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บทคัดย่อ
บทควำมวิชำกำรนี้เป็นกำรสะท้อนคิดจำกประสบกำรณ์ของกำรเดินทำงในสำธำรณรัฐ
สังคมนิ ย มเวีย ดนำม เพื่อร่ ว มจั ดและเสนอผลงำนในงำนประชุมสั มมนำทำงวิช ำกำรนำนำชำติที่
สถำบันกำรศึกษำในเวียดนำม ใช้กำรเขียนจำกประสบกำรณ์จริงในกำรปฏิบัติ กำรศึกษำเชิงพื้นที่ กำร
สังเกต และกำรสัมภำษณ์ ผลที่ได้เป็นกำรสะท้อนคิดจำกประสบกำรณ์ตรงจำกคณะผู้เข้ำร่วมงำนใน
ฐำนะนักวิชำกำร ที่สะท้อนลั กษณะของควำมมีวินัย ตรงต่อเวลำ และรักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดเวลำ ผ่ ำนกำรถำม ศึกษำ สั งเกต และกำรจดบันทึก ในพื้นที่จริง โดยลั กษณะดังกล่ำวมีทั้ ง
นักวิชำกำรชำวไทยผู้ร่วมคณะ และนักวิชำกำรจำกนำนำชำติ อำทิ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และชำว
เวียดนำม
คาสาคัญ: นักวิชำกำรมืออำชีพ, อำณำศึกษำบริเวณเวียดนำม, กำรสะท้อนคิด
Abstract
This academic article is a reflection from the experience of educational
traveling at the Socialist Republic of Vietnam as the co-organizer and to present at
international academic seminars in Vietnamese Higher Education Institutes. Action
writing from real experience, area studies, observation and interview were used for
data collection. Results indicated from reflection of direct experience of the
participants as academics that reflected the nature of discipline, punctuality and love
of continue learning through asking, studying, observing and taking notes in the real
field study with both Thai and international academics and faculty members such as
Singapore, Japan, Taiwan and Vietnamese.
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บทนา
กิจกรรมเชิงวิชำกำรระหว่ำงประเทศเริ่มต้นขึ้นในระหว่ำงวันที่ 6-9 ธันวำคม 2561 โดยใน
วันที่ 6 ธันวำคม 2561 พระรำชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร และรักษำกำรผู้อำนวยกำร
ศูนย์อำเชียนศึกษำ ได้มอบหมำยพระศรีธวัช เมธี รองผู้อำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ เป็นผู้แทน
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย และศูนย์อำเชียนศึกษำ เป็นหัวหน้ำคณะพร้อมผู้บริหำร
คณำจำรย์ร่วมงำนสัมมนำ นำเสนองำน และร่วมลงนำม MOU กับมหำวิทยำลัย Thu Dau Mot
University-Trường Đại Học Thủ Dầu Một และภำคีมหำวิทยำลัยอื่น ๆ MOU, MCU (Thailand)
& TDMU & USSH (Vietnam-เวียดนำม) & Hiroshima University (Japan) & National Chi Nan
University (Taiwan-ไต้หวัน) Nation Cheng Kung University (Taiwan-ไต้หวัน) & Nanyang
Technological University (Singapore-สิงคโปร์) เป็นต้น
ในกำรเดินทำงมีผู้เขียนหรือ ดร.ลำพอง กลมกูล ผู้อำนวยกำรส่วนวิจัย สำรสนเทศ และ
บริกำรวิชำกำร เป็นผู้ประสำนงำน และอำนวยควำมสะดวกแก่คณะ ที่เป็นหัวหน้ำคณะและเป็นผู้
ประสำนงำนหลัก เป็นผู้เข้ำร่วมประชุม และเป็นวิทยำกรรับเชิญ (Keynote Speaker) นอกจำกนี้
ผู้บริหำร จำกวิทยำเขตสุรินทร์ (พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร./ดร.ธนรัฐ สะอำดเอี่ยม) วิทยำเขต
อุบลรำชธำนี (พระใบฎี กำสุพจน์ ตปสีโล, ผศ.ดร/พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน, ผศ.ดร.)
วิทยำลัยสงฆ์นครลำปำง (พระมหำภำณุวัฒน์ แสนคำ, อำจำรย์นภัสสรส์ เหมำะประสิทธิ์ อำจำรย์
ศิลำวัฒน์ ชัยวงศ์) วิทยำลัยสงฆ์พุทธปัญญำศรีทวำรวดี วัดไร่ขิง จ.นครปฐม (พระปลัดสมชำย ปโยโค,
ดร.) คณะสังคมศำสตร์ (ผศ.พระคมสัน ฐิตเมธโส, พระปลัดระพิน พุทธิสำโร, ผศ.ดร., พระวีรศักดิ์
ปุกคำ, พระมหำนิมิตร ธีรปญโญ) คณะมนุษย์ศำสตร์ (Dr.Bunthita Thiratitsakul) มหำวิทยำลัยรำช
ภัฎสุรินทร์ (รศ.ดร.วำสนำ แก้วหล้ำ) โรงพยำบำลนำงรอง จ.บุรีรัมย์ (ดร.ปทมพร อภัยจิตต์) และช่ำง
กล้องฝีมือดีบัณฑิตหนุ่มด้ำนคอมพิวเตอร์จำกอินเดีย พระอำทิตย์ ศรีพำรัตน์ กัลยำณมิตรจำกวัด
ประยุรวงศำวำส ทั้งหมดจึงเป็นผู้ร่วมเดินทำงในคณะของเรำตลอดกำรเดินทำงในระยะเวลำของกำร
เข้ำร่วมประชุมสัมมนำและกำรศึกษำดูงำน ในกำรเข้ำร่วมสัมมนำนำนำชำติ และนำเสนอผลงำนใน
ระดับนำนำชำติ The 1st International Annual Conference Southeast Vietnam Outlook
2018 ที่ Thu Dau Mot University-Trường Đại Học Thủ Dầu Một (https://tdmu.edu.vn/)
ประเทศเวียดนำม
ในกำรเขียนครั้งนี้ สิ่งที่อยำกนำมำเล่ำคือควำมเป็นนักวิชำกำรมืออำชีพ หรือบุคลิกภำพ
แบบวิชำกำร โดยสืบเนื่องจำกได้ลงพื้นที่วิจัยเกี่ยวกับประเทศ CLMV เพื่อเก็บข้อมูลทำวิจัยในเรื่อง
“Trends of Educational Management for Unity and Peace in ASEAN
Community” โดยประเทศเวียดนำมเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่ม 10 ประเทศที่ต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูล
วิจัย และทำให้ต้องเดินทำงสู่ประเทศเวียดนำม ทำให้เป็นที่มำของกำรเดินทำงของคณะพวกเรำได้อีก
หลำยครั้ง อันเป็นกิจกรรมร่วมระหว่ำงมหำวิท ยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย และต่อเนื่องด้วย
งำนสัมมนำ ที่ผ่ำนมำ พร้ อมกับคณำจำรย์ นิสิต พร้อมผู้ ร่วมเดินทำงจำกมหำวิทยำลัยทั้งหมดดัง
ปรำกฏ ร่วมกันดังที่ยกมำ

Copyright@Research, Information and Academic Services Division, ASC, MCU
Published: 5th September 2019

3
ในฐานะนักวิจัยจุดเริ่มต้นของการสร้างสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
ในระหว่ำงเดือนกันยำยน 2560 คณะนักวิจัย “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
อาเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV” อันมีพระรำชวรเมธี,รศ.ดร. เป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย ได้งบประมำณ
ทุนมุ่งเป้ำประจำปีงบประมำณ 2560 จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) จึงทำให้ต้องลง
พื้นที่วิจัยคือประเทศเวียดนำม ผ่ำนกำรประสำนทำง E-mail จนได้ข้อสรุปพร้อมกำรเดินทำง โดย
ท่ำนแรกที่เรำนัดพบและขอสัมภำษณ์ Prof. Dr. Le Manh That ผู้บริหำรระดับสูงจำกมหำวิทยำลัย
Vietnam Buddhist University ทำให้พวกเรำคณะนักวิจัยขณะนั้นได้ข้อมูลมำเป็นส่วนหนึ่งของกำร
วิจัย พร้อมกับข้อมูลประสบกำรณ์เชิงพื้นที่ในเวียดนำม

ภาพที่ 1 เหตุกำรณ์เมื่อ 9 กันยำยน 2560 คณะนักวิจัยศูนย์อำเซียนศึกษำได้มีโอกำสสัมภำษณ์
Prof.Dr. Le Manh That จำก Vietnam Buddhist University เกี่ยวกับกำรเรียนรู้
วัฒนธรรมเวียดนำม (ที่มำ: คณะนักวิจัย)
จำกนั้นเหตุกำรณ์เนื่องต่อในกำรเดินทำงครั้งนั้น ได้ประสำนข้อมูลกับอำจำรย์ท่ำนหนึ่งที่
ประเทศไทยพร้ อมข้อมูล เกี่ยวกับศูนย์ไทยศึกษำในประเทศเวียดนำม ที่ครั้งหนึ่งมหำวิทยำลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ได้เคยมำเริ่มไว้และเห็นว่ำเจริญก้ำวหน้ำ คณะนักวิจัยจึงประสำนเข้ำพบ เพื่อเก็บ
ข้อมูลวิจัยด้วย จึงได้พบกับ Prof. Dr. Hoang Van Viet ซึ่งเป็นผู้บริหำรศูนย์ไทยศึกษำ ของ
มหำวิทยำลัยแห่งชำติโฮจิมินห์ ในพบครั้งนั้นเป็นกำรเยี่ยมชมศูนย์ไทยศึกษำ และสัมภำษณ์เกี่ยวกับ
งำนวิจัยในส่วนของกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม แต่จำกกำรพูดคุยในครั้งนั้นได้คุยกันในสำระอื่น คือ กำร
ตกลงร่ ว มกั น ในกำรท ำงำนสั มมนำ และทำงศู น ย์ อำเซีย นศึ กษำได้ ร่ ว มน ำพำนิ สิ ต เข่ ำรวมศึ ก ษำ
แลกเปลี่ ย นในงำนสั มมนำที่จ ะเป็ นภำคีร่ ว มจัดด้ ว ย ซึ่งในวันนั้น เป็นกำรคุยกันคร่ำว ๆ เกี่ยวกั บ
แนวทำงและควำมเป็นไปได้

Copyright@Research, Information and Academic Services Division, ASC, MCU
Published: 5th September 2019

4

ภาพที่ 2 เหตุกำรณ์เมื่อ 10 พฤศจิกำยน 2560 คณะนักวิจัยได้เข้ำพบและสัมภำษณ์ Prof.Dr.
Hoang Van Viet, Director of Thai Centre, ทีมงำนและบุคลำกรของศูนย์ไทยศึกษำ
ที่ University of Social Sciences and Humanities เกี่ยวกับกำรเรียนรู้วัฒนธรรม
เวียดนำม ทำควำมตกลงจัดบริกำรวิชำกำร งำนวิจัยและสัมมนำร่วมกัน (ภำพ: ผู้เขียน)
สัมมนาทางวิชาการและนิสิตอาเซียนย่างไปสู่การ MOU
จำกนั้นเมื่อกลับมำแล้วก็ได้ลงรำยละเอียดผ่ำนกำรสื่อสำรทำง Email จนกระทั่งได้ข้อสรุป
กำรจัดสัมมนำ ระหว่ำงวันที่ 4-5 กันยำยน 2561 ทำงศูนย์อำเซียนจึงได้เตรียมโครงกำร รำยงำน
ผู้บริหำร และกำหนดโครงกำร เพื่อสำนต่องำนร่วมกันระหว่ำงศูนย์ไทยศึกษำ ของ University of
Social Sciences and Humanities
ทำงศูนย์อำเซียนศึกษำจึงได้ดำเนินกำรดำเนินกิจกรรมร่วมใน 2 ส่วน โดยที่ในส่วนแรก
คือ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมจัดโครงกำรสัมมนำ ภำยใต้สำระเรื่อง “Vietnam and Thailand: Regional
Cultural Dialogue” มีกำรนำคณำจำรย์เข้ำร่วมเสนองำนใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 คือ
"Buddhist Economics for Sustainability Development in Thai Society" เรื่องที่ 2 คือ
“Theravada Buddhism: Gender’s Right and Ordination in Thai Society” และเรื่องที่ 3 คือ
“The Helping Amelioration in Theravada Buddhist Philosophy” และในส่วนที่สอง คือ กำร
จัดทำโครงกำรนิสิตอำเซียน โดยจัดโครงกำรพำนิสิตจำกวิทยำเขต วิทยำลัยสงฆ์ เข้ำร่วมสัมมนำเพื่อ
เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ทำงด้ำนอำเซียนศึกษำ และเป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ในกรอบของประเทศ
อำเซียน ซึ่งในครั้งนั้นมีคณำจำรย์จำนวน 5 ท่ำน มีนิสิต จำนวน 15 รูป/คน เข้ำร่วมโครงกำรอำทิ
คณำจำรย์จำกวิทยำลัยเขตเชียงใหม่ วิทยำลัยสงฆ์ลำปำง วิทยำลัยสงฆ์เชียงรำย วิทยำลัยสงฆ์พุทธ
ชินรำช วิทยำลัยสงฆ์พุทธปัญญำศรีทวำรวดี (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม คณะครุศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เป็นต้น โดยที่ในกำรเข้ำร่วมโครงกรสัมมนำคณำจำรย์
เสนองำน และนำนิสิตแลกเปลี่ยนเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรสัมมนำ และอีก ทั้งนำพำนิสิตเรียนรู้
ในเชิงอำณำบริเวณศึกษำ (Area Studies) เสริมสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้โดยตรงกับนิสิตในหลำย
แหล่ ง ทำงวั ฒ นธรรม ศำสนำและประวั ติศำสตร์นัย หนึ่งเป็นกำรศึก ษำเชิ งพื้นที่ นัยหนึ่งเป็ นกำร
เสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในแบบอำณำบริเวณ อำทิ พิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์แห่งชำติเวียดนำม
กำรศึกษำพระพุทธศำสนำเชิงพื้นที่ในวัดพุทธเถรวำท และมหำยำน รวมไปถึง อุโมงค์กู๋จี ที่เนื่องด้วย
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ประวัติศำสตร์เวียดนำมสมัยใหม่ และสงครำมเวียดนำม ซึ่งเป็นกำรเสริมสร้ำงทักษะให้กับนิสิตของ
มหำวิทยำลัยเรำภำยใต้โครงกำรในช่วงเวลำนั้นกับพื้นที่ประเทศเวียดนำม

ภาพที่ 3 เหตุกำรณ์เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2561 คณะของคณำจำรย์ได้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำในงำน
Seminar on International Workshop Vietnam and Thailand the Regional
Cultural Dialogue, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam
National University, Ho Chi Minh City, Vietnam (USSH, VNU-HCM) จำกเครือข่ำย
ทำงวิชำกำรที่เริ่มต้นจำกกำรเก็บข้อมูลทำวิจัยในช่วงเดือนกันยำยน 2561 ที่ผ่ำนมำ
ในกำรเข้ำร่วมสัมมนำเมื่อ 14-15 กันยำยน 2561 ในฐำนะภำคีร่วมจัด ได้มีประสงค์จะจัด
สัมมนำและสร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำรได้ ประสำนกับคณะของพวกเรำเพื่อประชุมและนัดพบ พร้อม
ไปดูสถำนที่ ทำงคณะจึงได้ปรึกษำและแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยคณะแรกนำนิสิตทั้งหมดไปศึกษำเชิง
พื้นที่ในแหล่งประวัติศำสตร์อุโมงค์ กู๋จี ส่วนคณะที่ 2 ไปประชุมร่วมกับผู้บริหำรของมหำวิทยำลั ย
ถูเหยำหมต (Thou Dau Mot University) เข้ำร่วมประชุมวำงแนวทำง และข้อตกลงเบื้องต้น โดยมี
แนวทำงหลัก ๆ คือ กำรทำ MOU ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัย และเป็นภำคีร่วม
จัดงำนประชุมสั มมนำนำนำชำติ รวมไปถึงกำรนำคณำจำรย์ เข้ำร่ว มเสมองำนทำงวิช ำกำรในกำร
ประชุมสัมมนำนี้ โดยมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เป็นภำคีร่วมจัดไม่ต้องมีค่ำใช้จ่ำย
จำกกำรเข้ำร่วมเสนองำน โดยกำรพูดคุยเป็นกำรกำหนดช่วงเวลำและข้อสรุปอันเป็นแนวทำงร่วมกัน
เพื่อนำไปสู่กำรจัดสัมมนำดังกล่ำว ซึ่งจะจัดขึ้นในปลำยปีคือระหว่ำงวันที่ 6-7-8 ธันวำคม พ.ศ.2561

ภาพที่ 4 ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย Thu Dau Mot University (ภำพ: ผู้เขียน)
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เมื่อประชุมเสร็จพวกเรำได้ถูกนำพำไปทัศนศึกษำยังวัดสำคัญของเมือง Thu Dau Mot มี
พระพุทธรูปเป็นพระนอนสีขำวที่เป็นเอกลักษ์ ที่วัดโค่ยคัน (Hoi Khanh Pagoda) อันเป็นวัดประจำ
จังหวัดบิญห์เยือง (Binh Duong) และที่เคำรพสักกำระของชำวเวียดนำมที่นับถือพระพุทธศำสนำ
จำกนั้ น ไปยั งร้ ำนอำหำรที่ทำงเจ้ ำภำพได้จัดเตรี ยมไว้เพื่อกำรเลี้ ยงรับรอง พร้อมเมนู เป็นอำหำร
เวียดนำม จำกข้อมูลร้ำนเห็นว่ำ เป็นร้ำนที่ จำลองรูปแบบมำจำกพระรำชวังในเมื องเว้ ของเวียดนำม
ตอนกลำง ส่วนเมนูอำหำรและกำรพูดคุย บนโต๊ะนั้นเป็นกำรพูดคุยกันในแบบผ่อนคลำย พร้อมกำร
แนะนำเมนูอำหำรให้กับพวกเรำ จนกระทั่ง ภำรกิจกำรรับประทำนอำหำร และกำรประชุมพูดคุยใน
ครั้งกระนั้นก็เรียบร้อยด้วยดี เครือข่ำยเกิดขึ้น ผลของกำรประชุมพูดคุยได้ข้อสรุปร่วมกัน และเมื่อ
รับประทำนอำหำรเสร็จทำงมหำวิทยำลัยได้จัดรถ นำไปส่งร่วมกับคณะใหญ่ที่อุโมงค์กู๋ จี สมทบกับ
คณะคณำจำรย์และนิสิตและเดินทำงกลับ จำกนั้นจึงได้ประสำนข้อตกลงร่ วมกันพร้อมกับกำรเสนอ
สภำวิชำกำรเพื่อขออนุมัติ ในกำรจัดลงนำม MOU และนำคณำจำรย์เข้ำร่วมเสนองำนที่จะมีขึ้น ซึ่งใน
ที่ประชุมก็ได้ชี้แจงและผ่ำนกำรประชุมได้อย่ำงเรียบร้อยด้วยดี

ภาพที่ 5 เป็นเหตุกำรณ์เมื่อ 2 พฤศจิกำยน 2561 เป็นผู้แทนส่วนงำนศูนย์อำเซียนศึกษำ ร่วมประชุม
และชี้แจงสภำวิชำกำร ครั้งที่ 10/2561 ในวำระ 4.1 (ร่ำง) กำรทำ MOU ของศูนย์อำเซียน
ศึกษำ มจร กับ Thu Dau Mot University-Trường Đại Học Thủ Dầu Một,
[https://tdmu.edu.vn/] ประเทศเวียดนำม ณ ห้องประชุม 401 สำนักงำนอธิกำรบดี
มจร จ.พระนครศรีอยุธยำ โดยจะมีพิธี ลงนำม และนำคณำจำรย์ในนำมศูนย์อำเซีย นศึกษำ
เข้ำร่วมประชุมสัมมนำวิชำกำรในระดับนำนำชำติ (International Conference) ที่ Thu
Dau Mot University, Bình Dương, Vietnam ระหว่ำง 7-8 ธันวำคม พ.ศ.2561 ต่อไป
(ภำพ: ผู้เขียน)
MOU และงานสัมมนานานาชาติอีกครั้ง
เมื่ อ ได้ บ ทสรุ ป ที่ ชั ด เจนอั น เป็ น แนวทำงแล้ ว กำรเตรี ย มควำมพร้ อ ม เช่ น กำรซื้ อ ตั๋ ว
เครื่องบิน กำรประสำนผู้ลงนำม กำรร่ำงข้อตกลงระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับมหำวิทยำลัย ผู้ลงนำม
ประสำนกันจนกระทั่งได้ข้อสรุปของกำรเดินทำงพร้อมคณำจำรย์อันเป็นเครือข่ำย จึงเป็นบทสรุปของ
กำรเข้ำร่วมสัมมนำ ดังปรำกฏที่คณะนักวิจัย คณำจำรย์ผู้บริหำรและนิสิต โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักคือ
Copyright@Research, Information and Academic Services Division, ASC, MCU
Published: 5th September 2019

7
กำรทำ MOU ร่ ว มกับ มหำวิทยำลั ยต่ำง ๆ ดังปรำกฏเป็นข้อมูล ในกำรร่ว มประชุมสั มมนำ อัน
ประกอบด้วย MCU (Thailand) & TDMU & USSH (Vietnam-เวียดนำม) & Hiroshima
University (Japan) & National Chi Nan University (Taiwan-ไต้หวัน) Nation Cheng Kung
University (Taiwan-ไต้หวัน) & Nanyang Technological University (Singapore-สิงคโปร์) ใน
สวนที่ 2 กำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร ซึ่งคณะนักวิจัย คณำจำรย์ และนิสิตจำกประเทศไทยเรำส่ง
บทควำมเข้ำร่วมเพื่อนำเสนอทั้งหมด 13 เรื่อง ประกอบด้วย Reflection of Learning
Experience on Thai Educational System of Vietnamese Students in Buddhist
University (Assoc. Prof. Dr. Phra Rajvaramethi and other), Genital Malfeasances
(Kāmesumicchācāra): The Poisonous Social (Dr. Phrapalad Somchai Payogo and
others), Annam Nikaya Buddhism on Vietnamese Style in Thailand: History and
Development (Asst.Prof.Dr.Phra Raphin Buddhisaro and others), Usage of Policy
and Provision of Welfare for Persons with Disabilities in Thai Society
(Phrabaideka Suphot Ketnakorn (Tapasilo) and other), Society be Livable with
Buddhist Path (Asst. Prof. Dr.Phrakhrusangharak Chakkit Bhuripañño (Kattiyang) and
others), Buddhism and Hidden Economy Distribution (Asst. Prof.
Dr.Phrakhrusophonphutthisat, Asst. Prof. Phra Komsan Jalearnwong, and others),
Strengthening the Consciousness of Good Citizenship Along the Line of
Buddhist Youth (Asst. Prof. Phramaha Phanuwat Sankham, Phrakrusangkarak
Suphanut Puriwattano and Silawat Chaiwong), Development of Causal Model for
Sustainable Employee Engagement with Buddhist Psychological Traits (Bundhita
Thiratitsakun), Positive Reinforcement of Coping and Obstruction of Women
(Napatsorn Mohprasit and others), A Society of Happiness: Following the Principle of
Sadharanabhogidham (Asst. Prof. Dr. Phrakhruthammathorn Siriwat Siriwattano),
Buddhism and Child Psychology Development (Assoc. Prof. Dr. Wasana Kaewla, Asst.
Prof. Dr. Phrakhru Pariyatwisuttikhun and Dr.Thanarat Sa-ard-iam), Palliative care and
End of Life care in Nangrong Hospital, Buriram Province, Thailand
(Dr.Patthamaporn Apaijitt), No Tolerance no Peace no Harm, no Peace: Managing
Internal Conflicts to Lasting Peace (Phra Weerasak Teerungguro and Phramaha
Nimit Chankhoom) สำหรับในส่วนที่ 3 กำรเสวนำทำงวิชำกำร โดยผู้เขียนได้รับเชิญให้พูดเป็น
Keynote Speaker ในประเด็น "Universities toward Industrial Revolution 4.0" ในกำร
ประชุมด้วย
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ส่วนที่ 1 กำรลงนำมทำ MOU โดยมีพระศรีธวัชเมธี (รองผู้อำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ)
เป็นผู้แทนมหำวิทยำลัย ในนำมพระ พระรำชวรเมธี,รศ.ดร.,(รก.ผู้อำนวยกำรศูนย์อำเชียนศึกษำ) เป็น
ผู้ลงนำม (ภำพ: ศูนย์อำเซียนศึกษำ)

ส่วนที่ 2 กำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ ร่วมกับคณำจำรย์และนักวิจัยจำก
มหำวิทยำลัย ต่ำง ๆ ทั้งจำกประเทศเวียดนำมและประเทศภำคีของกำรสัมมนำ ทั้งไต้หวัน ญี่ปุ่น
ประเทศไทยและสิงคโปร์ เป็นต้น (ภำพ: ศูนย์อำเซียนศึกษำ)

ส่วนที่ 3 กำรเสวนำทำงวิชำกำรในประเด็น "Universities toward Industrial Revolution
4.0" ที่ประกอบด้วยนักวิชำกำรจำกประเทศไทย สิงคโปร์ และเวียดนำม บนกำรเสนอประเด็นคิดทำง
วิชำกำรในครั้งนี้ (ภำพ: ศูนย์อำเซียนศึกษำ)
ในกำรเข้ำร่วมประชุมสัมมนำถือว่ำผ่ำนไปด้วยควำมเรียบร้อยดี ทั้งในส่วนของผู้จัด และ
ภำคี รวมทั้งผู้เข้ำร่วมสังเกตได้จำกกำรเลี้ยงขอบคุณต่ อคณะผู้เข้ำร่วมนำเสนองำน รวมทั้งสังเกตจำก
คณะผู้ร่วมเดินทำงจำกประเทศไทยที่ดำเนินกำรประสำนอำนวยกำรโดยศูนย์อำเซียนศึกษำ ได้ข้อสรุป
เป็ น ที่ น่ ำ ประทั บ ใจ และเป็ น ควำมสนุ ก สนำนเป็ น กั น เองในแบบวิ ช ำกำร และกำรเรี ย นรู้ ที่
นอกเหนือจำกประเทศไทย เพรำะผู้ที่ร่วมเดินทำงประกอบด้วยบุคคลอย่ำงน้อย 3 ส่วน คือคณำจำรย์
ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ และเชื่อได้เลยว่ำจะเป็นประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้ที่น่ำทรงจำ และเป็น
ควำมประทับใจ ซึ่งในกำรเดินทำงครั้งนี้ก่อนกำรเดินทำงได้มีเหตุกำรณ์ที่ต้องประสำน ทำควำมเข้ำใจ
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และชี้แจง และอีกหลำยเหตุกำรณ์ในกำรเดินทำงต้องประสบกับกำรต้องตัดสินใจ และประสำนงำนให้
เกิ ด ควำมเลื่ อ นไหลของกำรท ำงำนและกำรประสำนในองค์ ร วม ซึ่ ง ทุ ก อย่ ำ งผ่ ำ นไปด้ ว ยดี และ
เรียบร้อยด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่น่ำประทับใจ และเป็นควำมทรงจำร่วมต่อผู้ร่วมเดินทำง ซึ่งจะได้ถอดควำม
ออกมำเป็นควำมประทับใจ หรือองค์ควำมรู้ ร่วมจำกกำรเดินทำงก็คงไม่ผิดเสียทีเ ดียว ซึ่งจะได้นำเล่ำ
แบ่งเป็นประสบกำรณ์ร่วม
ความเป็นนักวิชาการมืออาชีพ
จำกจำนวนคณำจำรย์ที่ร่วมเดินทำงรวม 18 ชีวิตให้ได้ข้อสรุปร่วมของกำรเดินทำงที่น่ำ
ประทับใจที่ว่ำ ทุกท่ำนคือ นักวิชำกำร นักวิจัย และผู้ที่แสวงหำกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสำมำรถ
สะท้อนคิดถอดเป็นบทเรียนรู้ ร่วมกันได้ ในควำมเป็นนักวิชำกำรมืออำชีพ มีลักษณะและเอกลักษณ์
เชิงบุคคลที่น่ำประทับใจ จึงอยำกนำมำเล่ำแบ่งปันจำกกำรสังเกตและพบเห็นกับบุคคลรวมคณะใน
หลำกหลำยอิริยำบถ เป็นกำรเรียนรู้ ประสบกำรณ์ และกำรเดินทำงที่น่ำประทับใจ ดังนี้
1. วินัยทางสังคม กล่ำวคือ ทุกท่ำนเมื่อแจ้งกำหนดกำร แจ้งรำยละเอียดพร้อมข้อมูลทั้ง
ในส่วนของบทควำมกำรส่งบทควำมเข้ำร่วมนำเสนอ และรำยละเอียดอื่น ๆ กำรจองตั๋ว กำรบริหำรค่ำ
ดำเนินกำรส่วนกลำง ทุกท่ำนก็ร่วมปฏิบัติด้วยควำมรวดเร็วและมีส่วนร่วมอย่ำงทันท่วงที ทำให้กำร
บริหำรในองค์รวม กำรตัดสินใจ กำรประสำนงำนเป็นไปด้วยควำมลงตัว ง่ำยต่อกำรตัดสินใจ และได้
บทสรุปร่วมกันในกำรนำเสนองำนดังกล่ำวอย่ ำงที่ปรำกฏ ดังปรำกฏบุคลิกภำพดังกล่ำวในงำนเขียน
ของอุษำ เรืองศิลป์วิไล (2560 : 276-288) เรื่อง “คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักสร้ำงสรรค์ในยุค
ดิจิ ทัล ” ที่เสนอผลกำรศึกษำไว้ว่ำ “ที่มีวินัยมีสัมมาคารวะมีค วามรับผิดชอบมีการปรั บเปลี่ยน
ตัวเองในการเข้าสังคมมีมนุษย์สัมพันธที่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและมีทักษะ
การสื่อสารที่ดี” หรือในงำนของมำลินี สำยก้อน และ ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน (2555 : 77-86) ที่สะท้อน
ผ่ำนกำรศึกษำ “คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ” ที่ให้ข้อมูลผลได้ว่ำถึงสิ่งที่คำดหวัง “มีควำม
รับผิดชอบ...และมีระเบียบวินัย ” ดังนั้นควำมมีวินัยจึงเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของควำมเป็น
นักวิชำกำรที่ต้องมีต่อสังคมด้วยเช่นกัน
2. วินัยทางวิชาการ ควำมเป็นนักวิชำกำรคือองค์ควำมรู้ กำรจัดเตรียมข้อมูลในองค์
ควำมรู้นั้น รวมไปถึงควำมตรงต่อเวลำ แปลว่ำกำรส่งบทควำมมีเงื่อนไขและควำมจำกัดในช่วงเวลำ
เมื่อกำหนดส่งทุกท่ำนก็พร้อมส่ง พร้อมปฏิบัติตำม เพื่อให้สอดคล้องกับกำรประสำนงำนที่ปลำยทำง
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับมหำวิทยำลัย เมื่อต้นทำงชัดเจนในกำรส่ง ถึงเวลำจัดส่งอย่ำงพอเหมำะพอดี
ทำให้กำรบริหำร ประสำนงำนในทำงวิชำกำรลงตัว และได้ผลงำนครบถ้วนของคณำจำรย์นักวิชำกำร
โดยกำรประสำนงำน และอำนวยควำมสะดวกระหว่ำงวันจนกระทั่งได้บทควำมมำร่วมนำเสนอทั้งหมด
13 บทควำม ด้วยควำมเป็นผู้มีวินัยทำงวิชำกำร คือวินัยในเรื่องเวลำตำมกำหนดกำร และวินัยในองค์
ควำมรู้ทำงวิชำกำรของแต่ละท่ำนที่มีอยู่อย่ำงพร้อมมูลและเป็นส่วนสำคัญของกำรเขียนผลงำนทำง
วิชำกำรเพื่อนำเสนอทั้งในส่วนพระพุทธศำสนำ กำรศึกษำ และสำธำรณสุขตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของแต่ละท่ำน ซึ่งสะท้อนถึงแนวทำงกำรพัฒนำปัญญำอันสอดคล้องกับแนวคิดที่ปรำกฏในงำนวิจัย
ของ อัมพร ภำวศุทธิ์ (2559 : 1154-1161) เรื่อง “การสื่อสารเพื่อพัฒนาปัญญา ในพระพุทธศาสนา”
ที่เสนอเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำปัญญำไว้ว่ำ “เกิดขึ้นจากการทาให้เห็น พูดให้ฟัง สอนให้เข้าใจ
เกิดการนาไปปฏิบัติและพัฒนา”หรือในงำนของ ปรำณี อ่อนศรี (2557: 7-11) จิตตปัญญำศึกษำ :
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กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำมนุษย์ในศตวรรษที่ 21” ที่เสนอเป็นแนวคิดในกำรพัฒนำกระบวนกำรทำง
ปัญญำและวิชำกำร “เน้นการพัฒนาความคิด จิตใจ อารมณ์ภายในตนเองอย่างแท้จริง”
3. ความเป็นนักวิชาการมืออาชีพและการเรียนรู้ตลอดเวลา เหตุกำรณ์ที่น่ำประทับใจ
ของกำรเดินทำงเรำจะพบว่ำทุกท่ำนในฐำนะนิสิตก็ดี อำจำรย์ก็ดี นักวิจัยก็ดี ทุกท่ำนมีควำมรู้ และ
แสวงหำควำมรู้ตลอดเวลำ เช่น กำรออกสำรวจพื้นที่ทำงศำสนำและวัฒนธรรม และกำรตื่นตำกับกำร
เรี ยนรู้ อย่ ำงต่อเนื่ องจนกลำยเป็ นกำรเรียนรู้ร่ว ม เรียกว่ำ ทำให้กำรเดินทำงที่นอกเหนือจำกกำร
นำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรแล้ว ยังเป็นห้องเรียนขนำดใหญ่ในเชิงพื้นที่เวียดนำม ที่ทุกท่ำนเป็นทั้ง
ผู้เรียนที่เรียนรู้ตลอดเวลำ ที่ทั้งหมดเป็นครูในกำรแสวงหำองค์ควำมรู้มำแบ่งปันกันเล่ำเรื่อง เป็น กำร
แสดงออกถึง ควำมเป็นมืออำชีพ ที่ทุกท่ำนบันทึก จด บันทึกเสียง บันทึกภำพ ถำมหำองค์ควำมรู้
แสวงหำข้อมูลเพื่อกำรเขียน เพื่อกำรบันทึกเล่ำเรื่องในแบบวิชำกำรนับเป็นควำมเป็นนักวิชำกำรหรือ
นักแสวงหำข้อมูลอำชีพอย่ำงแท้จริง น่ำประทับใจและน่ำจดจำในกำรเดินทำงร่วมในครั้งนี้ อำทิ รศ.
ดร.วำสนำ แก้วหล้ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรินทร์ กับ ดร.ปทมพร อภัยจิตต์ โรงพยำบำลนำงรอง จ.
บุรีรัมย์ ในฐำนะนักเดินทำงลำยครำม ที่ให้ข้อมูลผสมผสำนพื้นที่กับศำสตร์เชี่ยวชำญที่ผสมผสำนกั น
อย่ ำ งลงตั ว รวมทั้ ง เป็ น ผู้ ที่ ตื่ น ตะลึ ง กั บ ข้ อ มู ล ใหม่ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง บั น ทึ ก ข้ อ มู ล บอกเล่ ำ ข้ อ มู ล
ตลอดเวลำ หรืออย่ำงหลวงพี่ พระปลัดวีรศักดิ์ ธีรงฺกุโร และพระมหำนิมิตร จันทร์คุ้ม สองพระหนุ่ม
อำยุน้อย ที่ประหนึ่งเห็นอะไร “ว้ำว” ตลอดกับประสบกำรณ์ใหม่ ๆ และกำรเรียนรู้ ในพื้นที่จริงที่
แปลก และต่ำงออกไป หรือพระเถระที่เข้ำร่วมเดินทำงจะพบว่ำ พระเถระทุกรูป เป็นพระผู้ใหญ่ เป็น
นักวิชำกำร เมื่อต้องมำลงพื้นที่แตกต่ำงทำงกำยภำพ และสถำนภำพทำงสังคม “พระ-ฆราวาส” ก็
ปรับตัวอย่ำงเหมำะสมภำยใต้แนวทำง “อนุวัต” ตำมสถำนกำรณ์ หรือปรับตัวตำมสถำนกำรณ์ของ
กำรดำเนินชีวิตที่เหมำะสมภำยใต้ข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไป เป็นกำรปรับตัว ภำยใต้
ควำมต่ำงต่อกำรเรียนรู้ เป็นกำรถอยเพื่อก้ำว เพื่อกำรเรียนรู้ จึงได้ข้อสรุปว่ำ ทุกท่ำนเป็นนักวิชำกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นมืออำชีพอย่ำงแท้จริงในควำมเป็นผู้รู้และกำหนดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสมร่วมกัน
อำจเรี ย กได้ว่ ำ “ห้อ งเรี ยนที่เ หมาะสม” (สุ สั ณ หำ ยิ้ม แย้ม และคณะ, 2558 :129-140) ซึ่งเป็ น
ห้องเรียนที่เกิดจำกประสบกำรณ์ตรงของคณะผู้เรียนที่ร่วมเดินทำงร่วมกันในครั้งนี้ด้วย
4. ภาวะผู้นาและผู้ตาม หมำยถึง ในควำมเป็นนักวิชำกำรสิ่งที่สำคัญที่นอกเหนือจำกกำร
เป็นผู้มีควำมรู้แล้วคือกำรเป็นผู้นำในสถำนกำรณ์ที่ต้องกำรกำรนำ หรือกำรเป็นผู้ตำมในสถำนกำรณ์
ของกำรเป็นผู้ตำม กล่ำวคือเมื่อต้องกำรกำรตัดสินใจร่วม กำรแสดงออกร่วม หรือกำรเป็นผู้ให้ข้อมู ล
ร่วม นักวิชำกำรที่ร่วมเดินทำงที่เต็มไปด้วยควำมรู้ ประสบกำรณ์ของกำรเดินทำงก็สำมำรถแบ่งปัน
เล่ำเรื่อง และให้ข้อมูลได้อย่ำงน่ำประทับใจ กับประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ สู่กำรเรียนรู้ร่วมในกำรเดินทำง
ในครั้งนี้ นอกจำกนี้ทุกท่ำนเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้บริหำรส่วนงำนภำยใต้หน่วยงำนของท่ำน เช่น วิทยำเขต
อุบลรำชธำนี วิทยำเขตสุรินทร์ วิทยำลัยสงฆ์นครลำปำง วิทยำลัยสงฆ์พุทธปัญญำศรีท วำรวดี ซึ่งทุก
ท่ำนล้ ว นเป็ น ผู้ บ ริ ห ำรแต่ในสถำนกำรณ์ของกำรเป็นผู้ ตำมในเหตุกำรณ์ นี้โ ดยศูนย์อำเซียนศึกษำ
ทุกท่ำนก็ตำมภำยใต้กำรบริหำรของศูนย์อำเซียนศึกษำโดยควำมยินดี สะท้อนถึงควำมเป็นผู้นำใน
บทบำทของผู้ตำมได้อย่ำงน่ำประทับใจ ทำให้กำรเดินทำงรำบรื่ นเรียบร้อยและเป็นที่น่ำประทับใจ
เป็นอย่ำงดียิ่ง รวมทั้งบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในส่วนของกำรบริหำรงำนและในส่วนของควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำร และที่สำคัญได้องค์ควำมรู้ในเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมำก ถ้ำนำงำนวิจัยที่มีผู้ศึกษำ
ไว้มำเทียบเคียงในควำมเป็นผู้นำคงเรียกว่ำ “ภาวะผู้นาเหนือผู้นา แบบภาวะผู้นาแห่งศตวรรษที่ 21”
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(ดำวรุวรรณ ถวิลกำร, 2558: 1-10) ที่เสนอภำวะกำรนำผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงที่ว่ำ “กำรทำให้
บุคลำกรเป็นผู้นำตนเอง....แสดงเป็นต้นแบบให้บุคลำกรเป็นผู้นำตนเอง...สร้ำงรูปแบบควำมคิดใน
ทำงบวก..อำนวยควำมสะดวกให้เกิดภำวะผู้นำตนเอง...” เป็นต้น ซึ่งกระบวนกำรหรือรูปแบบเหล่ำนี้
ถูกสร้ำงจำกำรและพบเห็นได้จำกกำรเดินทำงร่วมในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
จำกกำรสะท้ อนคิด ในประสบกำรณ์ข องกำรร่ว มงำนน ำเสนองำนในกำรสั ม มนำทำง
วิชำกำร ได้ข้อสรุปถอดบทเรียนควำมเป็นนักวิชำกำรมืออำชีพสิ่งที่สำคัญและจำเป็นคือ ควำมรู้ กำร
สร้ำงสรรค์ควำมรู้ หรือกระบวนกำรในกำรพัฒนำปัญญำ อันสัมพันธ์และสำคัญไปถึง ควำมมีวินัยต่อ
งำน ต่อตนเองและหมู่คณะ เมื่อผลิตงำนสร้ำงสรรค์มำรแล้วควำมตรงต่อเวลำ ตำมกำหนดกำรจึงเป็น
สิ่งจำเป็นและมีควำมสำคัญ รวมทั้งควำมเป็นผู้มีภำวะผู้นำ และผู้ตำมในสถำนกำรณ์และโอกำสนั้น ๆ
ย่อมเป็นองค์ประกอบร่วมเหมำะสมด้วย
สรุปการพัฒนาสู่ความเป็นนักวิชาการมืออาชีพจากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ประสบกำรณ์ข องกำรลงพื้ นที่ ภ ำคสนำมประเทศเวี ยดนำมในหลำย ๆ ครั้ง ที่ ผ่ ำ นมำ
รวมทั้งล่ำสุ ด สำมำรถถอดบทเรี ยน ชุดกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ได้ว่ำ นักวิชำกำร หรือนักวิจัย
เอกลักษณ์สำคัญประกำรหนึ่งคือกำรเรียนรู้ตลอดเวลำ เรียนรู้เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร กรณี
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เป็นทั้ งมหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำ และมหำวิทยำลัย ที่
จัดกำรเรียนรู้กำรสอนเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร จึงมีควำมสำคัญและมีควำมเป็นในฐำนะที่
เป็ น องค์ค วำมพระพุ ทธศำสนำและกำรเผยแพร่ องค์ควำมรู้เ หล่ ำนั้ น รวมทั้ง เป็น องค์ค วำมรู้ทำง
วิชำกำรในฐำนะที่เป็นกระบวนกำรทำงวิชำกำร ซึ่ งในกำรเดินทำงของคณำจำรย์และบุค ลำกรของ
มหำวิทยำลัยถือว่ำประสบควำมสำเร็จด้วยดี ที่ได้ทั้ งกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ เผยแผ่พระพุทธศำสนำ
และสร้ำงงำนกำรเรียนรู้ตลอดเวลำ ดังนั้น ในควำมเป็นนักวิชำกำรมื ออำชีพที่พบคือทุกท่ำนรักกำร
แสวงหำควำมรู้ สร้ำงองค์ควำมรู้ และนำควำมรู้เหล่ำนั้นเล่ำเรื่อง นำเสนอ และแบ่งปันเป็นทั้งควำมรู้
ในฐำนะที่เป็นควำมรู้ เป็นองค์ควำมรู้ในฐำนะที่เป็นกลไกของกำรพัฒนำสังคมประเทศชำติ และพระ
ศำสนำ และเป็นองค์ควำมรู้ที่ตั้งขึ้นและต่อยอดให้ก ลำยเป็นกระบวนกำรของกำรจัดกำรเรียนรู้ทำง
สังคมต่อไป นับเป็นควำมประทับใจและบันทึกไว้เป็นกำรเดินทำงและเรียนรู้ร่วมกับทุกท่ำนด้วยควำม
เคำรพ ในควำมเป็นนักวิชำกำรมืออำชีพที่ผสมรวมด้วยควำมเป็นผู้นำและผู้ตำมที่งดงำมน่ำประทับใจ
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