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บทน�า

	 ระบบการศึกษาถือว่าเป็นเครื่องมือส�าคัญอย่างหนึ่งที่จะส่งผลต่อการสร้าง	 “นวัตกรรมสังคม”	 หรือแนวความคิดใหม่ในเชิง
สร้างสรรค์	 เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ส�าหรับการพัฒนาองค์กร	ภาคสังคมและประเทศได้อย่างยั่งยืน	อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการภายใต้กรอบการค้าเสรีที่ก�าลังมีบทบาทส�าคัญในปัจจุบัน	 ซึ่งภาคการบริการทางการศึกษาจัดว่าเป็น
อีกหนึ่งในภาคบริการที่มีการเปิดเสรีภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าเสรีแห่งอาเซียน	(AFTA)	 ซึ่งประเทศไทยและสถาบันการศึกษาของไทย
ต่างต้องหันมาให้ความส�าคัญกับการเร่งพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของไทย	ที่จะท�าให้ประเทศไทย	ผู้ประกอบการไทยและ
แรงงานไทยก้าวเข้าสู่ระบบ	Knowledge-Based	Economy	หรือระบบเศรษฐกิจที่อิงกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาใหม่ที่ไม่เน้นหนักทาง
ด้านการขายแรงงานเหมือนในอดีตที่ผ่านมาอีกต่อไป	

Abstract

	 Education	system	is	one	of	the	most	important	means	in	developing	“social	innovation”	or	creative	solutions/
developments,	which	can	be	adapted	and	applied	in	the	organization,	social,	and	national	level	for	sustainable	development.	
In	addition,	social	innovation	enables	organizations	to	compete	in	the	new	age’s	liberal	(free)	trading	scheme	today.	In	
this	circumstance,	education	service	is	one	of	the	issues	in	ASEAN	Free	Trade	Agreement	(AFTA).	Thai	education	service	
providers	must	tune	in	and	prioritize	the	importance	of	development	and	reformation	of	Thai	education	system.	The	goal	of	
the	development	in	education	system	is	to	enable	the	shift	from	Thailand’s	current	labor	intensive	economy	to	knowledge-
based	economy	which	focuses	on	new	and	innovative	improvements	and	solutions.	
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นวัตกรรมทางสังคมกับระบบการศึกษา

 “นวตักรรมทางสงัคม”	หมายถงึ	ทางเลอืกหรอืรปูแบบการ
แก้ไขปัญหาสงัคมรปูแบบใหม่ๆ	ทีม่ปีระสทิธภิาพ	ประสทิธผิล	และ
มคีวามยัง่ยนืมากขึน้	 โดยมุง่เน้นเพือ่ให้เกดิการสร้างมลูค่าส�าหรบั
สงัคมโดยรวมมากกว่าการมุง่เน้นผลประโยชน์ส่วนบคุคล	(Phills	Jr.,	
et	al.,	2008)i
	 Pot	and	Vaas	(2008)2	 ได้กล่าวว่า	 นวัตกรรมทาง
สังคมมีค�าจ�ากัดความที่กว้างกว่านวัตกรรมองค์กร	 ซึ่งนวัตกรรม
ทางสังคมจะรวมถึงการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง	 โดยมุ่ง
เน้นทางด้านความยืดหยุ่น	 การมีรูปแบบการท�างานที่ชาญฉลาด	
การพฒันาทกัษะและความสามารถ	การสร้างเครอืข่าย	โดยรวมถงึ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการบริหารทรัพยากร
มนุษย์มาเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนสังคม
 Kay	 (2006)iii	 ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ	 “นวัตกรรม
ทางสังคม”	 ไว้ว่า	 “นวัตกรรมทางสังคมนั้นมีความแตกต่างกับ
นวัตกรรมเพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชย	์ ซึ่งนวัตกรรมทางสังคมจะ
มุ่งเน้นและให้ความส�าคัญกับการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่เพื่อ
ประโยชน์ของสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเป็นหลัก”	

	 ทั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า	 “นวัตกรรมทางสังคม”	คือ	สิ่ง
ใหม่ๆ	และ/หรอืการปรบัปรงุพฒันาของเดมิทีม่าจากกระบวนการ
ทางความคิดของคนในสังคม	 ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสและ
ทางเลือกที่สามารถน�าไปประยุกต์และลงมือปฏิบัติได้จริง	 เพื่อ
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ที่คนในสังคมก�าลังเผชิญอยู่
และส่งผลท�าให้สงัคมโดยภาพรวมดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง	โดยมลีกัษณะ
ของกิจกรรมที่จัดว่าเป็น	“นวัตกรรมทางสังคม”	ดังต่อไปนี้

1. การเปิดพื้นที่ให้คนในสังคมได้แสดงออกทางความคิด	
ทางสติปัญญา	 และน�าเสนอมุมมองที่สร้างสรรค์และ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางสังคมและประเทศได้
อย่างครอบคลุม

2. สร้างบรรยากาศแห่งการร่วมมือ	 และการร่วมคิดร่วม
สร้างของคนในชุมชนและสังคม

3. สร้างจิตส�านึกที่ดีต่อสาธารณะ	 โดยให้ความส�าคัญกับ
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือของ
กลุ่ม

4. เกดิพฒันาการทางความคดิทีส่ร้างสรรค์อย่างยัง่ยนืและ
ต่อเนื่อง	

	 ทั้งนี้การจะปฏิรูปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบการ
ศกึษาทีจ่ะน�ามาซึง่ความการสร้างนวตักรรมทางสงัคมทีส่ร้างสรรค์	
เพือ่ประโยชน์แก่ประชาชนในสงัคมไทยได้นัน้จ�าเป็นต้องใช้เวลาใน
การเปลีย่นแปลง	และผลส�าเรจ็จะขึน้อยูก่บัจติส�านกึและความร่วม
มือของสมาชิกในสังคมและประเทศนั้นๆ	เป็นหลัก	
	 ดังนั้น	“ระบบการศึกษาที่มุ่งสร้างนวัตกรรมสังคม”	ได้
เพิ่มความส�าคัญให้กับขีดความสามารถทางการแข่งขันในโลกยุค
ปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงภายใต้กรอบเสรีทางการค้า
มากยิ่งขึ้น	 โดยมีเหตุผลหลัก	5	 ประการที่เป็นตัวผลักดันให้เกิด
ความน่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการศึกษาไทย	 เพื่อให้เกิด
การพัฒนานวัตกรรมสังคม	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ความจ�าเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มผลผลิตทางด้านทักษะ
ฝีมอืแรงงาน	ดงัจะเหน็ได้ว่าผลผลติทีม่าจากแรงงานใน
แต่ละประเทศมคีวามแตกต่างกนั	ขึน้อยูก่บัแนวนโยบาย
ในการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ของแต่ละประเทศ	ซึง่บาง
ประเทศมุ่งเน้นแรงงานทางด้านทักษะวิชาชีพที่มีความ
ช�านาญและเชีย่วชาญเฉพาะด้าน	ขณะทีบ่างประเทศมุง่
เน้นการท�างานทีใ่ช้แรงงานเป็นหลกั	ซึง่ความส�าคญัของ
การพฒันาและใช้ประโยชน์จากทกัษะและความสามารถ
ของแรงงานที่มีศักยภาพจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
ระบบเศรษฐกิจในยุคการแข่งขันและเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานด้วย
ความมีคุณภาพก็จะน�ามาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณภาพ	 อีกทั้งยังจะสามารถสร้างให้เกิดผลผลิตและ
ระดับนวัตกรรมของประเทศในอัตราที่สูงขึ้นอีกด้วย

2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาระดับความสามารถของการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้และประโยชน์จากความทันสมัย 
ของเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 ซึ่งถ้าใน
แต่ละองค์กรหรือสถาบันการศึกษามีการวางระบบการ
จัดการและบริหารการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม	รวมถงึมกีารน�าเสนอรปูแบบการบรหิารความ
เปลี่ยนแปลง	 ก็จะช่วยให้บุคลากรและสังคมโดยรวม
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ยุคปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น

3. การให้ความส�าคัญทางด้านการบริหารจัดการองค์
ความรู้	 การให้ความส�าคัญกับการศึกษาและการสร้าง

i	Phills	Jr.,	J.	A.,	Deiglmeier,	K.	&	Miller,	D.	T.	(2008).	Rediscovering	Social	Innovation.	Stanford	Social	Innovation	Review.	Retrieved	August	14,	2010,		
	from	http://www.ssireview.org/articles/entry/rediscovering_social_innovation/
ii	Pot,	F.	&	Vaas,	F.	(2008).	Social	innovation,	the	new	challenge	for	Europe.	International	Journal	of	Productivity	&	Performance	Management,	
		57(6),	468-473.
iii	Kay,	A.	F.	(2006,	June	15).	What	is	a	Social	Innovation?	Message	posted	to	http://www.alanfkay.com/status/what_is_social_innovation.shtml
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ประสบการณ์	 การบริหารจัดการแรงงานและพนักงาน
ภายในองค์กร	 รวมถึงการผสมผสานและประยุกต์ใช้
ความรู้ใหม่	 จัดว่าเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อความ
ส�าเร็จของนวัตกรรมสังคม	(Rotterdam	School	of	
Management,	E.	U.,	2006)iv

4. การมุ่งเน้นการบริหารองค์กรแบบยืดหยุ่นและมีระดับ
ชั้นของการบริหารที่สอดคล้องกับการปรับตัวที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน	 การมีรูปแบบการท�างาน
ที่มีประสิทธิภาพด้วยการใช้ระบบการด�าเนินงานที่
อาศัยความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร	 การผลัก
ดันให้เกิดผู้น�าทางด้านนวัตกรรม	 รวมถึงมีวิธีและรูป
แบบการท�างานที่ชาญฉลาดด้วยการมุ ่งเน้นท�างาน
อย่างใกล้ชิดกับทั้งผู้ขายวัตถุดิบ	 พันธมิตรทางธุรกิจ
และลูกค้า	 สามารถท�าให้รูปแบบการด�าเนินงานและ
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ของพนักงานและบุคลากรของประเทศ	 อันจะน�ามาซึ่ง
การเพิ่มยอดขาย	 ก�าไรและประสิทธิภาพในเวทีการค้า
ระหว่างประเทศของผู้ประกอบการและยังจะเป็นการ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาผลผลิตของประเทศได้ในระยะ
ยาวต่อไป	(Erasmus	Competition	and	Innovation	
Monitor,	2009)v

ระบบการศึกษาไทยภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน 

	 การบรกิารทางการศกึษาจดัเป็นหนึง่ในรายการของการ
เปิดเสรีทางการค้าภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าเสรีแห่งภูมิภาค
อาเซียน	(ASEAN	Free	Trade	Agreement)	 และเป็นหนึ่งใน
นโยบายที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้มีการเปิดตลาดเสรีทางการ
ศึกษาอย่างแท้จริง	 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา
ของไทย	 ที่จะช่วยส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมทางสังคมได้ใน
ระยะยาว	 รวมถึงเพื่อเป็นแรงดึงดูดให้สถาบันการศึกษาจากต่าง
ประเทศเข้ามาลงทนุในประเทศไทยให้มากขึน้	โดยทีค่�าจ�ากดัความ
ของการศึกษาที่เปิดเสรี	คือ	การลด	ผ่อน	คลาย	และยกเลิกกฎ
ระเบียบและมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าในรูปแบบของการ

ให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศคู่สัญญา	 จนกระทั่งมีการให้
สทิธกิบัคนในประเทศของตน	ตลอดจนคนจากต่างประเทศในการ
เป็นผูใ้ห้บรกิารและเป็นผูร้บับรกิารทางการศกึษาได้อย่างเสรแีละมี
ความเท่าเทียมกัน	(กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,	2551)vi	ดัง
นั้น	 สถาบันการศึกษาทั้งของไทยและประเทศสมาชิกในภูมิภาค
อาเซียนย่อมจะได้รับผลกระทบจากระดับความรุนแรงของการ
แข่งขันจากสถาบันการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	

	 เมือ่พจิารณาถงึความสามารถทางการแข่งขนัในด้านการ
ศกึษาของประเทศไทยกบัประเทศในภมูภิาคเอเชยีในปี	2553	 นัน้	
พบว่าสถาบันการศึกษาของไทยมีศักยภาพในระดับต�่า	 เนื่องจาก
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยไม่ติดอยู่ใน	20	
อันดับแรกของสถาบันการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของเอเชียจาก
การจดัอนัดบัของ	QS	Asian	University	Rankings	Top	200	ในปี	
2010	(Symonds,	Q.	Q.,	2010)vii	 ทีม่เีกณฑ์ในการจดัอนัดบัโดย
พิจารณาจากจ�านวนผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นทางด้านงาน
วจิยั	บทความ	รวมถงึสดัส่วนของบคุลากรทางการศกึษาเทยีบกบั
จ�านวนนกัศกึษาและจ�านวนของบคุลากรในระดบันานาชาต	ิเป็นต้น	
โดยมรีายละเอยีดของสถาบนัการศกึษาทีต่ดิอนัดบัของเอเชยี	ดงัต่อ
ไปนี้

1. มหาวิทยาลัยมหิดล	 อันดับ	28	ของเอเชีย
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			 อันดับ	44	ของเอเชีย
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 อันดับ	79	ของเอเชีย
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 อันดับ	91	ของเอเชีย
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 อันดับ	101	ของเอเชีย
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 อันดับ	122	ของเอเชีย
7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		 อันดับ	126	ของเอเชีย

	 ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
จ�าเป็นในการปรับปรุงและปฏิรูประบบการศึกษาของไทย	 รวมถึง
จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารเตรยีมความพร้อมทางด้านการศกึษา
ซึ่งจัดว่าเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญในการสร้างนวัตกรรมสังคมของไทย	
และเพือ่สร้างให้เกดิศกัยภาพและขดีความสามารถทางการแข่งขนั
ของไทยในเวทีการค้าโลกต่อไป

iv	Rotterdam	School	of	Management,	Erasmus	University.	(2006).	Erasmus	Competition	&	Innovation	Monitor.	Message	posted	to	http://rsm.nl/
		portal/page/portal/home/news/detail?p_item_id=5103709
v	Erasmus	Competition	and	Innovation	Monitor.	(2009).	Companies	investing	in	social	innovation	are	able	to	weather	the	economic	storm	more	
	easily.	Message	posted	to	http;//erim.eur.nl/ERIM/News/2009/News_Details?p_item_id=5735991&p_pg_id=93
vi	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.	(2551).	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.	Retrieved	August	6,	2010,	from	http://www.thaifta.com/thaifta/Home/
		tabid/36/clt/Details/mid/582/ItedID/4374/Default.aspx
vii	Symonds,	Q.	Q.	(2010).	Asian	university	rankings	–	top	200.	Retrieved	July	30,	2010,	from	http://topuniversties.com/university-rankings/asian-
		university-rankings/overall
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ข้อตกลงของระบบการศึกษาเสรีตามกรอบ AFTA

 “การเปิดเสรีด้านการศึกษา”	ตามข้อตกลงของอาเซียน
จะแบ่งออกเป็น	4	 ประเด็นหลัก	(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร,	กระทรวงศึกษาธิการ,	2551)viii	คือ	

1. เปิดให้มกีารให้บรกิารการศกึษาเสรข้ีามประเทศโดยผ่าน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	หรือ	E-Learning	(Electronic	
Learning)	 โดยที่ประเทศในกลุ่มสมาชิกสามารถเรียน
รู้	แลกเปลี่ยน	หรือให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้

2. ประชาชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเดิน
ทางไปใช้บริการด้านการศึกษาในประเทศกลุ่มสมาชิก
ได้อย่างเท่าเทียมและเสรี	

3. ประเทศสมาชิกสามารถตั้งสถาบันการศึกษาหรือหน่วย
บรกิารด้านการศกึษาในประเทศอืน่ทีเ่ป็นสมาชกิอาเซยีน
ด้วยกันได้อย่างเสรี

4. บคุลากร	เช่น	คร	ูอาจารย์	ผูช้�านาญการและผูเ้ชีย่วชาญ
ทางวิชาการ	 สามารถปรับเปลี่ยนและโยกย้ายหรือถ่าย
โอนไปท�าการสอนยังหน่วยงานและสถาบันทางการ
ศึกษา	 รวมถึงให้บริการทางวิชาการอย่างเสรีได้ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ

	 สถาบันการศึกษาของไทยจะเริ่มเข้าสู่ยุคของความร่วม
มือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกในประชาคม
อาเซียนอย่างแท้จริง	 และจ�าเป็นจะต้องด�าเนินการตามข้อตกลง
ของประชาคมอาเซยีนทีจ่ะต้องเปิดเสรอีย่างเตม็รปูแบบในปี	2558	
ดังนั้น	 ประเทศไทยจะต้องมีการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อให้
สามารถก้าวเข้าสู่สังคมยุคใหม่อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก	และสามารถรองรบัการเป็นประชาคมอาเซยีนร่วมกนั	ซึง่
จะต้องพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษา	วัฒนธรรม	และวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน

รูปแบบการพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทยภายใต้กรอบ AFTA

	 ปัจจุบันนี้สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศต่างเตรียมพร้อมส�าหรับการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อ
ไปมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล	(วาสนา	 แสงสุข,	2553)ix	 ซึ่งมี
รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ	ดังต่อไปนี้

1. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาคมอาเซียน 
เกิดการพัฒนานวัตกรรมสังคมร่วมกัน	 ดังจะเห็นได้
จากการสร้างหลักสูตรอาเซียนศึกษาในหลายสถาบัน	 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีทัศนคติที่ดีในการ
อยูร่่วมกนั	เพือ่การขบัเคลือ่นการเป็นประชาคมอาเซยีน
ที่เข้มแข็งต่อไป

2. การให้ความส�าคัญกับการพัฒนาประชาชนยุคใหม่ที่
สามารถอยูร่่วมกนัในประชาคมอาเซยีนได้อย่างสนัต	ิใน
ขณะเดยีวกนัต้องมศีกัยภาพในการแข่งขนักบัประเทศใน
ประชาคมอาเซียนได้	

3. การจัดให้มีเวทีเพื่อการแสดงความคิดเห็น	 เรื่องการ 
เตรียมความพร้อมและยุทธศาสตร์ส�าหรับการพัฒนา 
ในการรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา	 โดยมุ่งเน้น
ทางด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน	 เพื่อส่งเสริมให้การ
แข่งขันทางการศึกษาเป็นไปตามกลไกทางการตลาด 
ของการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง

4. การให้ความส�าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา	 รวมถึงการก�าหนดแผนการด�าเนินเพื่อให้
เกิดการย้ายแรงงานอย่างเสรีภายหลังจากที่ส�าเร็จการ
ศึกษา	ซึ่งจะมีบทบาทส�าคัญเป็นอย่างมากในการปฏิรูป
ระบบการศึกษาของไทย	 อันเนื่องมาจากการศึกษาใน
ระดบัอดุมศกึษามคีวามส�าคญัอย่างยัง่ยนืต่อการพฒันา
ประเทศและมบีทบาทส�าคญัในการผลติบคุลากรชัน้ฝีมอื
แรงงานที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ	ทั้งนี้อุดมศึกษา
ยังมีหน้าที่ในการสร้างองค์ความรู้ที่จะน�าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมสังคม	 ที่จัดว่าเป็นส่วนส�าคัญต่อการพัฒนา
ทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม	

สรุป

 การเปิดตลาดเสรีทางการศึกษาเพื่อรองรับการรวมกลุ่ม
ประชาคมของอาเซียน	(AEC)	 อย่างเต็มรูปแบบที่ก�าลังจะมาถึง 
ในปี	2558	 นี้จะช่วยให้ระบบการศึกษาของไทยเกิดความหลาก
หลายและมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น	
ดังนั้น	 หน่วยงานและสถาบันการศึกษาของไทยควรสนับสนุน
ให้คนในสังคม	 องค์กร	 และชุมชนเกิดการพัฒนาทางความคิด	 
วิธีการ	และกระบวนการที่สร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆ	ที่สามารถ 
น�าความคิดไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงและขยายผลไปสู่ชุมชนและ
สังคมอย่างครอบคลุม	 ตลอดจนสามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าในทางเศรษฐกิจและธุรกิจของ
ประเทศต่อไป	

viii	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,	กระทรวงศึกษาธิการ.	(2551).		สกอ.	ให้	9	มหาวิทยาลัยใช้โปรแกรมสอน
		ภาษาอังกฤษปี	52.	สืบค้นเมื่อ	5	สิงหาคม	2553,	จาก	http://www.moe.go.th/webemisc/modules.php?name=News&file=print&sid=1275
ix	วาสนา	แสงสุข.	(กรกฎาคม,	2553).	วัดความพร้อมมหาวิทยาลัย	กรณีเปิดเสรีทางการศึกษา.	สืบค้นเมื่อ	16	สิงหาคม	
		2553,	จาก	news.swu.ac.th/newsclips/doc/20062554.doc


