รายงานประจําปี 2548
Annual Report 2008

สถาบันคลังสมองของชาติ
Knowledge Network Institute of Thailand
ภายใต้ มลู นิธิสง่ เสริมทบวงมหาวิทยาลัย
Foundation for the Promotion of the Ministry of University Affairs

สารบัญ
หน้ า
ความเป็ นมา ............................................................................................................ 1
วิสยั ทัศน์ .................................................................................................................. 1
เป้าหมาย ................................................................................................................. 1
ภารกิจ ..................................................................................................................... 1
ยุทธศาสตร์ .............................................................................................................. 3
ภาพรวมโครงการและกิจกรรมระหว่าง พ.ศ. 2546 - 2548 ............................................ 4
การดําเนินงาน ......................................................................................................... 7
ด้ านเยาวชน ...................................................................................................... 13
ด้ านเศรษฐกิจ.................................................................................................... 18
ด้ านการศึกษา ................................................................................................... 18
ด้ านอาหาร........................................................................................................ 24
ด้ านบริ หรรัฐกิจ...................................................................................................26
ด้ านสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ................................................................29
กิจกรรมอื่น่ๆ ......................................................................................................... 31
รายงานการเงิน........................................................................................................ 33
คณะกรรมการบริหารสถาบัน .................................................................................. .34

รายงานประจําปี 2548
ความเป็ นมาของสถาบัน
สถาบันคลังสมองของชาติได้ จดั ตังขึ
้ ้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของรัฐ ที่มงุ่ สร้ างเสถียรภาพและ
ความมัน่ คงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แก้ ไขปั ญหาเร่งด่วน และพัฒนาเชิงรุก สร้ างสังคม
ฐานความรู้ ที่มีทงขี
ั ้ ดความสามารถในการแข่งขันและมีสงั คมที่สงบสุขและมีคณ
ุ ภาพการดําเนินชีวิตที่ดี โดยนํา
พลังปั ญญาและองค์ความรู้ตา่ ง ๆ จากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขามาร่วมกันคิดร่วมกันปฏิบตั ิ
ในเชิงบูรณาการระหว่างสาขา
เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการตอบสนองต่อความต้ องการของสังคม จึงได้ จดั ตังสถาบั
้
นคลังสมอง
ของชาติเป็ นหน่วยงานอิสระ ภายใต้ มลู นิธิสง่ เสริ มทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยทําหน้ าที่เป็ นกลไกหนึ่งในการสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญและเป็ นแกน
นําในการรวมพลังคลังสมองของประเทศในทุกสาขา ในการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการทางวิชาการร่วมกับ
้ บตั ิงาน
หน่วยงานเครื อข่าย เพื่อให้ ข้อเสนอแนะแนวทางและแก้ ปัญหาของประเทศได้ อย่างทันการณ์ รวมทังปฏิ
เชิงรุกเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว

วิสัยทัศน์
“สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็ นศูนย์รวมของเครื อข่าย ผูเ้ ชีย่ วชาญและองค์ความรู้เชิ งบูรณาการทีท่ นั สมัย
ของประเทศไทย ก่อให้เกิ ดประโยชน์อย่างเป็ นรู ปธรรมต่อการพัฒนาประเทศ”
สถาบันคลังสมองมีความมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาองค์กรให้ เป็ นองค์กรแห่งคลังความรู้และปั ญญา เป็ นแหล่ง
รวมปั ญญาขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายอุดมด้ วยทรัพยากรคลังสมอง รวมทังภู
้ มิปัญญาจากหน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน และประชาสังคม มาร่วมคิด ร่วมสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือทางปั ญญา
เพื่อนําความรู้มาเป็ นพลังในการพัฒนาประเทศ

เป้าหมาย
นําองค์ความรู้มาเป็ นพลังในการพัฒนาประเทศให้ มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
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ภารกิจ
•
•
•

เป็ นศูนย์ข้อมูลทังด้
้ านผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ที่ถกู ต้ องและทันสมัย
เป็ นแกนนําในการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานเครื อข่ายในการเสนอแนะ
แนวทางและแก้ ปัญหาของประเทศได้ อย่างทันการณ์
ปฏิบตั ิงานเชิงรุกเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว

สถาบันดําเนินงานตามภารกิจในรูปของคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของ
ชาติ ตามระเบียบมูลนิธิสง่ เสริมทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้ วยการจัดตังสถาบั
้
นคลังสมองของชาติ พ.ศ. 2546
กําหนดให้ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีจํานวนไม่น้อยกว่า 10 คนแต่ไม่เกิน 15 คน เพื่อให้ การดําเนินงาน
้
าเนินการเบื ้องต้ น จึงมีมติแต่งตังคณะกรรมการ
้
ของสถาบันสามารถดําเนินการได้ อย่างรวดเร็ว ดังนันในการดํ
มูลนิธิสง่ เสริมทบวงมหาวิทยาลัยเป็ นคณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติไปก่อนจนกว่าจะมีการ
แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารสถาบัน ทังนี
้ ้ได้ มีการแต่งตัง้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี เป็ นคณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติเพิ่มเติม
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ยุทธศาสตร์ การดําเนินการ
เพื่อให้ สถาบันสามารถดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ กําหนด
ยุทธศาสตร์ ในการดําเนินงานออกเป็ น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ และการสร้ างองค์ ความรู้
มาตรการที่ 1
สนับสนุนการศึกษาวิจยั ให้ แก่ผ้ เู ชี่ยวชาญที่มีการบูรณาการในหลากหลายสาขา
ในประเด็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ
มาตรการที่ 2
เป็ นแกนนําร่วมกับหน่วยงานเครื อข่ายทังภาครั
้
ฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการ เพื่อเสนอแนะแนวทางและแก้ ปัญหาของประเทศได้ อย่างทันการณ์
มาตรการที่ 3
ปฏิบตั ิงานในเชิงรุกเพื่อริเริ่มแนวคิดใหม่ ๆ โดยการศึกษาค้ นคว้ าและวิจยั ร่วมกัน
ระหว่างหลายหน่วยงาน เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความร่วมมือ
อย่างใกล้ ชิดระหว่างหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศูนย์ เครื อข่ ายข้ อมูลที่ทันสมัย
มาตรการที่ 1
สร้ างระบบการจัดเก็บฐานข้ อมูลผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ที่ทนั สมัย มีข้อมูลที่
สมบูรณ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถบริ การให้ ทกุ หน่วยสามารถเรี ยกใช้ ได้
อย่างกว้ างขวางตลอดเวลา
มาตรการที่ 2
มีเครื อข่ายร่วมเป็ นคณะทํางานพัฒนาระบบฐานข้ อมูล
3. ยุทธศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ และการขยายเครื อข่ าย
มาตรการที่ 1
ปฏิบตั ิงานเชิงรุกร่วมกับเครื อข่าย เช่น การเสวนาวิชาการที่เป็ นประเด็นปั ญหา
หรื อ เป็ นปั ญหาที่ต้องแจ้ งเตือนให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องหรื อสาธารณชน
มาตรการที่ 2
ประชาสัมพันธ์ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและประชาสังคมได้ ทราบทิศทางและ
กิจกรรมการดําเนินงานของสถาบัน เพื่อสร้ างแนวร่วมในการแก้ ปัญหาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้ มแข็งในองค์ กร
มาตรการที่ 1
การสรรหาและแต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิเป็ นคณะกรรมการบริหารสถาบัน ฯ
มาตรการที่ 2
จัดโครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสม แบ่งส่วนงานและความรับผิดชอบที่ชดั เจน
มาตรการที่ 3
มีบคุ ลากรที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบในแต่ละภาคส่วน มีการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้ เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้
มาตรการที่ 4
มีระบบงบประมาณที่โปร่งใสและสามารถให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิงานได้ อย่างคล่องตัว
มาตรการที่ 5
มีระบบการบริหารจัดการที่สร้ างขวัญกําลังใจให้ กบั บุคลากรตามผลการปฏิบตั ิงาน

รายงานประจํ าปี 2548 – สถาบันคลังสมองของชาติ

3

ภาพรวมโครงการและกิจกรรมระหว่ าง พ.ศ. 2546 - 2548
ด้ านพลังงาน
 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้ โซลาร์ เซลในระดับครัวเรื อนในระยะยาว
 โครงการประเมินคุณค่าและผลกระทบของหน่วยงานผลิตไฟฟ้ารายย่อยต่อระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้า
 การประชุม Higher Level Policy Dialogue หัวข้ อ Environmental Concerns on Energy Policy and
Planning โดยได้ รับเกียรติจาก Professor Wesley K. Foell ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านพลังงานและ
สิง่ แวดล้ อมมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ด้ านเยาวชน
 โครงการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายเยาวชนต้ นแบบสร้ างพลังเครื อข่าย สานใจชุมชน
 โครงการวิจยั นโยบาย การส่งเสริมศิลปะการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน
 โครงการเครื อข่ายเยาวชนเพื่อการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคม
ด้ านเศรษฐกิจ
 Thailand-USA FTA study on Telecommunications, E-Commerce, and related Trade in Services
 จัดประชุมระดมสมอง FTA : การเตรี ยมความพร้ อมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
ุ นิตย์ พิบลู ย์สงคราม หัวหน้ าคณะผู้
ไทย 27-29 สิงหาคม 2547 โรงแรมโรสการ์ เดน จ.นครปฐม โดยมีคณ
เจรจา เป็ นประธานในการประชุม
 จัดสัมมนาหัวข้ อ “ความพร้ อมของผู้ประกอบการไทยด้ าน e-Commerce : เรี ยนรู้จากกรณีศกึ ษา FTAUS/SG” วันที่ 4 มีนาคม 2548 ซึง่ เชิญหัวหน้ าคณะเจรจา FTA ด้ านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
สิงคโปร์ (Ms. Valerie de Costa) มาถ่ายทอดประสบการณ์การเจรจากับประเทศสหรัฐอเมริกา
 สัมมนาภายใต้ หวั ข้ อ FTA study on Telecommunications, E-Commerce, and related Trade in
Services 3 ครัง้
o วันที่ 29 สิงหาคม 2548 - การประชุมเชิงปฏิบตั ิการร่วมกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กทช.) เรื่ อง การกํากับดูแลผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต “Light-handed Approach :
Comparative Discussion”
o วันที่ 30 สิงหาคม 2548 - การ สัมมนาระดมความคิดเห็นร่วมกับกระทรวงพาณิชย์
เรื่ อง “ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาภายใต้ FTA ไทย – สหรัฐฯ : ISP , TPM และ Satellite Signals”
o วันที่ 31 สิงหาคม 2548 – ประชุมร่วมกับผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและสมาคมเว็บมาสเตอร์ ไทย ที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้ านการศึกษา
 โครงการศึกษาแบบจําลองทางการเงินสําหรับการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา
 โครงการศึกษาระบบการเงินด้ านอุปทานเพื่อการอุดมศึกษา
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โครงการวิจยั เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ ความร่วมมือด้ านอุดมศึกษากับต่างประเทศ
โครงการศึกษายุทธศาสตร์ การพัฒนาความเป็ นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับโรงเรี ยน
โครงการ Brain-Based Learning for Universities (BBL4U)
โครงการวิจยั เรื่ องสถานภาพและความสามารถเชิงวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะเพื่อนําไปสูก่ ารจัดตังศู
้ นย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
 โครงการแนวทางการจัดทําและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ดิจิทลั : ประสบการณ์จากต่างประเทศ
 โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลนักวิจยั ด้ านการสาธารณสุขในประเทศไทย
 โครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาวารสาร ScienceAsia
ด้ านอาหาร
 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนามะพร้ าว และผลิตภัณฑ์จากมะพร้ าว
 โครงการการศึกษาสถานการณ์และระบบจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศไทยระยะที่ 1
 โครงการศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 2
 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 2
วันที่ 22 กันยายน 2548 โดยในการประชุมครัง้ นี ้ได้ ข้อตกลงในการจัดตังเครื
้ อข่ายด้ านความปลอดภัย
อาหารร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่มีหน้ าที่รับผิดชอบโดยตรง
ด้ านบริหารรั ฐกิจ
 โครงการขยายผลต้ นแบบการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
 โครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคตะวันตกเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (Western Seaboard Development)
 วันที่ 14 ตุลาคม 2547 จัดการประชุมและการลงนามข้ อตกลงโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับ
สถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยเป็ นการลงนามข้ อตกลงร่วมกัน
ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ผู้วา่ ราชการจังหวัด 8 จังหวัด และสถาบันการศึกษาที่เข้ าร่วมโครงการ 11 แห่ง
 วันที่ 7-8 มีนาคม 2548 ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดการประชุมเตรี ยมความ
พร้ อมเพื่อจัดตังศู
้ นย์ปฏิบตั ิการร่วมกลุม่ จังหวัดภาคตะวันตก (ROC) จังหวัดเพชรบุรี โดยเป็ นการร่วมมือ
ระหว่างจังหวัดและสถาบันการศึกษาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้ าน
ด้ านสิง่ แวดล้ อมและทรั พยากรธรรมชาติ
 โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคลื่นสึนามิตอ่ ทรัพยากรชีวภาพบริเวณชายฝั่ งทะเล และ
การติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว
 โครงการศึกษาความสําคัญและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งในประเทศไทย
 สัมมนา Expert Forum on Tsunami : Research, Warning System, and Post-Tsunami วันที่ 17
มกราคม 2548 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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กิจกรรมอื่น ๆ
การสัมมนา
- การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2547
(นักวิชาการสายวิทยาศาสตร์ ) ปาฐกถาพิเศษโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ
ศ.นพ.ประเวศ วะสี
- การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ ครัง้ ที่ 2 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2547
(นักวิชาการสายสังคมศาสตร์ ) ปาฐกถาพิเศษโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ผลิตสิง่ พิมพ์ จากการสัมมนา
- “คลังสมองเพื่อการพัฒนาประเทศ“ ปาฐกถาพิเศษ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร
ในการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศครัง้ ที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2547
- “ปั ญญาเพื่อพัฒนาประเทศ” ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ในการสัมมนา
เชิงปฏิบตั ิการนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศครัง้ ที่ 1
- “องค์ความรู้ของยุทธศาสตร์ การสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขัน” ผลการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
นักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศครัง้ ที่ 1
- “คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ” ปาฐกถาพิเศษ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร
ในการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศครัง้ ที่ 2
- “การพัฒนาที่ยงั่ ยืน” ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ในการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการนักวิชาการ
เพื่อการพัฒนาประเทศครัง้ ที่ 2
รายงานการศึกษา
- โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้ โซล่าเซลในระดับครัวเรื อนในระยะยาว
- โครงการประเมินคุณค่าและผลกระทบของหน่วยงานผลิตไฟฟ้ารายย่อยต่อระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้า
- โครงการศึกษาความสําคัญและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งในประเทศไทย
- รายงานภายใต้ โครงการ Thailand-USA FTA study on Telecommunications, E-Commerce, and
related Trade in Service 3 ฉบับ
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลนักวิจยั ด้ านการสาธารณสุขในประเทศไทย
- โครงการการศึกษาสถานการณ์และระบบจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศไทยระยะที่ 1
- โครงการศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 2
- โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนามะพร้ าว และผลิตภัณฑ์จากมะพร้ าว
การจัดทํา Policy Brief
- เครื อข่ายเยาวชนเพื่อการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคม
- สถานการณ์และระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศไทย
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- การพัฒนาการใช้ โซล่าเซลล์ในระดับครัวเรื อน
- แนวทางการพัฒนามะพร้ าวและผลิตภัณฑ์จากมะพร้ าวของประเทศไทย
การดําเนินงานในปี 2548
1. กิจกรรมและโครงการศึกษาวิจัย
โครงการศึกษาวิจยั ที่ดําเนินการในปี 2548 ประกอบด้ วย 16 โครงการ มี 2 โครงการที่มีการสนับสนุนทุน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ได้ แก่ โครงการขยายผลต้ นแบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ รับการสนับสนุน
ทุนจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี และโครงการวิจยั เพื่อกําหนด
ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือด้ านอุดมศึกษากับต่างประเทศได้ รับการสนับสนุนทุนจาก สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โครงการที่ได้ รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานอื่นดังกล่าว คิดเป็ นร้ อยละ 12
ของโครงการทังหมด
้
ตารางที่ 1 โครงการศึกษาวิจยั ในปี 2548 จําแนกตามแหล่งทุน
แหล่ งทุน
สถาบันคลังสมองของชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
รวม

จํานวนโครงการ
14
1
1

ร้ อยละ
87.6
6.2
6.2

16

100

เมื่อพิจารณาถึงภารกิจของสถาบัน จะมีโครงการศึกษาวิจยั ที่ตอบสนองภารกิจของสถาบันแตกต่างกัน
บางโครงการตอบสนองภารกิจของสถาบันเพียงภารกิจเดียว บางโครงการสามารถตอบสนองภารกิจของสถาบัน
ได้ มากกว่า 1 ภารกิจ รายละเอียด ดังนี ้
้ านผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ที่ถกู ต้ อง
 มี 3 โครงการที่ตอบสนองภารกิจในการเป็ นศูนย์ข้อมูลทังด้
้
และทันสมัย คิดเป็ นร้ อยละ 18 ของโครงการทังหมด
 มี 9 โครงการที่ตอบสนองภารกิจในการเป็ นแกนนําในการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการทางวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานเครื อข่ายในการเสนอแนะแนวทางและแก้ ปัญหาของประเทศได้ อย่างทันการณ์
คิดเป็ นร้ อยละ 43 ของโครงการทังหมด
้
 มี 9 โครงการที่ตอบสนองภารกิจการปฏิบตั ิงานเชิงรุกเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศใน
้
ระยะยาว คิดเป็ นร้ อยละ 43 ของโครงการทังหมด
2. การสนับสนุนโครงการและกิจกรรม
โครงการศึกษาวิจยั ที่สถาบันให้ การสนับสนุนจะมีหลากหลายสาขา ที่ผา่ นมาสถาบันได้ สนับสนุน
โครงการต่าง ๆ แบ่งได้ เป็ น 5 ด้ าน คือ ด้ านพลังงาน ด้ านอาหารและสุขภาพ ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านการศึกษาและ
ด้ านเยาวชนและเพิ่มขึ ้นอีก 1 ด้ านในระยะต่อมา คือด้ านบริหารรัฐกิจ โครงการที่ได้ รับการสนับสนุน จะพิจารณา
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จากหลายองค์ประกอบ คือ พิจารณาจากผลประโยชน์ที่จะได้ รับจากโครงการ จะต้ องเป็ นโครงการที่ตอบสนอง
ความต้ องการของสังคม จะเป็ นข้ อเสนอแนะและสร้ างองค์ความรู้ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ รัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ปัญหาของประเทศ หรื อเป็ นการปฏิบตั ิการเชิงรุกเพื่อแก้ ปัญหาและเพื่อการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว และจะต้ องเป็ นโครงการที่ดําเนินงานจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน มีการบูรณาการผู้เชี่ยวชาญจาก
หลายสาขาและหลายหน่วยงาน นอกจากนี ้ทุกโครงการจะต้ องได้ รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารของสถาบัน เพื่ออนุมตั ิโครงการและอนุมตั ิวงเงินสนับสนุนโครงการก่อน
3. จุดเด่ นของการดําเนินโครงการ
เนื่องจากสถาบันได้ รับการออกแบบให้ เป็ นหน่วยงานขนาดเล็ก มีอตั รากําลังของเจ้ าหน้ าที่เพียง
้
าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่สถาบันจะดําเนินงานในฐานะของผู้บริหาร
เล็กน้ อย ดังนันการดํ
จัดการโครงการหรื อเป็ นแกนในการประสานกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง นอกจากบางโครงการและ
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยบุคลากรของสถาบัน
การดําเนินงานโครงการศึกษาวิจยั ที่สถาบันให้ การสนับสนุนหรื อสถาบันสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานอื่น
นัน้ มีลกั ษณะและจุดเด่นในการดําเนินงาน สรุปได้ ดังนี ้
3.1 เป็ นโครงการที่ดําเนินการร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานและมีผ้ เู ชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เป็ น
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยปฏิบตั ิและนักวิชาการในพื ้นที่ มีการประสานการใช้
ทรัพยากรร่วมกันเป็ นกลุม่ พื ้นที่ ร่วมกันแก้ ปัญหาและบริหารจัดการด้ วยหลักวิชาการ เช่น
 โครงการจัดตังหน่
้ วยยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาภาคตะวันตก (Western Seaboard)
 โครงการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายเยาวชนต้ นแบบสร้ างพลังเครื อข่าย สานใจชุมชน
3.2 เป็ นโครงการที่ศกึ ษาเป็ นชุดโครงการ ครอบคลุมประเด็นปั ญหาที่มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อให้
สามารถแก้ ปัญหาหรื อให้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ อย่างครบวงจร และเกิดการบูรณาการ
ระหว่างสาขา เช่น
 โครงการศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 2
 โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคลื่นสึนามิตอ่ ทรัพยากรชีวภาพบริเวณ
ชายฝั่ งทะเล และการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว
4. การเงิน
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ ดําเนินงานมาเป็ นเวลาประมาณ 2 ปี เศษ โดยได้ รับงบประมาณจาก
ภาครัฐผ่านมูลนิธิสง่ เสริ มทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการที่ดําเนินการในปี 2546 และปี 2547 ทุกโครงการจะดําเนินการโดยได้ รับการสนับสนุนจาก
งบประมาณสถาบัน ยกเว้ นบางโครงการจะเป็ นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็ น
เจ้ าภาพ สําหรับโครงการ ในปี 2548 ส่วนใหญ่เป็ นโครงการที่ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันคลัง
สมองของชาติ แต่มีโครงการส่วนหนึง่ ที่สถาบันสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานอื่น ได้ แก่ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสถาบันจะทําหน้ าที่ในการบริหารจัดการ
โครงการศึกษาวิจยั ตามความต้ องการของหน่วยงานนัน้ ๆ
รายงานประจํ าปี 2548 – สถาบันคลังสมองของชาติ
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5. รายละเอียดโครงการ ปี 2548
5.1 จําแนกโครงการตามแหล่ งทุน
โครงการที่ดําเนินงานภายในปี งบประมาณ 48 จํานวนทังสิ
้ ้น 16 โครงการ แบ่งตามแหล่งทุนเป็ น 3
กลุม่ คือ ใช้ งบประมาณของสถาบันคลังสมองฯ จํานวน 14 โครงการ ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 1 โครงการคือโครงการขยายผลต้ นแบบการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ และจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1 โครงการ คือ โครงการวิจยั เพื่อ
กําหนดยุทธศาสตร์ ความร่วมมือด้ านอุดมศึกษากับต่างประเทศ
ตารางที่ 2 โครงการศึกษาวิจยั ปี 2548 จําแนกตามแหล่งทุน เป็ นรายโครงการ
โครงการ

แหล่ งทุน
สถาบัน
กพร.
คลังสมองฯ

1. โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคลื่นสึนามิตอ่ ทรัพยากรชีวภาพ
บริ เวณชายฝั่ งทะเล และการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว



2. โครงการศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 2





3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลนักวิจยั ด้ านการสาธารณสุขในประเทศไทย
4. โครงการจัดตังหน่
้ วยยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาภาคตะวันตก (Western

สกอ.

Seaboard)
5. โครงการขยายผลต้ นแบบการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
6. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนามะพร้ าว และผลิตภัณฑ์จากมะพร้ าว
7. FTA study on Telecommunications, E-Commerce, and related






Trade in Services
8. โครงการศึกษาแบบจําลองทางการเงินสําหรับการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการ
อุดมศึกษา
9. โครงการศึกษายุทธศาสตร์ การพัฒนาความเป็ นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในระดับโรงเรี ยน
10. โครงการวิจยั เรื่ องสถานภาพและความสามารถเชิงวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะเพื่อนําไปสูก่ ารจัดตังศู
้ นย์
ความเป็ นเลิศทางวิชาการ



11. โครงการ Brain-Based Learning for Universities(BBL4U)




12. โครงการเพื่อพัฒนาวารสาร ScienceAsia
13. โครงการวิจยั เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ ความร่วมมือด้ านอุดมศึกษากับต่างประเทศ
14. โครงการศึกษาระบบการเงินด้ านอุปทานเพื่อการอุดมศึกษา
15. โครงการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายเยาวชนต้ นแบบสร้ างพลังเครื อข่ายสานใจชุมชน
16. โครงการวิจยั นโยบาย การส่งเสริ มศิลปะการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน
รวม
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1

1

9

1

1

สถาบันคลังสมองของชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
14

รู ปที่ 1 จํานวนโครงการศึกษาวิจยั ปี 2548 จําแนกตามแหล่งทุน เป็ นรายโครงการ

5.2 จําแนกโครงการตามภารกิจ
โครงการที่ดําเนินการนันสอดคล้
้
องกับภารกิจของสถาบันคลังสมองฯ ซึง่ ได้ จดั แบ่งภารกิจ 3 ด้ าน โดย
มีโครงการที่ดําเนินการตามภารกิจสรุปได้ ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 โครงการศึกษาวิจยั ปี 2548 จําแนกตามภารกิจของสถาบัน เป็ นรายโครงการ
โครงการ

1. โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคลื่นสึนามิตอ่
ทรัพยากรชีวภาพบริ เวณชายฝั่ งทะเล และการติดตามผลการ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว
2. โครงการศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของ
ประเทศไทย ระยะที่ 2
3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลนักวิจยั ด้ านการสาธารณสุขใน
ประเทศไทย
4. โครงการความร่ วมมือระหว่างจังหวัดกับสถาบันการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (Western
Seaboard)
5. โครงการขยายผลต้ นแบบการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
6. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนามะพร้ าว และผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้ าว
7. FTA study on Telecommunications, E-Commerce, and related
Trade in Service
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ภารกิจสถาบัน
ศูนย์ ข้อมูล
แกนนําจัด การปฏิบตั งิ าน
ผู้เชี่ยวชาญและ กิจกรรมเชิง
เชิงรุ ก
องค์ ความรู้
บูรณาการ
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ภารกิจสถาบัน
ศูนย์ ข้อมูล
แกนนําจัด การปฏิบตั งิ าน
ผู้เชี่ยวชาญและ กิจกรรมเชิง
เชิงรุ ก
องค์ ความรู้
บูรณาการ

โครงการ

8. โครงการศึกษาแบบจําลองทางการเงินสําหรับการปฏิรูประบบ
การเงินเพื่อการอุดมศึกษา
9. โครงการศึกษายุทธศาสตร์ การพัฒนาความเป็ นเลิศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในระดับโรงเรี ยน
10. โครงการวิจยั เรื่ องสถานภาพและความสามารถเชิงวิชาการด้ าน
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และศิลปะเพื่อนําไปสูก่ ารจัดตังศู
้ นย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
11. โครงการ Brain-Based Learning for Universities(BBL4U)
12. โครงการเพื่อพัฒนาวารสาร ScienceAsia
13. โครงการวิจยั เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ ความร่วมมือด้ านอุดมศึกษา
กับต่างประเทศ
14. โครงการศึกษาระบบการเงินด้ านอุปทานเพื่อการอุดมศึกษา
15. โครงการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายเยาวชนต้ นแบบสร้ างพลัง
เครื อข่าย สานใจชุมชน
16. โครงการวิจยั นโยบาย การส่งเสริ มศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา
เยาวชน
รวม




















3

9

9

หมายเหตุ : บางโครงการนับซํ ้าเนื่องจากสอดคล้ องกับภารกิจมากกว่า 1 ด้ าน

ศูนย์ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้

3
9

แกนนําจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ
9

การปฏิบัติงานเชิงรุ ก

รู ปที่ 2 จํานวนโครงการศึกษาวิจยั ปี 2548 จําแนกตามภารกิจของสถาบัน เป็ นรายโครงการ
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5.3 จําแนกโครงการตามภารกิจและแหล่ งทุน
ตารางที่ 4 จํานวนโครงการศึกษาวิจยั ปี 2548 จําแนกตามภารกิจและแหล่งทุน
หน่วย: จํานวนโครงการ
ภารกิจ
1. เป็ นศูนย์ข้อมูลทังด้
้ านผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ที่ถกู ต้ องและทันสมัย
2. เป็ นแกนนําในการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการทางวิชาการร่ วมกับหน่วยงาน
เครื อข่ายในการเสนอแนะแนวทางและแก้ ปัญหาของประเทศได้ อย่างทันการณ์
3. การปฏิบตั ิงานเชิงรุกเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว

สถาบันคลัง
สมองฯ
3
7

รวม

แหล่ งทุน
กพร.

สกอ.

1

1

8

-

1

18

1

2

หมายเหตุ : บางโครงการนับซํ ้าเนื่องจากสอดคล้ องกับภารกิจมากกว่า 1 ด้ าน

8

7

สถาบันคลังสมองฯ
กพร.

3
11

สกอ.
0 1

00

ภารกิจที่ 1 ภารกิจที่ 2 ภารกิจที่ 3

รู ปที่ 3 จํานวนโครงการศึกษาวิจยั ปี 2548 จําแนกตามภารกิจและแหล่งทุน

5.4 สาระสําคัญของโครงการ ปี 2548
โครงการศึกษาวิจยั ในปี 2548 แบ่งกลุม่ โครงการหรื อด้ านต่าง ๆ ในรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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ด้ านเยาวชน
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โครงการวิจัยนโยบาย การส่ งเสริมศิลปะการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน (อยู่ในระหว่ างการศึกษา)
ศิลปะการละครเป็ นกระบวนการถ่ายทอดที่สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายต่าง ๆ ได้ จึงได้ มีการสํารวจ
และศึกษาการดําเนินงานของกลุม่ การละครในประเทศ ศึกษาความสําเร็จและปั ญหาอุปสรรคของการนํา
กระบวนการละครไปพัฒนาเยาวชนในชุมชน สังเคราะห์นโยบายด้ านศิลปะการละครกับการพัฒนาเยาวชนใน
ประเทศต่างๆ และจัดทําข้ อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านศิลปะการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน
ผลผลิตที่ได้ ได้ ฐานข้ อมูลกลุม่ ศิลปะการละครของทุกภาคทัว่ ประเทศ ได้ บทเรี ยน และประสบการณ์ในการใช้
ศิลปะการละครในการพัฒนาเยาวชน ได้ ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่ อง การใช้ ศิลปะการละครในการพัฒนาเยาวชน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ทํางานพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง ผู้สนใจ ได้ เกิดความรู้ความเข้ าใจในเรื่ อง
ของศิลปะการละคร ในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และสามารถนําความรู้ที่ได้ รับไปใช้ ให้
เกิดประโยชน์ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบต่อไป
การนําผลงานไปใช้ ประโยชน์ เพื่อนําเสนอต่อกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ใช้ เป็ นต้ นแบบในการพิจารณานโยบายพัฒนาเยาวชนต่อไป

โครงการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ ายเยาวชนต้ นแบบสร้ างพลังเครื อข่ าย สานใจชุมชน
(อยู่ในระหว่ างการศึกษา)
เพื่อพัฒนาเยาวชนกลุม่ ที่อยูร่ ะหว่างคุมประพฤติ อายุระหว่าง 15-25 ปี ให้ สามารถพัฒนาตนเองและ
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างเป็ นสุข จึงได้ มีการศึกษาการพัฒนาทักษะด้ านการเป็ นผู้นํา การพัฒนาบุคลิกภาพ
เยาวชน การแสดงออก และได้ รับความรู้เรื่ องยุติธรรมชุมชน สามารถทํากิจกรรมร่วมกับชุมชน สามารถทํา
ประโยชน์ให้ กบั ตนเอง ครอบ ครัว สังคม ส่งผลให้ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง โดยจัดทําหลักสูตรต้ นแบบ
พัฒนาเครื อข่ายเยาวชนต้ นแบบ มีการวัดผลอย่างเป็ นระบบ ทดลองภาคสนามกับเยาวชนกลุม่ เป้าหมายใน 2
จังหวัด คือ เชียงใหม่ และลําปาง
ผลผลิตที่ได้ ได้ ต้นแบบการพัฒนาศักยภาพเยาวชนคุมประพฤติรวมทังระบบการประเมิ
้
นผลอย่างเป็ น
รูปธรรม เพื่อขยายผลการพัฒนาเยาวชนต้ นแบบที่เป็ นแบบอย่างที่ดีในชุมชน และขยายเครื อข่ายเยาวชนใน
ชุมชนต่อไป ได้ เครื อข่ายเยาวชนต้ นแบบ ที่จะประสานงานกับภาครัฐ และประสานงานภายในชุมชน ชุมชนและ
สังคมจะเห็นเยาวชนมีกิจกรรมในการพัฒนาตนเอง และกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชน ซึง่ จะก่อให้ เกิด
ภาพลักษณ์ใหม่ ให้ โอกาสแก่เยาวชนในการทํางานเพื่อส่วนรวมมากขึ ้น ทําให้ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทงใน
ั้
กลุม่ เป้าหมายและกลุม่ เสี่ยงในพื ้นที่ ตลอดจนความร่วมมือของผู้ปกครอง ผู้นําท้ องถิ่น และชาวบ้ านโดยทัว่ ไป
การศึกษานี ้จะมีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเยาวชนในประเทศไทย
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การนําผลงานไปใช้ ประโยชน์ ในระหว่างการดําเนินโครงการได้ ร่วมมืออย่างใกล้ ชิดกับผู้บริหารระดับสูงของ
กรมคุมประพฤติ กับเจ้ าหน้ าที่ของกรมคุมประพฤติในพื ้นที่ และกับสถาบันอุดมศึกษาในเชิงวิชาการ ทังนี
้ ้ ผล
การศึกษาจะได้ มอบให้ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมได้ นําไปใช้ เป็ นต้ นแบบขยายผลการป้องกันเยาวชน
กลุม่ เสี่ยงและบําบัดผู้ถกู และผ่านการคุมประพฤติตอ่ ไป
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ด้ านเศรษฐกิจ
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FTA study on Telecommunications, E-Commerce, and related Trade in Services
เนื่องจากประเทศไทยกําลังมีการเจรจาและจัดทําข้ อตกลง FTA ด้ านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ ประเทศไทยมีข้อมูลในการเจรจา รวมทังมี
้
ท่าที (position) ที่รัดกุม ประเทศไม่เกิดการเสียเปรี ยบและเกิดประโยชน์จากข้ อตกลงดังกล่าว จึงได้ ดําเนินการ
ให้ มีผ้ เู ชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกาศึกษาจัดทําท่าทีของฝ่ ายสหรัฐ โดยเฉพาะข้ อมูลและแนวคิดของทีม
เจรจาสหรัฐที่มีตอ่ การจัดทํา FTA กับประเทศอื่น ๆ ก่อนหน้ านี ้ และที่สําคัญคือแนวคิดของภาคเอกชนด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสหรัฐที่มีตอ่ ประเทศไทย มาประมวลพร้ อมกับการจัดประชุมกับคณะผู้
เจรจาฝ่ ายไทยอย่างต่อเนื่อง
ระยะที่ 1 การศึกษา เปรี ยบเทียบ การจัดทําข้ อตกลง FTA ด้ านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับ
ประเทศต่างๆ
ระยะที่ 2 การศึกษาเพื่อการกําหนดแนวทางการพัฒนา เตรี ยมความพร้ อมภาครัฐ เอกชนเพื่อใช้ ประโยชน์จาก
FTA ด้ านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การดําเนินการ ได้ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชน มาร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อเตรี ยมความพร้ อม
รับทราบปั ญหาและข้ อเสนอแนะต่างๆ
ผลผลิตที่ได้ ได้ กําหนดจุดยืนและเป็ นข้ อมูลประกอบการเจรจาของฝ่ ายไทย เกิดการประสานงานร่วมระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน
การนําผลงานไปใช้ ประโยชน์ ได้ ประสานงานกับคณะผู้แทนเจรจาฝ่ ายไทย (จากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) ซึง่ ทําให้ ผ้ แู ทนฝ่ ายไทยมีข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่องในการเจรจากับคูเ่ จรจาฝ่ าย
สหรัฐ ทําให้ ได้ position paper ที่เป็ นของฝ่ ายไทยใช้ ตอ่ รองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ด้ านการศึกษา
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โครงการศึกษาแบบจําลองทางการเงินสําหรั บการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา
รัฐมีนโยบายที่จะสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้ กบั ประชาชนให้ มากขึ ้น โดยมี
แนวคิดจะให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อการศึกษาโดยผ่อนผันให้ ชําระหนี ้คืนเมื่อมีรายได้ ตามเกณฑ์ที่กําหนด จึงได้ มีการศึกษา
วิเคราะห์สภาพทางการเงินของระบบการสนองทุนเพื่อการอุดมศึกษาผ่านอุปสงค์ ศึกษาหลักการ วิธีการจ่ายเงิน
คืนกองทุน วิธีการดําเนินงานของกองทุน (Income Contingent Loan: ICL) จากแหล่งที่มาของเงินทุน 3 แหล่ง
คือ รัฐบาล (Equity Fund), การกู้ยืมจากตลาดการเงิน (Bond Fund) , และเงินนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแล้ ว
้ เคราะห์และหา
ชําระคืนเงินกู้ (Repayment Fund) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงอุปสงค์และอุปทาน รวมทังวิ
ความเหมาะสมของนโยบายรัฐบาล ด้ วยการสร้ างแบบจําลองทางการเงินเพื่อการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการ
อุดมศึกษาแบบจําลองทางการเงิน ภายใต้ สมมติฐานต่าง ๆ โดยฉายให้ เห็นภาพในระยะเวลา 45 ปี เพื่อรัฐบาล
จะได้ นําผลมาใช้ ประกอบการตัดสินใจ
ผลผลิตที่ได้ ทําให้ สามารถทดสอบความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของระบบต่อตัวแปรต่าง ๆ ที่เป็ นตัว
แปรเชิงนโยบายและตัวแปรเชิงสภาพอื่น ๆ รวมทังทดสอบหานโยบายและสภาวะที
้
่เหมาะสมของการเกิด การ
ดํารงอยู่ และการพัฒนาของระบบการสนองทุนเพื่อการอุดมศึกษาด้ านอุปสงค์ (Demand-side Financing) ซึง่ ผู้
กําหนดนโยบายสามารถทดสอบค่าของตัวแปรต่าง ๆ และดูผลกระทบเพื่อเลือกนโยบายที่ถกู ต้ องและเหมาะสม
แบบจําลองดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินของรัฐบาล ที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย
ทางการเงินเพื่อการสนับสนุนการอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสามารถนําไปใช้ ประกอบการพิจารณาการ
กําหนดหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการเงินเพื่อการอุดมศึกษา
การนําผลงานไปใช้ ประโยชน์ คณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการเงินเพื่อการศึกษา และสํานักงาน
้ านักงบประมาณ ได้ นําซอฟต์แวร์ ของแบบจําลองไปใช้ ประโยชน์ในการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทังสํ
วางแผนและติดตังระบบการให้
้
ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษาโดยใช้ คืนตามรายได้ ในอนาคต (ICL)

โครงการศึกษาระบบการเงินด้ านอุปทานเพื่อการอุดมศึกษา
การที่รัฐมีแนวความคิดที่จะให้ มหาวิทยาลัยที่อิสระในการบริ หารจัดการ และมีแนวคิดที่จะสนับสนุน
งบประมาณไปยังตัวผู้เรี ยน ดังนันจึ
้ งต้ องมีการปรับระบบการจัดสรรงบประมาณให้ มหาวิทยาลัยใหม่ จึงได้ มี
การศึกษาวิเคราะห์แหล่งเงิน มาตรการ และกลไกการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ และประเทศไทย เน้ นศึกษาประสบการณ์ของประเทศ
ออสเตรเลีย โดยการสัมภาษณ์และศึกษาข้ อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและมหาวิทยาลัยทังภาครั
้
ฐและเอกชน
รวม 8 แห่ง เพื่อนําประสบการณ์และบทเรี ยนที่ดีมาประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
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ผลผลิตที่ได้ ได้ ข้อมูลรูปแบบและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐที่จดั สรรให้ สถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศออสเตรเลียและประเทศอังกฤษ เสนอแนวทางการจัดระบบการเงินด้ านอุปทานเพื่อการอุดมศึกษา
สําหรับประเทศไทย ซึง่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องนําประสบการณ์ของประเทศออสเตรเลียไปประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสม
กับบริบทและสถานการณ์ของประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในเชิงลึกไปสูแ่ นวปฏิบตั ิต่อไป
การนําผลงานไปใช้ ประโยชน์ เพื่อให้ คณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการเงินเพื่อการศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ นําไปใช้ ประโยชน์ในการวางกรอบและติดตังระบบการให้
้
ก้ ยู ืมในระบบ ICL และ
มาตรการปฏิรูปการเงินด้ านอื่น ๆ รวมทังด้
้ านอุปทาน

โครงการวิจัยเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือด้ านอุดมศึกษากับต่ างประเทศ
(อยู่ในระหว่ างการศึกษา)
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาไทยและสร้ างความเข้ มแข็งทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้ ศกึ ษาวิเคราะห์เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ ความร่วมมือด้ านอุดมศึกษากับ
ต่างประเทศใน 3 ระดับ คือ ภาพรวม รายภูมิภาค และรายประเทศ เพื่อเป็ นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
อย่างมีเป้าหมายชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาผลกระทบของการดําเนินงานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาในประเด็น การเปิ ดเสรี ทางการศึกษาตามข้ อตกลง FTA และ WTO เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จาก Best Practices ของต่างประเทศ รวมทังศึ
้ กษาวิเคราะห์ความต้ องการด้ านอุปทาน
ครอบคลุมถึงความต้ องการของสถาบันการศึกษา หน่วยงานของภาครัฐที่ต้องการขยายกิจกรรมต่างประเทศเพื่อ
พัฒนาองค์กร
ผลผลิตที่ได้ สามารถเชื่อมโยงเป้าหมายของความร่วมมือด้ านอุดมศึกษากับต่างประเทศเข้ ากับนโยบายของ
รัฐบาล ทราบถึงแนวทางในการดําเนินความร่วมมือและกรอบความร่วมมือด้ านอุดมศึกษากับต่างประเทศที่มีอยู่
ทังในระดั
้
บทวิภาคีและพหุภาคี ทราบถึงศักยภาพและความพร้ อมของการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
รวมทังยุ
้ ทธศาสตร์ ความร่วมมือด้ านอุดมศึกษากับต่างประเทศ ซึง่ จะสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้ ยกระดับ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูร่ ะดับสากล พร้ อมทังสามารถใช้
้
การอุดมศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ ดีขึ ้นในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้
การนําผลงานไปใช้ ประโยชน์ เพื่อให้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในส่วนของสํานักยุทธศาสตร์
ต่างประเทศ รวมทังสถาบั
้
นอุดมศึกษาได้ นําไปใช้ ประโยชน์ในการวางนโยบายและมาตรการในการพัฒนา
อุดมศึกษาต่อไป
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โครงการศึกษายุทธศาสตร์ การพัฒนาความเป็ นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับโรงเรี ยน
(อยู่ในระหว่ างการศึกษา)
เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ ให้ มีความสามารถในการแข่งขัน
จึงได้ ศกึ ษายุทธศาสตร์ ของการพัฒนาการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่เน้ นความเป็ นเลิศทางด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ของนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา โดยศึกษาปั จจัยสําคัญและสิง่ แวดล้ อมที่เอื ้ออํานวยเพื่อนําไปสูก่ าร
จัดตังโรงเรี
้
ยนวิทยาศาสตร์ รวมทังศึ
้ กษาความเชื่อมโยงในกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการวิเคราะห์ถงึ ปั จจัยสนับสนุนและต่อยอด ซึง่ รวมถึงการจัดตังห้
้ องเรี ยน
วิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยนทัว่ ไป และหลักสูตรต่อยอดสําหรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษในด้ านนี ้ใน
ระดับอุดมศึกษา
ผลผลิตที่ได้ ได้ ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินในการจัดตังโรงเรี
้
ยนวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมในปั จจัยด้ านต่าง ๆ เป็ นข้ อมูลใช้ ประโยชน์ในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจในการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การนําผลงานไปใช้ ประโยชน์ เพื่อนําเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางนโยบาย
ลงทุน และเตรี ยมการต่อไป

โครงการ Brain-Based Learning for Universities (BBL4U) (อยู่ในระหว่ างการศึกษา)
การศึกษาไทยยังมีปัญหาค่อนข้ างมากในกระบวนการเรี ยนรู้ และการสร้ างลักษณะนิสยั ของการเรี ยนรู้
ที่ดี จึงได้ ให้ คณะวิจยั จากสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมคิดค้ นและสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้แบบ Brain-Based Learning
ให้ กบั เยาวชน โดยมีอาจารย์ 10 คน และนักศึกษากลุม่ หลักที่จะมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 185 คน และ
นักศึกษากลุม่ อื่นอีกประมาณ 1,000 คนร่วมในการนําแนวคิด BBL มาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน เน้ น
กระบวนการทําให้ นกั ศึกษาเปลี่ยนสภาพจาก passive learners เป็ น active learners ด้ วยการสร้ างบทสนทนา
อย่างมีสว่ นร่วมระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และเครื่ องมือในการเรี ยนรู้ เพื่อแสวงหาแนวทางในการปฏิรูประบบ
การเรี ยนรู้ในมหาวิทยาลัยไทยให้ ทดั เทียมนานาประเทศ
ผลผลิตที่ได้ ได้ ระดมพลังของเยาวชน อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องให้ มีสว่ นร่วมในการคิดค้ น สร้ างสรรค์
และพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบใหม่ เป็ นโครงการนําร่องที่มีกระบวนการจัดการเรี ยนรู้บนฐานสมองในระดับ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็ นระบบ และมีศกั ยภาพในการขยายผลยังสถาบันอื่น
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การนําผลงานไปใช้ ประโยชน์ เพื่อเป็ นการสาธิตการประยุกต์ใช้ หลักการ Brain-based ในระบบการเรี ยน
การสอนของอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและนวัตกรรมการศึกษาของนักศึกษาต่อไป

โครงการวิจัยเรื่ องสถานภาพและความสามารถเชิงวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะเพื่อนําไปสู่การจัดตั้งศูนย์ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
เพื่อศึกษาความเป็ นได้ ในการจัดตังศู
้ นย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการในด้ านอื่น นอกเหนือจากที่ได้ จดั ตัง้
แล้ ว 7 ศูนย์ จึงได้ มีการศึกษาสถานภาพและความสามารถด้ านการแข่งขันทางวิชาการด้ าน วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ วิเคราะห์ข้อมูลในด้ านต่างๆเพื่อเสนอแนวทาง
ความเป็ นไปได้ ของการจัดตังศู
้ นย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการในแต่ละด้ าน ทังนี
้ ้โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน รวมทังการพั
้
ฒนาแต่ตอ่ ยอดองค์ความรู้และบุคลากรวิจยั ของประเทศให้ ทดั เทียม
กับประเทศที่มีความเจริญทางการวิจยั และพัฒนา
้ นย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการด้ านต่างๆที่สามารถ
ผลผลิตที่ได้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดตังศู
ตอบสนองต่อนโยบายและการพัฒนาประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การนําผลงานไปใช้ ประโยชน์ นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
วางแผนศูนย์ความเป็ นเลิศในขันตอนต่
้
อไปหลังจากสิ ้นสุดระยะที่หนึง่ ของโครงการเงินกู้ ADB

โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลนักวิจัยด้ านการสาธารณสุขในประเทศไทย
ปั ญหาประการหนึง่ ทางด้ านสาธารณสุขสําหรับประเทศไทย คือความกระจัดกระจายขององค์ความรู้
ทางด้ านนี ้ซึง่ มีอยูท่ วั่ ประเทศ ดังนันจึ
้ งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งหากมีการรวบรวมข้ อมูลและจัดทําฐานข้ อมูล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานข้ อมูลเกี่ยวกับด้ านสาธารณสุขซึง่ เป็ นฐานข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การแก้ ปัญหาของ
ประชาชน โครงการนี ้จึงได้ มีการศึกษา สํารวจ และรวบรวมข้ อมูลนักวิจยั ด้ านสาธารณสุขสาขาต่าง ๆ ทังใน
้
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สร้ างและพัฒนาโปรแกรมการสืบค้ นฐานข้ อมูลให้ สามารถใช้ ได้ อย่างกว้ างขวาง
ผ่านระบบ online
ผลผลิตที่ได้ มีฐานข้ อมูลนักวิจยั ด้ านสาธารณสุขในสาขาต่าง ๆ กว่าสองพันคนซึง่ สามารถสืบค้ นข้ อมูลโดยใช้
ชื่อ หัวข้ อวิจยั และคําสําคัญ (key word) หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและชุมชนนักวิจยั ได้ นําฐานข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์
เพื่อการต่อยอดให้ เครื อข่ายชุมชนนักวิจยั ได้ เกิดปฏิสมั พันธ์ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้ อมูลข่าวสาร
การนําผลงานไปใช้ ประโยชน์ ได้ นําเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขได้ ใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป
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โครงการเพื่อพัฒนาวารสาร ScienceAsia
จัดทําวารสาร ScienceAsia ซึง่ จัดทําโดยสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นสื่อกลางใน
การเผยแพร่ ความคิดริ เริ่ มและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และ
ยกระดับมาตรฐานของวารสารให้ ให้ ทดั เทียมกับ International Scientific Journal อื่น ๆ
้
ผลผลิตที่ได้ เป็ นแหล่งรวบรวมผลงานและความคิดริเริ่ มทางวิทยาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ทังในประเทศและ
ต่างประเทศ มีฐานข้ อมูลนักวิทยาศาสตร์ /นักวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ จะเป็ นสื่ออย่างหนึง่ ในการ
ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้ านวิทยาศาสตร์ เป็ นการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเอื ้อ
ประโยชน์ตอ่ นักวิจยั และนักวิทยาศาสตร์ ได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และอาจนําความรู้ไปประยุกต์ให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ มนุษยชาติ
การนําผลงานไปใช้ ประโยชน์ ได้ สนับสนุนให้ สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯสามารถดําเนินการและขยายผลการ
เผยแพร่ความรู้ และเป็ นเวทีให้ กบั นักวิชาการได้ อย่างต่อเนื่อง
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ด้ านอาหาร
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โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนามะพร้ าว และผลิตภัณฑ์ จากมะพร้ าว
กลุม่ จังหวัดในภาคตะวันตกมีการปลูกมะพร้ าวมาก แต่มีปัญหาในการกระบวนการปลูก การตลาดและ
การแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตจากมะพร้ าว จึงเสนอให้ มีการศึกษาสภาพปั ญหาและข้ อเสนอแนวทางใน
การแก้ ปัญหา ด้ านการปลูก การตลาด และการแปรรูปมะพร้ าว ของประเทศในพื ้นที่ 3 จังหวัด เพื่อทุกชิ ้นส่วน
ของมะพร้ าวสามารถใช้ ประโยชน์ได้ หมด
ผลผลิตที่ได้ ได้ องค์ความรู้เกี่ยวกับมะพร้ าว สภาพปั ญหาด้ านการปลูกมะพร้ าว ผลผลิต การส่งออกและการ
แปรรูปโดยรวมของประเทศ และของจังหวัดที่ศกึ ษา รวมทังสภาพการณ์
้
บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับมะพร้ าว 3 กลุม่
ได้ แก่ กลุม่ เกษตรกร กลุม่ ผู้รวบรวม กลุม่ ผู้แปรรูประดับชุมชน และกลุม่ ผู้แปรรูประดับโรงงาน และข้ อเสนอแนะ
ในการพัฒนามะพร้ าวและผลิตภัณฑ์จากมะพร้ าว ทังด้
้ านเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป และการจัดการ ของ
กลุม่ ผู้เกี่ยวข้ องกับมะพร้ าว จะเป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อการขยายผลการพัฒนาไปสูจ่ งั หวัด
อื่นๆ
การนําผลงานไปใช้ ประโยชน์ ได้ นําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
กระทรวงมหาดไทย รวมทังจั
้ งหวัดที่เกี่ยวข้ องตังแต่
้ ต้นนํ ้าถึงปลายนํ ้า เพื่อขยายโอกาส ตลาด และสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับมะพร้ าวเพื่อสนับสนุนการส่งออก

โครงการศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 2
ความปลอดภัยด้ านอาหารเป็ นนโยบายที่รัฐให้ ความสําคัญอย่างมาก จึงได้ มีโครงการต่อเนื่องเพื่อ
ศึกษาปั ญหาและเสนอรูปแบบแนวทางแก้ ปัญหา จึงได้ ศกึ ษาวิจยั สถานการณ์ รู ปแบบและแนวทางการจัดการ
ความปลอดภัยของอาหาร ประเภทนมโรงเรี ยน เนื ้อหมู ผักและผลไม้ เกษตรด้ านพืช การป้องกันไข้ หวัดนกในไก่
้ นย์ร่วม
รวมทังศึ
้ กษาและจัดทําระบบเครื อข่ายข้ อมูลของหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ และการจัดตังศู
เพื่อโภชนาการและอาหารปลอดภัย เป็ นการดําเนินงาน ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ มี
การสํารวจและสัมภาษณ์ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน
ผลผลิตที่ได้ เกิดต้ นแบบในการบริ หารจัดการที่ดีในเรื่ องอาหารปลอดภัย เพื่อเป็ นตัวอย่างในการขยายผล
ในทางปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปได้ เกิดการประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ความร่วมมือขององค์กรที่เกี่ยวข้ องกับอาหาร
ปลอดภัยในระดับประเทศและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคได้ รับการพัฒนามากขึ ้น
การนําผลงานไปใช้ ประโยชน์ ได้ นําเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
นําไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป
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โครงการขยายผลต้ นแบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
การขับเคลื่อนการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการของผู้วา่ ราชการจังหวัด (ผู้วา่ CEO) มีความจําเป็ นต้ อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ ายและต้ องอาศัยหลักวิชาการและองค์ความรู้ตา่ ง ๆ มาประกอบการพิจารณาเพื่อ
้
าความคิดริเริ่มใหม่ ๆ มาช่วยในการ
แก้ ปัญหาการบริ หารจัดการภายในจังหวัดและกลุม่ จังหวัด รวมทังการนํ
พัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) จึงมอบหมายให้ สถาบันคลังสมองของชาติศกึ ษา
ปั ญหาและอุปสรรคของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการทัง้ 75 จังหวัด และใช้ เป็ นประเด็นในการเสนอ
ยุทธศาสตร์ การแก้ ปัญหาและการพัฒนาการบริ หารงานเชิงบูรณาการรวมทังศึ
้ กษาแบบอย่างที่ดี (Best
้ ้โครงการศึกษาเน้ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อเสริมกับการวัดผลเชิง
Practices) ที่จะนําไปขยายผลได้ ทังนี
ปริมาณด้ วยดรรชนีชี ้วัดผลงานของกพร. โดยใช้ วิธีสมั ภาษณ์เชิงลึกกับผู้วา่ ราชการจังหวัด หัวหน้ ากลุม่
ยุทธศาสตร์ หัวหน้ าส่วนราชการในพื ้นที่ ภาคเอกชน และผู้นําชุมชน ก่อนที่จะประมวล สังเคราะห์ และวิเคราะห์
ข้ อมูลร่วมกัน
ผลผลิตที่ได้ ได้ ประมวลข้ อเท็จจริงของสภาพปั ญหา บทเรี ยนจากประสบการณ์ที่เป็ นแบบอย่างที่ดี (Best
Practices) และแนวทางการพัฒนาระบบการบริ หารงานแบบบูรณาการที่ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยังเกิดการ
เรี ยนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างจังหวัด ระหว่างภาค ให้ สามารถนําข้ อมูลไปใช้ วางแผนการ
สนับสนุนการบริ หารงานที่สอดคล้ องกับความต้ องการของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
การนําผลงานไปใช้ ประโยชน์ กพร.ได้ นําผลการศึกษาไปนําเสนอต่อฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรี ในคราวการประชุม CEO Retreat กับผู้วา่ ราชการจังหวัดทัว่ ประเทศเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549
และจะได้ นําข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษาไปใช้ ในการปรับปรุงระบบ และพัฒนาเชิงรุกต่อไป

โครงการความร่ วมมือระหว่ างจังหวัดกับสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (Western Seaboard)
มหาวิทยาลัยเป็ นแหล่งวิชาการที่มีองค์ความรู้และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านต่าง ๆ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยและจังหวัดได้ มีการประสานและเชื่อมโยงความรู้ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ สถาบันคลังสมองของชาติจงึ ได้ มี
โครงการนําร่อง และชักชวนให้ มหาวิทยาลัยในภาคตะวันตก ดําเนินงานร่วมกับจังหวัดในพื ้นที่ ได้ แก่ กาญจนบุรี
นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยมุง่ เน้ นใน 4
ยุทธศาสตร์ หลักคือ ยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตร ยุทธศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิตและ
สิง่ แวดล้ อม และยุทธศาสตร์ ด้านอุตสาหกรรม เพื่อให้ มหาวิทยาลัยเป็ นแกนนําในการศึกษาเชิงวิชาการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ การบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการเกิดผล
ในทางปฏิบตั ิได้ จริง โดยได้ มีการลงนามใน MOU ร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย กพร. สํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ ผู้วา่ ราชการจังหวัด 8 จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา
11 แห่งในพื ้นที่เพื่อทํางานร่วมกัน
ผลผลิตที่ได้
สถาบันอุดมศึกษาได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมพัฒนาจังหวัดในด้ านวิชาการตามยุทธศาสตร์ หลัก 4
ด้ าน ซึง่ จะเป็ นต้ นแบบในการบริ หารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการขยายผลในพื ้นที่อื่นต่อไป
ในขณะเดียวกัน จังหวัดสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จงั หวัดและกลุม่ จังหวัดได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
การนําผลงานไปใช้ ประโยชน์
เป็ นโครงการที่ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
โดยสถาบันคลังสมองเป็ นแกนกลางในการประสานงานฝ่ ายสถาบันอุดมศึกษาในพื ้นที่ภาคกลางตอนล่าง
(ภูมิภาคตะวันตก) เพื่อทํางานร่วมกับกลไกศูนย์ปฏิบตั ิการภูมิภาค (Regional Operation Center) ของกพร.
กระทรวงมหาดไทย และสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จงั หวัดและการบริหารงาน
เชิงบูรณาการในด้ านองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ การวิจยั และพัฒนา การฝึ กอบรม และการให้ คําปรึกษาใน
โครงการต่าง ๆ ของจังหวัด กลุม่ จังหวัด และภูมิภาค
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ด้ านสิ่งแวดล้ อมและ
ทรั พยากรธรรมชาติ
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โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคลื่นสึนามิต่อทรั พยากรชีวภาพบริเวณชายฝั่ งทะเล
และการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของทรั พยากรในระยะยาว (อยู่ในระหว่ างการศึกษา)
เนื่องจากภัยพิบตั ิจากคลื่นสึนามิซงึ่ เป็ นภัยธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อน และมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ ้นอีกนัน้ ได้ สร้ างความเสียหายมากมายต่อทรัพยากรธรรมชาติในท้ องทะเล จึงได้ มีโครงการประเมินความ
เสียหายของทรัพยากรชีวภาพบริเวณชายฝั่ งทะเลอันดามัน อันเป็ นผลจากการเกิดเหตุคลื่นสึนามิ โดยสํารวจ
ความเสียหายใน 3 ส่วน คือ (1) ทรัพยากรชีวภาพและคุณภาพนํ ้า (2) แนวปะการัง และ(3) สาหร่ายและหญ้ า
ทะเล มีการสํารวจพื ้นที่ แหล่งนํ ้าต่างๆและศึกษาในห้ องปฏิบตั ิการ
ผลผลิตที่ได้
ข้ อมูลสภาพความเสียหายของชีวภาพทางทะเล จากการเกิดคลื่นยักษ์ สนึ ามิ ซึง่ จะเป็ นข้ อมูล
พื ้นฐานที่สําคัญในการจัดการและฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลต่อไป
การนําผลงานไปใช้ ประโยชน์
เมื่อการศึกษาเสร็จสิ ้นแล้ ว จะได้ นําเสนอต่อกระทรวงสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทังสํ
้ านักงานป้องกันอุบตั ิภยั แห่งชาติตอ่ ไป
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กิจกรรมอื่นๆ
การสัมมนา
- Expert Forum on Tsunami : Research, Warning System, and Post-Tsunami วันที่ 17 มกราคม
2548 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยสถาบันคลังสมอง ฯ ได้ เชิญ Dr. Philip Liu ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านสึนามิจาก Cornell University
และท่านยังเป็ นเจ้ าหน้ าที่ใน American scientists from the National Science Foundation's Tsunami
Research Group and the US Geological Survey (USGS) มาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับคณาจารย์ของประเทศไทยในเรื่ องคลื่นสึนามิและการวางแผนการฟื น้ ฟู
- สัมมนาหัวข้ อ “ความพร้ อมของผู้ประกอบการไทยด้ าน e-Commerce : เรี ยนรู้ จากกรณีศกึ ษา
FTA-US/SG” วันที่ 4 มีนาคม 2548
สถาบันคลังสมองฯ เชิญ Ms. Valerie de Costa จาก IDA Singapore ซึง่ เป็ นหัวหน้ าทีมในการเจรจา
FTA ระหว่างสหรัฐกับสิงคโปร์ ในส่วนของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ ข้อคิดเห็น
ในแนวทางการเจรจาของประเทศไทย พร้ อมกันนี ้ได้ เชิญผู้ประกอบการในกลุม่ ที่อาจได้ รับผลกระทบจาก FTA
ร่วมแสดงความคิดเห็นด้ วย
- FTA study on Telecommunications, E-Commerce, and related Trade in Services
เพื่อสร้ างความพร้ อมของผู้ประกอบการภายในประเทศ เพื่อเตรี ยมพร้ อมรับการเปิ ดการค้ าเสรี ระหว่าง
ไทยกับสหรัฐ สถาบันคลังสมองของชาติร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพย์สนิ
ทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดสัมมนา เพื่อสร้ างความพร้ อม
สําหรับ อุตสาหกรรม ISP ในประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี ้






วันที่ 29 สิงหาคม 2548 - การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง การกํากับดูแลผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ต
ครัง้ ที่ 3 “Light-handed Approach : Comparative Discussion”
วันที่ 30 สิงหาคม 2548 - การสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่ อง “ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาภายใต้
FTA ไทย – สหรัฐฯ : ISP , TPM และ Satellite Signals”
วันที่ 31 สิงหาคม 2548 - การประชุมร่วมกับผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและสมาคมเว็บมาสเตอร์ ไทย

รายงานการศึกษา
- โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้ โซล่าเซลในระดับครัวเรื อนใน ระยะยาว
- รายงานภายใต้ โครงการ Thailand-USA FTA study on Telecommunications, E-Commerce, and
related Trade in Service 3 ฉบับ
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลนักวิจยั ด้ านการสาธารณสุขในประเทศไทย
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- โครงการศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 2
- โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนามะพร้ าว และผลิตภัณฑ์จากมะพร้ าว
- รายงานการศึกษาภายใต้ โครงการ FTA จํานวน 3 ฉบับ
 U.S. Free Trade Agreements :Review and analysis of telecommunications IT and eCommerce provisions implications for Thailand-US FTA negotiations
 Strengthening Thai positioning for FTA negotiations on cross-border trade in services,
financial services, intellectual property, telecommunications and e-Commerce.
 Strengthen Thailand’s negotiating position on certain U.S. FTA services issues.
การจัดทํา Policy Brief
ในปี 2548 สถาบันคลังสมองฯ ได้ จดั ทํา Policy 3 ฉบับ ประกอบด้ วย
 สถานการณ์และระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศไทย
 การพัฒนาการใช้ โซล่าเซลล์ในระดับครัวเรื อน
 แนวทางการพัฒนามะพร้ าวและผลิตภัณฑ์จากมะพร้ าวของประเทศไทย
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รายงานทางการเงิน
ปี 2548
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