
ปีที่ 7 ฉบับที่ 7.2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2559 ISSN 1906-4977

แนะนำ�น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย :	 		นายวิชัย	ศรีขวัญ
กิจกรรมส่งเสริมธรรม�ภิบ�ล	 :	 		ยุทธศาสตร์และแนวทางการดำาเนินงานของ	
	 	 		สถาบันคลังสมองของชาติ	2559-2563
 :	 		ศึกษาดูงาน….ธรรมาภิบาลสัมพันธ์	2559
	กิจกรรมส่งเสริมภ�รกิจมห�วิทย�ลัย	 :		 		การประเมินกับการบริหารจัดการทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
 :	 		งานวิชาการเพื่อสังคม	Socially-engaged	Scholarship
 :	 		อุดมศึกษากับภารกิจที่	4	การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข่�วประช�สัมพันธ์	 :					หลักสูตร“กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย”



	 จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยฉบับนี้เป็นฉบับที่	22	เนื้อหา 

ในจดหมายข่าวฯ	ประกอบด้วย	แนะนำานายกสภามหาวิทยาลัย	(นายวิชัย	ศรีขวัญ)		 

กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล	“ยุทธศาสตร์และแนวทางการดำาเนินงานของ	สถาบัน

คลังสมองของชาติ	2559-2563”	“ศึกษาดูงาน….ธรรมาภิบาลสัมพันธ์	2559”

กิจกรรมส่งเสริมภารกิจมหาวิทยาลัย:	 “การประเมินกับการบริหารจัดการทุนวิจัย

ของมหาวิทยาลัย”	“งานวิชาการเพ่ือสังคม	Socially-engaged	Scholarship”	

“อุดมศึกษากับภารกิจท่ี	4	การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม”	ข่าวประชาสัมพันธ์	

หลักสูตร“กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย”

  

	 จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ

อุดมศึกษา	 และการนำาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย	

หากท่านผู้อ่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ	 ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำา

จดหมายข่าวฯ	 หรือประสงค์ที่จะนำาบทความเรื่องธรรมาภิบาล	 ตลอดจน 

ประสบการณ์	หรือแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการท่ีดี 

ในสถาบันของท่านมาเผยแพร่	 กรุณาติดต่อกองบรรณาธิการตามที่อยู่ 

ด้านล่างนี้	จักขอบคุณยิ่ง

	 	 	 	 	 	 							กองบรรณาธิการ

สารบัญ

คณะผู้จัดทำ�

บทบรรณ�ธิก�รContents >>
Editorial >>

ที่ปรึกษ� :	 รศ.ดร.พีรเดช		ทองอำาไพ

กองบรรณ�ธิก�ร	 :	 นางสาวฉันทลักษณ์	อาจหาญ

จัดพิมพ์โดย	 :	 สถาบันคลังสมองของชาติ
	 	 ชั้น	22B	อาคารมหานครยิบซั่ม	เลขที่	539/2	ถนนศรีอยุธยา
	 	 เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400
	 	 โทรศัพท์	:	0	2640	0461	 โทรสาร	:	0	2640	0465

สถ�บันคลังสมองของช�ติ
www.knit.or.th/ugi

แนะนำ�น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย
น�ยวิชัย ศรีขวัญ

ยุทธศ�สตร์และแนวท�งก�รดำ�เนิน

งานของสถาบันคลังสมองของชาติ 

2559-2563

ศึกษาดูงาน...ธรรมาภิบาลสัมพันธ์ 

2559

ก�รประเมินกับก�รบริห�รจัดก�รทุน
วิจัยของมห�วิทย�ลัย

ง�นวิช�ก�รเพื่อสังคม 
(Socially-engaged Scholarship)

อุดมศึกษ�กับภ�รกิจที่ 4 

ก�รทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม

หลักสูตรกฎหม�ยมห�ชนกับ
ก�รบริห�รง�นมห�วิทย�ลัย

3

9

14

16

17

19

22



จดหม�ยข่�วธรรม�ภิบ�ลมห�วิทย�ลัย 3

สถาบันคลังสมองของชาติ

ได้รับความกรุณาจาก	นายวิชัย		ศรีขวัญ	

สัมภาษณ์วันจันทร์ที่	18	กรกฎาคม	2556	เวลา	16.00	น.

ณ	โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส	กรุงเทพฯ

 น�ยวิชัย		ศรีขวัญ	 เกิดปี	พ.ศ.	2492	อำาเภอเกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	

รัฐศาสตร์บัณฑิต	 คณะรัฐศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้ผ่านหลักสูตรนายอำาเภอ	รุ่นที่	27	หลักสูตรนักปกครองระดับสูง	รุ่นที่	31	

และหลักสูตรผู้บริหารระดับ	9	ของกระทรวงมหาดไทย	พ.ศ.	2541

	 		น�ยวิชัย		ศรีขวัญ		ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก	(ม.ป.ช.)	ปัจจุบัน 

น�ยวิชัย		ศรีขวัญ		ดำารงตำาแหน่ง	นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แนะนำ�น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย

น�ยวิชัย  ศรีขวัญ 

ประวัติ

พ.ศ.2515	พนักงานสงเคราะห์	ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา	จังหวัดเชียงใหม่	กองสงเคราะห์ชาวเขา	

กรมประชาสงเคราะห์	

พ.ศ.2517	ปลัดอำาเภอ	อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	อำาเภอคีรีรัฐนิคม	อำาเภอพระแสง	(ฝ่ายป้องกัน)	จังหวัด

สุราษฎร์ธานี	และอำาเภอบางบาล	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2525	ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.2528	หัวหน้าสำานักงานจังหวัดระยอง	และจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.2533	หัวหน้าฝ่ายสรรหา	บรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล	สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.2537	ผู้อำานวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์	สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	

พ.ศ.2538	ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	(ช่วยราชการสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)	และนักปกครอง	9	

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	

พ.ศ.2539	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2540	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา	(ช่วยราชการสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)	

พ.ศ.2541	ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.2544	ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

พ.ศ.2547	ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

พ.ศ.2549	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.2550	อธิบดีกรมการปกครอง

พ.ศ.2552	ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประวัติก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญ ได้แก่
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 1.	ก�รจัดองค์กรและบุคล�กร
	 			1.1	การจัดตั้งสำานักงานสภามหาวิทยาลัย		มีที่ตั้ง
สำานักงาน		ห้องประชุม		และสถานที่ทำางานของนายกสภาฯ		
กรรมการสภาฯ		และฝ่ายต่างๆ		อยู่ภายในอาคารท่ีเป็นสัดส่วน
เฉพาะ	โดยกำาหนดให้รองอธิการบดีทำาหน้าท่ีเลขานุการสภาฯ
มีหัวหน้าสำานักงานสภาฯ		และกำาหนดโครงสร้างให้มีฝ่ายต่างๆ		
ได้แก่	ฝ่ายธุรการ		ฝ่ายจัดการประชุม		และฝ่ายติดตามการ
ดำาเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย
	 			ปัจจุบันมีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้วและมี
ประสบการณ์ทางการบริหารและทางการศึกษามาทำาหน้าที่
หัวหน้าสำานักงาน		และมีอัตรากำาลังของฝ่ายต่างๆ		รวม	1,056		คน	
โดยบรรจุแต่งตั้งเป็นสายวิชาการจำานวน	 584	 คน	 และสาย
สนับสนุนจำานวน	472	คน		(ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที ่	วันที ่

1	มิถุนายน	2557)

	 			1.2	การจัดต้ังคณะกรรมการและคณะทำางานข้ึนมา
ทำาหน้าท่ีศึกษา		วิเคราะห์		และกล่ันกรองงานในหน้าท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย	 โดยมีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน		
กรรมการประกอบด้วยกรรมการสภาจากด้านต่างๆ	และผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย		
1)	คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย		
2)	คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน		
3)	คณะกรรมการร่างกฎ		ระเบียบ		และข้อบังคับ		

 

										“	การวัดคุณภาพที่แท้จริงของมหาวิทยาลัย	จะต้องดูที่คุณลักษณะของบัณฑิต	มุ่งมั่นเพื่อสร้าง
บัณฑิตท่ีเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม	 มีความรู้กว้างในหลากหลายศาสตร์	 สาขา	 สามารถวิเคราะห์วิจัย	
และแก้ปัญหาต่างๆ	ในระดับดี	มีทักษะต่างๆ	ที่เหมาะสมต่อการทำางาน	มีทัศนคติที่ดี	อีกทั้งยังต้องมี
ลักษณะของก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง” 

บทสัมภ�ษณ์ >>
นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 สภ�มห�วิทย�ลัยปฏิบัติหน้าที่ เป็นองค์คณะที่
องค์ประกอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์ด้านต่างๆ	นายกสภาฯ	จึงเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญ
ที่จะอำานวยการให้สภามหาวิทยาลัยได้ทำาหน้าที่สำาคัญ	ได้แก่		
1)	ด้านการผลิตบัณฑิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		
2)	ด้านการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี		
3)	ด้านการถ่ายทอดความรู้การบริการวิชาการและการทำานุ
				บำารุงศิลปวัฒนธรรม		
4)	ด้านการแข่งขันในประชาคมอาเซียน		
5)	ด้านการบริหารจัดการ
			1.	กำาหนดนโยบายและกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารนำาไปสู่	
      การปฏิบัติรวมท้ังการตรวจสอบติดตามและประเมินผล	
							ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย	5	ด้าน
			2.	การกำากับดูแลและแนะนำาให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการแก้ไข
							ปัญหาและพัฒนาตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
       ตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
				3.	การสนับสนุนให้เกิดสัมพันธ์ภาพอันดี	เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
       ของการปฏิบัติหน้าท่ีระหว่างกรรมการสภาฯ	ผู้บริหารและ
       บุคลากรของมหาวิทยาลัย	รวมท้ังกับชุมชนและหน่วยงาน
							หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

				สภามหาวิทยาลัยฯ	ได้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เป็นคณะทำางานท่ีมาศึกษาและเสนอแนวทางการปรับปรุงท้ัง
ด้านโครงสร้างองค์กร		และกระบวนการดำาเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย		โดยคณะทำางานได้สำารวจข้อมูล		วิเคราะห์	และ
รับฟังความคิดเห็นจากส่วนท่ีเก่ียวข้องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
และดำาเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จตั้งแต่		ปี	พ.ศ.	2553	ที่
สำาคัญได้แก่

บทบาทของนายกสภาฯ ในการกำากับ
ดูแลมหาวิทยาลัย

การปฏิรูปการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย



 (ในช่วงแรกได้มีคณะทำางานแยกเป็นงานด้านต่างๆ		เช่น	

ด้านวิชาการ	การผลิตบัณฑิต	ด้านการเงินและทรัพย์สิน	ด้านการบริหาร

งานบุคคลเมื่อปรับปรุงแก้ไขจนแล้วเสร็จจึงได้ยุบคณะทำางานเหลือ

เพียงคณะกรรมการ)		4)	คณะกรรมการติดตาม		ตรวจสอบ		และ
ประเมินผลสภาฯ	 แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งหมด
5)	คณะกรรมการส่งเสริมบริกาวิชาการทำาหน้าท่ีให้คำาปรึกษา
และเป็นผู้แนะนำาในการพัฒนาบุคลากรในการศึกษาต่อและ
การเสนอขอตำาแหน่งทางวิชาการ	
	 นอกจากนั้นสำาหรับเรื่องที่ไม่สามารถมอบหมาย
ให้คณะกรรมการด้านใดได้โดยตรงหรือเป็นงานเฉพาะกิจ		
สภามหาวิทยาลัยก็ได้แต่งตั้งคณะทำางานด้านนั้นๆ	 ขึ้น	 และ
ยกเลิกเมื่อเสร็จภารกิจ	 คณะทำางานร่างจรรยาบรรณสภา
มหาวิทยาลัย	คณะทำางานปรับปรุง
	 การทำาหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะทำางาน
เหล่านี้ได้ช่วยให้สภามหาวิทยาลัยดำาเนินการได้สะดวก	
รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน

 2.	ก�รประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย	ได้ปรับปรุงเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น	ที่สำาคัญได้แก่
	 		2.1		การกำาหนดปฏิทิน	วัน	เวลา	และสถานท่ีประชุม
เป็นรายปี	โดยประชุมในวันอังคารสุดท้ายของเดือน	โดยระบุ
ระเบียบวาระสำาคัญที่จะต้องนำาเข้าท่ีประชุมในแต่ละเดือนไว้
เป็นแนวทางด้วย
	 		2.2	การปรับปรุงการจัดระเบียบวาระการประชุม
ที่เด่นชัด	คือกำาหนดให้มีวาระสืบเนื่องที่เป็นการติดตามผล
การดำาเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย	 ซึ่งได้แนะนำาให้
สำานักงานสภาฯ	บันทึกมติของสภาฯ	ท่ีสำาคัญและเป็นแนวทาง
ปฏิบัติไว้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบด้วย		
นอกจากนี้ยังกำาหนดให้มีวาระการพิจารณาเชิงนโยบาย	 โดย
คณะกรรมการนโยบายและแผนประจำาสภาฯ	จะทำาหน้าที่
ตรวจสอบ	ติดตาม	เพื่อนำาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
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   2.3	การปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุม	โดย
ได้พัฒนาไปสู่การประชุมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ
ไร้เอกสาร	เช่น	การจัดระเบียบวาระการประชุม	การบันทึก
รายงานการประชุม	การรับรองระบบการประชุม	รวมทั้ง
การส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุม	 หรือแจ้งกำาหนด
วันประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย	เป็นต้น

 3.	ก�รเพ่ิมพูนสมรรถนะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย
ได้ดำาเนินการ	ที่สำาคัญได้แก่
	 		3.1	การส่งเสริมและทบทวนบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัยประจำาปี	 โดยใช้เวลาในระหว่างการร่วมเดิน
ทางไปศึกษาดูงานทุกปี	 ในการทบทวนบทบาท	 นโยบาย	
และกระบวนการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย	 โดยมี
การกำาหนดประเด็นในการศึกษา	วิเคราะห์วิจารณ์อย่างเป็น
รูปธรรมและชัดเจน	เพ่ือนำามาเป็นแนวทางดำาเนินการ	รวมท้ัง
ปรับปรุงนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ	ซ่ึงรวมท้ังการดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการด้านต่างๆ	ท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังข้ึน
จะแต่งตั้งกรรมการที่มาจากทุกกลุ่ม	 รวมถึงผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย	เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม	และร่วมมือกันเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหา	และพัฒนามหาวิทยาลัย
	 		3.2	การจัดปฐมนิเทศกรรมการสภาฯ	ที่ได้รับ
การแต่งตั้งใหม่	เพื่อให้รู้หรือทบทวนบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย
รวมท้ังทำาความรู้จักและรับทราบข้อมูลการดำาเนินการของ
มหาวิทยาลัยและของคณะ	ซึ่งจะดำาเนินการทุกครั้งที่มี
การแต่งตั้งกรรมการสภาฯ	ใหม่
	 			3.3		การจัดให้มีจรรยาบรรณกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังกรรมการร่างข้ึน
และประกาศใช้ตัวใหม่	 ปี	 พ.ศ.	 2555	 โดยมีสาระสำาคัญ	
ระบุถึง	 จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเอง	
จรรยาบรรณระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย	จรรยาบรรณ
ของสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย	รวมทั้ง
กับชุมชน	และสังคมด้วยโดยได้ออกประกาศสภาฯ	เรื่อง
จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและได้
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้กับกรรมการสภาฯ	และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ	

ที่ม�	:	http://www.sapa.sru.ac.th/SruCouncil/
ประก�ศสภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎสุร�ษฎร์ธ�นี
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 4.	ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของสภ�มห�วิทย�ลัย
มีการดำาเนินงาน	2	รูปแบบ	คือ
    4.1	การประเมินตนเอง	โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุกคนกรอกแบบประเมินตามแบบท่ี	สภามหาวิทยาลัยกำาหนดข้ึน
และประเมินเป็นภาพรวมเพ่ือแจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทราบ	เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
													4.2	การประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม	ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	โดยเป็นการมอบ
ภารกิจเพ่ิมเติมจากเดิม	คณะกรรมการชุดน้ีจะประเมินเฉพาะ
ผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	อธิการบดีและคณบดี
เท่านั้น	ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินดังกล่าว
มาจากการสรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	และเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งหมด

  การทำาหน้าที่เป็นองค์คณะของสภามหาวิทยาลัย
ได้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจกันดีในระหว่าง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย	และระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับ
ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง	1	วัน
	 		(1.)	การแต่งต้ังคณะกรรมการ	และคณะทำางานประจำา
สภามหาวิทยาลัยทุกคณะจะแต่งต้ังจากกรรมการสภาทุกกลุ่ม
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 ทำาให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้บริหาร	
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสปรึกษาหารือและมี
ส่วนร่วมในการทำางานอยู่เสมอ	ในการปฏิบัติทุกคณะจะพบปะ
และประชุมกันทุกเดือน
	 		(2.)	การสนับสนุนให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้
เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามโอกาสท่ีเหมาะสม	เช่น	
การเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากร
บรรยาย	หรือแนะนำาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่
เช่ียวชาญ	การเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยในงานประเพณี	งานกีฬา	หรือกิจกรรมอ่ืนๆ
ที่จัดขึ้นประจำาปี
	 		(3.)	การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในโอกาสท่ีมีการประชุม
สัมมนารวมท้ังการร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ 
โดยมีการกำาหนดประเด็นท่ีขอให้ได้มีส่วนร่วมศึกษาและอภิปราย
ประเด็นหลักในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนามหาวิทยาลัย

	 สภามหาวิทยาลัยได้กำาหนดแนวนโยบายท่ีสำาคัญและ
มหาวิทยาลัยนำาไปกำาหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
ดำาเนินการแล้ว	เช่น
	 (1.)	 การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	 	สร้างศักยภาพในการเตรียมความพร้อม	เพ่ือแข่งขัน
ในประชาคมอาเซียน	และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคตเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สู่สากล	มีนโยบายแผนงาน	และแนวทางการพัฒนาดังนี้	
 •	ปฏิรูปหอสมุด	ให้เป็นศูนย์วิทยบริการสารสนเทศ
ท่ีแท้จริงเพ่ือรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างสะดวก	(Self	Learning	Access)	เป็น
ศูนย์ทรัพยากรแห่งการเรียนรู้	(Learning	–	Resource	Center
:	LRC)	โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหอสมุดท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ	เพ่ือเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน	และ
เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	เพ่ือเข้าสู่ความเป็นสากล	
(Globalization)	
 •	ส่งเสริมก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเป็นภ�ษ�ต่�งประเทศ
ในรายวิชาที่มีความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกระดับ	ส่งเสริม
การจัดพ้ืนท่ีซ่ึงเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารภายใน
มหาวิทยาลัย	ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้
นักศึกษา	เช่น	ภาษาจีน	ภาษาอังกฤษ	ภาษาญ่ีปุ่น	และภาษา
อาเซียน	เป็นต้น	ส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถด้านภาษา
อังกฤษให้บุคลากรสายปฏิบัติการ	โดยเฉพาะหน่วยงานสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน	สร้างส่ือการเรียนการสอนนักศึกษา
ให้เป็นรูปแบบสองภาษามากยิ่งขึ้น	

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหาร

นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ
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 •	ส่งเสริมก�รสร้�งบรรย�ก�ศท�งวิช�ก�รและคว�มเป็น
น�น�ช�ติ	ให้เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน	เช่น	
การจัดทำาเว็บไซต์หลายภาษา	และการจัดทำาป้ายบอกทางภายใน
อาคาร	และภายนอกอาคาร	เป็นต้น	สร้างและพัฒนาหลักสูตร
เข้าสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษา	(Accreditation)	หลักสูตร
มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาคม
อาเซียน	สร้างและพัฒนารายวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับอาเซียน	(Asian	
Study)	สร้างการเทียบโอนระหว่างประเทศอาเซียน	(Credit
Transfer)	สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
ในทุกด้าน	ทั้งด้านธุรกิจ	ด้านการเมือง	ด้านวัฒนธรรม	และ
ด้านภาษา
	 (2.)	 การพัฒนาการศึกษาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
สอดคล้องกับสังคมโลกในศตวรรษที่	21
 •	ก�รวัดคุณภ�พท่ีแท้จริงของมห�วิทย�ลัย	จะต้องดู
ท่ีคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	
มุ่งมั่นเพื่อสร้างบัณฑิตที่เหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
มีความรู้กว้างในหลากหลายศาสตร์ สาขา สามารถวิเคราะห์ 
วิจัย และแก้ปัญหาต่างๆ ในระดับดี มีทักษะต่างๆ ท่ีเหมาะสม
ต่อการทำางาน มีทัศนคติที่ดี	อีกทั้งยังต้องมีลักษณะของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง
	 			มีนโยบาย	แผนงาน	และแนวทางการพัฒนา	ดังนี้	
เร่งสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	โดยประสาน
คณะในการกำาหนดจุดเน้นสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตของ
คณะต่างๆ	เพ่ือสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ	มีเอกลักษณ์ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถ่ิน	ประเทศ	และภูมิภาค	สู่การผลิตบัณฑิต
ท่ีสำาเร็จแล้วมีงานทำา	ได้รับการจ้างงานหรือสร้างงานให้กับตัวเองได้
สร้างระบบและกลไกเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนสู่การผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ	เตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ

ศตวรรษที่	21	โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้การลงมือปฏิบัติ	เพื่อให้
นักศึกษาเกิดปัญญาและมีทักษะชีวิต	“รู้จริงและทำ�ได้”	และ
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ	
    ตลอดจนสามารถสร้างงานเป็นนายจ้างตัวเองได้	
มุ่งสร้างและพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ท่ีมหาวิทยาลัยมีความพร้อมให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล
และรองรับการขยายการรับนักศึกษาต่างชาติท่ีเข้ามาศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย	สร้างระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความเข้าใจในวัฒนธรรมอาเซียน	โดยสามารถทำางานร่วมกับ
เพ่ือนร่วมงานจากต่างประเทศในประเทศอาเซียนได้เป็นอย่างดี	
 •	เร่งรัดให้มีก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นคว�มเชี่ยวช�ญ
ของนักศึกษาด้านต่างๆ	เช่น	ด้านภาษาต่างประเทศ	ด้านเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถนักศึกษาให้มากขึ้น	 สนองตอบ
ความต้องการตลอดแรงงาน	โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน	
 • มุ่งสร้�งและพัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�
ท่ีมีคุณภ�พม�ตรฐ�น	และเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของวิช�ชีพ
ครู	“คน”	ของมหาวิทยาลัยทุกคนต้องได้รับการดูแลเสริมสร้าง
ให้กลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ขององค์กร	ที่พร้อมจะขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
	 			มีนโยบาย	แผนงาน	และแนวทางการพัฒนาดังนี้
มุ่งสร้างศักยภาพอาจารย์และบุคลากร	รวมทั้งสร้างขวัญและ
กำาลังใจให้กับบุคลากรทุกฝ่ายโดยสร้างความแกร่งทางวิชาการ
ด้วยการเพ่ิมคุณวุฒิ	และเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ	การทำาผลงาน
ตำาราการวิจัย	และส่งเสริมการพัฒนาตนเอง	ทั้งการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ	ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการฝึกอบรม
อย่างต่อเน่ือง	ตามความเหมาะสม	ท้ังบุคลากรสายวิชาการ	และ
สายสนับสนุนเพ่ือส่งต่อการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ	มุ่งสร้าง
บรรยากาศให้บุคลากรมีความรู้สึก	มีความสุขในการทำางาน	
มีความมั่นคง	ความสามัคคีในการร่วมเป็น	“คนในครอบครัว
เดียวกัน”	รวมท้ังสร้างแรงบันดาลใจในการทำางาน	มุ่งม่ันร่วมกัน
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	อย่างมี
ส่วนร่วมและทำางานเป็นทีม	ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากร
ทุกฝ่ายเข้าใจและมุ่งม่ันศรัทธา	มีอุดมการณ์ในจุดร่วมเดียวกัน
ของค่านิยมหลัก	“สร้�งปัญญ�	ศรัทธ�คว�มดี”	อย่างต่อเน่ือง
สมำา่เสมอ	กิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว	มุ่งให้บุคลากรทุกฝ่ายตระหนัก
ว่าการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปเพื่อการบรรลุ	
“มห�วิทย�ลัยต้นแบบแห่งภูมิภ�คอ�เซียนเพ่ือก�รพัฒน�
ท้องถ่ิน”
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	 (3.)	การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
 •	เน้นก�รพัฒน�สภ�พแวดล้อม	โครงสร้�งพ้ืนฐ�น
เทียบเท่�ระดับส�กล	ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ	สุราษฎร์ธานี	
เน้นความเป็นสากลในความหมายของระบบภูมิภาค	 (Asian)	
เพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย	 เพื่อก้าวสู่ความเป็น
สากล	 สร้างคุณภาพเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ใน
ระดับชาติและนานาชาติ	
	 มีนโยบาย	แผนงาน	และแนวทางการพัฒนา	ดังนี้	
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในทุกระดับเข้าสู่รูปแบบ
ใหม่ที่เน้น	 Learning	 Outcomes	 โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่ได้
มาตรฐานสากล	 สนับสนุนการเปิดหลักสูตรที่มีความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยชั้นนำาในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพิ่มขึ้นใน
สาขาวิชาต่างๆ	 ในทุกระดับ	 พัฒนาและสนับสนุนหลักสูตร
ที่เปิดอยู่ให้ติดต่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยช้ันนำาในต่างประเทศ	
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีอาจารย์ชาวต่างประเทศและนักศึกษา
ต่างประเทศ	ท้ังแบบเต็มเวลาและแบบแลกเปล่ียนในหลักสูตร
นานาชาติ	พัฒนาหลักสูตร	พัฒนาการเรียนการสอน	กระบวนการ
เรียนรู้	และส่ือการเรียนรู้		เพ่ือให้ได้บัณฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในอาเซียนและประเทศไทย	 พัฒนาหลักสูตร
นานาชาติหลักสูตรกึ่งนานาชาติ	หลักสูตร	2	ภาษา	หลักสูตร	
2	ปริญญาและขยายการผลิตบัณฑิตต่างชาติ	พัฒนาและขยาย
จำานวนนักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ	ในหลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรภาษาอังกฤษ	พัฒนาสภาพแวดล้อม	วัฒนธรรม
การทำางาน	และมาตรฐานคุณภาพ	สู่ความเป็นนานาชาติและ
ความเป็นสากลพ้ืนฐานความเป็นไทย	พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาและบุคลากรผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	รวมทั้งการจัดตั้ง
Language	 Institute	 เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา
ให้นักศึกษาก่อนสำาเร็จการศึกษา

การส่งเสริมธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และนวัตกรรมใหม่ของมหาวิทยาลัย

	 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ให้ความสำาคัญ
กับการกำาหนดนโยบายและการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย
ดำาเนินการตามพันธกิจ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนทาง
วิชาการในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน	โดยดำาเนินการ
ทั้งด้านการศึกษาวิจัย	การร่วมปฏิบัติงาน	และการกำาหนด
หลักสูตรการเรียนการสอน		เช่น	การส่งเสริมการจัดการคุณภาพ
ของส่ิงแวดล้อมเพ่ือความสมดุลและยั่งยืนของการส่งเสริม
การท่องเที่ยว		ซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้สำาคัญของจังหวัด
สุราษฏร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง	รวมทั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของ
ประชาชนโดยเร่ิมจากการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
เป็นต้นแบบ		อีกเรื่องหนึ่งคือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	
โดยส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตตามหลักพุทธศาสนา	ท่ีสำาคัญ
คือ	การส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในวิชาพุทธทาสศึกษา
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ยุทธศ�สตร์และแนวท�งก�รดำ�เนินง�น
ของสถ�บันคลังสมองของช�ติ

2559-2563

	 สถ�บันคลังสมองของช�ติ	 ได้จัดตั้งขึ้นโดยคณะ
รัฐมนตรีรับทราบ	เมื่อวันที่	7	มกราคม	2546	เพื่อทำาหน้าที่
ประสานผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและหลากหลาย
องค์กร	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ให้มาร่วมกันศึกษา
วิจัยในประเด็นที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ	 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 โดยมีคณะ
กรรมการบริหารกำากับดูแล	
	 วัตถุประสงค์ของสถาบัน	 ดังปรากฏในระเบียบมูลนิธิ
ส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย	 ว่าด้วยการจัดต้ังสถาบันคลังสมอง
ของชาติ	พ.ศ.	2546	ระบุว่า	ให้สถาบันอยู่ภายใต้มูลนิธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย	โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
	 1.	เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ	 โดยการระดมผู้เชี่ยวชาญ
ในประเด็นและสาขาท่ีเป็นความต้องการอย่างทันการณ์	ท้ังใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคม	 ศึกษาค้นคว้า	 ให้คำาปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะทางวิชาการในการตอบโจทย์ของประเทศ	ไปจนถึง
การลงมือปฏิบัติตามแต่กรณี
 2.	เพื่อริเริ่มแนวคิดใหม่ๆ	ทางวิชาการอันจะเป็น
องค์ประกอบสำาคัญในการพัฒนาเชิงรุกของประเทศ	โดย
การศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดสอบ	เพ่ือนำาความคิดริเร่ิมใหม่ๆ 
นำาเสนอต่อภาครัฐ
	 3.	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้แก่ภาคเอกชน	ท้ังในการให้คำาปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหา
ของภาคการผลิตและบริการ	และการคิดค้นแนวทางพัฒนา
ในรูปแบบใหม่ๆ	โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน

	 การดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้	
สถาบันฯ	สามารถดำาเนินการดังนี้
 1.	รวบรวม	วิเคราะห์	และจัดทำาฐานข้อมูลทะเบียน
ผู้เชี่ยวชาญ	(Experts	Register)	ในสาขาความรู้ต่างๆ	

 2.	รวมรวม	ศึกษา	วิเคราะห์ฐานข้อมูลและความรู้เพ่ือ
นำาไปสู่การบริหารจัดการความรู้	(Knowledge	Management)
รวมท้ังบริหารเครือข่ายความรู้รายสาขา	(Knowledge	Clusters)	
 3.	ประสานงานในการกำาหนดโจทย์และหัวข้อ
การศึกษาวิจัยท่ีตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความคิดริเร่ิม
ใหม่ๆ	อันเป็นความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 4.	ประสานการศึกษาวิจัยและดำาเนินการเพ่ือนำาไปสู่
การแก้ปัญหา	การริเร่ิมแนวคิดใหม่ๆ	และกิจกรรมในเชิงปฏิบัติ
แล้วแต่กรณี
	 5.	ประสานความร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมโยง
และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคมและอุดมศึกษา	
 6.	นำาเสนอข้อมูลและความรู้ไปสู่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
และเผยแพร่ข้อมูลความรู้โดยการประชาสัมพันธ์ไปยังสังคม
โดยรวม
 7.	พัฒนาภาวะผู้นำาทางความคิด	และการบริหาร
จัดการความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักศึกษาและบัณฑิต
 8.	ดำาเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหารสถาบัน
และคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมสถาบันเห็นสมควร

	 ในช่วงต้นๆ	ของการดำาเนินงาน	(พ.ศ.	2546-2551)	
สถาบันฯ	ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้1

	 “สถาบันคลังสมองของชาติจะเป็นศูนย์รวมของเครือข่าย
ผู้เช่ียวชาญและองค์ความรู้เชิงบูรณาการท่ีทันสมัยของประเทศไทย
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาประเทศ”
โดยมีเป้าหมายที่จะนำาองค์ความรู้มาเป็นพลังในการพัฒนา
ประเทศให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน	โดยมีภารกิจ	3	ด้านคือ
 1.	เป็นศูนย์ข้อมูลท้ังด้านผู้เช่ียวชาญและองค์ความรู้
ที่ถูกต้องและทันสมัย

ยุทธศาสตร์ช่วงที่1

1ร�ยง�นประจำ�ปี	2558	สถ�บันคลังสมองของช�ติ
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 2.	เป็นแกนนำาในการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการทาง
วิชาการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในการเสนอแนะแนวทาง
และแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างทันการณ์
 3.	ปฏิบัติงานเชิงรุกเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว
 ทั้งนี้ได้มีการกำาหนดยุทธศาสตร์ไว้	4	ด้านคือ
 1.		ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสร้าง	
       องค์ความรู้
	 2.		การพัฒนาศูนย์เครือข่ายข้อมูลที่ทันสมัย
	 3.		การประชาสัมพันธ์และการขยายเครือข่าย
	 4.		การสร้างความเข้มแข็งในองค์กร

	 การดำาเนินงานในช่วงปี	2546-2548	ให้ความสำาคัญ
กับประเด็นต่างๆ	อย่างกว้างขวางเช่น	ด้านพลังงาน	ด้านเยาวชน
การศึกษา	เศรษฐกิจ	ฯลฯ	โดยมีกิจกรรมท้ังการสนับสนุนการวิจัย
เช่น	 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้โซลาร์เซลล์ใน
ระดับครัวเรือนในระยะยาว	เป็นต้น	การจัดประชุมระดมสมอง
การจัดสัมมนา	เป็นต้น	ผลจากการดำาเนินงานได้ผลผลิตต่างๆ
เช่น	รายงานการศึกษา	ส่ิงพิมพ์จากการสัมมนา	และการจัดทำา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย	(Policy	Brief)	

 การดำาเนินงานในช่วงต่อมา	คือปี	2549-2551	ได้มี
การขยายงานมากข้ึน	โดยมีโครงการจัดต้ังศูนย์ศึกษาต่างๆ	3	ศูนย์
คือ	 ศูนย์ศึกษาระบบความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ	
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันตก	 และศูนย์ศิลปะ
การละครเพื่อการพัฒนา	 โดยมีลักษณะเป็นศูนย์เฉพาะกิจที่
ดำาเนินงานในลักษณะเครือข่าย	 โดยมีความคาดหวังให้ศูนย์
เหล่านี้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างนโยบายรัฐและการพัฒนาใน
เชิงรูปธรรม	

	 ในปี	 2552	 คณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมอง
ของชาติ	 ได้มอบนโยบายให้สถาบันฯ	 มุ่งเน้นการส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาให้ตอบสนองกับสังคมมากข้ึน	และเพ่ิมคุณภาพ
บัณฑิต	และได้มีโครงการจัดต้ังสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย	
รวมทั้งมีโครงการมองภาพอนาคตประเทศไทย	 2562	 และ
ได้จัดให้มีการปรับเปลี่ยนโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาภายใต้
แผนงานต่างๆ	 ให้เป็นโปรแกรมศึกษา	 4	 เรื่องคือ	 โปรแกรม
วิจัยระบบอุดมศึกษา	โปรแกรมศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่	โปรแกรม

ศึกษาระบบความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ	และโปรแกรม
ศิลปะเพ่ือการศึกษา	ท้ังน้ีได้มีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันฯ	ให้สอดรับกับภารกิจสำาคัญที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร	คือ	การปรับเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษา
ให้ตอบสนองต่อสังคมมากขึ้น	และเพิ่มคุณภาพของบัณฑิต
โดยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อศึกษาในเรื่องสำาคัญๆ	ของประเทศและของท้องถิ่น	ให้ใช้
ทุนสำาคัญของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในด้าน
ต่างๆ	เป็นจำานวนมาก	เป็นฐานในการทำางานตอบสนองต่อ
สังคม	และในขณะเดียวกัน	ก็ให้ปรับปรุงระบบภายในสถาบัน
อุดมศึกษาเอง	พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	การวิจัย	
การบริการวิชาการ	และการบริหารจัดการระบบในระดับต่างๆ
ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง	สามารถตอบสนองสังคมได้ดีขึ้น	
เป็นแกนนำาในการรวมพลังคลังสมองของประเทศ	ทั้งนี้ได้มี
การกำาหนดยุทธศาสตร์หลักไว้	3	ด้านดังนี้
									1.	งานวิจัยระบบอุดมศึกษา	(System	Research)	
									2.	งานวิจัยนโยบายเร่ืองสำาคัญของประเทศ	(Think	Tank)
									3.	งานหนุนเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดการเปล่ียนแปลง	
	 		(Incentive	Programs)

	 ในปี	2555	ถึงปัจจุบัน	ได้มีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์
อีกเล็กน้อย	โดยกำาหนดให้มียุทธศาสตร์	4	ด้าน	ดังนี้
         1.	งานวิจัยเชิงระบบ	(System	Research)	เพ่ือศึกษา
วิจัยระบบอุดมศึกษาตามสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่	ส่ิงท่ีเป็นปัญหา
อุปสรรค	แบบอย่างท่ีดี	เพ่ือเสนอแนะการปรับเปล่ียนการบริหาร
จัดการสถาบันอุดมศึกษาและระบบอุดมศึกษา
         2.	มองโลกภายนอก	เป็นการศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับ
สถานการณ์ของประเทศและภูมิภาค	ท่ีจะมีบทบาทต่อสถาบัน
อุดมศึกษาในการเรียน	การสอน	การวิจัย	และการบริการ
วิชาการต่อสังคม
									3.	หนุนเสริมมหาวิทยาลัย	โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรม
จัดสัมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์	ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
เพ่ือหนุนเสริมมหาวิทยาลัยให้เพ่ิมพูนความรู้	ทักษะ	เครือข่าย
และแรงบันดาลใจ	ที่จะตอบสนองต่อสังคม
         4.	นำาเข้าสู่ระบบ	(Institutionalization)	สร้างข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และกลไก	
การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์ช่วงที่ 2
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   นโยบายรัฐ

 รัฐบาลกำาลังให้ความสำาคัญกับการขับเคล่ือนประเทศ
เพื่อให้หลุดพ้นจากกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง	ให้เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว	และได้ริเริ่มโครงการต่างๆ	หลายอย่าง
เช่น	ประเทศไทย	4.0	โครงการประชารัฐ	เป็นต้น	ซ่ึงหลักใหญ่ๆ
ของนโยบายดังกล่าวมีดังนี้

ประเทศไทย	4.0
	 ในยุคแรกๆ	 ของการพัฒนาประเทศหรือที่เรียกว่า	
ประเทศไทย	1.0	รายได้ของประเทศส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ
การเกษตร	ต่อมาในช่วงท่ีสองคือ	ประเทศไทย	2.0	เป็นการพ่ึงพา
อุตสาหกรรมเบาต่างๆ	แรงงานราคาถูกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีมีอยู่	ในการสร้างรายได้เข้าประเทศ	ต่อมาเป็นช่วงท่ีสามคือ
ประเทศไทย	 3.0	 ซึ่งพึ่งพิงอุตสาหกรรมหนักโดยการใช้
เทคโนโลยีต่างประเทศ	 โดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งออก	 เช่น	
รถยนต์	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	ถึงแม้จะทำารายได้เข้า
ประเทศได้มากก็จริง	 แต่ก็ยังไม่ทำาให้ประเทศพ้นจากกับดัก
ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง	ซ่ึงเป็นเช่นน้ีมานานกว่า	20	ปีแล้ว	
	 ดังนั้น	นโยบายประเทศไทย	4.0	จึงมีความมุ่งหมาย
ที่จะสร้างและใช้นวัตกรรมในประเทศให้มากข้ึน	โดยปรับเปล่ียน
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานของ
นวัตกรรม	เปลี่ยนจากการทำามากได้น้อย	เป็นทำาน้อยได้มาก	
เปล่ียนรูปแบบขององค์ประกอบเดิมท่ีมีอยู่โดยการใส่ความรู้	
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเข้าไป	 เช่น	 การเกษตรแบบ
ด้ังเดิม	เป็นการเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้
เทคโนโลยีมากข้ึนเปล่ียน	SME	เดิม	ท่ีรัฐต้องให้ความช่วยเหลือ
ตลอดเวลา	 เป็น	 Smart	 Enterprise	 และ	 Start	 up	 ที่มี
ศักยภาพสูง	 เปลี่ยนภาคบริการที่มีมูลค่าค่อนข้างตำ่าสู่การ
บริการที่มีมูลค่าสูง	 (High	value	services)	และเปล่ียนจาก
แรงงานทักษะตำา่	เป็นแรงงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญมากข้ึน	
 ท้ังน้ีต้องมีการผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจ	 การปฏิรูป
การวิจัย	และปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ	กันซ่ึงแหล่งของความรู้
และนวัตกรรมเหล่าน้ันส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัย	การปรับเปล่ียน
ดังกล่าว	 เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม
เป้าหมายมี	5	กลุ่มคือ	กลุ่มอาหาร	 เกษตร	และเทคโนโลยี
ชีวภาพ	 กลุ่มสาธารณสุข	 สุขภาพ	 และเทคโนโลยีการแพทย์	
กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะและระบบเคร่ืองกลอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม	กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ทเชื่อมต่อ	และ
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 วัฒนธรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

โดยสรุปคือ	นโยบายประเทศไทย	4.0	จะเป็นการนำาเอาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาพัฒนาให้ตรงจุดเพ่ือขับเคล่ือนประเทศไทย

 ภายใต้นโยบายเหล่าน้ี สถาบันคลังสมองฯ น่าจะ
เข้าไปมีบทบาทในส่วนที่เก่ียวข้องเพื่อให้การขับเคลื่อน
นโยบายมีความเป็นไปได้มากข้ึน โดยเข้าไปมีส่วนในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการวิจัย
และสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์มากขึ้น และสนับสนุน
การเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนให้ตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศมากขึ้น

	 รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำาคัญกับนโยบายประชารัฐ	
(Civil	State)	แทนนโยบายประชานิยม	 (Populism)	ถึงแม้
นโยบายท้ังสองน้ีจะมีประชาชนเป็นเป้าหมายเช่นกัน	 แต่แนวคิด
และวิธีดำาเนินการอาจมีความแตกต่างกัน	 ความหมายของ
ประชารัฐท่ีส้ันและเข้าใจง่ายท่ีสุดคือ	ประสานพลังทุกส่วนของ
“ประชา”	 กับทุกส่วนของ	 “รัฐ”	 เพื่อพัฒนาสังคมทุกระดับ
อย่างไรก็ตาม	เรื่องของประชารัฐไม่ใช่ของใหม่	แต่เป็นการดึง
ประเด็นสำาคัญของการพัฒนาข้ึนมาให้โดดเด่น	คือการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน	 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี	8	ได้กล่าวถึงประชารัฐและสรุปลักษณะสำาคัญคือ
	 •	ประชาชน	ชุมชน	และประชาสังคม	มีบทบาทสำาคัญ	
ในการพัฒนาท้องถิ่น	สังคม	และประเทศ
	 •	 การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศโดยภาครัฐ	
ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง	จริงจัง	และ
ต่อเนื่อง	ในทุกระดับ
	 •	การดำาเนินงานของภาครัฐ	มีความสุจริต	โปร่งใส	
ถูกต้อง	 มีประสิทธิผล	 คุณภาพ	 และประสิทธิภาพ	 รวมถึง
การกระจาย	อำานาจสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
	 •	 ทุกส่วนของสังคม	 ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน	
ร่วมเป็น	“ภาคีการพัฒนา”	โดยร่วมวางแผน	ร่วมดำาเนินการ	
ร่วมติดตามประเมินผล	 ร่วมปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
	 ยุทธศาสตร์	 “ประชารัฐ”	 คือ	 การรวมเอาพลังทุก
ภาคส่วน	ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน	ภาคธุรกิจ	หรือภาครัฐ
มาใช้โดยมองบนพื้นฐานว่า	“คนไทยทุกคน	ก็คือ	ประชาชน
ของชาติ”	 ซึ่งถือเป็นพลังอำานาจที่สำาคัญในการแก้ไขปัญหา
ในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป	 และการพัฒนาประเทศ
ในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน	โดยการดำาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์	“ประชารัฐ”

   นโยบายประชารัฐ
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	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันคลังสมองของ
ชาติ	และนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	ประกอบกับ
แนวโน้มและแนวทางในการพัฒนาประเทศ	 สถาบันฯ	 จึง
ได้กำาหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดำาเนินงานของสถาบัน
ดังน้ี

		 		เป็นหน่วยงานที่หนุนเสริมความเข้มแข็งของการ
อุดมศึกษา	เพ่ือให้ตอบสนองต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ

	 1.	หนุนเสริมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย
 2.	ใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาประเทศและสังคม
	 3.	วิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษา

	 ยุทธศ�สตร์ก�รหนุนเสริมเพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็ง
ของมห�วิทย�ลัย
แนวท�งก�รดำ�เนินง�น
	 1.	การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย	ผ่าน
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย	 โดยดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	
เช่น	 การฝึกอบรมผ่านหลักสูตรต่างๆ	 การศึกษาดูงานทั้งใน
และต่างประเทศ	
 2.	การหนุนเสริมขีดความสามารถในการบริหารงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา	เช่น	การจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่างๆ
ท้ังด้านการบริหารท่ัวไป	(กฎหมาย	บุคลากร	การประเมินผล
การพัฒนาระบบสารสนเทศ)	การเรียนการสอน	การวิจัย
และการบริหารงานวิจัย	(การกำาหนดโจทย์และประเด็นวิจัย 

   วิสัยทัศน์

  ยุทธศาสตร์

ทิศทางการดำาเนินงาน

ยุทธศาสตร์และทิศทางการดำาเนินงาน
ในช่วงปี 2559-2563

	 ท้ังประชารัฐ	และ	ประชานิยม	มีท้ังความเหมือนและ
ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการนำามาใช้	ดังนั้น	การจะให้
ระบุให้ชัดไปเลยว่าต่างกันตรงไหน	อย่างไร	ไปเลยนั้น	เป็น
เร่ืองท่ีทำาได้ยาก	 อย่างไรก็ตาม	 ยุทธศาสตร์ประชารัฐในรัฐบาล
น้ีมีความเช่ือว่า	ประชารัฐน้ันมีกลไก	มีกระบวนการท่ีแตกต่าง
จากประชานิยม	 นับว่าเป็นยุทธศาสตร์ในการวางเศรษฐกิจ
ฐานรากอย่างเป็นทางการ	 ซ่ึงจะเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็น	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 รวมถึงภาคประชาชนเพื่อ
ผลักดันให้เกิดพลังไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยกัน	
(รติมา,	2558)2

	 ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ	 ให้
ประสบผลสำาเร็จ	คือเร่ืองธรรมาภิบาล	ซ่ึงผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกส่วน
ต้องมี	ดังน้ัน	สถาบันคลังสมองฯ จึงน่าจะมีบทบาทในการหนุน
เสริมให้สถาบันอุดมศึกษาและสังคม ตระหนัก และเข้าใจ
เรื่องธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำาเนินงานตามนโยบาย มี
ความเป็นไปได้และนำาไปสู่ความสำาเร็จ นอกจากนี้สถาบัน
คลังสมองของชาติสามารถใช้เครือข่ายทางวิชาการ ซ่ึงส่วนใหญ่
อยู่ในระบบอุดมศึกษาเพื่อให้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำาเป็น
ในการขับเคล่ือนประชารัฐสู่ความสำาเร็จ โดยการระดมสมอง
ของผู้รู้ด้านต่างๆ

	 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมอง
ของชาติ	นัดพิเศษ	เมื่อวันศุกร์ที่	1	เมษายน	2559	ที่ประชุม
ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสัมภาษณ์	
รศ.	ดร.พีรเดช	ทองอำาไพ	เมื่อวันที่	24	มีนาคม	2559	ซึ่ง
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้
	 1.	 สถาบันควรให้ความสำาคัญกับงานวิจัยเชิงนโยบาย
มากข้ึน	โดยทำาหน้าท่ีรวบรวมและวิเคราะห์ความเห็นจากสถาบัน
วิจัยนโยบายต่างๆ	 เพื่อตอบโจทย์สำาคัญๆ	 ของประเทศ	 เช่น
ประเด็นการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน	ซ่ีึงมีข้อเสนอท่ีหลากหลาย
แต่ยังไม่มีข้อเสนอร่วม	 การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย	
ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการออกนอกระบบให้เต็มท่ีการพัฒนา
ผู้นำามหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ	และการวิเคราะห์ระบบตัวช้ีวัด
มหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	เป็นต้น
	 2.	สถาบันฯ	ควรทำาหน้าท่ีแสวงหาตัวอย่างดีๆ	ท้ังจาก
ในประเทศและต่างประเทศในเร่ืองต่างๆ	มาแลกเปล่ียนระหว่าง
มหาวิทยาลัย	 เช่นที่เคยทำาเรื่องผลงานวิชาการจากการเรียน
การสอน	 รวมท้ังเร่ืองการประเมินสมรรถนะ	 (Competency)
ของบัณฑิต	แทนการให้ความสำาคัญกับปริญญาอย่างเดียว

ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

	 3.	 สถาบันฯ	 ควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาของประเทศ	
และขับเคล่ือนการเปล่ียนโฉม	(Transform)	มหาวิทยาลัย	และ
ควรมีบทบาทช่วย	สกอ.	ในการออกระเบียบหรือกฎเกณฑ์ใหม่ๆ	
โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัย	เพ่ือให้มีข้อมูลและหลักฐานท่ีชัดเจน

2รติม�	คชนันทน์.	2558.	วิเคร�ะห์	จุดต่�ง	ประช�รัฐ-ประช�นิยม.	ห้องสมุดรัฐสภ�.
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ก�รให้
คำ�ปรึกษ�

หลักสูตร
ธรรม�ภิบ�ล

หลักสูตร
ธรรม�ภิบ�ล

หลักสูตร
ฝึกอบรม

ก�รสัมมน�
ท�งวิช�ก�ร

หลักสูตร
ธรรม�ภิบ�ล

ระบบติดต�ม
และประเมินผล

ในประเทศ ต่�งประเทศ

ก�รจัดก�รทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�

On-the-job	
training

Conflict	
Management

ก�รทำ�ยุทธศ�สตร์

ก�รพัฒน�ระบบ
ส�รสนเทศ

HRD

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	การผลักดันผลงานวิจัยสู่
การใช้ประโยชน์)	การบริการวิชาการ	และการทำานุบำารุงศิลปะ
วัฒนธรรม
	 3.	การจัดสัมมนาแลกเปล่ียนทางวิชาการในด้านต่างๆ
ท้ังในและต่างประเทศ	เพ่ือหนุนเสริมให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมพูน
ความรู้	ทักษะ	เครือข่าย	และแรงบันดาลใจ	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเพื่อการตอบสนองต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
 4.	การบริการด้านคำาปรึกษาเพ่ือการพัฒนางาน	โดย
อาจดำาเนินการควบคู่กับการจัดฝึกอบรมแบบการปฏิบัติจริง
ระยะยาว	(On-the-job	training)	เช่น	การจัดทำายุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน	การบริหารงานวิจัย	การพัฒนาระบบติดตาม
และประเมินผล 
 ยุทธศ�สตร์ก�รใช้ประโยชน์จ�กพลังของบุคล�กร
อุดมศึกษ�เพื่อก�รพัฒน�ประเทศและสังคม
แนวท�งก�รดำ�เนินง�น
						1.	การจัดให้มีเวทีระดมความคิด	(Forum)	ในประเด็น
ต่างๆ	ท่ีสำาคัญ	เพ่ือนำาเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่อรัฐบาล

						2.	ใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ	เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ไปสู่คนรุ่นหลัง	 เช่น	 การจัดอบรมต่างๆ	 การสัมมนา 
การเป็นที่ปรึกษา	
						3.	จัดให้มีฐานข้อมูลคลังสมองของประเทศ	โดยความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ	เช่น	สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	
(ฐานข้อมูล	BIODATA)	สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(ฐานข้อมูล	NRMS)	เป็นต้น

 ยุทธศ�สตร์ก�รวิจัยเชิงนโยบ�ย	
แนวท�งก�รดำ�เนินง�น
	 1.	จัดให้มีการศึกษาวิจัย	เพื่อนำาไปสู่ข้อเสนอเชิง
นโบายในการสร้างความเข้มแข็งของระบบอุดมศึกษา	เช่น	
ตัวชี้วัดด้าน	Social	Engagement	การจัดอันดับ	(Rating)	
มหาวิทยาลัย	การเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ	เป็นต้น	
 2.		จัดให้มีการศึกษาวิจัย	เพื่อนำาไปสู่การพัฒนา
ต้นแบบ	หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย	เพื่อการพัฒนาประเทศ

 

 “สถาบันคลังสมองของชาติ เป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆ และเป็นกลไกหน่ึงท่ีจะทำางานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
ท้ังหลาย เพ่ือช่วยกันขับเคล่ือนให้การอุดมศึกษามีพลังและบทบาทสำาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ”

ธ
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ศึกษ�ดูง�น….ธรรม�ภิบ�ลสัมพันธ์ 2559

	 สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย	 ภายใต้สถาบัน
คลังสมองของชาติ	มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย	ได้เล็งเห็น
ความสำาคัญของการนำาแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย	ที่ไม่เพียงแต่
เน้นทางด้านวิชาการเท่าน้ัน	แต่ต้องนำาไปสู่ความเป็นเลิศภายใต้
รายได้ท่ีเพียงพอ	สามารถคืนกำาไรสู่สังคมเพ่ือยกระดับบัณฑิต
ให้เป็นคนดี	คนเก่ง	และเทคโนโลยีที่พัฒนามหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ	มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา	และ
การปฏิรูปอุดมศึกษา	จึงเห็นสมควรจัดการศึกษาดูงาน	ภายใต้
งานที่ชื่อว่า	ธรรม�ภิบ�ลสัมพันธ์	ในวันที่	4-5	มีนาคม	2559	
ณ	 จ.	 ระยอง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เคยผ่านหลักสูตร
ของสถาบันฯ	มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 แนวคิด	รูปแบบ
การบริหาร	และการกำากับดูแลมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่	และ
เสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างกัน	
โดยมุ่งหวังจะเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพ
ให้กับ	คณะกรรมการคณะ	และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในการปรับตัวก้าวสู่ความเป็นเลิศ			ทั้งนี้	การได้เข้าไปเรียนรู้
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับหน่วยงานท้ังสองแห่งน้ี	จะถือว่า
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยที่ต้องปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการเพ่ือรองรับต่อสถานการณ์ในอนาคตได้ต่อไป	โดยมีผู้สนใจ
เข้าร่วมจำานวน	14	คน	มีรายละเอียดต่อไปนี้

     
    	(วันที่	4	มีนาคม	2559)
	 กลุ่ม	ปตท.	มีเจตนารมณ์ในการจัดต้ังสถาบันทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์และ
นักวิจัยให้กับประเทศ	ท่ีเน้นการวิจัยอย่างเข้มข้น	เพ่ือเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศอย่างยั่งยืน	โดย
ได้รับพระราชทานนามสถาบันฯ	จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี	ว่า	“สถ�บันวิทยสิริเมธี”	แทนช่ือเดิมท่ี
รู้จักกันในนาม	สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสูงระยอง
หรือ	RAIST	เพื่อให้เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการวิจัยอย่างเข้มข้น
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยเปิดสอนในระดับ
ปริญญาเอกและปริญญาโท	สำาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต/	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ	และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/	ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี	โดยมีแผนการเปิดการเรียน
การสอนภาคแรกในวันที่	 18	 สิงหาคม	 2558	 Landmark	
ของสถาบันคือ	ปฏิมากรรม	Carbon	Nano	Tube

1.สถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำาเนิดวิทย์ จ.ระยอง 
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บ้านจำารุง	ต.เนินฆ้อ	อ.แกลง	จังหวัดระยอง	
(วันที่	5	มีนาคม	2559)

 เพ่ือศึกษาและดูงานในเร่ืองของ	การจัดการเครือข่าย
สู่ความเข้มแข็งยั่งยืน	 การจัดการธนาคารชุมชน	 การจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน	การจัดการผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์
การจัดการสภาพแวดล้อมด้วยขบวนองค์กรชุมชน	และการน้อมนำา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำางานของ
ชุมชน	โดยได้การต้อนรับจากผู้ใหญ่ชาติชาย	เหลืองเจริญ

 ผลท่ีได้จ�กก�รเรียนรู้	คือ	กลยุทธ์สำาคัญของการเช่ือมโยง
เครือข่าย	 40	 เครือข่ายในชุมชนในการประสานความคิดคือ 
1.	มีธงหลัก	:	ทำาเพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข	ขีวิตมีความมั่นคง		
			พึ่งพาตนเองได้	บนหลักเศรษฐกิจพอเพียง	
2.	มีเวทีให้คุยกันท้ังทางการ	และไม่เป็นทางการ	อย่างต่อเน่ือง
			เพ่ือ	“จัดต้ังทางความคิด”	มี	ผู้อำานวยความสะดวก	(Facilitator)
			คอยอำานวยความสะดวก	ให้คุยกันมีอาหารการกินฟรีจะได้
   คุยกันอย่างสบายใจ	สภาองค์กรชุมชนตำาบลเป็นยุทธศาสตร์
			สำาคัญ	
3.	มี	4	ประเด็นหลักสำาคัญ		คือ	1.ทัศนคติเร่ืองการพ่ึงพาตนเอง
			ต้องถูกปลุกฝังอย่างซำา้ๆ	และต่อเน่ือง		2.	ต้องมีการรวมกลุ่ม
			เป็นกลุ่มกิจกรรม	เอาคนท่ีชอบเหมือนกันมารวมกัน	ไม่ต้อง
  	กำาหนดว่ามีกี่คน	และปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง	3.	กลไก
   การสนับสนุนที่เหมาะสม	4.นโยบายของประเทศที่ดี	
4.	ปัจจัยสำาคัญท่ีต้องฟ้ืนฟู	1.คน	2.ดิน	3.นำา้	4.ป่า	(คน	:	ทัศนคติ
			พึ่งพาตนเอง	ไม่รวยแต่มั่นคง	ดิน	:	เกษตรอินทรีย์	นำ้า	:	ต้อง
			ปลูกต้นไม้	ป่า	:	ต้องรักษา)

 ข้อมูลจ�ก	คุณฉันทลักษณ์		อ�จห�ญ
ผู้สนใจส�ม�รถติดต�มข่�วส�รได้ที่	www.knit.or.th

2. มหาวิทยาลัยบ้านนอก 
 วิสัยทัศน์ของสถ�บันวิทยสิริเมธี 
	 คือ	เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มุ่งเน้นงานวิจัยชั้นแนวหน้าเพื่อสร้างบุคลากรที่
ดีเลิศระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สามารถ
สร้างและใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่	อันจะนำาไปสู่ประโยชน์
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 อัตลักษณ์	ชัดเจนเป็นรูปธรรม	คือ	
	 •	ความคิดก้าวไกล	(Creative	Expands)	
	 •	บ่มเพาะผู้นำา	(Leadership	Cultivated)	
	 •	สร้างการเปลี่ยนแปลง	(A	Catalyst	for	Change)
	 •	ผลงานประจักษ์	(Discovery	Emerges)
 ผลที่ได้จ�กก�รเรียนรู้ คือ	สถาบันวิทยสิริเมธี	คือ	
ผลผลิตของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	ของกลุ่มปตท. 
โดยมุ่งเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและ	
นักวิจัยขั้นแนวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ประเทศไทย	ด้วยแนวคิดแบบเดียวกับ	KAIST	ของเกาหลีใต้	
คือการสร้างสถาบันวิจัย	ท่ีทันสมัยเพรียบพร้อมด้วยเคร่ืองมือ
ช้ันแนวหน้า	แล้วดึงดูดนักวิจัยช้ันเลิศมาเป็นอาจารย์	ดึง	POST	
DOC	มาร่วมวิจัย	และเปิดสอนระดับปริญญาโทและเอกด้วย	
โดยงานวิจัยชั้นแนวหน้าได้แก่	 การพัฒนาเซลล์พลังงานแสง
อาทิตย์จากสารอินทรีย์	 และการพัฒนาสารนาโนคาร์บอนที่
แข็งกว่าเพชร	เป็นต้น	ที่บริเวณใกล้เคียงกัน	มีโรงเรียนมัธยม
กำาเนิดวิทย์	ท่ีดึงดูดผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทย์และคณิตมา
NURTURE	ให้ได้พัฒนาอย่างรอบด้าน	แต่สามารถเข้าถึง
การเรียนการสอนวิทย์และเทคโนฯ	ข้ันก้าวหน้าได้อย่างเหมาะสม
กับศักยภาพ	ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ดีด้าน	CSR

	  

ธ
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ก�รประเมินกับก�รบริห�รจัดก�ร
ทุนวิจัยของมห�วิทย�ลัย1 

	 จากภารกิจหลักท้ังส่ีด้านของมหาวิทยาลัย	ท้ังในด้าน
วิชาการและการเรียนการสอน		ด้านการวิจัย		ด้านการบริการ
วิชาการ	และด้านการบำารุงศิลปวัฒนธรรม		สถาบันอุดมศึกษา
จึงมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ให้ก้าวหน้าไป	 ท้ังในแง่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากการผลิต
บัณฑิตในระดับต่างๆ	และจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย	ท้ังน้ีบทบาท
ของการวิจัย	 นอกจากจะเป็นกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง	
การสร้างองค์ความรู้	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ	 แล้วยัง
ก่อให้เกิดทุนทางปัญญา	และนำาไปสู่การสร้างสมให้เกิดการขยายตัว
ของพรมแดนด้านองค์ความรู้	 กอปรข้ึนเป็นสังคมแห่งฐานความรู้
เพื่อก้าวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันเป็นพลวัตของโลก
 ดังน้ัน	การวิจัยจึงนำาไปสู่การพัฒนาไปสังคมแห่งการเรียนรู้
ที่มีการวิวัฒนาการในองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง	มีระบบและ
กระบวนการในการนำาองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้สร้างเสริม
ความอยู่ดีกินดีให้กับสังคม	 ตลอดจนการนำาความรู้ไปใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ	ลดความเหลื่อมลำ้า	สร้าง
ความเป็นธรรม	 ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมได้อย่าง
เหมาะสม	สร้างความก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้
กับประเทศ
	 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและหนุนเสริมภารกิจ
ด้านการวิจัย	ในสถาบันอุดมศึกษาจึงมีการจัดสรรทุนสนับสนุน
การวิจัยให้แก่คณาจารย์	 นักวิจัย	 ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา	เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งจากแหล่งเงิน
อุดหนุนวิจัยภายใน	 โดยงบประมาณแผ่นดินและประมาณเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย	และจากแหล่งเงินอุดหนุนวิจัยจาก

ภายนอก	ท้ังภาคเอกชนและองค์กรต่างประเทศ	ดังน้ัน	การจัดสรร
และบริหารทุนวิจัยท่ีมีอยู่อย่างจำากัด	 เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพ	
ประสิทธิผล	 และสังคมได้รับประโยชน์งานงานวิจัยนั้น	 จึงมี
ความสำาคัญในปัจจุบันการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย
เป็นศาสตร์แขนงหน่ึง	ท่ีได้นำามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการช้ีวัดถึง
ความสำาเร็จที่เกิดจากการลงทุนวิจัยให้กับองค์กรที่ทำาหน้าที่
บริหารและการจัดการทุนวิจัยหรือกับหน่วยปฏิบัติงานวิจัย	
นอกจากน้ียังเป็นเคร่ืองมือส่ือสารให้สังคมได้รับรู้ว่า	การลงทุน
ในโครงการวิจัยหรือการลงทุนในแผนงานวิจัยน้ันๆ	ไปแล้ว	สังคม
จะได้รับประโยชน์จากงานวิจัยมากน้อยอย่างไร		มีผู้ใดบ้างท่ีจะ
ได้รับประโยชน์จากงานวิจัย	และอาจใช้เป็นเครื่องมืประกอบ
ในการช้ีแจงเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ	หรือการตัดสินใจ
ในการจัดสรรทรัพยากรทุนวิจัยอันมีอยู่จำากัด	ว่าจะมีการจัดแบ่ง
และสร้างลำาดับความสำาคัญของโครงการวิจัยท่ีจะจัดทำาต่อไป
อย่างไร	 อีกท้ังช่วยเพ่ิมความเช่ือม่ันในระบบธรรมาภิบาลของ
องค์กร	เป็นต้น	ซ่ึงในปัจจุบันสถาบันการศึกษา	องค์กรบริหาร
งานวิจัย	และหน่วยงานกำากับงานวิจัย	ยังขาดแคลนบุคลากร
ที่มีองค์ความรู้ดังกล่าวอยู่อย่างมาก
	 เพ่ือหนุนเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัย	ในการบริหาร
จัดการทุนวิจัย	สถาบันคลังสมองของชาติ	จึงจัดหลักสูตร	
“ก�รประเมินผลกระทบจ�กง�นวิจัย	Research	 Impact	
Assessment	(RIA)	ประจำ�ปี	2559”	เพื่อพัฒนาผู้บริหาร
และนักวิชาการด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย	 ท้ังใน
สถาบันการศึกษาและหน่วยบริหารทุนวิจัย	ให้เข้าใจถึงเทคนิค
การประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการหรือแผนงานวิจัย	
และสามารถออกแบบการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยได้	
โดยหลักสูตรรุ่นท่ี	1	ได้จัดอบรมไปเม่ือวันท่ี	26-27	พฤษภาคม	
2559	และรุ่นท่ี	2	มีกำาหนดจัดอบรมในวันท่ี	1-2	กันยายน	2559
	 หลังจากจบหลักสูตร	รุ่นท่ี	1	มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรส่วนหน่ึง	
ได้นำาข้อความรู้ไปใช้ในโครงการวิจัยฯ	ของตนเอง	รวมถึงเกิด
การยอมรับและนำาไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหาร
จัดการงานวิจัย	 เช่นที่	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัย
ศิลปากร	เป็นต้น
 

ดร.ปิยะทัศน์		พ�ฬอนุรักษ์2

ธ
1บทคว�มสำ�หรับ	“จดหม�ยข่�วธรรม�ภิบ�ลมห�วิทย�ลัย”	ฉบับที่	2	ประจำ�ปี	2559

  2นักวิจัยอ�วุโส	สถ�บันคลังสมองของช�ติ



จดหม�ยข่�วธรรม�ภิบ�ลมห�วิทย�ลัย 17จดหม�ยข่�วธรรม�ภิบ�ลมห�วิทย�ลัย 17

ง�นวิช�ก�รเพื่อสังคม
Socially-engaged Scholarship

	 มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันทางสังคมท่ีมีภารกิจหลัก
ทั้งด้านการเรียนการสอน	การวิจัยและพัฒนา	การบริการ
ทางวิชาการ	จำาเป็นต้องแสดงบทบาทหรือทำาหน้าที่เพื่อตอบ
โจทย์ทางสังคมกับภายนอก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน	
สังคมกำาลังถามหาคำาอธิบายและทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
จากมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้นตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งใน
ประเทศและในโลก	บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสังคมน้ีไม่ได้
เกิดข้ึนเฉพาะในประเทศไทยเท่าน้ัน	แต่เกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัย
ท่ัวโลก	โดยมีการเรียกการทำางานน้ีด้วยช่ือต่างๆกัน	เช่น	ความผูกพัน
กับสังคม	(Social	engagement)	ความผูกพันกับสาธารณะ	
(Public	engagement)	ความผูกพันกับชุมชน	(Community
engagement)		หน้าที ่ที ่มีต่อสังคม	(Civic	duty)	และ	
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม	 (University	
Social	Responsibility)	เป็นต้น	ซึ่งมีความหมายครอบคลุม
กิจกรรมทุกรูปแบบที่มหาวิทยาลัยออกไปทำางานร่วมกับภาคี
ภายนอกรวมถึงงานพัฒนา	งานอาสาสมัคร	และงานการกุศล
ด้วยโดยไม่จำากัดเฉพาะแต่งานวิชาการเท่านั้น		
	 มหาวิทยาลัยของไทยเกือบทุกแห่งได้มีการประกาศ
เจตจำานงไว้แล้วกับสาธารณะ		โดยอยู่ในรูปแบบของวิสัยทัศน์
ปณิธาน	ปรัชญาหรือพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่สื่อสารถึง
ความตั้งใจในการนำาวิชาการมาพัฒนาและขับเคลื่อนสังคม
ด้วยวิธีการและขอบเขตท่ีแตกต่างกันไปตามบริบทมหาวิทยาลัย	
แต่ในส่วนของงานที่เป็นงานวิชาการ	(Scholarship)	นั้น	
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	(ก.พ.อ.)	

ได้ออกประกาศ	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำารงตำาแหน่ง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์	(ฉบับท่ี	9)	โดยได้ยอมรับและกำาหนดนิยาม
ของคำาว่า	“ผลงานวิชาการรับใช้สังคม”	ไว้	ซ่ึงมีสาระสำาคัญดังน้ี
 “ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่นที่เกิด
ขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขา
วิชาและปรากฏผลท่ีสามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดย
ประจักษ์ต่อสาธารณะ	
	 ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนทางด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้าน
เกี่ยวกับ	 ชุมชน	 วิถีชีวิต	 ศิลปวัฒนธรรม	 สิ่งแวดล้อม	 อาชีพ	
เศรษฐกิจ	การเมืองการปกครอง	คุณภาพชีวิตหรือสุขภาพ	หรือ
เป็นผลงานที่นำาไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่า
สามารถใช้แก้ปัญหา	หรือพัฒนาสังคม	และก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างชัดเจนหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและ
การรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน
 ท้ังน้ี	ไม่นับรวมงานท่ีแสวงหากำาไรและได้รับผลตอบแทน
ส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ”
	 งานวิชาการเพ่ือสังคม	จึงเป็นงานคู่ขนานเพ่ือผนึกกำาลัง
กับงานวิชาการแบบเดิมที่มีอยู่แล้ว	ให้มหาวิทยาลัยทำาหน้าที่
ตอบสนองสังคมได้ดีขึ้น	 แต่ธรรมชาติของงานวิชาการทั้ง	 2	
ประเภทนี้มีความแตกต่างกันในระดับพื้นฐานหลายประการ	
ดังแสดงในตารางเปรียบเทียบด้านล่างนี้

<< กิจกรรมส่งเสริมภ�รกิจมห�วิทย�ลัย

ประเด็น วิช�ก�รเพื่อสังคม วิช�ก�รเพื่อวิช�ก�ร

ธรรมชาติของงาน •	เป็น	Applied,	translational,	need-directed	research

•	เป็นสหสาขาวิชา

•	อาจเป็น	Basic	หรือ	applied,	researcher-	initiated	research

•	อาจเป็นสาขาวิชาเดียวได้

โจทย์ เน้นความเช่ือมโยงกับสถานการณ์ปัญหาจริง	 เน้นความใหม่ของโจทย์

กระบวนการ •	ผู้ใช้มีส่วนร่วม

•	เปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขและบริบท

วิธีการถูกต้องตามแบบแผนที่ยอมรับของวงการวิชาการ	

ผลผลิตที่คาดหวัง •	ปัญหาถูกคลี่คลาย

•	เผยแพร่ต่อยอดสู่การแก้ปัญหาอื่นหรือผู้ใช้รายอื่นได้

•	เผยแพร่ในวงการวิชาการ	ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

•	ถูกอ้างอิงโดยนักวิชาการอื่น	

ผลกระทบ •	ความสามารถของผู้ใช้ถูกพัฒนามากขึ้น

•	มีคำาตอบใหม่ๆ	จากสาขาวิชาใหม่

•	วัดความเป็นเลิศด้วย	Social	impact	

•	ความก้าวหน้าในสาขาวิชาเดิม	

•	วัดความเป็นเลิศด้วย	Citation,	การยกย่องจากวงการ	วิชาการด้วยกันเอง
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 ต้ังแต่ปีพ.ศ.	2556	เป็นต้นมา	สถาบันคลังสมองของชาติ
ได้มีกิจกรรมหนุนเสริมงานวิชาการเพ่ือสังคมท้ังในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ	ดังนี้
 1.	ก�รสร้�งคว�มรู้และคว�มเข้�ใจ	ด้วยการจัด
หลักสูตร“ผู้บริหารงานวิชาการเพ่ือสังคม”	(Socially-engaged
Scholarship	 for	Executives)	และหลักสูตร	“นักวิชาการ
เพ่ือสังคม”	(Socially-engaged	Scholarship	for	Academics)
ซึ่งดำาเนินการมาแล้ว	4	รุ่น	รวมทั้งได้จัดหลักสูตรภายใน	
(in-house)	 ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีความต้องการ
เฉพาะเรื่อง	 โดยครอบคลุมเนื้อหาสำาคัญ	 ได้แก่	 ความหมาย	
หลักการและเครื่องมือในการวางแผนงานวิชาการเพื่อสังคม	
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม	เคร่ืองมือการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	เคร่ืองมือ
การตรวจติดตาม	จริยธรรมและข้อพึงระวัง	การเขียนผลงาน
วิชาการ	และการประเมินคุณภาพผลงาน	เป็นต้น	รายละเอียด
สามารถดูได้ที่	www.knit.or.th

 2.	ก�รรวบรวมและพัฒน�องค์คว�มรู้ด้�นวิช�ก�ร
เพื่อสังคม		โดยได้จัดทำาหนังสือ	“หลักการและวิธีการของ
งานวิชาการเพื่อสังคม”	ซึ่งอธิบายที่มา	แนวคิด	ทฤษฎี	และ
กระบวนการของงานวิชาการเพื่อสังคม	รวมทั้งกรณีตัวอย่าง
ท่ีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ทำาไว้แล้ว	เพ่ือให้ความกระจ่างกับ
นักวิชาการที่สนใจ	และจัดทำาหนังสือ	“ประมวลบทความ
งานวิชาการเพ่ือสังคม”	ซ่ึงรวบรวมกรณีศึกษาท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดี	
(Good	practices)	ของโครงการวิชาการเพื่อสังคมไว้จำานวน	
50	 เรื่อง	 โดยการสนับสนุนของสำานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย	 (หนังสือทั้งสองเล่มสามารถ	 download	 ได้ที่	
www.knit.or.th)

 3.	ก�รสร้�งเครือข่�ย	Engagement	Thailand	(EnT)	
ของมหาวิทยาลัยที่สนใจงานวิชาการเพื่อสังคม	ซึ่งเริ ่มในปี	
พ.ศ.	2557	ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก	47	แห่ง	เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	 โดยมี	 ศ.	 ดร.	 วิจิตร	 ศรีสอ้าน	
เป็นประธานกรรมการอำานวยการ	และสถาบันคลังสมองฯ	ทำาหน้าท่ี
เป็นเลขาธิการในระยะแรก	ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีได้รับเป็นเลขาธิการเครือข่ายระหว่างปี	2558-59		และ
จะมีการประชุมสัมมนา	 The	 3rd	 Engagement	 Thailand	
Annual	Conference	“University	-	Community	Convergence”	
ระหว่างวันท่ี	6-8	กรกฎาคม	2559	ณ		โรงแรมเดอะ	กรีนเนอร่ี
เขาใหญ่รีสอร์ท	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา		ผู้สนใจสามารถดู
รายละเอียดกิจกรรมของเครือข่ายได้ที่	www.engagement-
thailand.org
 ทั้งนี้	กิจกรรมหนุนเสริมงานวิชาการเพื่อสังคมของ
สถาบันคลังสมองของชาติ	เป็นเพียงส่วนหน่ึงของความพยายาม
ของหลายหน่วยงานทั ้งระดับนโยบาย	 แหล่งทุน	 องค์กร
ไม่แสวงหากำาไร	และผู้ประกอบการทางสังคมต่างๆ	ในการที่
จะสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ
ตนเองให้กับชุมชนและสังคมบนฐานขององค์ความรู ้และ
ทุนทางสังคมที่มีอยู่		

ข้อมูลจ�ก	คุณณร�พร	ธีรกัลย�ณพันธ์ุ
ผู้สนใจส�ม�รถติดต�มข่�วส�รได้ท่ี	www.knit.or.th
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อุดมศึกษ�กับภ�รกิจที่ 4 
ก�รทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม

	 กว่าทศวรรษท่ีผ่านมา	ประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญ
ต่อศิลปวัฒนธรรมที่ไม่เป็นแต่เพียงเครื่องประกอบความเป็น
อารยะของชาติเท่านั้น	ศิลปวัฒนธรรมยังเป็น	“ทุน”	ที่จะ
ก่อให้เกิดการสร้างงาน	สร้างรายได้ของท้องถ่ินในภาคการผลิต
และภาคบริการ	ภายใต้นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
รัฐบาลในปี	พ.ศ.2544	ผนวกกับอิทธิพลของแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์	(Creative	Economy)	ท่ีรุกคืบจากซีกโลกตะวันตก
ผ่านกระบวนการโลกาภิวัตน์สู่สังคมไทย	และในปี	พ.ศ.2552	
แนวคิดดังกล่าวก็ได้กลายเป็นนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ	
ทั้งนี้	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้ให้ความหมายของคำาว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
บริบทประเทศไทยไว้ดังนี้

	 “การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสร้างและ
ใช้องค์ความรู้	 ความคิดสร้างสรรค์	 และทรัพย์สินทางปัญญา	
ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม	 การสั่งสมความรู้ของ
สังคม	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ในการผลิตสินค้าและบริการ
ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ”	1

	 แม้ว่านโยบายดังกล่าวจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้
อย่างต่อเน่ืองในภาพรวมของประเทศ	อันเน่ืองมาจากความผันผวน
ทางการเมืองในระยะต่อมา	และแม้ว่าจะมี	ระเบียบสำานักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	พ.ศ.	2556
ให้มีการจัดตั้ง	สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 เป็น
หน่วยงานภายใต้สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	สำานักนายก
รัฐมนตรี	มีคณะกรรมการบริหาร	และมีกองทุนเพ่ืออำานวยให้
เกิดการขับเคลื่อนก็ตาม	ทว่า	ในปี	พ.ศ.	2558	คณะรัฐมนตรี
ก็ได้มีมติให้ยกเลิกระเบียบดังกล่าว	และโอนการส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ไปเป็นภารกิจของสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	

	 อย่างไรก็ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็ได้เร่ิมหย่ังราก
สู่กระบวนการพัฒนาพื้นที่ของสังคมไทยมาระยะหนึ่งแล้ว	
ดังเห็นได้จากกระแสของกระบวนการพัฒนา	เมืองสร้�งสรรค์
(Creative	 City)	 ในบางจังหวัด	 ซึ่งอาจเรียกในชื่ออื่นๆ	 เช่น	
เมืองน่าอยู่	อาทิ	เชียงใหม่	เชียงราย	ภูเก็ต	สงขลา	ขอนแก่น	
เป็นต้น	ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน	ภาควิชาการ
และท้องถิ่น	 โดยไม่ได้อาศัยการสั่งการจากส่วนกลาง	 ทั้งนี้	
UNCTAD	(United	Nations	Conference	on	Trade	and	
Development	หรือ	การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า
และการพัฒนา)	ได้นิยาม	“เมืองสร้�งสรรค์”	ไว้ว่า	

	 “เมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็น
ส่วนสำาคัญของเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้นๆ	 และต้อง
ประกอบไปด้วยรากฐานที่มั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรม	
มีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนทำางานสร้างสรรค์
และมีสภาพแวดล้อมท่ีดึงดูดการลงทุนเพราะความยั่งยืนของ
สถานที่ในเชิงวัฒนธรรม”	2 

	 สำาหรับความเคล่ือนไหวของเครือข่ายศิลปินไทย
ระหว่างปี	พ.ศ.	2554-2556	ภายใต้กระบวนการของคณะ
กรรมการสมัชชาปฏิรูป	ได้มีการจัดต้ัง	คณะกรรมการเครือข่าย
ศิลปินเพื่อการปฏิรูป	 ทั้ง	 4	 ภาค	 และร่วมเสนอแนวทาง

<< กิจกรรมส่งเสริมภ�รกิจมห�วิทย�ลัย

จากนโยบายสู่การปฏิบัติ : หนทางอันขรุขระ

1	http://www.thaiembassy.org/seoul/contents/files/

business-20130905-090903-755759.pdf
2	http://www.tcdc.or.th/src/17453/



และร่วมเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศในมิติของศิลปะและ

วัฒนธรรม	เป็น	มติ	8	ว่าด้วย	“ศิลปวัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์

และเยียวยาสังคม”	มีข้อเสนอท่ีน่าสนใจอยู่หลายประการ	อาทิ

สนับสนุนให้มีการจัดทำาและดำาเนินการแผนพัฒนาผู้สร้างและ

ผู้เสพ	สนับสนุนให้มีพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือศิลปวัฒนธรรมชุมชน

จัดต้ังกองทุนสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน	ส่งเสริม

งานศิลปวัฒนธรรมให้เป็นกลไกในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม

ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง	 รวมถึงขจัด

การผูกขาดทางวัฒนธรรม3	เป็นต้น	กระน้ันเม่ือกลไกของคณะ

กรรมการสมัชชาปฏิรูปได้ยุติบทบาทลง	ข้อเสนอต่างๆ	ท่ีส่งไป

ยังรัฐบาลยังคงเป็นเพียงการส่ังสมประสบการณ์ความพยายาม

ของที่จะทำางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน

เท่านั้น	 การติดตั้งกลไกขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ยังคงไม่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่

	 ในปี	พ.ศ.	2558	คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม	ศิลปะ

วัฒนธรรมจริยธรรมและการศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ได้เสนอ

ว�ระปฏิรูปท่ี	35	ศิลปะ	วัฒนธรรม	เพ่ือสร้�งคุณค่�และมูลค่�

ท�งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ4 	มีประเด็นปฏิรูป	6	ประเด็น

เช่น	จัดต้ังองค์กรสมัชชาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ	จัดให้

มีแผนแม่บทระดับชาติว่าด้วยศิลปะและวัฒนธรรม	ส่งเสริม

สนับสนุนการเปิดพ้ืนท่ีสำาหรับกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นต้น	และยังได้มีการยกร่างพระร�ชบัญญัติสมัชช�ศิลปะ

และวัฒนธรรมแห่งช�ติพ.ศ.	 ....ขึ้นอีกด้วย	 เช่นเดียวกันกับ

สถานการณ์ในย่อหน้าข้างต้น	เม่ือสภาปฏิรูปแห่งชาติยุติบทบาท

ภายในระยะเวลา	1	ปี	การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายใน

ระดับพื้นที่ยังไม่เห็นผลในทางปฏิบัติได้ในเร็ววัน	

 สถานการณ์ภาพรวมในระดับนโยบายของไทยดังกล่าว

ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า	หนทางการขับเคล่ือนนโยบายภาพรวม

ของประเทศยังคงอีกยาวไกล	อย่างไรก็ตามบางพ้ืนท่ีหรือบาง

จังหวัดของประเทศได้มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม

ระหว่างภาคประชาชน	ภาควิชาการ	และภาครัฐข้ึน	โดยกลไกหลัก

ในการผลักดันการประสานการมีส่วนร่วมอยู่ในมือของภาค

ประชาชน	เครือข่ายศิลปิน	และสถาบันอุดมศึกษาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี

และเห็นผลสำาเร็จในเชิงประจักษ์ได้รวดเร็วกว่าการรับนโยบาย

จากภาครัฐลงมาปฏิบัติในระดับจังหวัด	 ตอบโจทย์การสร้าง	

คุณค่า	 และ	 มูลค่า	 ให้แก่ศิลปะและวัฒนธรรม	ตลอดจน

สร้างอัตลักษณ์และก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจข้ึนได้

เหนือสิ่งอื่นใดคือกระบวนการในระดับพื้นที่ส่งผลต่อการบ่ม

จิตสำานึกทางสังคมให้แก่พลเมืองและได้ร้อยรัดผู้คนให้เข้ามา

ร่วมกันพัฒนาเมืองผ่านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นทุนเดิม

ของพื้นที่นั้นๆ	อยู่แล้ว	 สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนา

ที่ทอดยาวและยั่งยืนได้ประจักษ์ชัด

 ในมิติของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย	การทำานุ

บำารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหนึ ่งในสี ่ภารกิจของทุกๆ

มหาวิทยาลัยและหลายๆ	แห่งมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการตอบโจทย์

ภารกิจนี้	สถาบันคลังสมองของชาติจึงได้จัดให้มี	“โครงการ

ประชุมเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษากับการทำานุบำารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม	และศึกษาดูงาน	Art	and	Cultural	Management

Model	ณ	Jim	Thompson	Farm”โดยเชิญสถาบันอุดมศึกษา

ในส่วนภูมิภาค	9	แห่ง	เข้าร่วมระดมสมองในวันท่ี	5-6	มกราคม	

2559	ณ	จ.นครราชสีมา	โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เชื่อมโยงชุมชนผู้เชี่ยวชาญระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาค

ส่วนอื่นให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการทำานุบำารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี	 รวมถึงการศึกษาดูงาน

นวัตกรรมการบริหารจัดการงานศิลปะและวัฒนธรรมของ	

Jim	Thompson	Farm	โดยได้รับความร่วมมือจาก	หอศิลป์	

บ้านจิม	ทอมป์สัน	ภายใต้มูลนิธิ	เจมส์	ดับเบิลยู	ทอมป์สัน	มี

ข้อสรุปโดยย่อ	ดังนี้	
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อุดมศึกษากับภารกิจที่ 4 : ปฏิบัติการบนฐานพื้นที่

	3คณะกรรมการสมัชชาปฏิรำป	(คสป.),	รวมเล่มเอกสารหลักและมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ

ครั้งที่	๑-๓	พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๕๖.	นนทบุรี:สำานักงานปฏิรูป	(สปร.).	2554,	หน้า	143-146.
4	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ส	านักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ,	

วาระปฏิรูปที่	35	ศิลปะ	วัฒนธรรม	เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ.	

กรุงเทพฯ:	สำานักการพิมพ์สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.	2558,	หน้า	3.
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	3คณะกรรมการสมัชชาปฏิรำป	(คสป.),	รวมเล่มเอกสารหลักและมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ

ครั้งที่	๑-๓	พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๕๖.	นนทบุรี:สำานักงานปฏิรูป	(สปร.).	2554,	หน้า	143-146.
4	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ส	านักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ,	

วาระปฏิรูปที่	35	ศิลปะ	วัฒนธรรม	เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ.	

กรุงเทพฯ:	สำานักการพิมพ์สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.	2558,	หน้า	3.

	 ก.	การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเคร่ืองมือ

สำาคัญของกระบวนการพัฒนาท่ีทับซ้อนกันท้ังในด้านอัตลักษณ์

วิถีชีวิต	สังคม	เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	ตลอดจนการศึกษาและ

การพัฒนาเยาวชน	 ฯลฯ	 ดังนั้น	 เพื่อให้การทำานุบำารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือภายใต้กระบวนการพัฒนาพื้นที่	

จึงต้องมองให้เห็นภาพกว้างเชิงโครงสร้างในบริบทของแต่ละ

พื้นที่	ที่สามารถร้อยรัดความร่วมมือจากบุคคล	หน่วยงาน

องค์กรต่างๆ	ให้กระบวนการพัฒนาพ้ืนท่ีมีความต่อเน่ืองย่ังยืน	

	 ข.	กลไกสำาคัญของกระบวนการคือ	สถาบันอุดมศึกษา

ในแต่ละพ้ืนท่ี	ท่ีควรทำาหน้าท่ีเป็น	“ผู้อำานวย”	(Facilitator)

ให้เกิดการบริหารกระบวนการท่ีคำานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนการบริหารอารมณ์

ความรู้สึกของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วย

	 ค.	นิยามของการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม

อาจแตกต่างไปตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย	และแต่ละพ้ืนท่ี

ด้วยความหลากหลายและมิติที่ทับซ้อนกันของศิลปะและ

วัฒนธรรมจึงจำาเป็นต้องนิยาม“ค่านิยมหลัก”	(Core	value)

ทางศิลปะและวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆให้ได้เป็นอันดับแรก

ของการออกแบบกระบวนการพัฒนา	ซ่ึงควรเป็นกระบวนการ

นิยามอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน	รวมถึงการประเมินลำาดับ

ความสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือพื้นที่นั้นๆ	ด้วย	

	 จากการประชุมดังกล่าวข้างต้น	 ต่อเนื่องด้วยการจัด

สัมมนา“อุดมศึกษากับภารกิจที่	4	:	ปริมณฑลของการทำานุ

บำารุงศิลปะและวัฒนธรรม”ขึ้นในวันที่	11	กุมภาพันธ์	2559	

ณ	โรงแรมเซ็นจูร่ี	ปาร์ค	กรุงเทพฯ	โดยสถาบันคลังสมองของชาติ

ได้เชิญวิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง	ผู้บริหารจาก

สถาบันอุดมศึกษา	นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่

และขอนแก่น	ตลอดจนผู้บริหารจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	

กระทรวงวัฒนธรรม	มานำาเสนอประสบการณ์และสัมฤทธิผล

ของการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมจากระดับชุมชนจนถึง

ระดับนานาชาติ	ตลอดจนแนวทางการดำาเนินงานร่วมกันระหว่าง

อุดมศึกษากับภาคส่วนต่างๆ	ซ่ึงได้รับความสนใจจากผู้บริหาร

ระดับสูงจากมหาวิทยาลัยกว่า	40	แห่งท่ัวประเทศ	รวมเป็นจำานวน

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า	100	คนมีข้อสรุปโดยย่อท่ีเก่ียวข้องกับ

กระบวนการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้จากการจัดสัมมนาครั้งนี	้มีดังนี้

 ฆ.	การพัฒนาพื้นที่ผ่านการทำานุบำารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงกับการจดทะเบียนเป็น	“เมืองมรดกโลก”

เป็นส่วนหน่ึงภายใต้กระบวนการ	“พัฒน�เมือง”	โดยมีเป้าหมาย

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง	มั่นคง	และยั่งยืนของพื้นที่เป็นสำาคัญ	

และกระบวนการดังกล่าวนี้จำาเป็นต้องอาศัยศักยภาพทาง

วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา	

	 ง.	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	มีโจทย์การ

พัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมอยู่จำานวนมาก

และศักยภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เป็น

ส่วนสำาคัญย่ิงต่อกระบวนการตอบโจทย์การพัฒนาการบูรณาการ

ความร่วมมือระหว่างกันนำามาซ่ึงนวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่

ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง	ส่งผลกระทบต่อ

ความเข้มแข็งของชุมชนที่ต่อเนื่องและยั่งยืน	 ดังตัวอย่าง

ความร่วมมือระหว่าง	 อปท.	 กับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด

เชียงใหม่	ขอนแก่น	และสงขลา	

 จ.	ในบริบทของมหาวิทยาลัย	ปัจจัยสำาคัญของความสำาเร็จ

คือความเข้าใจของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต่อธรรมชาติ

ของงานทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้องกับวิถี

ของมนุษย์ท้ังรูปธรรมและนามธรรม	การกำาหนดเป็นมาตรการ

หรือสร้างมาตรฐานท่ีไม่อาจยืดหยุ่นได้จะเป็นอุปสรรคขัดขวาง

การสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือ

ทางวิชาการระหว่างคณะวิชา	ดังน้ัน	ความเข้าใจและเปิดกว้าง

ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา	จะเอ้ือให้เกิดกลไกการบริหารจัดการ

ท่ีตอบโจทย์ภารกิจการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ได้อย่างเข้มแข็ง	 สามารถบูรณาการร่วมกับภารกิจด้านอื่น

ของมหาวิทยาลัยได้
  ข้อมูลจ�ก	คุณพนิด�	ฐปน�งกูร

ผู้สนใจส�ม�รถติดต�มข่�วส�รได้ท่ี	www.knit.or.thธ
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หลักสูตร“กฎหม�ยมห�ชน
กับก�รบริห�รง�นมห�วิทย�ลัย”

ข่�วประช�สัมพันธ์ >>

	 ปัจจุบันมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยจำานวนมาก	เช่น	กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	 กฎหมายว่าด้วยการบริหาร

ส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษา	 กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง	

เป็นต้น	ตลอดจนมีการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับอุดมศึกษาที่สำาคัญอีก	2	ฉบับ	ได้แก่	ร่างกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารงาน

บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา	และร่างกฎหมายการอุดมศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทุกคน

นอกจากนี้แล้ว	ยังมีกฎหมายปกครองอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง	กฎหมายว่าด้วย

ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่		กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ	กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง	เป็นต้น	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	และผู้บริหารมหาวิทยาลัย	จากทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วน

ราชการ	สถาบันอุดมศึกษาในกำากับของรัฐ	และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	จำาเป็นต้องยึดกฎหมายเหล่าน้ีเป็นหลักเพ่ือสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	 อันจะนำาไปสู่การดำาเนินงานการบริหารจัดการองค์กรที่ดี	 ตลอดจนลดความขัดแย้ง	 และลดข้อพิพาททาง

กฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

	 “สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย”	ซ่ึงจัดต้ังข้ึนภายใต้	สถาบันคลังสมองของชาติ		มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย	ได้จัด

หลักสูตร	“กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย”	ขึ้น	สำาหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย	และผู้บริหารมหาวิทยาลัย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้	 ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น	 รวมทั้งลด

ความเส่ียงของการดำาเนินงาน	และการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจขัดกับกฎหมายตลอดจนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์	และการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือ	และความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน			

วัตถุประสงค์

1.	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ	ที่	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัย		

				ควรทราบ	เพื่อการดำาเนินงานการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

2.	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่างๆ	ภายใต้กฎหมาย

3.	เพื่อมีความรู้	ความเข้าใจในบทบาท	อำานาจหน้าที่		และความรับผิดทางกฎหมาย

4.	เพ่ือมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้อง		สามารถนำาไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย	

			ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการดำาเนินงานต่างๆ	อย่างมีประสิทธิผล	เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร	นิสิต	นักศึกษา		

			และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อห�หลักสูตร	  

1.	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานในภาคมหาชน

2.	ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายมหาชนที่ส่งผลกระทบต่องานบริหารมหาวิทยาลัย

3.	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

4.	ระบบงบประมาณ	การเงิน	และการตรวจสอบประเมินผลมหาวิทยาลัย
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มห�วิทย�ลัยในฐ�นะหน่วยง�นในภ�คมห�ชน	
โดย	ศ�สตร�จ�รย์	ดร.สุรพล		นิติไกรพจน์		

ประเด็นหลัก																																																				

-	แนวคิดในการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยในระบบราชการ

-	พัฒนาการของมหาวิทยาลัยในกำากับ

-	ลักษณะเฉพาะและความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยที่แตกต่างจาก		

		หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

-	ระบบบริหารจัดการพิเศษและสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยในฐานะ	

		องค์กรในภาคมหาชน

คว�มเปลี่ยนแปลงของกฎหม�ยมห�ชนที่ส่งผลกระทบต่อ

โดย		ศ�สตร�จ�รย์	ดร.สุรพล		นิติไกรพจน์		

ประเด็นหลัก																																																				

-	กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการบริหารงานมหาวิทยาลัย

-	กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการกับความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

-	กฎหมายความรับผิดทางละเมิดกับความรับผิดของบุคลากรมหาวิทยาลัย

-	กฎหมายว่าด้วยการพิจารณาอนุญาตของทางราชการกับมหาวิทยาลัย

-	แนวคิดว่าด้วยองค์กรตรวจสอบการใช้อำานาจกับมหาวิทยาลัย

ระบบบริห�รง�นบุคคลของมห�วิทย�ลัยกับประเด็น

                    
โดย	ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.เอกบุญ		วงศ์สวัสดิ์กุล	

ประเด็นหลัก																																																				

-	ความแตกต่างระหว่างข้าราชการ	พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง

		มหาวิทยาลัย

-	ความแตกต่างระหว่างระบบทางบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

		ราชการกับมหาวิทยาลัยในกำากับ

-	หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง	เลื่อนตำาแหน่งของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่		

			กำาหนดโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคล

-	ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในระบบบริหารบุคคลมหาวิทยาลัย

-	ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการสรรหา	การแต่งตั้งอธิการบดี	และ				

		กรรมการสภามหาวิทยาลัยในระบบอุดมศึกษาในปัจจุบัน

ระบบงบประม�ณ	ก�รเงิน	และก�รตรวจสอบประเมินผ

โดย	ศ�สตร�จ�รย์	ดร.สุรศักดิ์		ลิขสิทธิ์วัฒนกุล				          

ประเด็นหลัก																																																								

-	เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาในฐานะกรอบการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย

-	ระบบการจัดทำาและพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยไทย

-	ระบบการประเมินมาตรฐานและประเมินผลที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

-	ปัญหาในทางปฏิบัติ	เก่ียวกับระบบงบประมาณ	การเงิน		และการประเมิน

		มาตรฐานมหาวิทยาลัย

 

หัวข้อและวิทยากร

	 ค่�ลงทะเบียน		 21,000	บาท	ต่อ	ท่าน	ไม่รวมที่พัก
		 	 	 (สามารถติดต่อที่พัก	เบอร์ติดต่อ	097-941-4916	โรงแรมเซ็นจูรี่	ปาร์ค	กรุงเทพมหานคร)
	 ระยะเวล�		 การอบรมหลักสูตร	ใช้เวลา	3	วัน		รวมการฝึกเชิงปฏิบัติการ	(Workshop)

รุ่น วัน/เดือน/ปี

LAW 2 31	สิงห�คม	2	กันย�ยน	2559

	 ติดต่อ	 	 สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย	ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ
			 	 	 โทรศัพท์	:	02-640-0461	ต่อ	101,	108	(สำานักงาน)
	 	 	 โทรสาร		:	02-640-0465	(อัตโนมัติ)			
	 	 	 E-mail			:	carjhan1411@gmail.com

ปัญห�ท�งกฎหม�ย			  มห�วิทย�ลัย	

ง�นบริห�รมห�วิทย�ลัย	 

รูปแบบ					 การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์	(Workshop)

กลุ่มเป้�หม�ย		 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 ผู้บริหารระดับอธิการบดี	 รองอธิการบดี	 ผู้ช่วยอธิการบดี	 คณบดี	 ผู้อำานวยการ

	 	 สถาบัน	 ศูนย์หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า	 หัวหน้าภาควิชา	จากสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐ	และเอกชน	ตลอดจน

	 	 บุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการอุดมศึกษา	



      หลักสูตร	ก�รบริห�รจัดก�รคว�มต่อเนื่องของระบบง�นของมห�วิทย�ลัย
 สำาหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย	คณะ	สถาบัน	กรรมการที่รับผิดชอบด้านพัฒนาระบบ	BCM	และผู้ที่รับผิดชอบใน

การพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยข้ึน	เพ่ือให้มีความรู้	ความเข้าใจหลักการ	แนวทางการบริหารเบ้ืองต้น	เพ่ือความเช่ือมโยง

กับการบริหารความเส่ียงและตระหนักถึงบทบาทท่ีสำาคัญในการสนับสนุนการพัฒนาระบบงานเพ่ือส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

ในมหาวิทยาลัย	 รวมถึงการสร้างความตระหนักในการบริหารจัดตามตามแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์	

EdPEx	พร้อมการทำา	Workshop	กรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของ

มหาวิทยาลัย	และการเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)         

	 หลักสูตร	ธรรม�ภิบ�ลเพื่อก�รพัฒน�คณะ	
	 สำาหรับ	กรรมการในคณะกรรมการอำานวยการคณะ		คณะกรรมการประจำาคณะ		คณะกรรมการบริหารคณะ		

ตลอดจนคณาจารย์ที่มีความสนใจเพื่อเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการคณะ	

สำานักวิชา	 วิทยาลัย	 ส่วนงาน	 และสถาบัน	 ในการบริหารงาน	 ตลอดจน	 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้	 ประสบการณ์เกี่ยวกับ

การทำาหน้าที่ของคณะกรรมการคณะ	 สำานักวิชา	 วิทยาลัย	 สถาบันฯ	ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ

อุดมศึกษาท่ีดี	ประกอบด้วย	9	หัวข้อพร้อมการศึกษาดูงาน	ดังน้ี	1)	บทบาท/ความสำาคัญคณะกรรมการคณะ	2)	การพัฒนา

หลักสูตร	3)	การบริหารงานวิจัย	4)	การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	5)	การเงินและงบประมาณ	6)	การพัฒนานิสิต/นักศึกษา	

7)	กฎหมาย	8)	ความเสี่ยง	และ	9)	ระดมความเห็นกำาหนดกลยุทธ์

	 หม�ยเหตุ...	ก�รจัดทำ�	In-House	Training	
	 ทางสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย	 จะขอพิจารณารายละเอียดในการดำาเนินการเป็นรายกรณี	 โดยสามารถ

ติดต่อ	คุณฉันทลักษณ์	(ผู้จัดการโครงการฯ)	โดยตรง	โทร	02-640-0461*101	หรือ	ปรึกษาเพ่ิมเติมในรายละเอียดได้ทาง	

Email	:	carjhan1411@gmail.com		

ข่�วประช�สัมพันธ์ >>

 BCM	4	 		 	 						เดือนพฤศจิกายน	2559

ค่าลงทะเบียน	ไม่รวมที่พัก		 								ราคา	15,000	บาท

FGP	15	 		 	 					22-25	สิงหาคม	2559

ค่าลงทะเบียน	ไม่รวมที่พัก		 								ราคา	28,500		บาท

											รุ่น	 																			วัน/เดือน/ปี

											รุ่น	 																			วัน/เดือน/ปี


