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รายงานประจาํปี 2548 
 

ความเป็นมาของสถาบัน 

 
 สถาบนัคลงัสมองของชาติได้จดัตัง้ขึน้ตามนโยบายและยทุธศาสตร์ของรัฐ ท่ีมุง่สร้างเสถียรภาพและ
ความมัน่คงในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  แก้ไขปัญหาเร่งดว่น และพฒันาเชิงรุก สร้างสงัคม
ฐานความรู้ ท่ีมีทัง้ขีดความสามารถในการแข่งขนัและมีสงัคมท่ีสงบสขุและมีคณุภาพการดําเนินชีวิตท่ีดี โดยนํา
พลงัปัญญาและองค์ความรู้ตา่ง ๆ จากบคุคลท่ีมีความเช่ียวชาญในหลากหลายสาขามาร่วมกนัคิดร่วมกนัปฏิบติั
ในเชิงบรูณาการระหวา่งสาขา  

เพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัในการตอบสนองตอ่ความต้องการของสงัคม จงึได้จดัตัง้สถาบนัคลงัสมอง
ของชาติเป็นหน่วยงานอิสระ ภายใต้มลูนิธิสง่เสริมทบวงมหาวิทยาลยั สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
กระทรวงศกึษาธิการ โดยทําหน้าท่ีเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ เช่ียวชาญและเป็นแกน
นําในการรวมพลงัคลงัสมองของประเทศในทกุสาขา ในการจดักิจกรรมเชิงบรูณาการทางวิชาการร่วมกบั
หน่วยงานเครือข่าย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางและแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างทนัการณ์ รวมทัง้ปฏิบติังาน
เชิงรุกเพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาประเทศในระยะยาว 
 
 

วสัิยทัศน์ 

 
 “สถาบนัคลงัสมองของชาติจะเป็นศูนย์รวมของเครือข่าย ผูเ้ชีย่วชาญและองค์ความรู้เชิงบูรณาการทีท่นัสมยั
ของประเทศไทย ก่อใหเ้กิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อการพฒันาประเทศ” 
 
 สถาบนัคลงัสมองมีความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแหง่คลงัความรู้และปัญญา เป็นแหลง่
รวมปัญญาขนาดใหญ่ท่ีมีความหลากหลายอดุมด้วยทรัพยากรคลงัสมอง รวมทัง้ภมิูปัญญาจากหน่วยงานและ
องค์กรตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน และประชาสงัคม มาร่วมคิด ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางปัญญา 
เพ่ือนําความรู้มาเป็นพลงัในการพฒันาประเทศ 
 
 

เป้าหมาย 

 
 นําองค์ความรู้มาเป็นพลงัในการพฒันาประเทศให้มีประสทิธิภาพและยัง่ยืน 
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ภารกจิ 

 
• เป็นศนูย์ข้อมลูทัง้ด้านผู้ เช่ียวชาญและองค์ความรู้ท่ีถกูต้องและทนัสมยั 

• เป็นแกนนําในการจดักิจกรรมเชิงบรูณาการทางวิชาการร่วมกบัหน่วยงานเครือข่ายในการเสนอแนะ
แนวทางและแก้ปัญหาของประเทศได้อยา่งทนัการณ์ 

• ปฏิบติังานเชิงรุกเพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาประเทศในระยะยาว 
 
สถาบนัดําเนินงานตามภารกิจในรูปของคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการบริหารสถาบนัคลงัสมองของ

ชาติ ตามระเบียบมลูนิธิสง่เสริมทบวงมหาวิทยาลยั วา่ด้วยการจดัตัง้สถาบนัคลงัสมองของชาติ พ.ศ. 2546 
กําหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีจํานวนไมน้่อยกวา่ 10 คนแตไ่มเ่กิน 15 คน  เพ่ือให้การดําเนินงาน
ของสถาบนัสามารถดําเนินการได้อยา่งรวดเร็ว ดงันัน้ในการดําเนินการเบือ้งต้น จึงมีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการ
มลูนิธิสง่เสริมทบวงมหาวิทยาลยัเป็นคณะกรรมการบริหารสถาบนัคลงัสมองของชาติไปก่อนจนกวา่จะมีการ
แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารสถาบนั ทัง้นีไ้ด้มีการแตง่ตัง้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อธิการบดีมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ เป็นคณะกรรมการบริหารสถาบนัคลงัสมองของชาติเพิ่มเติม 
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ยุทธศาสตร์การดาํเนินการ 

 
 เพ่ือให้สถาบนัสามารถดําเนินงานบรรลเุป้าหมายตามภารกิจได้อยา่งมีประสทิธิภาพ จงึได้กําหนด
ยทุธศาสตร์ในการดําเนินงานออกเป็น 4 ยทุธศาสตร์ ดงันี ้

 
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และการสร้างองค์ความรู้ 
 มาตรการท่ี 1 สนบัสนนุการศกึษาวิจยัให้แก่ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีการบรูณาการในหลากหลายสาขา  
   ในประเดน็ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศ 

 มาตรการท่ี 2 เป็นแกนนําร่วมกบัหน่วยงานเครือข่ายทัง้ภาครัฐและเอกชน ในการจดักิจกรรม 
   ทางวิชาการ เพ่ือเสนอแนะแนวทางและแก้ปัญหาของประเทศได้อยา่งทนัการณ์
 มาตรการท่ี 3 ปฏิบติังานในเชิงรุกเพ่ือริเร่ิมแนวคิดใหม ่ๆ โดยการศกึษาค้นคว้าและวิจยัร่วมกนั 
   ระหวา่งหลายหน่วยงาน เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาประเทศ โดยมีความร่วมมือ 
   อยา่งใกล้ชิดระหวา่งหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เครือข่ายข้อมูลที่ทันสมัย 
 มาตรการท่ี 1 สร้างระบบการจดัเก็บฐานข้อมลูผู้ เช่ียวชาญและองค์ความรู้ท่ีทนัสมยั มีข้อมลูท่ี
   สมบรูณ์ ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีสามารถบริการให้ทกุหน่วยสามารถเรียกใช้ได้
   อยา่งกว้างขวางตลอดเวลา 
 มาตรการท่ี 2 มีเครือข่ายร่วมเป็นคณะทํางานพฒันาระบบฐานข้อมลู 
 
3. ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และการขยายเครือข่าย  
 มาตรการท่ี 1 ปฏิบติังานเชิงรุกร่วมกบัเครือข่าย  เช่น การเสวนาวิชาการท่ีเป็นประเดน็ปัญหา  
   หรือ เป็นปัญหาท่ีต้องแจ้งเตือนให้ผู้ เก่ียวข้องหรือสาธารณชน  

มาตรการท่ี 2  ประชาสมัพนัธ์ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและประชาสงัคมได้ทราบทิศทางและ
 กิจกรรมการดําเนินงานของสถาบนั เพ่ือสร้างแนวร่วมในการแก้ปัญหาประเทศ  

 
4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ในองค์กร  

  มาตรการท่ี 1 การสรรหาและแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒิุเป็นคณะกรรมการบริหารสถาบนั ฯ 
  มาตรการท่ี 2 จดัโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม แบง่สว่นงานและความรับผิดชอบท่ีชดัเจน 

  มาตรการท่ี 3 มีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถรับผิดชอบในแตล่ะภาคสว่น มีการพฒันา 
   บคุลากรอยา่งต่อเน่ือง ให้เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ 

  มาตรการท่ี 4 มีระบบงบประมาณท่ีโปร่งใสและสามารถให้บคุลากรปฏิบติังานได้อยา่งคลอ่งตวั 
 มาตรการท่ี 5 มีระบบการบริหารจดัการท่ีสร้างขวญักําลงัใจให้กบับคุลากรตามผลการปฏิบติังาน 
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ภาพรวมโครงการและกจิกรรมระหว่าง พ.ศ. 2546 - 2548 

 
ด้านพลังงาน 

 โครงการศกึษาแนวทางการพฒันาการใช้โซลาร์เซลในระดบัครัวเรือนในระยะยาว 

 โครงการประเมินคณุคา่และผลกระทบของหน่วยงานผลิตไฟฟ้ารายยอ่ยตอ่ระบบสง่และจําหน่ายไฟฟ้า 

 การประชมุ Higher Level Policy Dialogue หวัข้อ Environmental Concerns on Energy Policy and 
Planning โดยได้รับเกียรติจาก Professor Wesley K. Foell ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านพลงังานและ
สิง่แวดล้อมมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 

 
ด้านเยาวชน 

 โครงการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเยาวชนต้นแบบสร้างพลงัเครือข่าย สานใจชมุชน 

 โครงการวิจยันโยบาย การสง่เสริมศิลปะการละครเพ่ือการพฒันาเยาวชน 

 โครงการเครือข่ายเยาวชนเพ่ือการมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคม 
 
ด้านเศรษฐกจิ 

 Thailand-USA FTA study on Telecommunications, E-Commerce, and related Trade in Services 

 จดัประชมุระดมสมอง FTA : การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ
ไทย 27-29 สงิหาคม 2547 โรงแรมโรสการ์เดน จ.นครปฐม โดยมีคณุนิตย์ พิบลูย์สงคราม หวัหน้าคณะผู้
เจรจา เป็นประธานในการประชมุ 

 จดัสมัมนาหวัข้อ “ความพร้อมของผู้ประกอบการไทยด้าน e-Commerce : เรียนรู้จากกรณีศกึษา FTA-
US/SG” วนัท่ี 4 มีนาคม 2548 ซึง่เชิญหวัหน้าคณะเจรจา FTA ด้านพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศ
สงิคโปร์ (Ms. Valerie de Costa) มาถ่ายทอดประสบการณ์การเจรจากบัประเทศสหรัฐอเมริกา 

 สมัมนาภายใต้หวัข้อ FTA study on Telecommunications, E-Commerce, and related Trade in 
Services 3 ครัง้  

o วนัท่ี 29 สงิหาคม 2548 - การประชมุเชิงปฏิบติัการร่วมกบัคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหง่ชาติ (กทช.) เร่ือง การกํากบัดแูลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต “Light-handed Approach : 
Comparative Discussion”  

o วนัท่ี 30 สงิหาคม 2548 -  การ สมัมนาระดมความคิดเหน็ร่วมกบักระทรวงพาณิชย์  
เร่ือง “ ทรัพย์สนิทางปัญญาภายใต้ FTA ไทย – สหรัฐฯ : ISP , TPM และ Satellite Signals”  

o วนัท่ี 31 สงิหาคม 2548 – ประชมุร่วมกบัผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและสมาคมเวบ็มาสเตอร์ไทย ท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
ด้านการศกึษา 

 โครงการศกึษาแบบจําลองทางการเงินสําหรับการปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการอดุมศกึษา 

 โครงการศกึษาระบบการเงินด้านอปุทานเพ่ือการอดุมศกึษา 
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 โครงการวิจยัเพ่ือกําหนดยทุธศาสตร์ความร่วมมือด้านอดุมศกึษากบัตา่งประเทศ 

 โครงการศกึษายทุธศาสตร์การพฒันาความเป็นเลศิทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดบัโรงเรียน 

 โครงการ Brain-Based Learning for Universities (BBL4U) 

 โครงการวิจยัเร่ืองสถานภาพและความสามารถเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

มนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และศิลปะเพ่ือนําไปสูก่ารจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 โครงการแนวทางการจดัทําและพฒันาแหลง่เรียนรู้ดิจิทลั: ประสบการณ์จากตา่งประเทศ 

 โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูนกัวิจยัด้านการสาธารณสขุในประเทศไทย 

 โครงการสนบัสนนุเพ่ือพฒันาวารสาร ScienceAsia 
 
ด้านอาหาร 

 โครงการศกึษาแนวทางการพฒันามะพร้าว และผลติภณัฑ์จากมะพร้าว 

 โครงการการศกึษาสถานการณ์และระบบจดัการความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศไทยระยะท่ี 1 

 โครงการศกึษาระบบการจดัการความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศไทย ระยะท่ี 2 

 การประชมุเชิงปฏิบติัการ การศกึษาระบบการจดัการความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศไทย ระยะท่ี 2 
วนัท่ี 22 กนัยายน 2548 โดยในการประชมุครัง้นีไ้ด้ข้อตกลงในการจดัตัง้เครือข่ายด้านความปลอดภยั
อาหารร่วมกนัระหวา่งสถาบนัการศกึษาและหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

 
ด้านบริหารรัฐกจิ 

 โครงการขยายผลต้นแบบการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ 

 โครงการความร่วมมือระหวา่งจงัหวดักบัสถาบนัการศกึษาในภมิูภาคตะวนัตกเพ่ือสนบัสนนุการบริหารงาน
จงัหวดัแบบบรูณาการ (Western Seaboard Development) 

 วนัท่ี 14 ตลุาคม 2547 จดัการประชมุและการลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือระหวา่งจงัหวดักบั
สถาบนัการศกึษา เพ่ือสนบัสนนุการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ โดยเป็นการลงนามข้อตกลงร่วมกนั
ระหวา่ง กระทรวงมหาดไทย สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ สํานกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา ผู้วา่ราชการจงัหวดั 8 จงัหวดั และสถาบนัการศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 11 แหง่ 

 วนัท่ี 7-8 มีนาคม 2548 ร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการจดัการประชมุเตรียมความ
พร้อมเพ่ือจดัตัง้ศนูย์ปฏิบติัการร่วมกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัตก (ROC) จงัหวดัเพชรบรีุ โดยเป็นการร่วมมือ
ระหวา่งจงัหวดัและสถาบนัการศกึษาเพ่ือจดัทําแผนยทุธศาสตร์ 4 ด้าน 

 
ด้านสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

 โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคล่ืนสนึามิตอ่ทรัพยากรชีวภาพบริเวณชายฝ่ังทะเล และ
การติดตามผลการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว 

 โครงการศกึษาความสําคญัและแนวทางในการพฒันาเทคโนโลยีรีโมทเซนซ่ิงในประเทศไทย 

 สมัมนา Expert Forum on Tsunami : Research, Warning System, and Post-Tsunami วนัท่ี 17 
มกราคม 2548 จดัโดยสถาบนัคลงัสมองของชาติร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
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กจิกรรมอ่ืน ๆ 
 
การสัมมนา 
- การประชมุสมัมนาเชิงปฏิบติัการนกัวิชาการเพ่ือการพฒันาประเทศ ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2547 

(นกัวิชาการสายวิทยาศาสตร์) ปาฐกถาพิเศษโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ดร.ทกัษิณ ชินวตัร และ  
ศ.นพ.ประเวศ วะสี 

- การประชมุสมัมนาเชิงปฏิบติัการนกัวิชาการเพ่ือการพฒันาประเทศ ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2547 
(นกัวิชาการสายสงัคมศาสตร์) ปาฐกถาพิเศษโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ดร.ทกัษิณ ชินวตัร และ 
 ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ 

 
ผลติสิง่พมิพ์จากการสัมมนา 
- “คลงัสมองเพ่ือการพฒันาประเทศ“ ปาฐกถาพิเศษ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทกัษิณ  ชินวตัร 

ในการสมัมนาเชิงปฏิบติัการนกัวิชาการเพ่ือการพฒันาประเทศครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2547 
- “ปัญญาเพ่ือพฒันาประเทศ”  ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ  วะสี  ในการสมัมนา

เชิงปฏิบติัการนกัวิชาการเพ่ือการพฒันาประเทศครัง้ท่ี 1  
- “องค์ความรู้ของยทุธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั”  ผลการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ

นกัวิชาการเพ่ือการพฒันาประเทศครัง้ท่ี 1  
- “คลงัสมองกบัการพฒันาประเทศ”  ปาฐกถาพิเศษ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทกัษิณ  ชินวตัร 

ในการสมัมนาเชิงปฏิบติัการนกัวิชาการเพ่ือการพฒันาประเทศครัง้ท่ี 2  
- “การพฒันาท่ียัง่ยืน” ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สเุมธ  ตนัติเวชกลุ  ในการสมัมนาเชิงปฏิบติัการนกัวิชาการ

เพ่ือการพฒันาประเทศครัง้ท่ี 2  
 
รายงานการศกึษา 
- โครงการศกึษาแนวทางการพฒันาการใช้โซลา่เซลในระดบัครัวเรือนในระยะยาว 
- โครงการประเมินคณุคา่และผลกระทบของหน่วยงานผลิตไฟฟ้ารายยอ่ยตอ่ระบบสง่และจําหน่ายไฟฟ้า 
- โครงการศกึษาความสําคญัและแนวทางในการพฒันาเทคโนโลยีรีโมทเซนซ่ิงในประเทศไทย 
- รายงานภายใต้ โครงการ Thailand-USA FTA study on Telecommunications, E-Commerce, and 

related Trade in Service 3 ฉบบั 
- โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูนกัวิจยัด้านการสาธารณสขุในประเทศไทย 
- โครงการการศกึษาสถานการณ์และระบบจดัการความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศไทยระยะท่ี 1 
- โครงการศกึษาระบบการจดัการความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศไทย ระยะท่ี 2 
- โครงการศกึษาแนวทางการพฒันามะพร้าว และผลติภณัฑ์จากมะพร้าว 
 
การจัดทาํ Policy Brief  
- เครือข่ายเยาวชนเพ่ือการมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคม 
- สถานการณ์และระบบการจดัการความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศไทย 
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- การพฒันาการใช้โซลา่เซลล์ในระดบัครัวเรือน 

- แนวทางการพฒันามะพร้าวและผลติภณัฑ์จากมะพร้าวของประเทศไทย 
 

การดาํเนินงานในปี 2548 

 
1. กจิกรรมและโครงการศกึษาวจัิย 
 โครงการศกึษาวิจยัท่ีดําเนินการในปี 2548 ประกอบด้วย 16 โครงการ มี 2 โครงการท่ีมีการสนบัสนนุทนุ
ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ได้แก่ โครงการขยายผลต้นแบบการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ ได้รับการสนบัสนนุ
ทนุจาก สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ สํานกันายกรัฐมนตรี และโครงการวิจยัเพ่ือกําหนด
ยทุธศาสตร์ความร่วมมือด้านอดุมศกึษากบัตา่งประเทศได้รับการสนบัสนนุทนุจาก สํานกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ โครงการท่ีได้รับการสนบัสนนุทนุจากหน่วยงานอ่ืนดงักลา่ว คิดเป็นร้อยละ 12 

ของโครงการทัง้หมด 
 
    ตารางที่ 1 โครงการศกึษาวิจยัในปี 2548  จําแนกตามแหลง่ทนุ 

แหล่งทุน จาํนวนโครงการ ร้อยละ 

สถาบนัคลงัสมองของชาติ 14 87.6 
สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 1 6.2 
สํานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 1 6.2 

รวม 16 100 

 
 เม่ือพิจารณาถงึภารกิจของสถาบนั จะมีโครงการศกึษาวิจยัท่ีตอบสนองภารกิจของสถาบนัแตกต่างกนั 

บางโครงการตอบสนองภารกิจของสถาบนัเพียงภารกิจเดียว บางโครงการสามารถตอบสนองภารกิจของสถาบนั
ได้มากกวา่ 1 ภารกิจ รายละเอียด ดงันี ้

 มี 3 โครงการท่ีตอบสนองภารกิจในการเป็นศนูย์ข้อมลูทัง้ด้านผู้ เช่ียวชาญและองค์ความรู้ท่ีถกูต้อง
และทนัสมยั คิดเป็นร้อยละ 18 ของโครงการทัง้หมด 

 มี 9 โครงการท่ีตอบสนองภารกิจในการเป็นแกนนําในการจดักิจกรรมเชิงบรูณาการทางวิชาการ
ร่วมกบัหน่วยงานเครือข่ายในการเสนอแนะแนวทางและแก้ปัญหาของประเทศได้อยา่งทนัการณ์ 

คิดเป็นร้อยละ 43 ของโครงการทัง้หมด 

 มี 9 โครงการท่ีตอบสนองภารกิจการปฏิบติังานเชิงรุกเพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาประเทศใน
ระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 43 ของโครงการทัง้หมด 

 
2. การสนับสนุนโครงการและกจิกรรม 
 โครงการศกึษาวิจยัท่ีสถาบนัให้การสนบัสนนุจะมีหลากหลายสาขา ท่ีผา่นมาสถาบนัได้สนบัสนนุ
โครงการตา่ง ๆ แบง่ได้เป็น 5 ด้าน คือ ด้านพลงังาน ด้านอาหารและสขุภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศกึษาและ
ด้านเยาวชนและเพิ่มขึน้อีก 1 ด้านในระยะตอ่มา คือด้านบริหารรัฐกิจ โครงการท่ีได้รับการสนบัสนนุ จะพิจารณา



รายงานประจําปี 2548 –  สถาบนัคลงัสมองของชาติ                                     8 

จากหลายองค์ประกอบ คือ พิจารณาจากผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการ จะต้องเป็นโครงการท่ีตอบสนอง
ความต้องการของสงัคม จะเป็นข้อเสนอแนะและสร้างองค์ความรู้ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่รัฐบาลและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการแก้ปัญหาของประเทศ หรือเป็นการปฏิบติัการเชิงรุกเพ่ือแก้ปัญหาและเพ่ือการพฒันาประเทศใน
ระยะยาว และจะต้องเป็นโครงการท่ีดําเนินงานจากผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีการบรูณาการผู้ เช่ียวชาญจาก
หลายสาขาและหลายหน่วยงาน นอกจากนีท้กุโครงการจะต้องได้รับการพิจารณาและเหน็ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารของสถาบนั เพ่ืออนมุติัโครงการและอนมุติัวงเงินสนบัสนนุโครงการก่อน 
  
3. จุดเด่นของการดาํเนินโครงการ 
 เน่ืองจากสถาบนัได้รับการออกแบบให้เป็นหน่วยงานขนาดเลก็ มีอตัรากําลงัของเจ้าหน้าท่ีเพียง
เลก็น้อย ดงันัน้การดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตา่ง ๆ สว่นใหญ่สถาบนัจะดําเนินงานในฐานะของผู้บริหาร
จดัการโครงการหรือเป็นแกนในการประสานกิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากบางโครงการและ
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยบคุลากรของสถาบนั 
 การดําเนินงานโครงการศกึษาวิจยัท่ีสถาบนัให้การสนบัสนนุหรือสถาบนัสนบัสนนุร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน
นัน้ มีลกัษณะและจดุเดน่ในการดําเนินงาน สรุปได้ ดงันี ้

3.1 เป็นโครงการท่ีดําเนินการร่วมกนัระหวา่งหลายหน่วยงานและมีผู้ เช่ียวชาญหลากหลายสาขา เป็น
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยปฏิบติัและนกัวิชาการในพืน้ท่ี มีการประสานการใช้
ทรัพยากรร่วมกนัเป็นกลุม่พืน้ท่ี ร่วมกนัแก้ปัญหาและบริหารจดัการด้วยหลกัวิชาการ เช่น  

 โครงการจดัตัง้หน่วยยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันาภาคตะวนัตก (Western Seaboard)  

 โครงการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเยาวชนต้นแบบสร้างพลงัเครือข่าย สานใจชมุชน  
3.2 เป็นโครงการท่ีศกึษาเป็นชดุโครงการ ครอบคลมุประเดน็ปัญหาท่ีมีความเช่ือมโยงกนั เพ่ือให้

สามารถแก้ปัญหาหรือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้อยา่งครบวงจร และเกิดการบรูณาการ
ระหวา่งสาขา เช่น  

 โครงการศกึษาระบบการจดัการความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศไทย ระยะท่ี 2  

 โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคล่ืนสนึามิตอ่ทรัพยากรชีวภาพบริเวณ
ชายฝ่ังทะเล และการติดตามผลการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว  

 
4. การเงนิ 

สถาบนัคลงัสมองของชาติ ได้ดําเนินงานมาเป็นเวลาประมาณ 2 ปีเศษ โดยได้รับงบประมาณจาก
ภาครัฐผา่นมลูนิธิสง่เสริมทบวงมหาวิทยาลยั สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
 โครงการท่ีดําเนินการในปี 2546 และปี 2547 ทกุโครงการจะดําเนินการโดยได้รับการสนบัสนนุจาก
งบประมาณสถาบนั ยกเว้นบางโครงการจะเป็นความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานและผลดัเปล่ียนหมนุเวียนกนัเป็น
เจ้าภาพ สําหรับโครงการ ในปี 2548 สว่นใหญ่เป็นโครงการท่ีได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากสถาบนัคลงั
สมองของชาติ แตมี่โครงการสว่นหนึง่ท่ีสถาบนัสนบัสนนุร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ได้แก่ สํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ และ สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา โดยสถาบนัจะทําหน้าท่ีในการบริหารจดัการ
โครงการศกึษาวิจยัตามความต้องการของหน่วยงานนัน้ ๆ 
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5. รายละเอียดโครงการ ปี 2548 
  
5.1 จาํแนกโครงการตามแหล่งทุน  
 
 โครงการท่ีดําเนินงานภายในปีงบประมาณ 48 จํานวนทัง้สิน้ 16 โครงการ แบง่ตามแหลง่ทนุเป็น  3 
กลุม่ คือ ใช้งบประมาณของสถาบนัคลงัสมองฯ จํานวน 14 โครงการ ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจาก
สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) 1 โครงการคือโครงการขยายผลต้นแบบการบริหารงาน
จงัหวดัแบบบรูณาการ และจากสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 1 โครงการ คือ โครงการวิจยัเพ่ือ
กําหนดยทุธศาสตร์ความร่วมมือด้านอดุมศกึษากบัตา่งประเทศ 
 
ตารางที่ 2 โครงการศกึษาวิจยัปี 2548 จําแนกตามแหลง่ทนุ เป็นรายโครงการ 

 
โครงการ 

แหล่งทุน 
สถาบนั 

คลังสมองฯ 
กพร. สกอ. 

1. โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคลื่นสนึามิตอ่ทรัพยากรชีวภาพ
บริเวณชายฝ่ังทะเล และการติดตามผลการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว 

   

2. โครงการศกึษาระบบการจดัการความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศไทย ระยะท่ี 2    

3. โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูนกัวิจยัด้านการสาธารณสขุในประเทศไทย    

4. โครงการจดัตัง้หน่วยยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันาภาคตะวนัตก (Western 
Seaboard) 

   

5. โครงการขยายผลต้นแบบการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ    

6. โครงการศกึษาแนวทางการพฒันามะพร้าว และผลิตภณัฑ์จากมะพร้าว    

7. FTA study on Telecommunications, E-Commerce, and related 
Trade in Services 

   

8. โครงการศกึษาแบบจําลองทางการเงินสําหรับการปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการ
อดุมศกึษา 

   

9. โครงการศกึษายทุธศาสตร์การพฒันาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในระดบัโรงเรียน 

   

10. โครงการวิจยัเร่ืองสถานภาพและความสามารถเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ประยกุต์ มนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และศิลปะเพ่ือนําไปสูก่ารจดัตัง้ศนูย์
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

   

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

12. โครงการเพ่ือพฒันาวารสาร ScienceAsia    

13. โครงการวิจยัเพ่ือกําหนดยทุธศาสตร์ความร่วมมือด้านอดุมศกึษากบัต่างประเทศ    
14. โครงการศกึษาระบบการเงินด้านอปุทานเพ่ือการอดุมศกึษา    

15. โครงการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเยาวชนต้นแบบสร้างพลงัเครือข่ายสานใจชมุชน    
16. โครงการวิจยันโยบาย การสง่เสริมศิลปะการละครเพ่ือการพฒันาเยาวชน    

รวม 14 1 1 
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14

1
1

สถาบันคลงัสมองของชาติ

สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 
 

รูปที่ 1  จํานวนโครงการศกึษาวิจยัปี 2548 จําแนกตามแหลง่ทนุ เป็นรายโครงการ 
 
 
5.2 จาํแนกโครงการตามภารกจิ 
 
 โครงการท่ีดําเนินการนัน้สอดคล้องกบัภารกิจของสถาบนัคลงัสมองฯ ซึง่ได้จดัแบ่งภารกิจ 3 ด้าน  โดย
มีโครงการท่ีดําเนินการตามภารกิจสรุปได้ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 โครงการศกึษาวิจยัปี 2548 จําแนกตามภารกิจของสถาบนั เป็นรายโครงการ 

 
โครงการ 

ภารกจิสถาบนั 
ศูนย์ข้อมูล

ผู้เช่ียวชาญและ
องค์ความรู้ 

แกนนําจัด
กจิกรรมเชิง
บรูณาการ 

การปฏบิตังิาน
เชิงรุก 

1. โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคลื่นสนึามิตอ่
ทรัพยากรชีวภาพบริเวณชายฝ่ังทะเล และการติดตามผลการ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว 

   

2. โครงการศกึษาระบบการจดัการความปลอดภยัด้านอาหารของ
ประเทศไทย ระยะท่ี 2 

   

3. โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูนกัวิจยัด้านการสาธารณสขุใน
ประเทศไทย 

   

4. โครงการความร่วมมือระหวา่งจงัหวดักบัสถาบนัการศกึษาเพ่ือ
สนบัสนนุการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ (Western 
Seaboard) 

   

5. โครงการขยายผลต้นแบบการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ    

6. โครงการศกึษาแนวทางการพฒันามะพร้าว และผลิตภณัฑ์จาก
มะพร้าว 

   

7. FTA study on Telecommunications, E-Commerce, and related 
Trade in Service 
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โครงการ 

ภารกจิสถาบนั 
ศูนย์ข้อมูล

ผู้เช่ียวชาญและ
องค์ความรู้ 

แกนนําจัด
กจิกรรมเชิง
บรูณาการ 

การปฏบิตังิาน
เชิงรุก 

8. โครงการศกึษาแบบจําลองทางการเงินสําหรับการปฏิรูประบบ
การเงินเพ่ือการอดุมศกึษา 

   

9. โครงการศกึษายทุธศาสตร์การพฒันาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในระดบัโรงเรียน 

   

10. โครงการวิจยัเร่ืองสถานภาพและความสามารถเชิงวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยกุต์ มนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ 

และศิลปะเพ่ือนําไปสูก่ารจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

   

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

13. โครงการวิจยัเพ่ือกําหนดยทุธศาสตร์ความร่วมมือด้านอดุมศกึษา
กบัตา่งประเทศ 

   

14. โครงการศกึษาระบบการเงินด้านอปุทานเพ่ือการอดุมศกึษา    
15. โครงการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเยาวชนต้นแบบสร้างพลงั

เครือข่าย สานใจชมุชน 
   

16. โครงการวิจยันโยบาย การสง่เสริมศิลปะการละครเพ่ือการพฒันา
เยาวชน 

   

รวม 3 9 9 

 
หมายเหต ุ: บางโครงการนบัซํา้เน่ืองจากสอดคล้องกบัภารกิจมากกวา่ 1 ด้าน 
 

3

9

9

ศูนยข้์อมูลผู้เช่ียวชาญและองค์ความรู้

แกนนําจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ

การปฏิบัติงานเชิงรุก

 
 

รูปที่ 2  จํานวนโครงการศกึษาวิจยัปี 2548 จําแนกตามภารกิจของสถาบนั เป็นรายโครงการ 
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5.3 จาํแนกโครงการตามภารกจิและแหล่งทุน 
 
ตารางที่ 4 จํานวนโครงการศกึษาวิจยัปี 2548 จําแนกตามภารกิจและแหลง่ทนุ 
               หน่วย: จํานวนโครงการ 

 
ภารกจิ 

แหล่งทุน 
สถาบนัคลัง
สมองฯ 

กพร. สกอ. 

1. เป็นศนูย์ข้อมลูทัง้ด้านผู้ เช่ียวชาญและองค์ความรู้ท่ีถกูต้องและทนัสมยั 3 - - 
2. เป็นแกนนําในการจดักิจกรรมเชิงบรูณาการทางวิชาการร่วมกบัหน่วยงาน
เครือข่ายในการเสนอแนะแนวทางและแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างทนัการณ์ 

7 1 1 

3. การปฏิบติังานเชิงรุกเพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาประเทศในระยะยาว 
 

8 - 1 

รวม 18 1 2 

 
หมายเหต ุ: บางโครงการนบัซํา้เน่ืองจากสอดคล้องกบัภารกิจมากกวา่ 1 ด้าน 
 

3

0 0

7

11

8

0 1

ภารกิจที่ 1 ภารกิจที่ 2 ภารกิจที่ 3

สถาบนัคลังสมองฯ

กพร.

สกอ.

 
 

รูปที่ 3 จํานวนโครงการศกึษาวิจยัปี 2548 จําแนกตามภารกิจและแหลง่ทนุ 
 

 
5.4 สาระสาํคัญของโครงการ ปี 2548  
 
 โครงการศกึษาวิจยัในปี 2548 แบง่กลุม่โครงการหรือด้านตา่ง ๆ ในรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ด้านเยาวชนด้านเยาวชน  
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โครงการวจัิยนโยบาย การส่งเสริมศิลปะการละครเพ่ือการพัฒนาเยาวชน (อยู่ในระหว่างการศกึษา) 

 
 ศิลปะการละครเป็นกระบวนการถ่ายทอดท่ีสามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายตา่ง ๆ ได้ จงึได้มีการสํารวจ
และศกึษาการดําเนินงานของกลุม่การละครในประเทศ   ศกึษาความสําเร็จและปัญหาอปุสรรคของการนํา
กระบวนการละครไปพฒันาเยาวชนในชมุชน สงัเคราะห์นโยบายด้านศิลปะการละครกบัการพฒันาเยาวชนใน
ประเทศตา่งๆ  และจดัทําข้อเสนอเชิงนโยบายและยทุธศาสตร์ด้านศิลปะการละครเพ่ือการพฒันาเยาวชน 
 
ผลผลติที่ได้    ได้ฐานข้อมลูกลุม่ศิลปะการละครของทกุภาคทัว่ประเทศ ได้บทเรียน และประสบการณ์ในการใช้
ศิลปะการละครในการพฒันาเยาวชน ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย เร่ือง การใช้ศิลปะการละครในการพฒันาเยาวชน
หน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีทํางานพฒันาเดก็และเยาวชน รวมถงึผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ผู้สนใจ ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
ของศิลปะการละคร ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเดก็และเยาวชน และสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในสว่นท่ีตนเองรับผิดชอบตอ่ไป 
 
การนําผลงานไปใช้ประโยชน์    เพ่ือนําเสนอต่อกระทรวงวฒันธรรม กระทรวงศกึษาธิการ และกระทรวง
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ใช้เป็นต้นแบบในการพิจารณานโยบายพฒันาเยาวชนตอ่ไป 
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนต้นแบบสร้างพลังเครือข่าย สานใจชุมชน  
(อยู่ในระหว่างการศกึษา) 
 
 เพ่ือพฒันาเยาวชนกลุม่ท่ีอยูร่ะหวา่งคมุประพฤติ อายรุะหวา่ง 15-25 ปี ให้สามารถพฒันาตนเองและ
สามารถอยู่ร่วมกบัสงัคมอยา่งเป็นสขุ จงึได้มีการศกึษาการพฒันาทกัษะด้านการเป็นผู้ นํา การพฒันาบคุลิกภาพ
เยาวชน การแสดงออก และได้รับความรู้เร่ืองยติุธรรมชมุชน สามารถทํากิจกรรมร่วมกบัชมุชน  สามารถทํา
ประโยชน์ให้กบัตนเอง ครอบ ครัว สงัคม สง่ผลให้เกิดความภาคภมิูใจในตนเอง โดยจดัทําหลกัสตูรต้นแบบ
พฒันาเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ  มีการวดัผลอย่างเป็นระบบ  ทดลองภาคสนามกบัเยาวชนกลุม่เป้าหมายใน 2 
จงัหวดั คือ เชียงใหม ่และลําปาง 
 
ผลผลติที่ได้    ได้ต้นแบบการพฒันาศกัยภาพเยาวชนคมุประพฤติรวมทัง้ระบบการประเมินผลอยา่งเป็น
รูปธรรม เพ่ือขยายผลการพฒันาเยาวชนต้นแบบท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีในชมุชน และขยายเครือข่ายเยาวชนใน
ชมุชนตอ่ไป ได้เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ ท่ีจะประสานงานกบัภาครัฐ และประสานงานภายในชมุชน ชมุชนและ
สงัคมจะเหน็เยาวชนมีกิจกรรมในการพฒันาตนเอง และกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน ซึง่จะก่อให้เกิด
ภาพลกัษณ์ใหม ่  ให้โอกาสแก่เยาวชนในการทํางานเพ่ือสว่นรวมมากขึน้  ทําให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทัง้ใน
กลุม่เป้าหมายและกลุม่เส่ียงในพืน้ท่ี ตลอดจนความร่วมมือของผู้ปกครอง ผู้ นําท้องถ่ิน และชาวบ้านโดยทัว่ไป  
การศกึษานีจ้ะมีข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพฒันาเยาวชนในประเทศไทย 
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การนําผลงานไปใช้ประโยชน์    ในระหวา่งการดําเนินโครงการได้ร่วมมืออยา่งใกล้ชิดกบัผู้บริหารระดบัสงูของ
กรมคมุประพฤติ  กบัเจ้าหน้าท่ีของกรมคมุประพฤติในพืน้ท่ี และกบัสถาบนัอดุมศกึษาในเชิงวิชาการ  ทัง้นี ้ผล
การศกึษาจะได้มอบให้กรมคมุประพฤติ กระทรวงยติุธรรมได้นําไปใช้เป็นต้นแบบขยายผลการป้องกนัเยาวชน
กลุม่เส่ียงและบําบดัผู้ถกูและผา่นการคมุประพฤติตอ่ไป
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ด้านเศรษฐกจิด้านเศรษฐกจิ  
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FTA study on Telecommunications, E-Commerce, and related Trade in Services 

 
 เน่ืองจากประเทศไทยกําลงัมีการเจรจาและจดัทําข้อตกลง FTA ด้านพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือให้ประเทศไทยมีข้อมลูในการเจรจา รวมทัง้มี
ทา่ที (position) ท่ีรัดกมุ  ประเทศไมเ่กิดการเสียเปรียบและเกิดประโยชน์จากข้อตกลงดงักลา่ว จึงได้ดําเนินการ
ให้มีผู้ เช่ียวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกาศกึษาจดัทําทา่ทีของฝ่ายสหรัฐ โดยเฉพาะข้อมลูและแนวคิดของทีม
เจรจาสหรัฐท่ีมีตอ่การจดัทํา FTA กบัประเทศอ่ืน ๆ ก่อนหน้านี ้ และท่ีสําคญัคือแนวคิดของภาคเอกชนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสหรัฐท่ีมีตอ่ประเทศไทย  มาประมวลพร้อมกบัการจดัประชมุกบัคณะผู้
เจรจาฝ่ายไทยอยา่งตอ่เน่ือง 
 
ระยะท่ี 1 การศกึษา เปรียบเทียบ การจดัทําข้อตกลง FTA ด้านพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งสหรัฐอเมริกากบั
ประเทศตา่งๆ 
 
ระยะท่ี 2 การศกึษาเพ่ือการกําหนดแนวทางการพฒันา เตรียมความพร้อมภาครัฐ เอกชนเพ่ือใช้ประโยชน์จาก 
FTA ด้านพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
การดาํเนินการ    ได้เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน มาร่วมแลกเปล่ียนเพ่ือเตรียมความพร้อม 
รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะตา่งๆ  
 
ผลผลติที่ได้    ได้กําหนดจดุยืนและเป็นข้อมลูประกอบการเจรจาของฝ่ายไทย เกิดการประสานงานร่วมระหวา่ง
ภาครัฐและเอกชน 
 
การนําผลงานไปใช้ประโยชน์    ได้ประสานงานกบัคณะผู้แทนเจรจาฝ่ายไทย (จากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร) ซึง่ทําให้ผู้แทนฝ่ายไทยมีข้อมลูเชิงลกึอยา่งตอ่เน่ืองในการเจรจากบัคูเ่จรจาฝ่าย
สหรัฐ  ทําให้ได้ position paper ท่ีเป็นของฝ่ายไทยใช้ตอ่รองได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
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ด้านการศกึษาด้านการศกึษา  
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โครงการศกึษาแบบจาํลองทางการเงนิสาํหรับการปฏรูิประบบการเงนิเพ่ือการอุดมศกึษา 

 
 รัฐมีนโยบายท่ีจะสนบัสนนุโอกาสทางการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาให้กบัประชาชนให้มากขึน้ โดยมี
แนวคิดจะให้กู้ ยืมเงินเพ่ือการศกึษาโดยผอ่นผนัให้ชําระหนีคื้นเม่ือมีรายได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด จึงได้มีการศกึษา
วิเคราะห์สภาพทางการเงินของระบบการสนองทนุเพ่ือการอดุมศกึษาผา่นอปุสงค์ ศกึษาหลกัการ วิธีการจ่ายเงิน
คืนกองทนุ วิธีการดําเนินงานของกองทนุ (Income Contingent Loan: ICL) จากแหลง่ท่ีมาของเงินทนุ 3 แหลง่ 
คือ รัฐบาล (Equity Fund), การกู้ ยืมจากตลาดการเงิน (Bond Fund) , และเงินนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาแล้ว
ชําระคืนเงินกู้  (Repayment Fund) วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเชิงอปุสงค์และอปุทาน รวมทัง้วิเคราะห์และหา
ความเหมาะสมของนโยบายรัฐบาล ด้วยการสร้างแบบจําลองทางการเงินเพ่ือการปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการ
อดุมศกึษาแบบจําลองทางการเงิน ภายใต้สมมติฐานตา่ง ๆ  โดยฉายให้เหน็ภาพในระยะเวลา 45 ปี เพ่ือรัฐบาล
จะได้นําผลมาใช้ประกอบการตดัสนิใจ 
 
ผลผลติที่ได้    ทําให้สามารถทดสอบความออ่นไหว (Sensitivity Analysis) ของระบบตอ่ตวัแปรตา่ง ๆ ท่ีเป็นตวั
แปรเชิงนโยบายและตวัแปรเชิงสภาพอ่ืน ๆ  รวมทัง้ทดสอบหานโยบายและสภาวะท่ีเหมาะสมของการเกิด การ
ดํารงอยู ่และการพฒันาของระบบการสนองทนุเพ่ือการอดุมศกึษาด้านอปุสงค์ (Demand-side Financing) ซึง่ผู้
กําหนดนโยบายสามารถทดสอบคา่ของตวัแปรต่าง ๆ และดผูลกระทบเพ่ือเลือกนโยบายท่ีถกูต้องและเหมาะสม 
แบบจําลองดงักลา่วจะเป็นประโยชน์ในการประกอบการตดัสนิของรัฐบาล ท่ีเก่ียวกบัการกําหนดนโยบาย
ทางการเงินเพ่ือการสนบัสนนุการอดุมศกึษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถนําไปใช้ประกอบการพิจารณาการ
กําหนดหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการสนบัสนนุการเงินเพ่ือการอดุมศกึษา 
 
การนําผลงานไปใช้ประโยชน์    คณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการเงินเพ่ือการศกึษา และสํานกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา รวมทัง้สํานกังบประมาณ ได้นําซอฟต์แวร์ของแบบจําลองไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนและติดตัง้ระบบการให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษาโดยใช้คืนตามรายได้ในอนาคต (ICL) 
 
 

โครงการศกึษาระบบการเงนิด้านอุปทานเพ่ือการอุดมศกึษา 

 
 การท่ีรัฐมีแนวความคิดท่ีจะให้มหาวิทยาลยัท่ีอิสระในการบริหารจดัการ และมีแนวคิดท่ีจะสนบัสนนุ
งบประมาณไปยงัตวัผู้ เรียน ดงันัน้จงึต้องมีการปรับระบบการจดัสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลยัใหม ่จงึได้มี
การศกึษาวิเคราะห์แหลง่เงิน มาตรการ และกลไกการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการจดัการศกึษาใน
ระดบัอดุมศกึษาของประเทศออสเตรเลีย องักฤษ และประเทศไทย เน้นศกึษาประสบการณ์ของประเทศ
ออสเตรเลีย โดยการสมัภาษณ์และศกึษาข้อมลูจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและมหาวิทยาลยัทัง้ภาครัฐและเอกชน 
รวม  8 แหง่ เพ่ือนําประสบการณ์และบทเรียนท่ีดีมาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย 
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ผลผลติที่ได้    ได้ข้อมลูรูปแบบและแนวทางการจดัสรรงบประมาณของภาครัฐท่ีจดัสรรให้สถาบนัอดุมศกึษา 
ของประเทศออสเตรเลียและประเทศองักฤษ เสนอแนวทางการจดัระบบการเงินด้านอปุทานเพ่ือการอดุมศกึษา
สําหรับประเทศไทย ซึง่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําประสบการณ์ของประเทศออสเตรเลียไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสม
กบับริบทและสถานการณ์ของประเทศไทย เพ่ือประโยชน์ในการศกึษาในเชิงลกึไปสูแ่นวปฏิบติัต่อไป 
 
การนําผลงานไปใช้ประโยชน์    เพ่ือให้คณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการเงินเพ่ือการศกึษา และสํานกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาได้นําไปใช้ประโยชน์ในการวางกรอบและติดตัง้ระบบการให้กู้ ยืมในระบบ ICL และ
มาตรการปฏิรูปการเงินด้านอ่ืน ๆ รวมทัง้ด้านอปุทาน 
 
 

โครงการวจัิยเพ่ือกาํหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอุดมศกึษากับต่างประเทศ 
(อยู่ในระหว่างการศกึษา) 

 
 เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของสถาบนัอดุมศกึษาไทยและสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ จงึได้ศกึษาวิเคราะห์เพ่ือกําหนดยทุธศาสตร์ความร่วมมือด้านอดุมศกึษากบั
ตา่งประเทศใน 3 ระดบั คือ ภาพรวม รายภมิูภาค และรายประเทศ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
อยา่งมีเป้าหมายชดัเจนและมีประสทิธิภาพ  โดยศกึษาผลกระทบของการดําเนินงานความร่วมมือกบั
ตา่งประเทศของสถาบนัอดุมศกึษาในประเดน็ การเปิดเสรีทางการศกึษาตามข้อตกลง FTA และ WTO เพ่ือการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก Best Practices ของตา่งประเทศ รวมทัง้ศกึษาวิเคราะห์ความต้องการด้านอปุทาน
ครอบคลมุถงึความต้องการของสถาบนัการศกึษา หน่วยงานของภาครัฐท่ีต้องการขยายกิจกรรมตา่งประเทศเพ่ือ
พฒันาองค์กร 
 
ผลผลติที่ได้    สามารถเช่ือมโยงเป้าหมายของความร่วมมือด้านอดุมศกึษากบัตา่งประเทศเข้ากบันโยบายของ
รัฐบาล ทราบถงึแนวทางในการดําเนินความร่วมมือและกรอบความร่วมมือด้านอดุมศกึษากบัต่างประเทศท่ีมีอยู่
ทัง้ในระดบัทวิภาคีและพหภุาคี ทราบถงึศกัยภาพและความพร้อมของการอดุมศกึษาและสถาบนัอดุมศกึษา
รวมทัง้ยทุธศาสตร์ความร่วมมือด้านอดุมศกึษากบัตา่งประเทศ ซึง่จะสนบัสนนุสถาบนัอดุมศกึษาให้ยกระดบั
มาตรฐานและคณุภาพการศกึษาสูร่ะดบัสากล พร้อมทัง้สามารถใช้การอดุมศกึษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
คณุภาพชีวิตให้ดีขึน้ในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 
 
การนําผลงานไปใช้ประโยชน์    เพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาในสว่นของสํานกัยทุธศาสตร์
ตา่งประเทศ รวมทัง้สถาบนัอดุมศกึษาได้นําไปใช้ประโยชน์ในการวางนโยบายและมาตรการในการพฒันา
อดุมศกึษาตอ่ไป 
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โครงการศกึษายุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลศิทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับโรงเรียน 
(อยู่ในระหว่างการศกึษา) 

 
 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ให้มีความสามารถในการแข่งขนั
จงึได้ศกึษายทุธศาสตร์ของการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ท่ีเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ของนกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษา โดยศกึษาปัจจยัสําคญัและสิง่แวดล้อมท่ีเอือ้อํานวยเพ่ือนําไปสูก่าร
จดัตัง้โรงเรียนวิทยาศาสตร์ รวมทัง้ศกึษาความเช่ือมโยงในกระบวนการพฒันาขีดความสามารถในการพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการวิเคราะห์ถงึปัจจยัสนบัสนนุและตอ่ยอด ซึง่รวมถงึการจดัตัง้ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนทัว่ไป และหลกัสตูรตอ่ยอดสําหรับนกัศกึษาท่ีมีความสามารถพิเศษในด้านนีใ้น
ระดบัอดุมศกึษา 
 
ผลผลติที่ได้    ได้ข้อมลูและผลการวิเคราะห์ประกอบการตดัสนิในการจดัตัง้โรงเรียนวิทยาศาสตร์ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในปัจจยัด้านตา่ง ๆ เป็นข้อมลูใช้ประโยชน์ในการวางแผนและประกอบการตดัสนิใจในการจดัสรร
งบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการพฒันาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
การนําผลงานไปใช้ประโยชน์    เพ่ือนําเสนอต่อกระทรวงศกึษาธิการเพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการวางนโยบาย 
ลงทนุ และเตรียมการตอ่ไป 
 
 

โครงการ Brain-Based Learning for Universities (BBL4U) (อยู่ในระหว่างการศกึษา) 

 
 การศกึษาไทยยงัมีปัญหาคอ่นข้างมากในกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างลกัษณะนิสยัของการเรียนรู้
ท่ีดี จงึได้ให้คณะวิจยัจากสถาบนัอดุมศกึษา 3 แหง่ คือ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์ลําปาง มหาวิทยาลยั
อบุลราชธานี และมหาวิทยาลยัศิลปากร ร่วมคิดค้นและสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning 

ให้กบัเยาวชน โดยมีอาจารย์ 10 คน และนกัศกึษากลุม่หลกัท่ีจะมีการติดตามอยา่งตอ่เน่ือง 185 คน และ
นกัศกึษากลุม่อ่ืนอีกประมาณ 1,000 คนร่วมในการนําแนวคิด BBL มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน เน้น
กระบวนการทําให้นกัศกึษาเปล่ียนสภาพจาก passive learners เป็น active learners ด้วยการสร้างบทสนทนา
อยา่งมีสว่นร่วมระหวา่งนกัศกึษา อาจารย์ และเคร่ืองมือในการเรียนรู้ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการปฏิรูประบบ
การเรียนรู้ในมหาวิทยาลยัไทยให้ทดัเทียมนานาประเทศ 
 
ผลผลติที่ได้    ได้ระดมพลงัของเยาวชน อาจารย์ และบคุลากรท่ีเก่ียวข้องให้มีสว่นร่วมในการคิดค้น สร้างสรรค์ 
และพฒันากระบวนการเรียนรู้แบบใหม ่เป็นโครงการนําร่องท่ีมีกระบวนการจดัการเรียนรู้บนฐานสมองในระดบั
มหาวิทยาลยัอย่างเป็นระบบ และมีศกัยภาพในการขยายผลยงัสถาบนัอ่ืน 
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การนําผลงานไปใช้ประโยชน์    เพ่ือเป็นการสาธิตการประยกุต์ใช้หลกัการ Brain-based ในระบบการเรียน
การสอนของอดุมศกึษา เพ่ือพฒันาประสทิธิภาพและนวตักรรมการศกึษาของนกัศกึษาตอ่ไป 
 
 

โครงการวจัิยเร่ืองสถานภาพและความสามารถเชงิวชิาการด้านวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศลิปะเพ่ือนําไปสู่การจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลศิทางวชิาการ 

 
 เพ่ือศกึษาความเป็นได้ในการจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิทางวิชาการในด้านอ่ืน นอกเหนือจากท่ีได้จดัตัง้
แล้ว 7 ศนูย์ จงึได้มีการศกึษาสถานภาพและความสามารถด้านการแข่งขนัทางวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ประยกุต์ สงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศิลปะ วิเคราะห์ข้อมลูในด้านตา่งๆเพ่ือเสนอแนวทาง
ความเป็นไปได้ของการจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิทางวิชาการในแตล่ะด้าน ทัง้นีโ้ดยมีเป้าหมายในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั รวมทัง้การพฒันาแตต่อ่ยอดองค์ความรู้และบคุลากรวิจยัของประเทศให้ทดัเทียม
กบัประเทศท่ีมีความเจริญทางการวิจยัและพฒันา 
 
ผลผลติที่ได้    เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจในการจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิทางวิชาการด้านตา่งๆท่ีสามารถ
ตอบสนองตอ่นโยบายและการพฒันาประเทศได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
การนําผลงานไปใช้ประโยชน์    นําเสนอสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ
วางแผนศนูย์ความเป็นเลศิในขัน้ตอนตอ่ไปหลงัจากสิน้สดุระยะท่ีหนึง่ของโครงการเงินกู้  ADB 
 
 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวจัิยด้านการสาธารณสุขในประเทศไทย 

 
 ปัญหาประการหนึง่ทางด้านสาธารณสขุสําหรับประเทศไทย คือความกระจดักระจายขององค์ความรู้
ทางด้านนีซ้ึง่มีอยูท่ัว่ประเทศ  ดงันัน้จงึจะเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงหากมีการรวบรวมข้อมลูและจดัทําฐานข้อมลู 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงฐานข้อมลูเก่ียวกบัด้านสาธารณสขุซึง่เป็นฐานข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การแก้ปัญหาของ
ประชาชน โครงการนีจ้งึได้มีการศกึษา สํารวจ และรวบรวมข้อมลูนกัวิจยัด้านสาธารณสขุสาขาตา่ง ๆ ทัง้ใน
สว่นกลางและสว่นภมิูภาค  สร้างและพฒันาโปรแกรมการสืบค้นฐานข้อมลูให้สามารถใช้ได้อยา่งกว้างขวาง 
ผา่นระบบ online  
 
ผลผลติที่ได้    มีฐานข้อมลูนกัวิจยัด้านสาธารณสขุในสาขาตา่ง ๆ กวา่สองพนัคนซึง่สามารถสืบค้นข้อมลูโดยใช้
ช่ือ หวัข้อวิจยั และคําสําคญั (key word) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและชมุชนนกัวิจยัได้นําฐานข้อมลูไปใช้ประโยชน์
เพ่ือการตอ่ยอดให้เครือข่ายชมุชนนกัวิจยัได้เกิดปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนความรู้ ข้อมลูข่าวสาร 
 
การนําผลงานไปใช้ประโยชน์    ได้นําเสนอตอ่กระทรวงสาธารณสขุได้ใช้ประโยชน์ตอ่ไป 
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โครงการเพ่ือพัฒนาวารสาร ScienceAsia 

 
 จดัทําวารสาร ScienceAsia ซึง่จดัทําโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แหง่ประเทศไทย  เพ่ือเป็นส่ือกลางใน
การเผยแพร่ความคิดริเร่ิมและผลงานของนกัวิทยาศาสตร์สาขาตา่ง ๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  และ
ยกระดบัมาตรฐานของวารสารให้ให้ทดัเทียมกบั International Scientific Journal อ่ืน ๆ  
 
ผลผลติที่ได้    เป็นแหลง่รวบรวมผลงานและความคิดริเร่ิมทางวิทยาศาสตร์สาขาตา่ง ๆ ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ มีฐานข้อมลูนกัวิทยาศาสตร์/นกัวิจยัด้านวิทยาศาสตร์สาขาตา่ง ๆ จะเป็นส่ืออยา่งหนึง่ในการ
ประชาสมัพนัธ์ประเทศไทยในด้านวิทยาศาสตร์ เป็นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ และเอือ้
ประโยชน์ตอ่นกัวิจยัและนกัวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ และอาจนําความรู้ไปประยกุต์ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่มนษุยชาติ 
 
การนําผลงานไปใช้ประโยชน์    ได้สนบัสนนุให้สมาคมวิทยาศาสตร์ฯสามารถดําเนินการและขยายผลการ
เผยแพร่ความรู้ และเป็นเวทีให้กบันกัวิชาการได้อยา่งตอ่เน่ือง 
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โครงการศกึษาแนวทางการพัฒนามะพร้าว และผลติภัณฑ์จากมะพร้าว 

 
 กลุม่จงัหวดัในภาคตะวนัตกมีการปลกูมะพร้าวมาก แตมี่ปัญหาในการกระบวนการปลกู การตลาดและ
การแปรรูป เพ่ือเพิ่มมลูคา่ของผลผลติจากมะพร้าว จงึเสนอให้มีการศกึษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนวทางใน
การแก้ปัญหา ด้านการปลกู  การตลาด และการแปรรูปมะพร้าว ของประเทศในพืน้ท่ี  3 จงัหวดั เพ่ือทกุชิน้สว่น
ของมะพร้าวสามารถใช้ประโยชน์ได้หมด 
 
ผลผลติที่ได้    ได้องค์ความรู้เก่ียวกบัมะพร้าว สภาพปัญหาด้านการปลกูมะพร้าว ผลผลิต การสง่ออกและการ
แปรรูปโดยรวมของประเทศ และของจงัหวดัท่ีศกึษา รวมทัง้สภาพการณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัมะพร้าว 3 กลุม่ 
ได้แก่ กลุม่เกษตรกร กลุม่ผู้รวบรวม  กลุม่ผู้แปรรูประดบัชมุชน และกลุม่ผู้แปรรูประดบัโรงงาน และข้อเสนอแนะ
ในการพฒันามะพร้าวและผลติภณัฑ์จากมะพร้าว ทัง้ด้านเทคโนโลยีการผลติ การแปรรูป และการจดัการ ของ
กลุม่ผู้ เก่ียวข้องกบัมะพร้าว จะเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการขยายผลการพฒันาไปสูจ่งัหวดั
อ่ืนๆ  
 
การนําผลงานไปใช้ประโยชน์    ได้นําเสนอตอ่สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) 
กระทรวงมหาดไทย  รวมทัง้จงัหวดัท่ีเก่ียวข้องตัง้แตต้่นนํา้ถงึปลายนํา้ เพ่ือขยายโอกาส ตลาด และสร้าง
มลูคา่เพิ่มให้กบัผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัมะพร้าวเพ่ือสนบัสนนุการสง่ออก 
 
 

โครงการศกึษาระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 2 

 
 ความปลอดภยัด้านอาหารเป็นนโยบายท่ีรัฐให้ความสําคญัอย่างมาก จงึได้มีโครงการตอ่เน่ืองเพ่ือ
ศกึษาปัญหาและเสนอรูปแบบแนวทางแก้ปัญหา จงึได้ศกึษาวิจยัสถานการณ์ รูปแบบและแนวทางการจดัการ
ความปลอดภยัของอาหาร ประเภทนมโรงเรียน เนือ้หม ูผกัและผลไม้ เกษตรด้านพืช การป้องกนัไข้หวดันกในไก่ 
รวมทัง้ศกึษาและจดัทําระบบเครือข่ายข้อมลูของหน่วยงานในประเทศและตา่งประเทศ และการจดัตัง้ศนูย์ร่วม
เพ่ือโภชนาการและอาหารปลอดภยั  เป็นการดําเนินงาน ของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีมาจากหน่วยงานตา่ง ๆ มี
การสํารวจและสมัภาษณ์ปัญหาอปุสรรคการดําเนินงาน 
 
ผลผลติที่ได้    เกิดต้นแบบในการบริหารจดัการท่ีดีในเร่ืองอาหารปลอดภยั เพ่ือเป็นตวัอยา่งในการขยายผล
ในทางปฏิบติัโดยทัว่ไปได้ เกิดการประสานงาน แลกเปล่ียนความรู้ ความร่วมมือขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัอาหาร
ปลอดภยัในระดบัประเทศและคณุภาพชีวิตของผู้บริโภคได้รับการพฒันามากขึน้ 
 
การนําผลงานไปใช้ประโยชน์    ได้นําเสนอตอ่กระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
นําไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 
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ด้านบริหารรัฐกจิด้านบริหารรัฐกจิ  
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โครงการขยายผลต้นแบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

 
 การขบัเคล่ือนการบริหารจงัหวดัแบบบรูณาการของผู้วา่ราชการจงัหวดั (ผู้วา่CEO) มีความจําเป็นต้อง
อาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่ายและต้องอาศยัหลกัวิชาการและองค์ความรู้ตา่ง ๆ มาประกอบการพิจารณาเพ่ือ
แก้ปัญหาการบริหารจดัการภายในจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั รวมทัง้การนําความคิดริเร่ิมใหม ่ๆ มาช่วยในการ
พฒันา  สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) จงึมอบหมายให้สถาบนัคลงัสมองของชาติศกึษา 

ปัญหาและอปุสรรคของการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการทัง้ 75 จงัหวดั  และใช้เป็นประเดน็ในการเสนอ
ยทุธศาสตร์การแก้ปัญหาและการพฒันาการบริหารงานเชิงบรูณาการรวมทัง้ศกึษาแบบอยา่งท่ีดี (Best 
Practices) ท่ีจะนําไปขยายผลได้  ทัง้นีโ้ครงการศกึษาเน้นการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพ เพ่ือเสริมกบัการวดัผลเชิง
ปริมาณด้วยดรรชนีชีว้ดัผลงานของกพร. โดยใช้วิธีสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้วา่ราชการจงัหวดั หวัหน้ากลุม่
ยทุธศาสตร์ หวัหน้าสว่นราชการในพืน้ท่ี  ภาคเอกชน และผู้ นําชมุชน  ก่อนท่ีจะประมวล สงัเคราะห์ และวิเคราะห์
ข้อมลูร่วมกนั 
 
ผลผลติที่ได้      ได้ประมวลข้อเทจ็จริงของสภาพปัญหา บทเรียนจากประสบการณ์ท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี (Best 
Practices) และแนวทางการพฒันาระบบการบริหารงานแบบบรูณาการท่ีประสทิธิภาพ นอกจากนีย้งัเกิดการ
เรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนัระหว่างจงัหวดั ระหว่างภาค ให้สามารถนําข้อมลูไปใช้วางแผนการ
สนบัสนนุการบริหารงานท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 
 
การนําผลงานไปใช้ประโยชน์     กพร.ได้นําผลการศกึษาไปนําเสนอตอ่ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีในคราวการประชมุ CEO Retreat กบัผู้วา่ราชการจงัหวดัทัว่ประเทศเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2549 
และจะได้นําข้อเสนอแนะจากผลการศกึษาไปใช้ในการปรับปรุงระบบ และพฒันาเชิงรุกตอ่ไป 
 
 

โครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับสถาบันการศกึษาเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ (Western Seaboard) 

 
 มหาวิทยาลยัเป็นแหลง่วิชาการท่ีมีองค์ความรู้และนกัวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านตา่ง ๆ  เพ่ือให้
มหาวิทยาลยัและจงัหวดัได้มีการประสานและเช่ือมโยงความรู้ไปสูก่ารปฏิบติั  สถาบนัคลงัสมองของชาติจงึได้มี
โครงการนําร่อง และชกัชวนให้มหาวิทยาลยัในภาคตะวนัตก ดําเนินงานร่วมกบัจงัหวดัในพืน้ท่ี  ได้แก่ กาญจนบรีุ 

นครปฐม ราชบรีุ สพุรรณบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบรีุ สมทุรสงคราม และสมทุรสาคร  โดยมุง่เน้นใน 4 

ยทุธศาสตร์หลกัคือ ยทุธศาสตร์ด้านการเกษตร ยทุธศาสตร์ด้านการทอ่งเท่ียว ยทุธศาสตร์ด้านคณุภาพชีวิตและ
สิง่แวดล้อม และยทุธศาสตร์ด้านอตุสาหกรรม เพ่ือให้มหาวิทยาลยัเป็นแกนนําในการศกึษาเชิงวิชาการในแตล่ะ
ยทุธศาสตร์ร่วมกบัจงัหวดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การบริหารจดัการจงัหวดัแบบบรูณาการเกิดผล
ในทางปฏิบติัได้จริง  โดยได้มีการลงนามใน MOU ร่วมกนัระหวา่งกระทรวงมหาดไทย กพร. สํานกังาน
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คณะกรรมการการอดุมศกึษา สถาบนัคลงัสมองของชาติ  ผู้วา่ราชการจงัหวดั 8 จงัหวดั และสถาบนัอดุมศกึษา 

11 แหง่ในพืน้ท่ีเพ่ือทํางานร่วมกนั 
 
ผลผลติที่ได้ สถาบนัอดุมศกึษาได้เข้าไปมีสว่นร่วมพฒันาจงัหวดัในด้านวิชาการตามยทุธศาสตร์หลกั  4 
ด้าน ซึง่จะเป็นต้นแบบในการบริหารจดัการแบบบรูณาการท่ีมีประสทิธิภาพ เพ่ือการขยายผลในพืน้ท่ีอ่ืนตอ่ไป 
ในขณะเดียวกนั จงัหวดัสามารถขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 
การนําผลงานไปใช้ประโยชน์ เป็นโครงการท่ีร่วมมือกบัสํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
โดยสถาบนัคลงัสมองเป็นแกนกลางในการประสานงานฝ่ายสถาบนัอดุมศกึษาในพืน้ท่ีภาคกลางตอนลา่ง
(ภมิูภาคตะวนัตก) เพ่ือทํางานร่วมกบักลไกศนูย์ปฏิบติัการภมิูภาค (Regional Operation Center) ของกพร. 
กระทรวงมหาดไทย และสํานกันายกรัฐมนตรี เพ่ือสนบัสนนุการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์จงัหวดัและการบริหารงาน
เชิงบรูณาการในด้านองค์ความรู้  ผู้ เช่ียวชาญ  การวิจยัและพฒันา  การฝึกอบรม  และการให้คําปรึกษาใน
โครงการตา่ง ๆ ของจงัหวดั กลุม่จงัหวดั และภมิูภาค 
 



รายงานประจําปี 2548 –  สถาบนัคลงัสมองของชาติ                                     29 

 
 
 

 
 

 

ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ  
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โครงการประเมนิความเสียหายและผลกระทบของคล่ืนสึนามต่ิอทรัพยากรชีวภาพบริเวณชายฝ่ังทะเล 
และการตดิตามผลการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว  (อยู่ในระหว่างการศกึษา) 

 
 เน่ืองจากภยัพิบติัจากคล่ืนสนึามิซึง่เป็นภยัธรรมชาติท่ีไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อน และมีความเส่ียงท่ีจะ
เกิดขึน้อีกนัน้ ได้สร้างความเสียหายมากมายตอ่ทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเล จึงได้มีโครงการประเมินความ
เสียหายของทรัพยากรชีวภาพบริเวณชายฝ่ังทะเลอนัดามนั อนัเป็นผลจากการเกิดเหตคุล่ืนสนึามิ โดยสํารวจ
ความเสียหายใน 3 สว่น คือ (1) ทรัพยากรชีวภาพและคณุภาพนํา้ (2) แนวปะการัง และ(3) สาหร่ายและหญ้า
ทะเล มีการสํารวจพืน้ท่ี แหลง่นํา้ตา่งๆและศกึษาในห้องปฏิบติัการ 
 
ผลผลติที่ได้  ข้อมลูสภาพความเสียหายของชีวภาพทางทะเล จากการเกิดคล่ืนยกัษ์สนึามิ ซึง่จะเป็นข้อมลู
พืน้ฐานท่ีสําคญัในการจดัการและฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตอ่ไป 
 
การนําผลงานไปใช้ประโยชน์ เม่ือการศกึษาเสร็จสิน้แล้ว จะได้นําเสนอตอ่กระทรวงสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้สํานกังานป้องกนัอบุติัภยัแหง่ชาติตอ่ไป 
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กจิกรรมอ่ืนๆ 

 
การสัมมนา 
 
- Expert Forum on Tsunami : Research, Warning System, and Post-Tsunami วันที่ 17 มกราคม 

2548 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาตร่ิวมกับสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 โดยสถาบนัคลงัสมอง ฯ ได้เชิญ Dr. Philip Liu ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านสนึามิจาก Cornell University 
และทา่นยงัเป็นเจ้าหน้าท่ีใน American scientists from the National Science Foundation's Tsunami 
Research Group and the US Geological Survey (USGS) มาถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์
กบัคณาจารย์ของประเทศไทยในเร่ืองคล่ืนสนึามิและการวางแผนการฟืน้ฟ ู 

 
- สัมมนาหัวข้อ “ความพร้อมของผู้ประกอบการไทยด้าน e-Commerce : เรียนรู้จากกรณีศกึษา  

FTA-US/SG” วันที่ 4 มีนาคม 2548 
 สถาบนัคลงัสมองฯ เชิญ Ms. Valerie de Costa จาก IDA Singapore ซึง่เป็นหวัหน้าทีมในการเจรจา 
FTA ระหวา่งสหรัฐกบัสงิคโปร์ในสว่นของการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์มาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ข้อคิดเหน็
ในแนวทางการเจรจาของประเทศไทย พร้อมกนันีไ้ด้เชิญผู้ประกอบการในกลุม่ท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก FTA 
ร่วมแสดงความคิดเหน็ด้วย 
 
- FTA study on Telecommunications, E-Commerce, and related Trade in Services 
 เพ่ือสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการภายในประเทศ เพ่ือเตรียมพร้อมรับการเปิดการค้าเสรี ระหวา่ง
ไทยกบัสหรัฐ สถาบนัคลงัสมองของชาติร่วมกบั กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ จดัสมัมนา เพ่ือสร้างความพร้อม
สําหรับ อตุสาหกรรม ISP ในประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 วนัท่ี 29 สงิหาคม 2548 - การประชมุเชิงปฏิบติัการเร่ือง การกํากบัดแูลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
ครัง้ท่ี 3 “Light-handed Approach : Comparative Discussion”  

 วนัท่ี 30 สงิหาคม 2548 -  การสมัมนาระดมความคิดเหน็ เร่ือง “ ทรัพย์สนิทางปัญญาภายใต้ 
FTA ไทย – สหรัฐฯ : ISP , TPM และ Satellite Signals”  

 วนัท่ี 31 สงิหาคม 2548 - การประชมุร่วมกบัผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและสมาคมเวบ็มาสเตอร์ไทย 

รายงานการศกึษา 
- โครงการศกึษาแนวทางการพฒันาการใช้โซลา่เซลในระดบัครัวเรือนใน ระยะยาว 
- รายงานภายใต้ โครงการ Thailand-USA FTA study on Telecommunications, E-Commerce, and 

related Trade in Service 3 ฉบบั 
- โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูนกัวิจยัด้านการสาธารณสขุในประเทศไทย 
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- โครงการศกึษาระบบการจดัการความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศไทย ระยะท่ี 2 
- โครงการศกึษาแนวทางการพฒันามะพร้าว และผลติภณัฑ์จากมะพร้าว 
- รายงานการศกึษาภายใต้โครงการ FTA จํานวน 3 ฉบบั 

 U.S. Free Trade Agreements :Review and analysis of telecommunications IT and e-
Commerce 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. 
 
การจัดทาํ Policy Brief  
 ในปี 2548 สถาบนัคลงัสมองฯ ได้จดัทํา Policy 3 ฉบบั ประกอบด้วย 

 สถานการณ์และระบบการจดัการความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศไทย 

 การพฒันาการใช้โซลา่เซลล์ในระดบัครัวเรือน 

 แนวทางการพฒันามะพร้าวและผลติภณัฑ์จากมะพร้าวของประเทศไทย 
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รายงานทางการเงนิ 
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