รูปแบบการสอน
ทัศนคติในทางบวกต่อการ
การสร้างทักษะและ
(Knowledge)
การสอน
การสร้างตัวอย่าง (Teaching & Learning
เป็นผู้ประกอบการ
ประสบการณ์ในการเป็น
(Teaching Skill)
(Case Study)
Pattern )
(Entrepreneurial
ผู้ประกอบการ
Attitude)
(Entrepreneurial skill)
ชื่อหลักสูตร
มี √) สัดส่วน(%) มี (√) สัดส่วน
มี (√) สัดส่วน (%) มี (√) สัดส่วน (%) มี (√) สัดส่วน (%)
มี (√) สัดส่วน (%)
(%)
1) วิชาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2) การคิดเชิงออกแบบ
3) การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ
4) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5) การตลาดผู้ประกอบการ
6) การเงินสำหรับผูป้ ระกอบการ
7) กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
8) ผู้ประกอบการทางสังคม
9) ความเป็นผูป้ ระกอบการขององค์การ
10) Innovative Design &24hr.of Innovation

•
•
•
•
•
•

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านกระบวนการจัดอบรม/เนื้อหา/ วิทยากร/ กิจกรรม/อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้องค์ความรู้ :
การสร้างทักษะการสอน:
การใช้กรณีศึกษา/การสร้างตัวอย่าง:
รูปแบบการสอน:
การสร้างทัศนคติในทางบวกกับการเป็นผู้ประกอบการ:
การสร้างทักษะและประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการ:
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.
.
.
.
.
.

หลังการอบรม

เท่าเดิม
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นมาก
ไม่แน่ใจ

คะแนน1-10

ส่วนที่ 3 : ประโยชน์และการนำไปใช้ในการเรียนการสอน
8. กรุณาประเมินตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรมในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ก่อน
อบรม
การประเมินตนเองของผู้เข้าร่วมการอบรม

1. องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การเป็นผู้ประกอบการ เช่น value
creation ,idea generation, resource& risk management,
entrepreneurial self-insight
2. ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การตลาด การแสวงหา
โอกาส แผนธุรกิจ แผนการเงิน การพัฒนากลยุทธ์ การบริหาร
จัดการทรัพยากร เป็นต้น
3. การรับรู้ถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ
4. ทัศนคติเชิงบวกต่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ
5. ทักษะในการพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นผู้ประกอบการ
6. ทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับธุรกิจ
7. อื่นๆ ระบุ.............................................................................
9. หลังจากการอบรมแล้วท่านได้มีการนำเอาความรู้ / เอกสาร/ วิธีการจากการอบรมไปใช้ประโยชน์
อย่างไร
มีการนำไปใช้ใน
ไม่ได้
สิ่งที่นำไปใช้
การเรียน การเป็นพี่ การให้
นำไปใช้
อื่นๆ
การสอน เลี้ยงธุรกิจ คำปรึกษา
1. เอกสารคำสอน
2. กรณีศึกษา
3. วิธีการสอน
4. องค์ความรู้
5. อื่นๆระบุ......................
10. อุปสรรคที่ท่านพบในการนำเอา ความรู้ / เอกสาร/ วิธีการจากการอบรมไปใช้ในการเรียนการ
สอน คือ
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11. หาก สอวช ต้องการให้ท่านนำความรู้ /เอกสาร หรือวิธีการที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการเรียน
การสอนหรือใช้ประโยชน์อื่นๆ สอวช ต้องมีดำเนินการเพิ่มเติมหรือสนับสนุนท่านอย่างไรบ้าง

12. ในความเห็นของท่าน สอวช ควรจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ ในรายวิชาเหล่านี้ ต่อไป หรือไม่
รายวิชา
ควร ไม่ควร ไม่แน่ใจ
1. ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship
& Innovation)
2. การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
3. การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ (Service Design for
Business)
4. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (New Product Design &
Development)
5. การตลาดผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Marketing)
6. การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)
7. กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual
Property Strategy)
8. ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship)
9. ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (Corporate
Entrepreneurship)
10. Innovative Design & 24hr. of Innovation
13. รายวิชาหรือกิจกรรมที่ควรเพิ่มเติมในการอบรมครั้งหน้าคือ
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ส่วนที่ 4: บริบทภายนอกที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการสอนและการเป็นผู้ประกอบการของ
ท่าน
14. ในความคิดเห็นของท่าน มหาวิทยาลัยของท่านในปัจจุบันนี้มีบริบทภายนอกที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาด้านความเป็นผู้ประกอบการในการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
มากน้อยเพียงใด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15. ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการของท่านคือ
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16. มหาวิทยาลัยของท่านมีการเปิดสอนในรายวิชาเหล่านี้ หรือไม่ (หากท่านสามารถระบุได้ว่าเป็น
วิชาพื้นฐาน กรุณาใส่ G / วิชา เลือกใส่ Eลงในช่อง มี)
รายวิชา
1. ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship
& Innovation)
2. การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
3. การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ (Service Design for
Business)
4. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (New Product Design &
Development)
5. การตลาดผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Marketing)
6. การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)
7. กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual
Property Strategy)
8. ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship)
9. ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (Corporate
Entrepreneurship)
10. Innovative Design & 24hr. of Innovation
11.
12.
13.
14.

ไม่มี

มี

ไม่แน่ใจ

17. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การประกอบการ (Entrepreneurial University)

6. แบบสอบถามผู้เข้าร่วมการอบรมในแต่ละรายวิชา
แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อ หาความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการและนำข้อมูลที่ได้ไป ประเมินและ ปรับปรุง
โครงการให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณท่านที่สละเวลาให้ข้อมูลในครั้งนี้
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ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคล
2. อายุ
 ต่ำกว่า 35 ปี  36-45ปี  46- 55ปี  55 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาสูงที่สุด
 ป. เอก  ปโท  ป ตรี
4. ตำแหน่งทางวิชาการ
 ศาสตราจารย์  ร.ศ.  ผ.ศ.  ไม่มี
5. ความเกี่ยวข้องของท่านในการเรียนการสอน/ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ/การพัฒนาด้าน
ความเป็นผู้ประกอบการ
 ไม่เกี่ยวข้อง  เป็นอาจารย์สอนในหลักสูตร  เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตร อื่นๆ ระบุ
6. โปรดประเมินระดับความเป็นผู้ประกอบการของท่าน
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. โปรดประเมินระดับความสนใจในการเข้าร่วมการอบรม Train the trainer
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. ความคาดหวังของท่านในการเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ (ตอบได้มากกว่า 1คำตอบ)
 หาเครื่องมือ หลักการ เทคนิค ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
 ต้องการมีความรู้ความเข้าใจในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมากขึ้น
 องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการนำไปใช้ได้จริง
 ความรู้ ทักษะในการพัฒนาการคิดเชิงออกแบบ
 ได้กรณีศึกษาที่ up to date
 ได้สร้างเครือข่ายคณาจารย์
 ศึกษารูปแบบการให้องค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา
 สามารถสอดแทรกองค์ความรู้เรื่องผู้ประกอบการในรายวิชาอื่นๆได้
 สามารถแนะนำนักศึกษาที่สนใจเป็นผู้ประกอบการได้อย่างถูกวิธี
 สามารถสร้างทักษะ สร้างแรงบันดาลใจ
 อื่นๆ ระบุ..................................................................................................................
ส่วนที่ 2: การประเมินเนื้อหารายวิชา
8. ท่านเข้าร่วมอบรมในวิชา(ตอบได้มากกว่า 1 วิชา)
1. ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2. การคิดเชิงออกแบบ
3. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

6.การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ
7.การตลาดผู้ประกอบการ
8.กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
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4. ผู้ประกอบการทางสังคม
5. การเงินสำหรับผู้ประกอบการ

9.ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ
10. Innovative Design & 24hr. of Innovation

หมายเหตุ : แบบฟอร์ ออนไลน์จะต้องออกแบบข้อ9- 14 แยกประเมินตามรายวิชา
9. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการจัดอบรมวิชานี้

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. ในระหว่างการอบรม ปัจจัยเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการอบรมและการเรียนรู้ของท่านหรือไม่
เป็น(√)

การประเมินตนเองของผู้เข้าร่วมการอบรม
1. องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การเป็นผู้ประกอบการ เช่น
value creation ,idea generation, resource& risk
management, entrepreneurial self-insight

2. ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การตลาด การ
แสวงหาโอกาส แผนธุรกิจ แผนการเงิน การพัฒนากล
ยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพยากร เป็นต้น
3. การรับรู้ถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ
4. ทัศนคติเชิงบวกต่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ
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คะแนน
1-10

11. กรุณาประเมินตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรมในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ก่อนอบรม

หลังการอบรม

เท่าเดิม
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
มาก
ไม่แน่ใจ

สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของท่าน
1. เนื้อหา
2. ภาษาอังกฤษ
3. วิทยากร
4. สื่อการสอน
5. อุปกรณ์
6. สถานที่
7. พื้นฐานความรู้เดิมของท่าน
8. อื่นๆ.......................................

หลังการอบรม

คะแนน
1-10

เท่าเดิม
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
มาก
ไม่แน่ใจ

การประเมินตนเองของผู้เข้าร่วมการอบรม

ก่อนอบรม

5. ทักษะในการพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็น
ผู้ประกอบการ
6. ทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับธุรกิจ
7. อื่นๆ ระบุ
.........................................................................................
...................
12. หลังจากการอบรมแล้วท่านได้มีการนำสิ่งที่ได้จากการอบรมประเภทใดไปใช้ประโยชน์
 ไม่ได้นำไปใช้ ใช้เอกสารคำสอน  ใช้กรณีศึกษา  ใช้วิธี/เทคนิค  ใช้องค์ความรู้
 อื่นๆ ระบุ
13. การใช้ประโยชน์
 ไม่ได้นำไปใช้  นำไปใช้ในการเรียนการสอน ใช้ในการเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ  ใช้ในการให้
คำปรึกษา อื่นๆ ระบุ
14. อุปสรรคที่ท่านพบในการนำเอา ความรู้ / เอกสาร/ วิธีการจากการอบรมไปใช้ในการเรียนการสอน
คือ

15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ส่วนที่ 2: ความเห็นต่อการจัดกิจกรรมโครงการ
16. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรม

1

2

3

4

5

6

7

8

16.1. สิ่งที่ท่านได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการอบรมคือ
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9

10

16.2. สิ่งที่ท่านไม่ชอบที่สุดในการอบรมคือ

17. ในการจัดอบรมครั้งต่อไปควรมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนในประเด็นใดบ้าง

18. ความต้องการที่ท่านยังไม่ได้รับการตอบสนองจากการอบรมคือ

19. ในระหว่างการอบรม ปัจจัยเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการอบรมและการเรียนรู้ของท่านหรือไม่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของท่าน
เนื้อหา
ภาษาอังกฤษ
วิทยากร
สื่อการสอน
อุปกรณ์
สถานที่
พื้นฐานความรู้เดิมของท่าน
อื่นๆ.......................................

เป็น(√)
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ท่านมีข้อเสนอแนะในปรับปรุงอุปสรรคข้างต้นเพื่อให้กระบวนการอบรมมีประสิทธิผลขึ้น ดังนี้ :

20. ท่านต้องการให้จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนในการสร้างด้านความเป็นผู้ประกอบการ
(Train the trainer) ต่อไปหรือไม่
ต้องการ

ไม่ต้องการ

21. ข้อเสนอแนะในการเพิ่มศักยภาพของท่านด้านความเป็นผู้ประกอบการ และ/หรือทักษะการพี่
เลี้ยง และทักษะการให้คำปรึกษาและการพัฒนาผู้ประกอบการ

ภาคผนวก ข ผลสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ
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1. ผลการสัมภาษณ์คณะทำงาน คุณ นัยนา เปลี่ยนผัน นักวิเคราะห์นโยบาย สอวช.
ผู้สัมภาษณ์ : ผศ.ดร. กนกพร กังวาลสงค์
ดร. อลิสรา สุริยสมบูรณ์
ดร. พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุวงศ์
วันที่สัมภาษณ์ 4 มิถุนายน 2562
1) คณะทำงานในโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงการพัฒนา
ผู้ประกอบการที่ผ่านมาประกอบด้วยหน่วยงานใดบ้าง และมีบทบาทอย่างไร
โครงการนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 หน่วยงาน คือ
• สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
• มหาวิทยาลัย
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ดำเนินการพัฒนาความเป็นอยู่
ของผู้ประกอบการของประเทศ จากนั้นได้ตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิด
ใหม่ที่มีการเติบโตสูง หรือที่เรียกว่า Innovative Startup ขึ้น และมอบหมายให้ สวทน. เป็นผู้ดูแล
ด้านการสร้างความตระหนักในมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่เดิมมีหน้าที่การวางแผนนโยบายและผลักดันการ
สร้างให้เกิดความตระหนัก โดยภาระกิจเป็นการสร้างนโยบายอยู่แล้ว จึงวางแผนการสร้างความ
ตระหนักและความเข้าใจบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น เพื่อ
เป็นแนวทางให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเป็นผู้ประกอบการ
การเป็นผู้ประกอบการผูกพันกับนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ เริ่มต้นไม่เกิน 4 ปี ตามแผน ซึ่ง
ก่อนหน้านี้เป็นแนวคิดของท่านรองสมคิคเกี่ยวกับไทยแลนด์ 4.0 ต้องการผลักดันให้ประเทศก้าวพ้น
รายได้ปานกลาง โดยเน้นการสร้างผู้ประกอบการ startup ซึ่งแต่ละหน่วยงานในกระทรวงวิทย์ฯ มี
บทบาทความรับผิดชอบจะต่างกัน ในส่วนของ สอวช. เน้นการสร้างพื้นฐานการเรี ยนการสอนใน
มหาวิทยาลัย จึงมีการสร้างพื้นฐานให้อาจารย์เพื่อสอนนักศึกษา แต่เดิมกระบวนการเรียนการสอน
ของไทยจะเป็นหลักสูตรที่ยังติดกับอุตสาหกรรม การเรียนการสอนจึงเป็น Learning อย่างเดียว ไม่
เป็น activity ซึ่งกระแสโลกที่เปลี่ยนไปการเรียนการสอนจะเน้นในทาง activity based มากขึ้น
มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยที่ใกล้ชิดกับเทคโนโลยี มีองค์ความรู้ และเป็นตัวกลางในการการ
ถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องจะ
เป็นหน่วยงานบ่มเพาะ และรองคณบดีวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุ รี เป็นผู้ ถ อด
บทเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และมีมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่
- มหาวิทยาลัยหอการค้า
- นิด้า
- มหาวิทยาลัยสุรนารี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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2) วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
และพี่เลี้ยง การพัฒนาผู้ประกอบการ
• การสร้างความเข้าใจในกระบวนการสอนการเป็นผู้ประกอบการให้กับกับอาจารย์
• ต้องการให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
3) แนวทางการคัดเลือกรายวิชาทั้ง 10 หลักสูตร ใช้เกณฑ์ใด/ตัวแบบอะไรในการพิจารณา
จากรายวิชาทั้ง 10 วิชานี้มาจากการประชุมกลุ่มย่อยของมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการ
Startup และผู้ประกอบในภาคเอกชน มีการลงความเห็นในการเลือกรายวิชา และอ้างอิงจากงานวิจัย
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการดูหลักสูตร entrepreneur ที่สอนในต่างประเทศ แล้วเลือกรายวิชาออกมา
เน้น ทางด้านวิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เพราะในกลุ่มของ Startup จะเน้นบริหารธุรกิจและ
การเงิน ส่วนในกลุ่มของมหาวิทยาลัยจะเน้นด้านการเรียนการสอน กระบวนการใหม่ ๆ ในการเรียน
การสอน
4) KPI ที่คณะทำงานในโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผ ู้ส อนและพี่เลี้ย งการ
พัฒนาผู้ประกอบการต้องบรรลุคืออะไร
• จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมทั้ง 10 หลักสูตร
• ต้องการให้มหาวิทยาลัยนำหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเข้าไปปรับใช้ในรายวิชาให้เด็ก
ลงทะเบียนเรียนได้ (KPI แฝง)
ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ การผลิตบุคลากรที่มีความเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างคุณค่า
ใหม่ให้เกิดกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการใหม่ บริษัท start
up
5) ในการจัดจ้าง “โครงการศึกษาและจัดทำรายงาน กลไกการพัฒนาและขยายผลการปรับปรุง
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนเพื ่ อ สนั บ สนุ น การเติ บ โตของธุ ร กิ จ นวั ต กรรมรายใหม่
(Startup)”คณะทำงานต้องการทราบผลลัพธ์จากการประเมินในประเด็นใดบ้าง
ภาพรวมของโครงการ ประเทศไทยสามารถผลิตผู้ประกอบการ Startup และมีการนำ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตรกรรม มาใช้ให้มากขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในการอบรม
อาจารย์ 2 ปี ที่ผ่านมายังไม่มีการวัดผลในการนำไปใช้ จึงต้องการทราบผลที่เกิดจาการฝึกอบรมของ
โครงการและแนวทางการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลมากยิ่งขึ้น
6) ความคาดหวังและการนำเอาผลการศึกษา“โครงการศึกษาและจัดทำรายงาน กลไกการ
พัฒ นาและขยายผลการปรับ ปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่ (Startup)” ไปใช้

153 / 203

นำผลที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุงและเป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางการด้านวางแผน
นโยบายอุดมศึกษาของหน่วยงานใหม่ สอวชเพื่อให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ผู้ประกอบการมากขึ้น
7) คณะทำงานมีกระบวนการในการติดตามผลการนำเอาไปใช้ของอาจารย์ที่เข้าอบรมและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไร
การจัดจ้างครั้งนี้เป็นการติดตามและประเมินผลของโครงการรวมถึงการนำเอาผลการอบรม
ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์ รวมถึงการศึกษาความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม
ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถนำเอาผลจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ และแนวทาง การสนับสนุนที่
ต้องการ
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2. ผลการสัมภาษณ์ ผศ.ดร พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายศึกษาวิจัย
นโยบายการพัฒนากำลังคน กลุ่มประสานนโยบายการพัฒนากำลังคนและการอุดมศึกษา
ผู้สัมภาษณ์ : ผศ.ดร. กนกพร กังวาลสงค์
ดร. อลิสรา สุริยสมบูรณ์
ดร. พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุวงศ์
วันที่สัมภาษณ์ 11 มิถุนายน 2562
1) ที่มาและความจำเป็นในการจัดตั้งโครงการการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ ฯ
Entrepreneurial university ในระดับโลกให้ความสำคัญ หลักสูตรจึงเป็นส่วนช่วยหรือ
บ่มเพาะศักยภาพของเด็กให้เรียนรู้กระบวนการ ปรับเรื่อง mindset ในการทำ แก้โจทย์ปัญ หา
สภาพแวดล้อมที่เค้าอยู่ นำไปสู่การทำ startup เริ่มต้นด้วยการให้มหาวิทยาลัยซึมซับรูปแบบ โดยดึง
ศักยภาพของต่างประเทศเข้ามาพัฒนาหลักสูตร แล้วหาบุคลากรเข้ามาในโปรแกรม ทาง สอวช.
ต้องการให้เรื่อง entrepreneurial spirit เข้าไปในทุกสาขาการศึกษา
2) บทบาทและความรับผิดชอบของท่านในโครงการฯ
- บทบาทด้านนโยบาย สร้าง ecosystem ทั้งระบบ
- การปลดล็อคเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ต้องทำระบบใหม่
ขึ้นมา
- เรื่องของ startup ระเบียบ ข้อกฎหมายในการทำธุรกิจ จะทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัย
จัดตั้งธุรกิจได้
- ทำเรื่อง innovation เช่น ทำความร่วมมือกับบริษัทเอกชนเพื่อรองรับเด็กเฉพาะด้าน
- เรื่อง Entrepreneurial education ทำให้ผู้บริหารมีความเข้าใจและนำนโยบายไปใช้
ทีมบริหารจัดการ สภาพแวดล้อม อาจารย์ผู้สอน โปรแกรม เวทีเปิดให้ นศ. แข่งขัน ให้
นำไปประยุกต์ใช้
3) คณะทำงานในโครงการฯที่ผ่านมาประกอบด้วยหน่วยงานใดบ้าง และมีบทบาท
อย่างไร
คณะทำงานประกอบด้วย 1) สอวช. 2) สกสว. หรือ สกว. และ 3) สป. หรือ สกอ.เดิม
โดยสอวช. มีความรับผิดชอบดังนี้
สอวช. จะดูแลเรื่อง
• Entrepreneurial education เปิดโลกทัศน์ และนำไปสู่การประยุกต์ใช้
• สร้าง attitude ที่เกี่ยวข้องกับกับผู้ประกอบการ mindset
• สร้าง knowledge
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• สร้าง skill
• นักเรียนทุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยภาครัฐพยายามใช้ประโยชน์จากคนกลุ่มนี้
4) วัต ถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่ค าดหวังของโครงการฯจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยง การพัฒนาผู้ประกอบการ
• สร้าง Entrepreneurial education
• ต้องการให้ Entrepreneurial spirit ซึมเข้าไปในทุกสาขาการศึกษา
• การปรับปรุงการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมี know how ที่ดึงศักยภาพของ
ต่างชาติมาช่วยพัฒนาหลักสูตร สามารถซึมเข้าไปในหลักสูตร มีการใช้อย่างต่อเนื่อง
เด็ก feedback กับโปรแกรมอย่างไร
• สร้าง mindset, เครื่องมือ และประสบการณ์ให้อาจารย์ผู้สอนเพื่อยกระดับอาจารย์
ผู้สอนในการสร้างผู้ประกอบการ เนื่องจากสัดส่วนของอาจารย์ คือ 5% อุตสาหกรรม
30% ทำวิจัย 65% ทำการสอน
5) KPI ที่คณะทำงานในโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยง
การพัฒนาผู้ประกอบการต้องบรรลุคืออะไร
• สร้าง awareness ให้ผู้บริหาร ผู้สอน เข้าใจในเรื่องของ Entrepreneur
• สร้าง process ทำให้เกิด Entrepreneurial education
• สร้างความรู้ ความเข้าใจให้อาจารย์ และนักศึกษา และการสร้าง mindset
• เป้าหมายคือ Entrepreneurial education โดยมีจำนวนมหาวิทยาลัย บุคลากร
นักศึกษา ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง จำนวน startup ที่เข้าสู่เวที ผลลัพธ์คือ รางวัลที่เกิดขึ้น
ต่อยอดในเวทีระดับที่สูงขึ้น จำนวนอาจารย์ที่เข้ามาไปสู่หลักสูตร
6) ในภาพรวมของ “โครงการศึกษาและจัดทำรายงานกลไกการพัฒนาและขยายผลการ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนเพื ่ อ สนั บ สนุ น การเติ บ โตของธุ ร กิ จ นวั ต กรรมรายใหม่
(Startup)” ประสบความสำเร็จหรือไม่ คณะทำงานมีความพึงพอใจในผลของการจัดโครงการ
มากน้อยเพียงใด
• การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
• Entrepreneurial education เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน startup ของ
ประเทศ
7) ปั ญ หาอุ ป สรรคที ่ พ บในการผลั ก ดั น ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาในประเทศไทยเห็ น
ความสำคัญของการใช้ความเป็นผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย
• การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อตอบโจทย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
• การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไม่มีคุณภาพ ส่งผลไปถึงระดับมหาวิทยาลัย ปริมาณ
นักศึกษาลดลง
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• ผู้บริหารในระดับนโยบายไม่มีบทบาทในการผลักดันจริงจัง
• ผูท้ ี่มาอบรมไม่อำนาจพอในการผลักดันหลักสูตร
• Mindset ทั้งของอาจารย์ และผู้บริหาร บางครั้ง mindset ไม่ตรงกันทั้งมหาวิทยา
ช่วงแรกต้องลงพื้นที่ทุกจังหวัดเพื่อปรับ mindset
• งบประมาณ
8) ปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการ
เป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในปัจจุบัน
• การปรับเปลี่ยนตาม มคอ. ทำได้ยาก ทำได้เพียงเสริมลงไปในรายวิชา
• ความเข้าใจของอาจารย์ อาจจะมีความรู้เฉพาะศาสตร์ แต่การ Integrate ทำได้ยาก
9) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่
สามารถสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) ของประเทศ
• คุณภาพการศึกษาและปริมาณของเด็ก
• ต้องแก้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ผลการสัมภาษณ์คณะทำงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (สป.)
วันที่สัมภาษณ์: 4 กันยายน 2562
ผู้ให้สัมภาษณ์:
คุณทิพวรรณ เวชชการัณย์
ดร.ชาญวิทย์ อุดมศักดิ์กุล
ดร.วัฒนจักร พุ่มวิเศษ
ผู้สัมภาษณ์ :
ดร. อลิสรา สุริยสมบูรณ์
1) ที่มาและความจำเป็นในการจัดตั้งโครงการการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ ฯ
สวอช. เป็นผู้ริเริ่มโครงการฯ ซึ่งมีทีมในการทำ startup ในปี 2559 ประเทศไทยยังไม่เห็น
ความสำคั ญ ของความผู ้ ป ระกอบการ ไม่ ม ี ฐ านสำหรั บ การเติ บ โตที ่ จ ะเป็ น ผู ้ ป ระกอบการ ซึ่ ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์มองว่า น่าจะทำอะไรกับ startup ได้หลายอย่าง เพราะต้องใช้เทคโนโลยี
นวั ต กรรม มาเกี ่ ย วข้ อ ง โดยอาศั ย แผนธุ ร กิ จ ทำให้ เ กิ ด โครงการ Innovative start-up ซึ่ ง
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ประกอบด้วยหลาย Platform หนึ่งในหลาย Platform คือต้องปรับเรื่องการเรียนการสอน ทำให้เกิด
โครงการ Innovative start-up ซึ่งต้องการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยให้มี Entrepreneur ให้เร็วที่สุด
โดยการปรับความคิด ปรับวิธีการของมหาวิทยาลัยให้ไปสู่ Entrepreneur ถ้ามหาวิทยาลัยปรับได้จะ
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เพราะมหาวิทยาลัยเป็นที่สร้างคน สร้างความรู้ ซึ่งไม่ใช่นักศึกษา
เพียงอย่างเดียว แต่จะมีผู้เกี่ยวข้องที่สามารถจะเป็นผู้ประกอบการได้ ดังนั้นก็จะแบ่งเป็น Platform
ต่างๆ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและส่งต่อกันได้
2) บทบาทและความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกวิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (สป.)และความเกี่ยวข้องในการพัฒนาและขยายผลการปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup)
สป.มีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงที่ได้รับมอบให้ดำเนิน
โครงการต่างๆ ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และระยะเวลา รวมถึงติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
•

จัดให้มี Co-Working Space อยู่ในพื้นที่โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัย
กำหนดพื้นที่ช่วยตกแต่งพื้นที่ อุปกรณ์เครื่องมือ
• STARTUP THAILAND League เป็ น เวที ใ ห้ present มาฝึ ก การออกสู ่ ก ารเป็ น
startup
• Startup District เพื ่ อ ให้ เ ป็ น พื ้ น ที ่ ก ิ จ กรรม ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ระดั บ ภา ค
ระดับประเทศ
• Research Gap Fund เมื่อตั้งเป็นธุรกิจแล้วต้องการทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อออกไปทำธุรกิจ Research Gap Fund จะเข้ามาช่วยด้าน License IP นั้น
เพื่อเอาไปทำธุรกิจ ด้านเงินทุน โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการพัฒนาต่อยอด เพื่อให้ได้
Prototype ตัว แรก Key ของ Gap Fund คือ IP ทุกโครงการที่ท ำใน Gap Fund
ต้องเอา IP ของมหาวิทยาลัยออกมา คือ IP เป็นอาวุธหลัก
3) คณะทำงานในโครงการฯที่ผ ่า นมาประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานใดบ้า ง และมีบ ทบาท
อย่างไร
โครงการฯที่ผ่านมาประกอบด้วย 4 หน่วยงานโดยมีบทบาทดังนี้
1) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สอวช.) ดูแลด้านการเรียนการสอน
2) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.) ดูแล CoWorking Space และโครงการ Business Brotherhood
3) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ดำเนินการโครงการ STARTUP THAILAND
League
4) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดูแล Research Gap
Fund
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4) วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการฯจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ผู้สอนและพี่เลี้ยง การพัฒนาผู้ประกอบการ
• ปรับการเรียนการสอน มีการใช้งบประมาณในการกระตุ้น ให้เกิดการสร้างกระแสใน
มหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งนำไปให้ในการพัฒนา Module ในลักษณะที่ไม่ใช่การพัฒนา
หลักสูตรเต็ม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ในอนาคต
• เกิดการปรับหลักสูตร โดยไม่ต้องอาศัยงบจากที่อื่น มหาวิทยาลัยมีการปรับ มี
กิจกรรมในมหาวิทยาลัย ตั้งหน่วยงานภายในมารับผิดชอบ
5) KPI ที่คณะทำงานในโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยง
การพัฒนาผู้ประกอบการต้องบรรลุคืออะไร
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบด้วยปลัดเป็นประธานกรรมการ และ
ผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย มีการให้นโยบายและแนวทาง และให้หน่วยงานนำเสนอ
โครงการเพื่อพิจารณางบประมาณ โดยจะพิจารณาโครงการที่แต่ละหน่วยงานขอ ว่าต้องการทำอะไร
แต่จะไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้ทุกโครงการถ้าไม่ตรงกับแนวทางที่กำหนดทั้งนี้ มีการมอบนโยบายที่
อยากได้แต่ไม่ได้เขียนไว้ใน KPI เช่น
• สอวช. ต้องไปเก็บ ผลว่ามหาวิทยาลัยนำไปใช้ห รือไม่ มีการติดตามผล แต่ยังไม่ไ ด้
แสดงผลที่ชัดเจน ซึ่งมีทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
o ทางตรงคือเกิดวิชาใหม่ขึ้นมาเลยนับในหลักสูตร
o ส่วนทางอ้อมคือสอดแทรกในวิธีการสอนของวิชาที่อาจารย์สอน ทำให้เด็กพัฒนาใน
สายวิชาชีพ
o อาจารย์ที่มาเข้าร่วมอบรมมีเครือข่ายระหว่างกัน
o อาจารย์ที่มาเข้าร่วมอบรมจะเป็นสะพานให้เด็ก ทำ project เป็นแนว Startup มาก
ขึ้น
ทั้งนี้ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ในปีแรก KPI ไม่สามารถบอกผลสัมฤทธิ์ได้เพราะไม่สามารถบังคับผู้เข้าอบรมได้
6) ปั ญ หาอุ ป สรรคที ่ พ บในการผลั ก ดั น ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาในประเทศไทยเห็ น
ความสำคัญของการใช้ความเป็นผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย
• Mindset หรือความเข้าใจ ต้องปรับกันมาก บางมหาวิทยาลัยที่มีฐานบ้างก็สามารถ
เข้าใจเร็ว ทำงานได้เร็ว
• การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ผู้เข้าร่วมอบรมไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ จึงไม่สามารถ
ทำ mou ได้ ทำให้ไม่เกิดความต่อเนื่อง
7) ปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการ
เป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในปัจจุบัน
• ช่วงแรกมีป ัญหาด้านงบประมาณ ประเภทของงบประมาณไม่เอื้อต่อการทำงาน
เพราะเป็นงบรายจ่ายอื่น ต้องมีใบเสร็จมาเบิก
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• โครงสร้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งมี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ มี ก ารทำ mou บาง
มหาวิทยาลัยมาในนามคณะ ซึ่งต้องการให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจริงๆ เช่น การ
ตั้งหน่วยงาน Startup และปัญหาการปิดภาคเรียนทำให้ไม่สามารถจัดงานได้
• การพัฒนาหลักสูตร ใช้เวลานาน

8) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่
สามารถสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) ของประเทศ
• ในด้านเนื้อหา ปัจจุบันกระแส Startup มีมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมองไปข้างหน้าเพื่อ
รองรับอนาคต
• การพัฒ นาความสามารถของอาจารย์ อย่า งต่ อเนื่ อง ส่ว นหนึ่งเป็นการ trainer
นักศึกษา แต่ต้องการพัฒ นาศักยภาพอาจารย์ให้สามารถเป็น trainer เพื่อเป็น
วิทยากร มาพัฒนาอาจารย์ด้วยกัน
• เรื่องหลักสูตร ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้ปฏิบัติ เปลี่ยน Mindset อาจารย์ อาจารย์
ส่วนใหญ่มองว่านักศึกษาจบไปแล้วจะไปช่วยองค์กรต่า งๆ อย่างไร แต่ปัจจุบัน
อาจารย์ต้องถ่ายทอดว่าถ้านักศึกษาไม่ได้ไปเป็นลูกจ้าง ถ้าเด็กจะไปต่อเอง จะต้อง
ทำอย่างไร ต้องมีกิจกรรมให้เด็กได้ไปต่อ เช่น สหกิจศึกษา อาจจะทำให้เด็กทำธุรกิจ
เองได้ แต่ต้องดูโมเดลให้เหมาะสม
• อาจารย์ที่ได้รับการ trainer ไปแล้ว แต่ยังไปได้ไม่เต็มที่ เห็นได้จากการแข่งขัน
STARTUP THAILAND League ส่ว นใหญ่ที่ได้ คื อ เด็ก ที ่ท ำ project กับอาจารย์
ช่วงแรกๆ เป็นวิชาการมากเกินไป แต่พอช่วงหลังๆ มีการพัฒนาที่ดีขึ้น รู้จักการ
ปรับเปลี่ยนมาเป็นการดึงข้อมูลมาจากหลายๆ สาขามาใช้
9) แนะนำให้ไปสัมภาษณ์ใครเพิ่ม
คุณชินาวุธ ผู้วาง concept และ คุณวาฤทธิ์ ที่ DEPA เป็นผู้ดำเนินโครงการในระยะ
เริ่มต้น
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4. ผลการสัมภาษณ์ผู้ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่สัมภาษณ์: 7 มิถุนายน 2562
ผู้ให้สัมภาษณ์:
ผศ.ดร. วรพจน์ อังกสิทธิ์
ผศ.ดร. กนกพร กังวาลสงค์
ผู้สัมภาษณ์ :
ดร. อลิสรา สุริยสมบูรณ์
ดร. พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุวงศ์
1) รายวิชาที่รับผิดชอบ
1) วิชาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship & Innovation)
2) การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
3) ผู้ประกอบการทางสังคม Social Entrepreneurship
4) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (New Product Design & Development)
2) กระบวนการในการพัฒนาเนื้อหาของวิชาที่ท่านรับผิดชอบ
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ต้องการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์ห รือพี่เลี้ยงทางด้านผู้ประกอบการในระดับปริญญาตรี
สามารถนำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ต ่ อ ได้ แต่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ templates หรื อ รู ป แบบที ่ ต ้ อ งการที ่ช ั ดเจน จึ ง
จำเป็นต้องสร้างเครื่องมือเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ต่อได้ แต่ต้องมีองค์ความรู้พื้นฐาน และต้องทำให้
ผู้เรียนอยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้
ช่วงแรกมีการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 3 รายวิชา คือ ผู้ประกอบการทางสังคม, การคิดเชิง
ออกแบบ และการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งทราบมาว่าในช่วงเวลานั้น ทางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีได้จัดทำรายวิชา service design แล้ว แต่ไม่สามารถดูตัวอย่างได้ ทั้งนี้ทาง สอวช.
มีข้อเสนอแนะให้ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้า จำนวน 2 รายวิชา คือ วิชา ผู้ประกอบการทาง
สั ง คม, และกระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ ส่ ว นรายวิ ช าการออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยทีมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมเข้ามาพัฒนา
หลักสูตร และจัด workshop ดังนั้นการออกแบบเนื้อหาหลักสูตรจะเป็นไปตามที่หน่วยงานนั้นๆ
จัดทำ แต่อยู่ในกรอบเป้าหมายเดียวกันว่าใครเป็นผู้ใช้
ทั้งนี้ในการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์กนกพร ได้เพิ่มเติมว่า ได้เน้นย้ำกับผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร
ให้เน้นที่การพัฒนาเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยระบุเวลาที่ใช้ในการสอน อุปกรณ์ที่ต้องใช้ เพื่อให้
อาจารย์หรือพี่เลี้ยงด้านผู้ประกอบการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้สะดวก
3) เป้าประสงค์ของรายวิชาที่ต้องการสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (องค์ความรู้ เชิงพฤติกรรม
การนำไปใช้) และแนวทางในการประเมินตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
การประเมินเป้าประสงค์ใน 3 รายวิชาไม่ได้ถูกกำหนดใน TOR ในการดำเนินงานจึงพยายาม
เน้นว่าผู้ใช้คือคนที่จะนำไปสอนต่อ และต้องครบคลุมมากที่สุด ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ
ให้สามารถนำไปปรับใช้ได้
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4) แนวทางการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม สอวช. เป็นผู้คัดเลือก โดยเลือกจากมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่าย
โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นใคร โดยให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ส่งชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ได้ จำนวน 2 คน และ
สนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พัก
5) รูปแบบของการอบรมเป็นอย่างไร มุ่งเน้นด้านใด การพัฒนาทักษะ การสร้างทัศนคติ
การให้ความรู้
รูปแบบการอบรม วิชาผู้ประกอบการทางสังคม และวิชาการคิดเชิงออกแบบ จะเน้นการ
ปฏิบัติ เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าอบรมมี experience เพื่อจะไปสร้าง experience ให้นักศึกษาต่อ
ส่วนวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สอนเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการ ในวิชา
ความผู้ประกอบการและนวัตกรรม เน้น mindset และ skills ส่วน knowledge ได้เป็นการแนะนำ
แหล่งความรู้เพื่อให้สามารถไปค้นคว้าต่อได้
โดยสามวิชาแรกมีวิทยากรจากต่างประเทศมาสอน เนื่องจากทั้ง 3 รายวิชา มีการกำหนด
หากเชิญวิทยากรจากต่างประเทศจะได้งบประมาณเพิ่ม แต่รายวิชาที่ 4 ไม่ได้กำหนด
6) ปัญหาอุปสรรคที่พบในการจัดอบรม (ปัจจัยนำเข้า : วิทยากร งบประมาณ ผู้เข้าร่วม
อบรม เวลาสถานที่ KPI กระบวนการ: รูปแบบ เนื้อหา การประสานงาน)
การจัดอบรมในปีแรก มีผู้เข้าร่วมอบรมน้อย เพราะในปีแรก สวทน. ยังไม่ได้เชิญมหาวิทยาลัย
ที่เป็นวิทยาเขต และทุกรายวิชาจัดอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ความน่าสนใจของวิชา และเวลาในการ
จัดเป็นประเด็นสำคัญ
กระบวนการทำงานมีปัญหาด้านเวลา ไม่ มีแนวทางที่ชัดเจนหรือการแชร์ตัวอย่างจากวิชาอื่น
เปิดกว้างมากเกินไป รูปแบบของเนื้อหาถูกกำหนดรูปแบบ และ 9 รายวิชาไม่ได้อยู่ในรายการ จึงไม่
ทราบว่าเชื่อมต่อกันอย่างไร ไม่ทราบที่มาของรายวิชา ไม่มีตัวอย่าง และไม่ได้กำหนดรูปแบบการ
ประเมินที่ชัดเจน KPI คือจำนวนผู้เข้าร่วม
อุปสรรคของโครงการ เป้าหมายของโครงการกว้างเกินไป ไม่ชัดเจน ด้วยกระบวนการรับ
สมัครอาจทำให้ผู้เข้าร่วมอบบางท่านไม่เข้าใจเป้าหมายของการอบรมชัดเจนเพื่อการเตรียมความ
พร้อม แต่ถ้าเป็นหน่วยงานบ่มเพาะ จะทราบวัตถุประสงค์ของการอบรม มีข้อสังเกตคือ ในบางด้านผู้
เข้ า อบรมมี ค วามสนใจแต่ ย ั ง ไม่ ม ี อ งค์ ค วามรู ้ ห รื อ ประสบการณ์ การอบรมสามวิ ช าแรกที ่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษก็เป็นอุปสรรคอีกอย่างหน่ึง
7) ในภาพรวมท่านประเมินประสิทธิภาพของการอบรมของทั้ง 4 รายวิชาเป็นอย่างไร
รายวิชาที่อบรม
ประสิทธิภาพของการอบรมในมุมมองของผู้จัด
1. ความเป็นผู้ประกอบการและ
นวัตกรรม
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจากการอบรมได้รับการร่วมมือจาก
(Entrepreneurship &
ผู้เข้าร่วมดี มีกิจกรรมให้ได้ลงมือทำได้มาก พบว่าผู้เข้าร่วมมี
Innovation)
ความคาดหวังให้ลงรายละเอียดและฝึกปฏิบัติในทุกกิจกรรมซึ่ง
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รายวิชาที่อบรม

ประสิทธิภาพของการอบรมในมุมมองของผู้จัด
ทำได้ยากเพราะวิชานี้เป็นการปูพื้นฐานในภาพรวม ถือว่าควรทำ
อย่างต่อเนื่อง
2. การคิดเชิงออกแบบ (Design อยู่ในระดับที่น่าพอใจ วิทยากรจากม.หอการค้าสามารถกระตุ้น
Thinking)
ผู้เรียนได้ดี วิชานี้โดยพื้นฐานแล้วมีผู้สนใจจำนวนมาก ถือว่าควร
ทำอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้ประกอบการทางสังคม
ควรปรับปรุง วิชานี้อาจจะมีการปรับโดยนำผู้ประกอบการทาง
(Social Entrepreneurship) สังคมเข้ามาร่วม เน้นเรื่องของ mindset และการตั้ง wicked
problem สิ่งที่ผู้เข้าร่วมคาดหวังมากคือการได้รับ feedback
หรือ reflection เพราะในการนำไปสอนกับนักศึกษาก็อาจจะ
เผชิญกับสถานการณ์คล้าย ๆ กัน
4. การออกแบบและพัฒนา
ควรปรับปรุง เนื่องจากวิชานี้ในมีเนื้อหาบางส่วนทับซ้อนกับ
ผลิตภัณฑ์ (New Product
Design Thinking อาจพิจารณาปรับขอบเขตให้ชัดขึ้นโดยระบุ
Design & Development) ไปตาม application มากกว่าการสอนกระบวนการทั่วไป และ
ให้มีการลงมือปฏิบัติมากขึ้น มีการรับ feedback มากขึ้น ก็จะ
ทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับประโยชน์ที่ชัดเจน สิ่งที่ผู้เข้าร่วมคาดหวัง
มากคือการได้รับ feedback หรือ reflection เพราะในการ
นำไปสอนกับนักศึกษาก็อาจจะเผชิญกับสถานการณ์คล้าย ๆ กัน

8) ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงบวกที่เกิดจากการอบรมเป็นอย่างไร
รายวิชาที่อบรม
ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงบวกที่เกิดจากการอบรมใน
มุมมองของผู้จัด
1. ความเป็นผู้ประกอบการและ
ผู้เข้าร่วมได้รับมุมมองและเทคนิคใหม่ ๆ (สังเกตจาก
นวัตกรรม (Entrepreneurship feedback การตั้งคำถาม การมีส่วนร่วม ของผู้เข้าร่วมการ
& Innovation)
อบรม)
2. การคิดเชิงออกแบบ (Design
ผู้เข้าร่วมได้รับมุมมองและเทคนิคใหม่ ๆ (สังเกตจาก
Thinking)
feedback การตั้งคำถาม การมีส่วนร่วม ของผู้เข้าร่วมการ
อบรม)
3. ผู้ประกอบการทางสังคม (Social ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับมุมมองและเทคนิคใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
Entrepreneurship)
รายวิชา การได้ทำกิจกรรมจากการลงมือปฏิบัติ การทำงาน
เป็นทีม การได้ฝึกระดมความคิด การได้ฝึกสัมภาษณ์ใน
สถานการณ์จริง
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รายวิชาที่อบรม
4. การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (New Product
Design & Development)

ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงบวกที่เกิดจากการอบรมใน
มุมมองของผู้จัด
ผู้เข้าร่วมที่ไม่มีพื้นฐานได้รับความรู้ใหม่ ส่วนผู้ที่อยู่ในสายวิชา
นี้ ต้องการการลงมือปฏิบัติจาก case จริงเพื่อให้รับ
reflection/feedback จากวิทยากร

9) ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไ ม่สามารถนำเอาองค์ค วามรู้ที่ไ ด้จากการอบรมไปใช้ใ น
ภาคปฏิบัติได้
- ขาดกลไกการติดตามผลหลังการอบรม เพื่อส่งเสริมเรื่องการนำไปใช้ จึงไม่ทราบปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วม
- การสื่อสารและทำความเข้าใจกับอาจารย์และพี่เลี้ยงด้านความเป็นผู้ ประกอบการ ในส่วน
ของการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตร
- หากมีการกำหนดกรอบการออกแบบรายละเอียดเนื้อหาหรือเครื่องมือการเรียนรู้ให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันก็อาจจะเอื้อให้ผู้เข้าร่วมนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น
10) หากมีการนำเอารายวิชาทั้ง 10 รายวิชา เข้ามาในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการ ท่านเห็นควรให้เพิ่มเติมรายวิชาใดหรือตัดรายวิชาใดออก
ขอตอบในภาพรวม เนื่องจากไม่ได้เห็นรายละเอียดของวิชาทั้งหมด มีข้อสังเกตดังนี้
- วิชาที่เป็นเครื่องมือและเน้นการพัฒนา เช่น Design Thinking ควรให้มีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการใช้เครื่องมือ
- ในส่วนของวิชาที่เป็นการประยุกต์ใช้ เช่น New Product & Development ซึ่งสามารถอยู่
ได้ ใ นทุ ก สาขา มี ค วามเห็ น ว่ า ควรกำหนด application ให้ ช ั ด เช่ น healthcare, aging
society, etc. เพื่อที่จะทำให้สามารถลงถึงภาคปฏิบัติและสัมผัสปัญหาจริงได้ แล้วนำเอา
เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น design thinking มาใช้กับโจทย์ต่าง ๆ
11) ข้อเสนอแนะสำหรับจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรองรับการศึกษาด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ
- ระดับนโยบายกำหนดเป้าหมายของการจัดทำหลักสูตรให้ชัดเจน การกำหนดเป้าหมายที่
กว้างเกินไป ทำให้หลักสูตรที่ออกมานำไปใช้ได้ยาก เช่น พิจารณาจากการนำไปใช้ในการ
สอนกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นตัวตั้งว่าต้องการ learning outcome อะไร เช่น
การสร้ า ง entrepreneurial mindset หรื อ การสร้ า ง entrepreneur เพราะการ
ออกแบบหลักสูตรและกระบวนการก็จะต่างกัน
- ในรายละเอี ย ดของการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ควรให้ ม ั ่ น ใจว่ า มี ก ารกำหนด Learning
Outcome, Teaching Activities, Assessment ท ี ่ ช ั ด เ จ น แ ล ะ ส อ ด ค ล ้ อ ง กั น
(alignment)
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- ออกแบบเป็นสองมิติ คือ ตามชื่อวิชา และตามเป้าหมายการเรียนรู้ ความยืดหยุ่นการ
นำไปประยุกต์ใช้
- ให้มีกลุ่มนำร่อง ที่จะนำหลักสูตรที่พัฒนาไปทดลองใช้ เพื่อประเมินผล แล้วปรับปรุง
(เหมือนเอากระบวนการของการเป็นผู้ประกอบการมาประยุกต์ใช้กับโครงการนี้ คือ
ทดลอง ทำซ้ำ เพื่อนำไปสู่การขยายผล)
- การประชุมอย่างต่อเนื่องของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับให้งานสามารถเสริมกันได้
- จะสังเกตได้ว่าเราเน้นที่การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรหรือ content กันค่อนข้างมาก อีก
เรื่องที่สำคัญคือ การเข้าใจกระบวนการเรียนรู้หรือ learning process ของผู้เรียน ซึ่ง
เป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะการสร้าง mindset และ non-cognitive skills โครงการ
อาจจะพิจารณาในการเสริมมิติเหล่านี้ให้กับตัวอาจารย์และพี่เลี้ยง เพื่อเอื้อให้การ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน (tranformation) สามารถเกิดขึ้นได้จริง
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5. ผลการสัมภาษณ์ผู้ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่สัมภาษณ์: 5 กรกฏาคม 2562
ผู้ให้สัมภาษณ์:
คุณพงศ์วราวุธ หมื่นยุทธ
ผู้สัมภาษณ์ :
ดร. อลิสรา สุริยสมบูรณ์
1) ที่มาและความจำเป็นในการจัดตั้งโครงการการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ ฯ
เริ ่ ม ต้ น โครงการ จาก ดร. เอ็ ด เวิ ร ์ ด รู เ บช เสนอให้ ส ร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ Stanford
Technology Ventures Program (STVP) แต่มีหลายโมเดล เพราะ Stanford แพงเกินไป รวมกัน
ประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณที่ได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท และได้ปรึกษากับสมาคมการจัดการ
แห่งประเทศไทย
ในปี 2014 อาจารย์มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และ ผู้ประกอบการ startup ไปเรียนที่ UCLA
ด้วยงบประมาณ 3 ล้าน อาจารย์มหาวิทยาลัย ไป 3 คน คือ อาจารย์มัลลิกา อาจารย์ธนพล วีรษา
และอาจารย์สรรศนรักษ์
สวท. ทำ mou กั บ มหาวิ ท ยาลัย สุ ร นารี แต่ ผ ู ้ บ ริ ห ารมองว่ า นี ้ ค ื อ บทบาทของสถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงจริงหรือ เพราะการเป็นผู้ประกอบการไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม ทำไป 2 ปี ทำโมเดลที่เข้ากับบริบทของประเทศไทย
ในปี 2015 เริ่มต้น ทำ startup Camp ครั้งแรกโดยใช้โมเดลที่เรียนรู้จาก UCLA เริ่มทำ
หลั ก สู ต ร Entrepreneurship and business design เป็ น การรวม ระหว่ า ง Innovation และ
Entrepreneurship แล้วสร้าง business ใหม่โดยใช้องค์ความรู้ science-based เข้าไปใช้ ซึ่งภารกิจ
ของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือการสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่ง
มองว่า Entrepreneurship ทำให้งานวิจัยมีมูลค่าได้ แต่สำนักงานวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจ และกำลัง
จะให้ยุติโครงการ แต่ก่อนที่จะให้ยุติโครงการ ได้ไปหากลุ่ม practices ในกลุ่มประเทศที่ส่งเสริมให้
เกิดเทคโนโลยี transfer อย่างเป็นระบบและสร้าง startup เป็นเป็น text based ได้มีโอกาสไปที่
สำนักงานวีโนวา ประเทศสวีเดน รับ policy อย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีว่าปรากฏการณ์เป็นอย่างไร
แต่ policy makers ของเรายังไม่สนับสนุนโปรแกรมนี้ จน คสช. เปลี่ยนรองเศรษฐกิจ ทำให้ อาจารย์
สมคิ ด ดู แ ลเศรษฐกิ จ และกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ อยากเห็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทย
Entrepreneurial university อยากเห็ น มหาวิ ท ยาลัย เป็ น เหมื อ น สแตมฟอร์ ด หรื อ MIT ทำให้
โครงการนี้เกิดขึ้นมาใหม่ สวท.จัดโครงสร้างองค์กรใหม่ มีฝ่าย new venture entrepreneurship ใน
ทีมยังไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร คุณพงสราวุธ จึงมาจัดทำเป็น 5 Platform ที่ทำกับ มทส. ว่าต้องมี
1.Education สร้ า ง knowledge ต้ อ งมี ส ถานที ่ อ ำนวย จึ ง จะทำให้ เ กิ ด innovation district ใน
มหาวิทยาลัย innovation playground คือผลลัพธ์ของนโยบาย ทำให้ได้งบประมาณมาทำสถานที่ มี
จุดที่เรียกว่า idea to startup center และถูก transfer เป็น2. STARTUP 3.THAILAND League มี
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Research Gap Fund ทั้งห้าก้อนเป็นจุดที่ร้อยเรียงจาก policy ที่ลอง implement ว่ามีจุดไหนบ้าง
ที่ EcoSystem ในเมืองไทยยังขาด ไม่เคยมีการเรียนการสอน Entrepreneurship อย่างเต็มรูปแบบ
ต้องทำให้อาจารย์มหาวิทยาลัย ได้มีองค์ความรู้ ช่วยกันจัดโมเดลต่าง ๆ จัดสถานที่ให้ อำนวยใน
มหาวิทยาลัย จะเกิดเป็น Co-Working Space, Learning Space ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ปัจจุบันไม่ได้ทำทุกโครงการ ในฐานะผู้เริ่มต้น เนื่องจากไม่มีงบประมาณ หลักสูตร รายวิชา
ยังไม่เกิด มีการถอดบทเรียนแล้ว 1 ครั้ง กระทรวงไม่ได้ให้ทุน มีการสร้างความร่วมมือและจัด ตั้ง
Entrepreneurship Education Consortium ในระดั บ Regional เชิ ญ Processor จากสวี เ ดน
รัสเซีย มาเรียนร่วมกันในมหาวิทยาลัย
ซึ่งบริบทนี้เป็นหน้าที่ของ สวทน. หากย้อนกลับกระทรวงวิทย์ไม่น่าจะทำเรื่องการศึกษา แต่
ปั จ จุ บ ั น คื อ สอวช. ซึ ่ ง ดู ท ั ้ ง อุ ด มศึ ก ษา วิ จ ั ย นวั ต กรรม ซึ ่ ง ใน 3 ปี ท ี ่ ผ ่ า นคุ ณ พงสราวุ ธ ได้ เข้า
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งประเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ที ่ เ ป็ น เทคโนโลยี ทุ ก มหาลั ย ฟั น ธงว่ า ต้ อ งสร้ า ง
entrepreneurshipและสร้างเครือข่ายกับระดับโลกแต่มีเพียง มจธ และ มทส. ที่อยู่ในเน็ตเวิร์คระดับ
โลก โดยการสร้างและพัฒนา entrepreneurial University จะช่วยให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนด้าน
เทคโนโลยีไปสู่นวัตกรรม และสร้าง income กลับมาสู่มหาวิทยาลัย ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โลก
กำลังจะเปลี่ยนไป แต่เราทิ้งไป ไม่มีงบประมาณด้าน Education
2) บทบาทและความรับผิดชอบของท่านในโครงการฯ
ที ่ ม าของ 10 รายวิ ช า โดยการทำวิ จ ั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย ทั ่ ว โลกว่ า ทำอะไรบ้ า ง ซึ ่ ง มี 3
มหาวิ ท ยาลั ย คื อ Imperial College Business School, allto university ที ่ ฟ ิ น แลนด์ และ
Auckland university ได้ ไ ปที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย allto ทำให้ ไ ด้ เ ห็ น โครงสร้ า ง รู ป แบบ และได้ เ ชิ ญ
processor จาก Imperial College Business School มาคุยที่ประเทศไทย ทำให้ทราบว่าก็ส อน
รายวิช าประมาณนี้แต่รูปแบบไม่เหมือนกัน วิช าที่มีในประเทศไทย เช่น Entrepreneurship &
Innovation, Entrepreneurial Finance, Entrepreneurial Marketing, Intellectual Property
Strategy แต่ เ ป็ น การสอนใน mba จึ ง ได้ ช วนจากคณาจารย์ จ าก 10 มหาวิ ท ยาลั ย ที ่ เ ปิ ด สอน
ผู้ประกอบการมาประชุม ได้แก่ ม.จุฬา ม.ธรรมศาสตร์ ม.มหิดล ม.เกษตรศาสตร์ มจธ. มทส. ม.
เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.สงขลานครินทร์ ม.นิด้า ม.หอการค้า ม.กรุงเทพ เป็นที่มาของ 10 รายวิชา

167 / 203

3) คณะทำงานในโครงการฯ ทีผ่ ่านมาประกอบด้วยหน่วยงานใดบ้าง และมีบทบาทอย่างไร
สวทน. จัดทำเป็น 5 Platform ทำร่วมกับ มทส.
จัดทำ 10 รายวิชา ร่วมกับมหาวิทยาลัย 10 มหาวิทยาลัย
4) วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการฯ
ต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยง การพัฒนาผู้ประกอบการ
5) KPI ที่คณะทำงานในโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงการพัฒนา
ผู้ประกอบการต้องบรรลุคืออะไร
KPI คือต้องการได้ตัวแทนวิชาละ 30 คน 10 วิชา รวม 300 คน ในมหาวิทยาลัย วิธีการเลือก
โดยทาง สวทน.จะเป็นคนออกหนังสือเชิญให้ ซึ่งคุณพงศ์วราวุธ ได้เข้าไปทุกมหาวิทยาลัยเพื่อหา
ตัวแทนคนแรกของรุ่น และให้ตัวแทนพาไปหารองวิชาการเพื่อหาคนมาอบรม
6) ในภาพรวมของ “โครงการศึกษาและจัดทำรายงานกลไกการพัฒนาและขยายผลการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup)”
ประสบความสำเร็จหรือไม่ คณะทำงานมีความพึงพอใจในผลของการจัดโครงการมากน้อยเพียงใด
ภาพรวมของโครงการประสบความสำเร็จ จากการทำโครงการนี้มา 2 ปี outcome ที่เกิดขึ้น
คือ Startup camp รุ่นแรก เป็นจุดเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย คือนักศึกษาชีววิทยา จบเกรดเฉลี่ย 4.00
ได้ทุนของ สวทช. ได้ไปร่วมทีมเขียนแผนธุรกิจกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชนะ ผสมกัน
ระหว่าง ชีววิทยากับ management เป็น complement ที่ลงตัว สิ่งที่นักศึกษาทำคือ เด็กมีปัญหา
การมีประจำเดือน ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ เด็กทำวิจัยจนชนะ เป็นการสร้างมูลค่าให้เด็กวิทยาศาสตร์
STARTUP THAILAND League ทำให้เด็กเกิด idea เริ่มต้นทำธุรกิจว่าใช่หรือไม่ใช่
Research Gap Fund สามารถบอกได้ว่าหากต้องการทำต่อ มีงานวิจัยแล้วถ้าไม่พร้อมที่
จะต้องมา refurbished ให้ใช้ Research Gap Fund
Business Breakthru เป็นการนำ บริษัทเอกชนรายใหญ่มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับมหาวิทยาลัย
7) ปัญหาอุปสรรคที่พบในการผลักดันให้สถาบันการศึกษาในประเทศไทยเห็นความสำคัญของการ
ใช้ความเป็นผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย
1. หน่วยงานส่งผู้เข้าอบรมที่ไม่ได้สนใจ เมื่ออบรมเสร็จจึงไม่มีการนำไปใช้ต่อ
2. ลิขสิทธิ์ด้านกฎหมาย ซึ่งความเข้าใจทางด้านกฎหมายไม่ตรงกัน
ปัญหาในช่วงนั้น Entrepreneurial Finance ความเข้าใจไม่เท่ากันและไม่เหมือนกัน ใน
ฐานะเป็นผู้สอน คือเป็นวิชาการหาเงิน ใช้เงิน ต้องหาแหล่งเงินทุน
ในช่วงจัดทำรายวิชา มีการให้อาจารย์มหาวิทยาลัยเขียน Course Outline เอง ซึ่งอาจารย์
แต่ละสาขาจะถนัด ซึ่งวิธีการของ มธส. อาจารย์มัลลิกาใช้งบประมาณจากรายวิชาละ 2 ล้านบาท
โดยใช้ครึ่งหนึ่งจ้างวิทยากรจากต่างประเทศแล้วถอดบทเรียน ว่าสิ่งที่เค้าสอนคืออะไร จึงออกมาเป็ น
คู่มือ
Ecosystem ไม่มีสูตรสำเร็จ แบ่งเป็น 2 บริบท คือ Neural Innovation system ภาพใหญ่
สุด หากเอา Entrepreneurship Ecosystem รวมเข้าไป เกือบจะซ้ อนกัน พอดี แต่ส ิ่งที่ ข าดคื อ
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human resource department กั บ workforce ที ่ ถ ู ก leave out ในปั จ จุ บ ั น culture ไม่ เ กิ ด
เพราะ human resource ไม่มี
National Innovation System ภาพใหญ่ ภาครัฐ และหน่วยงานภาคกลาง ทำได้ดี แต่สิ่ง
หนึ่งที่ห น่ว ยงานกลางไม่เคยทำ คือ regional integration system และ sectional integration
system
8) ปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเป็น
ผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในปัจจุบัน
อุปสรรค คือ เมื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ทำอะไรก็ตาม มหาวิทยาลัยคิดว่าเป็นหน้าที่ของ
Science Park ซึ่งจริงๆ แล้ว เป็นหน้าที่ของคณะฯ ขึ้นตรงกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งทำหน้าที่การ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยตรง
9) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถ
สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) ของประเทศ
ต้องสร้างความชัดเจนของ Entrepreneur Education และให้ อว. กระตุ้นหน่วยงานภาครัฐ
ผู้บริหาร และผู้สอนต้องเข้าใจ คนที่เป็นโค้ชต้องสร้างโค้ชด้วยการสอนแนวใหม่ สามารถแปลงปัญหา
ให้เป็นโอกาส สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
รูปแบบการจัดอบรมรอบที่ 2 ต้องการทำสองส่วน คือ 1) การโชว์กรณีศึกษา ว่าเกิดอะไรขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง 2) ต่อยอดจากการอบรม ซึ่งการ
อบรมแต่ละครั้งจะมีความแตกต่างกัน มีหลายรูปแบบ สามารถนำไปต่อยอดได้
ที่โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยสุรนารี ใช้ steam ไม่ได้ใช้ statistics แปลงวิชา กพอ.เป็น
Entrepreneurship ตั้งแต่ ม.1 ถึง ม.6 เพื่อให้รู้ว่าเด็กรู้ว่าต้องไปต่อสาขาอะไร
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6. ผลการสัมภาษณ์ผู้ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันที่สัมภาษณ์:
ผู้ให้สัมภาษณ์:
ผู้สัมภาษณ์ :

24 กรกฏาคม 2562
ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล
ผศ.ดร. กนกพร กังวาลสงค์

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ
- การเงินสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)
- กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
- ผู้ประกอบการเชิงสังคม (Social Entrepreneurship) ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
2. กระบวนการในการพัฒนาเนื้อหาของวิชาที่ท่านรับผิดชอบ
- ในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรมีการขอความเห็นจากผู้ประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์และเกี่ยวข้องกับวิชาที่รับผิดชอบ เช่น Entrepreneurial Finance ได้ปรึกษา
กับผู้บริหารที่อดีตเคยทำงานอยู่ SET Index, SCB เพื่อให้ได้มิติจากผู้ประกอบการและนัก
ลงทุนเพิ่มเติม
- การพั ฒ นาเนื ้ อ หา เน้ น การแยกความแตกต่ า งระหว่ า ง Entrepreneurial Finance กั บ
Corporate Finance เช่น (1) Entrepreneurial Finance ไม่มีข้อมูลในอดีต ดังนั้นการทำ
forecasting ก็จะแตกต่างกัน (2) Valuation ของ Entrepreneurial Finance อาจจะไม่มี
benchmark เหมื อ นกั บ Corporate Finance (มี อ ุ ต สาหกรรมเป็น ตัว benchmark) (3)
Terms and Definitions (4) Mindset ของ VC ที ่ ค วรเข้ า ใจว่า นัก ลงทุน แบบพ่อ ค้ า นั ก
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนใน startup มีมุมมองและแนวคิดที่แตกต่างกัน (5) การ
หาแหล่งเงินทุนและการระดมทุนแบ่งตาม stage ต่างๆ เช่น R&D, Growth, Exit โดยอ้างอิง
จาก textbook ของ Stanford
- ผู้เรียนควรมีพื้นฐานความรู้และทักษะด้านการเงินและบัญชีมาก่อนแล้ว แต่ในเนื้อหาก็มีการ
ให้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ Fundamental of Finance and Accounting
3. เป้าประสงค์ของรายวิชาที่ต้องการสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (องค์ความรู้ เชิงพฤติกรรม การ
นำไปใช้)และแนวทางในการประเมินตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
เน้นการให้เข้าใจถึงความแตกต่างของ Entrepreneurial Finance กับ Corporate Finance การ
เข้าใจมุมมองของ VC ความสามารถในการประเมินความเป็น ไปได้ อย่างง่ าย (Profit and Loss
Statement, คำนวณต้นทุนอย่างง่าย) เพื่อให้เห็นว่าถ้าจะทำโปรเจค ควรพิจารณาอะไรบ้างเพื่อเป็น
จุดเริ่มต้นให้เห็นว่า อะไร work อะไรไม่ work (ผ่านกิจกรรม back to the envelop) ทั้งนี้พบว่าใน
การอบรม ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานบัญชีและการเงิน ซึ่งผิดไปจากที่คาดไว้แต่ในภาพรวมก็
สามารถดำเนินกิจกรรมลุล่วงได้
4. แนวทางการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม
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ทางผู้จัดไม่ได้ทำการคัดเลือก ผู้เข้าร่วมมาจากการประสานงานของผู้ให้ทุน (สวทน.)
5. รูปแบบของการอบรมเป็นอย่างไร มุ่งเน้นด้ านใด การพัฒนาทักษะ การสร้างทัศนคติ การให้
ความรู้
เน้นการให้เข้าใจถึงความแตกต่างของ Entrepreneurial Finance กับ Corporate Finance การ
เข้าใจมุมมองของ VC ความสามารถในการประเมินความเป็น ไปได้ อย่างง่ าย (Profit and Loss
Statement, คำนวณต้นทุนอย่างง่าย) เพื่อให้เ ห็นว่าถ้าจะทำโปรเจค ควรพิจารณาอะไรบ้างเพื่อเป็น
จุดเริ่มต้นให้เห็นว่า อะไร work อะไรไม่ work (ผ่านกิจกรรม back to the envelop) ทั้งนี้พบว่าใน
การอบรม ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานบัญชีและการเงิน ซึ่งผิดไปจากที่คาดไว้แต่ในภาพรวมก็
สามารถดำเนินกิจกรรมลุล่วงได้
6. ปัญหาอุปสรรคที่พบในการจัดอบรม (ปัจจัยนำเข้า: วิทยากร งบประมาณ ผู้เข้าร่วมอบรม เวลา
สถานที่ KPI กระบวนการ: รูปแบบ เนื้อหา การประสานงาน)
- ความชัดเจนเกี่ยวกับผู้ใช้วิชานี้ ได้แก่ นักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนวิชานี้ ว่านศ.เป็นใคร สาขาใด
พื้นฐานอะไร อาจารย์ผู้สอนมีพื้นฐานอย่างไร Learning outcome ที่ต้องการหลังจากเรียน
วิชานี้แล้ว เพื่อที่จะช่วยให้สามารถออกแบบรายวิชาได้สะดวกยิ่งขึ้น เมื่อมีอุปสรรคในความ
ชัดเจนดังกล่าว ผู้ออกแบบจึงพัฒนาเนื้อหาตามสมมติฐานที่ว่า ทำเป็นความรู้ทั่วไปก่อน
- มีระยะเวลาในการพัฒนาเนื้อหาและเตรียมการจัดอบรมกระชั้นมาก ตอนแรกทราบว่าวิชานี้
ถูกจัดทำโดยมหาวิทยาลัยอื่น ทำให้การเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคน การหาข้อมูล การ
วางแผน การทบทวน เป็นไปอย่างเร่งด่วน
- พื้นฐานของอาจารย์ที่เข้าร่ว มอบรมเชิงปฏิบัติการหลากหลาย บางคนไม่มีพื้นฐานหรื อ
ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินเลย บางท่านอยู่ในสายวิชาเหล่านี้อยู่แล้ว ทำให้การ
จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบความคาดหวังของโครงการและความคาดหวังของผู้เข้าร่วม
เป็นไปได้ลำบากยิ่งขึ้น
- Format หรือ template ในงานที่ออกมาของรายวิช าต่า งกั น บางวิช ามีเฉพาะ power
point ในขณะที่เราทำทั้งเนื้อหา (บทเรียน) power point และรายละเอียดอื่นๆ มองว่าทำ
ให้อาจารย์ที่เข้ามารับการอบรมและจะเอาไปใช้งานต่อจะไม่ได้รับความสะดวก
7. ในภาพรวมท่านประเมินประสิทธิภาพของการอบรมของรายวิชาเป็นอย่างไร
ด้วยระยะเวลาที่มีในการเตรียมงาน และผลประเมินจากผู้เข้าร่วม ทางทีมผู้จัดการอบรมมี
ความพึงพอใจในผลการดำเนินงาน ที่ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และมุมมองที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม
คณะทำงานมีความประสงค์อยากให้คุณภาพงานดีขึ้นกว่านี้ แต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาในการ
เตรีย มงาน ในตอนแรกทราบว่า มี ม หาวิ ท ยาลัย อื ่น ได้ร ับ มอบหมายให้จ ัด ทำวิช านี ้ แต่เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงและมาได้รับมอบหมายในเวลาอันกระชั้นชิด
8. ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงบวกที่เกิดจากการอบรมเป็นอย่างไร
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จากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ผลออกมาในเชิงบวก อย่างไรก็ตาม มี
ผู้เข้าร่วมบางท่านคาดหวังให้มีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งทางผู้จัดมอง
ว่าอาจจะไม่เหมาะในการลงรายละเอียด เนื่องจากต้องใช้เวลานานในการลงรายละเอียดและอยากให้
เป็นการเข้าใจในภาพรวมมากกว่า
9. ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในภาคปฏิบัติได้
โจทย์ที่ได้รับมายังขาดความชัดเจน ว่านักศึกษาที่จะมาเรียนวิชาที่ออกแบบขึ้นมานี้เป็นใคร
อาจารย์ผู้ที่จะทำรายวิชานี้ไปสอนมีพื้นฐานอย่างไร ความคาดหวังที่อยากให้เกิดแก่ผู้เรียนเป็นแบบใด
จึงทำให้ในการออกแบบวิชาค่อนข้างยาก
10. หากมี ก ารนำเอารายวิ ช าทั ้ ง 10 รายวิ ช า เข้ า มาในหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนเพื ่ อ สร้ า ง
ผู้ประกอบการ ท่านเห็นควรให้เพิ่มเติมรายวิชาใดหรือตัดรายวิชาใดออก
• วิ ช า Design Thinking, New Product Development และ Service Design มี ก ารนำ
Design Thinking มาใช้ในการสอนเยอะ เห็นว่ามีความซ้ำซ้อน อาจต้องมีการทบทวนใน
อนาคต
• ว ิ ช า Entrepreneurship and Innovation เ ป ็ น ว ิ ช า foundation ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการ เห็นว่าน่าจะทำร่วมกันจากหลายมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ความคิดและความเชี่ยวชาญ และให้จัดวิชานี้อยู่ในตอนต้นของการอบรม และควรจัดให้มี
อย่างต่อเนื่อง
• วิชา SE ควรให้มีอยู่ เพราะใน field ของ entrepreneurship มีการพูดถึงอยู่มาก และควร
รวมถึงการมองแบบ global/international
• วิชา IP มองว่าจำเป็น แต่อาจจะปรับให้มีเนื้อหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมี IP
management เป็นส่วนหนึ่ง (สำหรับนศ.ป.ตรี)
• จากมุมมอง research discipline ที่เกี่ยวข้องกับ entrepreneurship พบว่ามีหัวข้ออื่นๆที่มี
การศึกษาและได้รับความสนใจมากขึ้น เช่น social network & entrepreneurship (จะ
leverage social network อย่างไร), Entrepreneurial marketing ก็เป็นหัวข้อที่หาคน
สอนยากเพราะต้องการคนที่มีประสบการณ์, entrepreneurial policy ก็เป็นประเด็นที่
จำเป็นสำหรับภาครัฐ รวมถึง strategic entrepreneur ซึ่งอาจจะหัวข้อเหล่านี้ไปแทรกใน
รายวิชา
11. ข้อเสนอแนะสำหรับ จัด ทำหลั กสู ตรการเรี ยนการสอนเพื ่ อรองรับ การศึ กษาด้านความเป็ น
ผู้ประกอบการ
- การตั้ง consortium ที่มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้าน Entrepreneurship มาขับเคลื่อนการ
พัฒนาหลักสูตรสำหรับความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ตอบโจทย์ Entrepreneurial
University อย่างชัดเจน มีการกำหนด
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- ลำดับของวิชามีความสำคัญมาก เช่น ควรให้จัดอบรมวิชา Entrepreneurship and
Innovation ก่อน แล้วตามด้วยวิชาอื่นๆ และควรให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบภาพใหญ่ของ
หลักสูตรด้วย
- ถ้าเป็นไปได้ ทางผู้ให้ทุนน่าจะกำหนดว่าเป้าหมายในเรื่อง Entrepreneurial University คือ
อะไร รวมถึงมีการหารือกันในประเด็นต่อไปนี้
o ผู้ใช้งานรายวิชา/หลักสูตรคือใคร อาจารย์ที่จะนำรายวิชาไปใช้ต่ออยากใช้หรือไม่ อยู่ใด
หลักสูตรใด
o ในการทำงานโครงการนี้ ในส่วนของคณะทำงานได้เกิดการเรียนรู้มาก อยากให้มั่นใจว่า
มหาวิทยาลัยอื่นๆได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นกัน
o น่าจะมีกลไกทำให้เกิด revision ให้ต่อเนื่อง หรือการมี platform ให้ผู้เอาไปใช้และ
ผู้สอนสามารถเข้าถึงกันได้ รวมถึง KM ให้มีการเข้าถึงองค์ความรู้ด้วย
- กฎระเบียบของผู้ให้ทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน เป็น
ข้อจำกัดให้มหาวิทยาลัยเอกชนเข้ามาทำงานพัฒนาหลักสูตร อยากเห็นการทำงานร่วมกัน
โดยไม่จำกัดว่าเป็นสถาบันในรูปแบบใด
7. ผลการสัมภาษณ์คณะทำงานจัดอบรมวิชาการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
วันที่สัมภาษณ์:
ผู้ให้สัมภาษณ์:
ผู้สัมภาษณ์ :

26 สิงหาคม 2562
อ.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร. อลิสรา สุริยสมบูรณ์

1. แบบสัมภาษณ์ผู้ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยที่รับดำเนินการจัดอบรมในแต่ละ
รายวิชา
1) รายวิชาที่รับผิดชอบ
การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
2) กระบวนการในการพัฒนาเนื้อหาของวิชาที่ท่านรับผิดชอบ
ภาควิชามีกระบวนการในการทำงานดังนี้
• การดำเนินประชุมระดมความคิดทีมที่ปรึกษา(Group Discussion)
• กำหนด “ร่างแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความ
เป็นผู้ประกอบการรายวิชา “การตลาดสำ หรับผู้ป ระกอบการ
(EntrepreneurialMarketing)” ประกอบด้ ว ย (1)วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ (2)
รายละเอียดหลักสูตร (3) แผนการสอน (4) หัวข้อการสอน กรอบเนื้อหาและจำนวน
ชั่วโมงที่ใช้ในการสอน(5) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ พร้อมทั้ง
แนวทางการใช้เครื่องมือ(6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ(7) แนวทางการวัดผลประเมินผล
(8) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เช่น หนังสือ ตำรา และกรณีศึก ษาที่
เกี่ยวข้อง
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• เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
• เชิญผู้ประกอบการในประเทศ
3) เป้าประสงค์ของรายวิชาที่ต้องการสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (องค์ความรู้ เชิงพฤติกรรม
การนำไปใช้) และแนวทางในการประเมินตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
การประเมินเป้าประสงค์ใน 3 รายวิชาไม่ได้ถูกกำหนดใน TOR ในการดำเนินงานจึงได้ใช้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่ตั้งไว้ในหลักสูตรทั้ง 10 หัวข้อมาปรับใช้
ในอบรม

4) แนวทางการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม สอวช. เป็นผู้คัดเลือกร่วมกับมหาวิทยาลัยเชิญอาจารย์และ
ผู ้ ป ระกอบการที ่ เ ป็ น เครื อ ข่ า ยของมหาวิ ท ยาลั ย เข้ า ร่ ว ม โดยมี อ ั ต ราส่ ว นอาจารย์ ร ้ อ ยละ 80
ผู้ประกอบการ ร้อยละ 20
5) รูปแบบของการอบรมเป็นอย่างไร มุ่งเน้นด้านใด การพัฒนาทักษะ การสร้างทัศนคติ การ
ให้ความรู้
รูปแบบการอบรม จะเน้นการให้ความรู้ ทักษะด้านการตลาดสำหรับผู้ประกอบการเช่นการ
หาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ การใช้เครื่องมือทางการตลาดการปฏิบัติ เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าอบรม
ได้รับประสบการณ์ในภาคธุรกิจและสามารถนำไปสอนนักศึกษาต่อได้โดยในด้านองค์ความรู้ ได้เชิญ
วิทยากรมาจากNUS และประสบการณ์ด้านธุรกิจเชิญผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ เช่น คุณ นิธิ
พนธ ไทยานุรักษ Stock Radars คุณธีระชาติ ก่อตระกูล(คุณแม็กซ์) Washbox24 และ คุณรังสรรค์
พรมประสิทธิ์ (คุณโจ้)QueQ
6) ปัญหาอุปสรรคที่พบในการจัดอบรม (ปัจจัยนำเข้า : วิทยากร งบประมาณ ผู้เข้าร่วม
อบรม เวลาสถานที่ KPI กระบวนการ: รูปแบบ เนื้อหา การประสานงาน)
• ผู้เข้าร่วมอบรมอยู่อบรมไม่ครบ 4 วัน
• วิทยากรที่เชิญมาจากต่างประเทศยังไม่ได้ส่งมอบองค์ความรู้ ประสบการณ์ หรือสิ่ง
ใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมตามที่ผู้จัดคาดหวัง
• ผู้เข้าร่วมการอบรมมีทั้งผู้ประกอบการและอาจารย์ที่มีความต้องการความแตกต่าง
กันทำให้เกิดความความหวังที่แตกต่างกัน
• การจัดกำหนดการในการอบรมโดยได้ให้มีการเสวนา 2 วันแรก และการอบรมกับ
อาจารย์จากต่างประเทศ 2 วันหลัง ที่อาจส่งผลต่อความสนใจที่จะเข้าร่วมการอบรม
ตลอด 4วัน
7) ในภาพรวมท่านประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างไร
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ด้วยระยะเวลาที่มีในการเตรียมงาน และผลประเมินจากผู้เข้าร่วมการอบรมอยู่ในระดับที่น่า
พอใจโดยพิจารณาจากภาพรวมของผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมอบรม

8) ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงบวกที่เกิดจากการอบรมเป็นอย่างไร
• ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มที ่ ไ ม่ ม ี พ ื ้ น ฐานด้ า นการตลาดได้ ร ั บ ความรู ้ ใ หม่ จ ากการเสวนากั บ
ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์
• อาจารย์ที่ไม่ได้อยู่ในสายธุรกิจเห็นความสำคัญของการตลาดที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ
และเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ในด้านการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
9) ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไ ม่สามารถนำเอาองค์ค วามรู้ที่ไ ด้จากการอบรมไปใช้ใ น
ภาคปฏิบัติได้
หากมีการกำหนดกรอบการออกแบบรายละเอียดเนื้อหาหรือเครื่องมือการเรียนรู้ให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันก็อาจจะเอื้อให้ผู้เข้าร่วมนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น
10) ข้อเสนอแนะสำหรับจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรองรับการศึกษาด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ
• การจัดอบรมอย่างต่อเนื่องในเนื้อหาที่เฉพาะด้านของกลยุทธ์การตลาดของแต่ละ
อุตสาหกรรม
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8. ผลการสัมภาษณ์วิชาความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ
ผศ.ดร.บุศกร วัชรศรีโรจน์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้สัมภาษณ์ : ดร. พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุวงศ์
วันที่สัมภาษณ์ 2 กันยายน 2562
1) รายวิชาที่รับผิดชอบ
2) กระบวนการในการพัฒนาเนื้อหาของวิชาที่ท่านรับผิดชอบ
3) เป้าประสงค์ของรายวิชาที่ต้องการสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (องค์ความรู้ เชิงพฤติกรรม
การนำไปใช้) และแนวทางในการประเมินตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
4) แนวทางการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม
5) รูปแบบของการอบรมเป็นอย่างไร มุ่ง เน้นด้านใด การพัฒนาทักษะ การสร้างทัศนคติ การให้
ความรู้
6) ปัญหาอุปสรรคที่พบในการจัดอบรม (ปัจจัยนำเข้า: วิทยากร งบประมาณ ผู้เข้าร่วมอบรม
เวลาสถานที่ KPI กระบวนการ: รูปแบบ เนื้อหา การประสานงาน)
7) ในภาพรวมท่านประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างไร
8) ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงบวกที่เกิดจากการอบรมเป็นอย่างไร
9) ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในภาคปฏิบัติ
ได้
10) หากมีการนำเอารายวิชาทั้ง 10 รายวิชา เข้ามาในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสร้ าง
ผู้ประกอบการ ท่านเห็นควรให้เพิ่มเติมรายวิชาใดหรือตัดรายวิชาใดออก
10.11) วิชาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship & Innovation)
10.12) การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
10.13) การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ (Service Design for Business)
10.14) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (New Product Design & Development)
10.15) การตลาดผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Marketing)
10.16) การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)
10.17) กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Strategy)
10.18) ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship)
10.19) ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (Corporate Entrepreneurship)
10.20) Innovative Design & 24hr. of Innovation
11) ข้อเสนอแนะสำหรับจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรองรับการศึกษาด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ
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ภาคผนวก ค สรุปผลการประชุมกลุ่มตัวแทนผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการพัฒนา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ
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ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ตัวแทนผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมในวิชาดังนี้
ลำดับ
ชื่อรายวิชา
จำนวน (ราย)
1. ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
11
2. การคิดเชิงออกแบบ
7
3. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
8
4. ผู้ประกอบการทางสังคม
6
5. การเงินสำหรับผู้ประกอบการ
3
6. การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ
5
7. การตลาดผู้ประกอบการ
1
8. กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
2
9. ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ
10. Innovative Design & 24hr. of Innovation
6
2. ความเกี่ยวข้องของท่านในการเรียนการสอน/ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ/การพัฒนาด้านความ
เป็นผู้ประกอบการ
ความเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน/ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ/การ
จำนวน
พัฒนาด้านความเป็นผู้ประกอบการ
ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
3
เป็นอาจารย์สอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน/ หลักสูตรการเป็น
7
ผู้ประกอบการ/การพัฒนาด้านความเป็นผู้ประกอบการ ดังนี้
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
• การจัดการผลิตภัณฑ์,
• การจัดการนวัตรกรรม
• การประกอบการเชิงนวัตกรรม
• การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการตลาด
• การบริหารการก่อสร้าง และเทคนิค
• การตลาดสร้างสรรค์
• แผนธุรกิจเพื่อสังคม
เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี
2
เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท
3
ผู้เข้าร่วมมีบทบาทในด้านอื่นๆได้แก่
5
• คณะกรรรมการด้านกิจการนิสิต
• คณะทำงาน การจัดการพัฒนาศักยภาพนิสิต
• วิทยากร ที่ปรึกษาธุรกิจ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า
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ความเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน/ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ/การ
จำนวน
พัฒนาด้านความเป็นผู้ประกอบการ
• ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย
(ส่วนกลาง) เพิ่มเติมกิจกรรมนอกหลักสูตร
• เป็นผู้ประกอบการ
3. ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าร่วมการอบรมโดย
สนใจสมัครเอง
13
ราย
•
ต้นสังกัดส่งชื่อมา
5
ราย
•
4. ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ทราบวัตถุประสงค์ของการอบรม
5. ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมอบรมในการเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการมีดังนี้
• เพื่อหาเครื่องมือในการเรียนการสอน และเพิ่มเติมความรู้
• ได้เรียนรู้หลักการ เทคนิค เครื่องมือในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
• ต้องการมีความรู้ความเข้าใจในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมากขึ้น เนื่องจากตนเองมีความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ขาดความรู้ในส่วนการบริหารจัดการ การตลาด และ
ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ จึงต้องการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจด้านต่างๆ เพื่อ
นำมาใช้การออกแบบรายวิชา และหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรทางด้านนวัตกรรม ซึ่งมีการนำ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างเป็นสินค้าหรือบริการที่มีความเป็นไปได้ทาง
ธุรกิจ
• องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการนำไปใช้ได้จริง
• ความรู้ ทักษะในการพัฒนาการคิดเชิงออกแบบ
• ได้กรณีศึกษาที่ up to date
• ได้สร้างเครือข่ายคณาจารย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
• เพื่อศึกษารูปแบบการให้องค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา
• สามารถนำความรู้ไปแนะนำอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเฉพาะ ให้สามารถสอดแทรกองค์
ความรู้เรื่องผู้ประกอบการในรายวิชาเฉพาะได้
• สามารถแนะนำนักศึกษาที่สนใจเป็นผู้ประกอบการได้อย่างถูกวิธี
• ได้พัฒนาตัวเอง ในด้านความรู้ทักษะต่าง ๆ จากหลักสูตรที่อบรม เป็นการเรียนรู้
• วิชาการสอนที่สามารถสร้างทักษะ สร้างแรงบันดาลใจ
• มีโครงสร้าง ลำดับในการสอนในหลักสูตร
• ได้ขยายกรอบแนวคิดด้าน Entrepreneur อย่างชัดเจน
• ต้องการให้ผู้เข้าอบรมสามารถ set couse work ให้ตรงกับความต้องการเพื่อจุดประสงค์
ของการอบรม
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• สามารถมีความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการณ์ และสามารถถ่ายทอดแนะนำได้ แต่ด้วย
ความเป็นอาจารย์ไม่มีประสบการณ์และความรู้ครบในขั้นตอนทุกกระบวนการ จึงไม่
สามารถนำไปถ่ายถอดได้อย่างจริงจัง
• นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการได้
ส่วนที่ 2: ความเห็นต่อการจัดกิจกรรมโครงการ
18. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการจัดอบรม
ระดับประโยชน์
จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

1

2

3

4

5
2

6
1

7
2

8
5

9
2

10
2

18.1. สิ่งที่ท่านได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการอบรมคือ
- ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ หลักการ เครื่องมือ และแนวคิดของแต่ละรายวิชา
- ทักษะในกระบวนการ Exploration เพื่อทำความเข้าใจปัญหาและความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง พัฒนาโจทย์ ปัญหา
- การสร้างเครือข่ายการสื่อสาร ให้คำแนะนำรายวิชากับอาจารย์ด้วยกัน เกิดความ
ต่อเนื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้
- ได้ update องค์ความรู้ใหม่ด้านความเป็นผู้ประกอบการ
- ได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของการสร้างนวัตกรรม เรียนรู้การใช้เครื่องมือรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้ได้ความเป็นธุรกิจนวัตกรรม
- ได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการรวมถึงเครื่องมือที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอน
รวมทั้งการเงิน ให้กับนักศึกษา และได้เครือข่ายความร่วมมือ
- เทคนิควิธีการ ประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ และต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ
- รูปแบบการสอนที่มีความจำเพาะให้นักศึกษาต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ
- ลำดับการสอนหรือการเรียนรู้ ขยายความและสร้าง mindset อย่างครบวงจรด้าน
ผู้ประกอบการ
- ได้แนวคิดและมุมมากขึ้น
- Connections กับอาจารย์หลากหลายมหาวิทยาลัย
18.2. สิ่งที่ท่านไม่ชอบที่สุดในการอบรมคือ
- ไม่เห็นความเชื่อมโยงของหลักสูตรหลักและย่อย
- อยากให้ผู้จัดงานออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
- การทำ workshop หลายๆ ครั้ง ยังไม่ได้อิงจากข้อมูล และสถานการณ์จริง เช่น การ
ทำ design thinking หรือการออกแบบ solution ต่าง ๆ ยังไม่มีการหาข้อมูลจาก
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เป้าหมายผู้ที่จะเป็นผู้ใช้งานจริง แต่เป็นการคิดจากความรู้สึกและเข้าใจของตนเอง ทำ
ให้หลายครั้งผู้เข้าอบรมเอา design thinking ไปใช้งานแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
- มีเฉพาะกรณีที่ผู้เข้าอบรมในกลุ่มบางคนไม่สามารถอยู่ร่วมในกระบวนการทำงานได้
ตลอด
- ความเครียดที่เกิดจากการอบรม
- เนื้อหาอัดแน่นในเวลาที่จำกัดมาก
- บางเรื่องใหม่มาก ควรจะมีการปรับพื้นฐานก่อน หรือส่งเอกสารให้ศึกษาก่อนอบรม
- ไม่มีพื้นฐาน
- ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานไม่เท่ากัน level ของเนื้อหาก็พื้นฐานเกินไปไม่ได้ทำให้เข้าใจลึกซึ้ง
พอที่จะมาสอนเด็กได้ เหมือนได้แค่จำมาบอกต่อ
- ให้เวลาค่อนข้างน้อย
- ควรเพิ่มเติมในเรื่องการมี Project จริงในการทำให้เกิดประสบการณ์
19. ในการจัดอบรมครั้งต่อไปควรมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนในประเด็นใดบ้าง
- ควรมิกซ์เนื้อหาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น และลง
ลึกเนื้อหามากขึ้น
- การออกแบบเนื้อหา ระยะเวลาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายของคอร์ส
- บางครั้งการอบรมทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหัวข้อนั้นๆ แต่ยังไม่สามารถเป็นผู้ถ่ายทอด
ต่อให้นิสิตได้ จึงคิดว่าจะเป็นการดี หากมีการติดตามอาจารย์ผู้เข้าอบรม เพื่อให้การ
สนับสนุนและความช่วยเหลืออาจารย์ในด้านการสอน การถ่ายทดความรู้ต่อไป
- การปรับ mindset ของอาจารย์ผู้เข้าอบรม เพราะบางคนมาอบรมโดยยังไม่เข้าใจว่าตนเอง
มาเพื่ออะไร ยังขาดความเข้าใจเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการ
- ควรสร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
หลายๆ รายวิชา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ ทักษะการประกอบการมากขึ้น
- เอกสารการอบรม ควรจัดล่วงหน้าให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมอ่านก่อนอบรม
- สถานที่จัดอบรมควรอยู่ “ใจกลางเมือง”
- ปรับปรุงรายละเอียดของเนื้อหา รวมถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับว่าจบหลักสูตรแล้วจะได้อะไร
- การลง work shop และมีทีมพี่เลี้ยงในทุกขั้นตอน
- ตารางการอบรมล่วงหน้าที่ชัดเจนเพื่อการจัดการเรื่องเวลา
- ควรจัด level ของผู้เข้าอบรมและจัดหลักสูตรให้เข้มข้นตาม level มีการให้ทำ project จริง
ระยะยาว และสามารถนำไปใช้ up profile ของอาจารย์ได้
- ควรมีการจัด work shop ที่นำความรู้ที่ได้ทุกวิชามา integrate กันได้
20. ความต้องการที่ท่านยังไม่ได้รับการตอบสนองจากการอบรมคือ
- กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปศึกษาต่อและประยุกต์ใช้ได้กับการเรียนการสอน
(ในบางคอร์ส)
- เครือข่ายพันธมิตรในการสร้างองค์ความรู้ความเป็นผู้ประกอบการ
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-

-

ต้องการเข้าอบรมทุกรายวิชาหากมีโอกาส
เป็นการอบรมเป็นครั้งๆ ที่จบไปไม่มีการต่อเนื่อง หรือกิจกรรมที่ต่อยอด เช่น จากการลง
พื้นที่ชุมชนมีทรัพยากรที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้ แต่อาจารย์ไม่ทราบว่าจะทำ
อย่างไรต่อ ควรมีจุดกลางต่อยอดในด้านการทำธุรกิจ
การทำ network ของผู้เข้าอบรม
ประสบการณ์ ความรู้ที่มากพอที่จะสามารถแนะนำเบื้องต้นให้นักศึกษาได้
เอกสารประกอบการสอน ซึ่งสามารถรวมรวมย้อนหลัง
Content ที่ advance กิจกรรมที่ทำให้ได้เรียนรู้จากการกระทำ
การทำ network ของผู้เข้าอบรม

21. ในระหว่างการอบรม ปัจจัยเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการอบรมและการเรียนรู้ของท่านหรือไม่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของท่าน
เนื้อหา :การออกแบบเนื้อหา
ภาษาอังกฤษ
วิทยากร
สื่อการสอน
อุปกรณ์
สถานที่
พื้นฐานความรู้เดิมของท่าน
อื่น ๆ: เครื่องมือในการพิสูจน์

เป็น(√)
4
1
2
1
4
1

ท่านมีข้อเสนอแนะในปรับปรุงอุปสรรคข้างต้นเพื่อให้กระบวนการอบรมมีประสิทธิผลขึ้น ดังนี้ :
- การใส่เครื่องมือพิสูจน์แนวคิด การทดลองตลาด การพูดคุยกับผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้า
(พาณิฃย์)
- การคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อสร้าง engagement ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน
- ผู้จัดอบรม อาจมีการให้คำแนะนำแก่ ผู้อบรมว่า จะศึกษาเพิ่มเติม ปรับความรู้พื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับการอบรมในหัวข้อนั้นๆ จากที่ใด แหล่งใดได้บ้าง
- จัดให้ดาวน์โหลดด้วยตนเอง โดยการสแกนจากคิวอาร์โค้ด
- หา Couse อบรมเพิ่มเติมเป็นระยะๆ เพื่อความต่อเนื่องและสร้าง network
- พื้นฐานต่างกัน เป็นอุปสรรค class ใหญ่เกินไป ควรทำเป็น class เล็กไม่เกิน 15 คน กลุ่ม
ละไม่เกิน 5 คน ทำให้กิจกรรมต้องตอบทุกคน ต้องทำกิจกรรมไม่ใช่แค่ฟัง หรือนั่งเฉยๆ
22. ท่านต้องการให้จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนในการสร้างด้านความเป็นผู้ประกอบการ
(Train the trainer) ต่อไปหรือไม่
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15 ต้องการ

ไม่ต้องการ

23. ข้อเสนอแนะในการเพิ่มศักยภาพของท่านด้านความเป็นผู้ประกอบการ และ/หรือทักษะการพี่
เลี้ยง และทักษะการให้คำปรึกษาและการพัฒนาผู้ประกอบการ
- การสร้างกิจกรรม โครงการ ที่สนับสนุนให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมได้โอกาสได้นำทักษะ ความรู้ที่
ได้มาทดลองใช้จริง
- การสร้างพื้นที่ในการพบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยกับผู้ประกอบการ startup ต้นน้ำ
- ปัญหาหลักของอาจารย์ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ประสบการณ์ในเชิงธุรกิจ ทำ
ให้เป็นอุปสรรคหลักในการเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้ประกอบการ หากมีการเพิ่ม
โอกาสได้ อาจารย์ได้มีประสบการณ์เชิงธุรกิจมากขึ้น อาจารย์เหล่านี้มีความสามารถเป็นพี่
เลี้ยง ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้ประกอบการได้จริง
- สร้าง entrepreneurship mindset ให้อาจารย์ก่อน ให้อาจารย์เลิกคิดและทำงานแบบที่
เป็นแต่ worker ให้แก่บริษัทเอกชน
- ความรู้ด้านการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
- ความรู้ด้านการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
- ควรมีแหล่งข้อมูล (web) ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้
- ฝึกทำ project จริง มีเงินทุนตั้งต้นให้ collaborate กับกระทรวงอุดมศึกษาจริงๆ มีตลาดให้
ทดลองจริงๆ
- ควรจัดหลักสูตรโดยนำเอกชนมืออาชีพมาช่วย เพื่ออาศัยประสบการณ์จริงและความ
เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มาทำให้การสร้างผู้ประกอบการมีช่องทางไปมากขึ้น
- มีประสบการณ์ และมีพี่เลี้ยง
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24. โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรในวิชาที่ท่านได้เข้าร่วมอบรม โดย1.ทำเครื่องหมาย √ หากหลักสูตรที่ท่านได้เข้าร่วมอบรมมีเนื้อหาในประเด็นเหล่านี้ 2. ควรมุ่งเน้นในด้านใด (%)
1.เนื้อหาในหลักสูตรที่ท่านอบรมมี
1.การให้องค์ความรู้ 2.การสร้างทักษะการสอน 3.การใช้กรณีศึกษา
4.รูปแบบการสอน 5.ทัศนคติในทางบวกต่อการ 6.การสร้างทักษะและ
(Knowledge)
(Teaching Skill)
การสร้างตัวอย่าง (Teaching & Learning เป็นผู้ประกอบการ
ประสบการณ์ในการเป็น
(Case Study)
Pattern )
(Entrepreneurial
ผู้ประกอบการ
Attitude)
(Entrepreneurial skill)
ชื่อหลักสูตร
มี √) สัดส่วน(%) มี (√) สัดส่วน(%)
มี (√) สัดส่วน(%) มี (√) สัดส่วน(%) มี (√) สัดส่วน(%)
มี (√)
สัดส่วน(%)
1) วิชาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
8 20
5
30
5
30
8 20
5
20
5
20
2) การคิดเชิงออกแบบ
8 67.5
5
22.5
5
15
9 15
1
50
6
40
3) การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ
4 15
2
45
2
15
2 20
2
50
2
40
4) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5 40
3
17
3
17
5 27
2
50
2
40
5) การตลาดผู้ประกอบการ
1 50
1
40
6) การเงินสำหรับผูป้ ระกอบการ
2 65
2
12.5
2
15
2
35
1 50
1
40
7) กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
1
20
1
10
1
30
1
20
2 50
2
40
8) ผู้ประกอบการทางสังคม
2
10
2
10
2
30
2
10
2 50
2
40
9) ความเป็นผูป้ ระกอบการขององค์การ
1 50
1
40
10) Innovative Design &24hr.of Innovation 4 20
4 20
2
20
2
40
1 50
1
40

•
•
•
•
•
•

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านกระบวนการจัดอบรม/เนื้อหา/ วิทยากร/ กิจกรรม/อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้องค์ความรู้ : ควรเป็นความรู้ที่ใหม่ จากประสบการณ์ของวิทยากร, ทฤษฎีหาที่อื่นได้ ควรให้เค้าเรียนก่อนที่จะมาอบรม เพื่อปรับพื้นฐานให้เท่ากันก่อน
การสร้างทักษะการสอน อาจารย์แต่ละคนมีทักษะการสอนอยู่แล้ว เพียงแต่จะต้องทำให้อาจารย์ตระหนักที่จะให้ความสำคัญกับรายวิชา
การใช้กรณีศึกษา/การสร้างตัวอย่าง: เพิ่มกรณีศึกษา เพื่อเป็นตัวอย่างที่ทำให้เข้าใจเป็นรูปธรรมมากขึ้น, ยกตัวอย่างที่ต่างประเทศ และตัวอย่างของประเทศไทย
รูปแบบการสอน: รูปแบบการสอบสำหรับ “การเงินสำหรับผู้ประกอบการ” อาจต้องจัดแยกกลุ่ม,
การสร้างทัศนคติในทางบวกกับการเป็นผู้ประกอบการ: ต้องทำให้อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมีความตระหนักด้านนี้ก่อน จึงจะสามารถสอนให้กับนักศึกษาได้
การสร้างทักษะและประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการ ; ต้องทำ project long term ส่งจริงจังถึงจะได้ทักษะจริง
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เท่าเดิม
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นมาก

ไม่แน่ใจ

1. องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การเป็นผู้ประกอบการ เช่น
value creation ,idea generation, resource& risk
management, entrepreneurial self-insight
2. ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การตลาด การ
แสวงหาโอกาส แผนธุรกิจ แผนการเงิน การพัฒนากล
ยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพยากร เป็นต้น
3. การรับรู้ถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ
4. ทัศนคติเชิงบวกต่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ
5. ทักษะในการพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็น
ผู้ประกอบการ
6. ทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับธุรกิจ

คะแนน1-10

ส่วนที่ 3 : ประโยชน์และการนำไปใช้ในการเรียนการสอน
25. กรุณาประเมินตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรมในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ก่อน
หลังการอบรม
อบรม
การประเมินตนเองของผู้เข้าร่วมการอบรม

5.11

3

6

4

0

5.11

2

8

3

0

5.55

2

6

5

0

6.55

2

7

4

0

4.44

2

9

2

0

4.38

3

8

2

0

26. หลังจากการอบรมแล้วท่านได้มีการนำเอาความรู้ / เอกสาร/ วิธีการจากการอบรมไปใช้
ประโยชน์อย่างไร
สิ่งที่นำไปใช้

ไม่ได้
มีการนำไปใช้ใน
นำไปใช้ การเรียน การเป็นพี่ การให้
อื่นๆ
การสอน เลี้ยงธุรกิจ คำปรึกษา
1. เอกสารคำสอน
5
5
1
4
0
2. กรณีศึกษา
3
4
4
5
0
3. วิธีการสอน
2
8
1
5
0
4. องค์ความรู้
2
9
4
6
0
27. อุปสรรคที่ท่านพบในการนำเอา ความรู้ / เอกสาร/ วิธีการจากการอบรมไปใช้ในการเรียนการ
สอน คือ
- เนื้อหาสะท้อนเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่วัดได้ยากหรือปรับให้สอดคล้องกับรายวิชาได้
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- ในมหาวิทยาลัยยังไม่มีความตระหนักเรื่องการแทรกความเป็นผู้ประกอบการในแต่ละ
หลักสูตร อาจารย์มุ่งสอนเนื้อหาเฉพาะเท่านั้น ยังไม่สอนถึงการเอาเนื้อหานั้นไปประกอบ
อาชีพ หรือเอาความรู้มาส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการได้
28. หาก สอวช ต้องการให้ท่านนำความรู้ /เอกสาร หรือวิธีการที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการเรียนการสอน
หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ สอวช ต้องมีดำเนินการเพิ่มเติมหรือสนับสนุนท่านอย่างไรบ้าง
- พัฒนาเป็นเอกสาร/สื่ออ้างอิง ประกอบการสอน พัฒนาเป็นหนังสือ
- การประชาสัมพันธ์ เอกสารสารการสอนบนเว็บไซต์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
- ควรมีระบบตรวจติดตาม และให้คำปรึกษา สนับสนุนอาจารย์ในการสอน
- ควรมีคู่มือการจัดการเรียนการสอน Toolkit
- Case study
- เผยแพร่ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
- มีผู้ช่วยตอบคำถาม เมื่อนำไปใช้แล้วเกิดข้อสงสัย
- ช่องทางการเข้าถึงหลักสูตร เทคนิควิธีการสอน เนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้หลากหลาย
ช่องทาง
- เนื้อหาต้อง advance กว่านี้ ลงลึก แต่ที่อบรมหาได้จาก YouTube และไม่ค่อย up to date
29. ในความเห็นของท่าน สอวช ควรจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ ในรายวิชาเหล่านี้ ต่อไป หรือไม่
รายวิชา
ควร ไม่ควร ไม่แน่ใจ
1. ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship &
Innovation)
11
1
2. การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
13
1
3. การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ (Service Design for
Business)
9
1
1
4. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (New Product Design &
Development)
10
1
2
5. การตลาดผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Marketing)
11
1
6. การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)
12
1
7. กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property
Strategy)
11
8. ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship)
11
1
1
9. ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (Corporate
Entrepreneurship)
10
1
10. Innovative Design & 24hr. of Innovation
8
1
4
30. รายวิชาหรือกิจกรรมที่ควรเพิ่มเติมในการอบรมครั้งหน้าคือ
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-

ความเข้าใจด้าน การเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
การสร้างแรงบันดาลใจจากการนำเสนอเทคโนโลยีในรูปแบบประเภทต่างๆ
การขยาย scale จาก lab ไปสู่ production
การพัฒนาธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน
การใช้สื่อสำหรับการประกอบการ
การนำองค์ความรู้เฉพาะ เช่น ชีวการแพทย์ เคมี ไปสนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการ
อย่างไร
- ขาดการทำกิจกรรม
- ควรอบรมผู้บริหาร
ส่วนที่ 4: บริบทภายนอกที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial
University)
31. ในความคิดเห็นของท่าน มหาวิทยาลัยของท่านในปัจจุบันนี้มีบริบทภายนอกที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาด้านความเป็นผู้ประกอบการในการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
มากน้อยเพียงใด
ระดับ
จำนวนผู้ตอบ

1

2

3
2

4

5
1

6
1

7
4

8

9
2

10
2

32. ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการของท่านคือ
- โครงสร้างของมหาวิทยาลัยที่ไม่เอื้อต่อการ spin-off
- กฎ ระเบียบจากส่วนกลางที่ยัง rigid
- ไม่มี threat ที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแลงไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
- วัฒนธรรมการทำงานเป็นแบบต่างคนต่างทำ ต่างมุมมอง
- Mindset ของอาจารย์ที่อาจจะยังไม่สนใจหรือยังไม่เข้าใจด้านการเป็นผู้ประกอบการ
- การ claim ผลงานจากงานที่เกี่ยวข้อง
- เงินทุน สถานที่ในการศึกษาและพัฒนาตลาด
- ข้อจำกัดโครงสร้างด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
- การวางนโยบายการให้ทุน งบประมาณ มุ่งเป็นไปการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ
เพื่อปรับปรุงมหาวิทยาลัย (ยังโฟกัสกับการเป็น ม.วิจัยมากกว่า)
- ภาระงานตามเกณฑ์กำหนดของมหาวิทยาลัย
- ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก (การสนับสนุน)
- มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจน้อย ไม่มีมุมมองจากประสบการณ์จริง
- อาจารย์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์แต่สายวิชาการ ต้องทำวิจัย ปรับวิทยฐานะ ทำให้มีเวลาว่าง
ในการทำธุรกิจน้อย ได้รับการปลูกฝังค่านิยม ไม่กล้าเสี่ยง จึงไม่มีความเป็นผู้ประกอบการใน
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แบบที่มากพอที่จะสอนนักศึกษา หากสามารถนำผลงานทาง commercial มาเพิ่ม
วิทยะฐานะได้อาจจะดีขึ้น
- ขาดเงินทุน
- ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยไม่เปิดโอกาสให้ทำธุรกิจ ดังนั้นการสอนนักศึกษาจึงไม่
เกิดผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากอาจารย์ไม่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการ
- ขาดการสนับสนุน ที่ปรึกษา ที่จะสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริง
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33. มหาวิทยาลัยของท่านมีการเปิดสอนในรายวิชาเหล่านี้ หรือไม่ (หากท่านสามารถระบุได้ว่าเป็น
วิชาพื้นฐาน กรุณาใส่ G / วิชา เลือกใส่ E ลงในช่อง มี)
รายวิชา
ไม่มี
มี
ไม่แน่ใจ
1. ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
(Entrepreneurship & Innovation)
1
8+G+2E
1
2. การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
2
7+4E
3. การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ (Service Design
for Business)
4
1+E
6
4. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (New Product
Design & Development)
2
2+G+2E
1
5. การตลาดผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Marketing)
2
6+G+2E
4
6. การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial
Finance)
2
7+G+E
3
7. กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual
Property Strategy)
5
2+E
4
8. ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship)
4
3+2E
6
9. ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (Corporate
Entrepreneurship)
3
2+E
6
10. Innovative Design & 24hr. of Innovation
4
2+G+E
4
34. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การประกอบการ (Entrepreneurial University)
- ลดภาระด้านเอกสาร และเพิ่มช่องทางการประสานงาน และการดำเนินการระหว่าง คณะ
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภาครัฐ
- การปรับปรุงรายวิชาบางวิชา เช่น การเงินสำหรับผู้ประกอบการ
- Trainer เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเรียนการสอนของหลักสูตร ควรมีนโยบาย กลไก
ส่งเสริมการพัฒนา Trainer สำหรับหลักสูตรผู้ประกอบการอย่างเป็นภาพจริงจัง
- การสร้าง entrepreneurial ecosystem ที่ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนด้านนี้โดยมี
ลักษณะที่ครบวงจร
- ชี้ให้เห็นว่าวิชาที่เป็นศาสตร์เฉพาะสามารถเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการได้อย่างไร
- สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยแสดงบทบาท การพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดเด่น เช่น รูปแบบการ
ประกอบการ
- ตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ควรมีการอบรมให้อาจารย์ที่เป็น gen y และ gen z
- เปลี่ยน KPI ของ Ubi ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเด็ก แต่มีการอบรมให้ผู้ประกอบการ แต่ไม่มีการอบรมให้
เด็ก
- การโค้ชอาจารย์และเด็ก ผู้จัดไม่เข้าใจ learning outcome
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- ในแต่ละรายวิชา กระจายกันอยู่คณะต่างๆ ไม่มีการรวมหรือแชร์องค์ความรู้หรือตั้งเป็น
ศูนย์กลาง
- ให้ทุกมหาวิทยาลัยมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับผู้ประกอบการจริงโดยมีพี่เลี้ยงดูตัวอย่างจาก
founder apprentice program ของ national innovation agency และให้อาจารย์มีส่วน
ร่วมด้วย
- สร้างเกณฑ์หรือระบบของอาจารย์หรือองค์กรด้าน entrepreneurial university เพื่อให้การ
ทำงานของผู้ปฏิบัติงานง่ายขึ้น ในระดับมหาวิทยาลัยควรมีการ set ระบบหรือจัดการเรียนการ
สอนโดยมีตัวชี้วัดที่ช่วยผลักดันให้เกิดผลลัพธ์
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ภาคผนวก ง รายชื่อผู้ที่ส่งแบบสอบถาม
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ภาคผนวก จ เอกสารการนำเสนอ
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