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รายงานประจําปี 2551

วิสัยทัศน์
สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็ นศูนย์รวมของเครื อข่ายผู้เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้เชิงบูรณาการที่ทนั สมัยของ
ประเทศไทย ก่อให้ เกิดประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรมต่อการพัฒนาประเทศ

เป้าหมาย
นําองค์ความรู้มาเป็ นพลังในการพัฒนาประเทศให้ มีประสิทธิภาพ และยัง่ ยืน

ภารกิจ
 จัดให้ มีการศึกษาวิจยั เชิงนโยบายในประเด็นที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทังใน
้
ระยะสันและระยะยาวเพื
้
่อเสนอแนะต่อภาครัฐ องค์กรที่เกี่ยวข้ อง และสังคมโดยรวม
 เป็ นแกนกลางในการดําเนินงานและประสานเครื อข่ายทางวิชาการ และสร้ างความร่วมมือของ
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชนทั ้งในประเทศและต่างประเทศ
 อํานวยความสะดวก และการบริ หารจัดการเครื อข่ายความรู้ รายสาขา
 จัดทําฐานข้ อมูลผู้เชี่ยวชาญ และฐานข้ อมูลความรู้รายสาขา
 เป็ นสะพานเชื่อมด้ านนโยบายไปยังภาครัฐและสังคมโดยรวม
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ความเป็ นมา
สถาบันคลังสมองของชาติ เป็ นองค์กรที่ไม่หวังผลกําไร จัดตังขึ
้ ้นโดย คณะรัฐมนตรี รับทราบ
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2546 ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณในรูปของเงินอุดหนุนทัว่ ไปจากมูลนิธิสง่ เสริ ม
ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีคณะกรรมการบริ หารกํากับดูแลทิศทางและ
นโยบาย
ในระยะแรก สถาบันทําหน้ าที่เป็ นกลไกในการประสานผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา และ
หลากหลาย องค์กร ทั ้งในประเทศและต่างประเทศให้ มาร่วมกันศึกษาวิจยั เชิงนโยบายในประเด็นที่มีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทังในระยะสั
้
้นและระยะยาว แผนงานและโครงการที่สถาบันริ เริ่ มดําเนินการ มี
5 แผนงาน ได้ แก่ แผนงานด้ านพลังงาน แผนงานด้ านอาหารและสุขภาพ แผนงานด้ านเศรษฐกิจ แผนงานด้ าน
การศึกษา และแผนงานด้ านเยาวชน โดยสนับสนุนให้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และผู้เชี่ยวชาญจาก
องค์กรต่าง ๆ เข้ ามาทําการศึกษาวิจยั ตามแผนงานดังกล่าว
สีป่ ี แรกของการดําเนินงาน อาจกล่าวได้ วา่ สถาบันประสบความสําเร็จในระดับหนึง่ กล่าวคือ
แผนงานอาหารและสุขภาพ มีโครงการศึกษาสถานการณ์และระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหาร ซึง่
เป็ นโครงการที่สร้ างผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องที่จะนําไปสูก่ ารเสนอนโยบายแก่รัฐบาลได้ แผนงานเศรษฐกิจมี
โครงการพันธมิตรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตก ซึง่ มีเครื อข่ายเข้ าร่วมงานอย่างกว้ างขวาง
ที่อาจนําไปสูค่ วามร่วมมือเพื่อการศึกษาวิจยั ในมิติตา่ ง ๆ ของพื ้นที่ได้ เป็ นอย่างดี และแผนงานเยาวชนมี
โครงการวิจยั นโยบายการส่งเสริมศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา ซึง่ มีบทบาทต่อการพัฒนาคนทังในด้
้ านการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ และในการพัฒนาจิตใจของกลุม่ ผู้ด้อยโอกาส สถาบันจึงได้ ยกระดับโครงการทั ้ง
้ นย์ศกึ ษาระบบความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ
สามเป็ น “ศูนย์ศกึ ษา” โดยลําดับ ดังนี ้ โครงการจัดตังศู
โครงการจัดตังศู
้ นย์ศกึ ษาเพื่อการพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตก และโครงการจัดตั ้งศูนย์ศิลปะการละครเพื่อ
การพัฒนา เพื่อให้ ศนู ย์/สถาบันได้ ทําการศึกษาวิจยั เชิงลึกในประเด็นของแต่ละศูนย์/สถาบัน ซึง่ จะนําไปสูก่ าร
จัดทําข้ อเสนอเชิงนโยบาย และเป็ นข้ อมูลให้ กบั สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องใช้ ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศต่อไป
สําหรับแผนงานการศึกษา ดําเนินการสนับสนุนการศึกษาวิจยั รวมทังรั้ บเป็ นที่ปรึกษา และมี
โครงการที่สถาบันเป็ นแกนหลักในการดําเนินงานเช่นเดียวกับแผนงานและโครงการอื่น ๆ โดยทําการศึกษาทั ้งใน
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ภาพรวมของระบบการศึกษา และมิติตา่ ง ๆ ของการศึกษาแต่ละระดับ อาทิ การเงินอุดมศึกษา รู ปแบบการเรี ยน
การสอน ความร่วมมือกับต่างประเทศ ฯลฯ
ปลายปี พ.ศ. 2550 ได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารสถาบันคลังสมองของชาติขึ ้นเพื่อทํา
หน้ าที่ตอ่ จากคณะกรรมการบริ หารชุดแรกซึง่ มาจากคณะกรรมการมูลนิธิสง่ เสริ มทบวงมหาวิทยาลัยที่ได้ รับ
มอบหมายให้ ทําหน้ าที่กํากับดูแลสถาบันในระยะเริ่ มแรกเพื่อให้ สถาบันเริ่ มดําเนินการได้ โดยเร็ ว ภายใต้ การ
บริ หารของคณะกรรมการบริหารชุดปั จจุบนั สถาบันได้ เสนอโครงการที่ตอบสนองนโยบายของคณะ
กรรมการบริ หารที่ต้องการให้ สถาบันมุง่ ดําเนินงานไปที่การพัฒนาอุดมศึกษา และได้ รับความเห็นชอบให้
ดําเนินการในตอนต้ นปี พ.ศ. 2551 คือ โครงการจัดตั ้งสถาบันส่งเสริ มธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ซึง่ เป็ นโครงการ
ภายใต้ แผนงานด้ านการศึกษา
แม้ วา่ สถาบันจะประสบความก้ าวหน้ าในหลายแผนงาน แต่บางแผนงาน เช่น แผนงาน
พลังงานนั ้นไม่สามารถหาผู้สนใจมาทําการศึกษาได้ ประกอบกับโครงการศูนย์ศกึ ษาบางโครงการมีขอบเขตการ
ดําเนินงานกว้ างขวางขึ ้น แผนงานในปี 2551 จึงลดลงเหลือเพียง 4 แผนงาน รวมทังได้
้ มีการปรับเปลีย่ นชื่อ
แผนงานเพื่อให้ สอดคล้ องกับภารกิจของโครงการศูนย์ศกึ ษา ดังนี ้ แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารทรัพยากร
มนุษย์ แผนงานอาหารและสุขภาพ และแผนงานบริ หารรัฐกิจ

วัตถุประสงค์
 เพือ่ ตอบสนองต่อความต้ องการของภาครัฐในการแก้ ปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการระดม
ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นและสาขาที่ต้องการอย่างทันการณ์ ทั ้งในด้ านเศรษฐกิจและสังคม ศึกษาค้ นคว้ า
ให้ คําปรึกษาและข้ อเสนอแนะทางวิชาการในการตอบโจทย์ของประเทศไปจนถึงการลงมือปฏิบตั ิ
ตามแต่กรณี
 เพือ่ ริ เริ่ มแนวคิดใหม่ทางวิชาการอันจะเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาเชิงรุกของประเทศโดย
การศึกษา ค้ นคว้ าวิจยั และทดสอบเพื่อนําความคิดริ เริ่ มใหม่เสนอต่อภาครัฐ
 เพือ่ สร้ างความเข้ มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ แก่ภาคเอกชน ร่วมสร้ างผู้นํารุ่นใหม่
และเสริมสร้ างความเข้ มแข็งที่ยงั่ ยืนให้ กบั ประชาสังคมโดยรวม
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โครงสร้ างการบริหารงาน
า

ท
ทยาลั
ย ยว่าด้ วยกการจัดตั ้งสถาบบันคลังสมองขของชาติ พ.ศ.22546
ตามระเบียบมูมูลนิธิสง่ เสริ มทบวงมหาวิ
กําหนดใหห้ มีคณะกรรมการบริ หารสถถาบันคลังสมอองของชาติ และผู้อํานวยการรร่วมกันดําเนินนการตามเป้าหมาย
และภารกิกิจของสถาบัน
องค์์ประกอบของคคณะกรรมการรบริ หาร ประกอบด้ วยกรรมกการจํานวนไม่นน้ อยกว่า 10 คน
ค แต่
้ กผู้ที่มีความรู้และความเชี
แ
่ยวชาญจากภาค
ว
ครัฐ ภาคเอกชชน ภาคประชาาสังคม
ไม่เกิน 155 คน ซึง่ มูลนิธธิิฯ แต่งตังจาก
และอุดมศึกษา กรรมกการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ
ง
4 ปี
มูลนิธิสง่ เสริ ม
ทบวงมมหาวิทยาลัย

สถาบับันคลังสมอง
ขของชาติ

คณะกรรมการ
บริหาร

ผูผู้ อ้ อํอํานวยการ
ํานวยการ

แผนนงานด้ าน
กาารศึกษา

แผนงงานด้ านการ
พัฒนาทรั
น พยากร
มนุษย์
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แผนงานด้ านอาหาร
แลละสุขภาพ

แผนนงานบริ หารรัฐ
กิจ
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คณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ

ศ. ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ประธานกรรมการบริ หารสถาบัน

คุณอมเรศ ศิลาอ่อน
กรรมการ

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
กรรมการ

ศ.นพ.วิจารณ์ พาณิช
กรรมการ

ดร.สุเมธ แย้ มนุน่
กรรมการ

คุณสุวรรณี คํามัน่
กรรมการ

ศ.ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์
กรรมการ

ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์ รักเจริ ญ
กรรมการ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
กรรมการและเลขานุการ
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การดําเนินงานในปีปี 2551
สถาาบันคลังสมองงของชาติ ได้ ดาเนิ
ดํ นการตามมภารกิจอย่างตต่อเนื่องตลอดดปี 2551 ตามม
โครงการจจัดตังศู
้ นย์/สถถาบัน 4 โครงกการดังได้ กล่าวมาแล้
ว
ว โดยแแต่ละศูนย์/สถถาบันได้ ดําเนินการวิ
น จยั เชิงนโยบาย
น
รวมทังปฏิ
้ ฏิบตั ิการเชิงรุกกในประเด็นที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศศรษฐกิจและสสังคม ตลอดจจนประเด็นที่
สอดคล้ องกั
อ บแผนพัฒนาอุ
น ดมศึกษาระยะยาว 15 ปีี ฉบับที่ 2 (พพ.ศ. 2551-2565) นอกจากกนี ้ ได้ ทําหน้ าที่เป็ น
แกนกลางงในการดําเนินนงานและประะสานเครื อข่ายทางวิ
ย ชาการแและสร้ างความมร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาและ
ก
หน่วยงานนที่เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วน อํานวยความสะดวกและบริ หหารจัดการเครืรื อข่ายความรู้รรายสาขา และบริ หาร
จัดการองงค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญราายสาขาวิชาที่เกี
เ ่ยวข้ อง รายยละเอียดการดดําเนินงานของงแต่ละศูนย์/สถาบัน มี
ดังต่อไปนีนี ้
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แผนงานด้ านการศึกษา
โครงการจัดตัง้ สถาบันส่ งเสริมธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
1. ความเป็ นมา
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซึง่ เป็ นแผนแม่บทกํากับการ
พัฒนาอุดมศึกษาของไทย ที่ผ่านมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ไปเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 แล้ วนัน้ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หวังให้ เป็ นแผนรุกสูอ่ นาคตในการชี ้นําทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนาอุดมศึกษา
ในระยะยาว คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพสามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดขึ ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้ างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวตั น์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของท้ องถิ่นไทย โดยใช้ กลไก
ของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื ้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
ธรรมาภิบาล จะเป็ นเครื่ องมือในการกําหนดทิศทางและการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ เร็ วขึ ้น โดยที่
มหาวิทยาลัยจะต้ องปรับปรุงตั ้งแต่ระดับองค์กรกําหนดและกํากับนโยบายคือ สภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารทุก
ระดับ
เพือ่ ให้ กลไกธรรมาภิบาลบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงกําหนดให้ มีการจัดตัง้ สถาบันส่งเสริมธรร
มาภิบาลในมหาวิทยาลัย (University Governance Institute : UGI) ขึ ้นเป็ นองค์กรไม่หวังผลกําไร ได้ รับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิสง่ เสริ มทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการบริ หารสถาบันกํากับดูแลทิศทาง
และนโยบาย ซึง่ มีภารกิจหลักเป็ นองค์กรที่จะเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ระบบอุดมศึกษา ทําหน้ าที่เป็ นกลไก
พัฒนาผู้กํากับนโยบายและผู้บริ หารของมหาวิทยาลัย สร้ างเครือข่าย เปิ ดเวทีแลกเปลี่ยนความคิด การจัดการ
ฝึ กอบรมให้ ความรู้ จัดการเยี่ยมชมให้ กบั ผู้บริ หารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และทําหน้ าที่วิจยั หรื อสนับสนุนการ
วิจยั และนวัตกรรมการบริ หารนโยบายและการจัดการ เพื่อเป็ นการสร้ างองค์ความรู้ให้ เกิดขึ ้น และเพื่อเป็ นปั จจัย
ในการขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยให้ มีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับการพัฒนาประเทศในที่สดุ
2. กิจกรรมที่ดาํ เนินการ
โครงการนี ้เป็ นโครงการใหม่ ดังนัน้ กิจกรรมที่ดําเนินการในระยะก่อตั ้งจึงเป็ นกิจกรรมที่มงุ่ เน้ น
การพัฒนาและสร้ างเครื อข่าย ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการออกสูก่ ลุม่ เป้าหมาย กิจกรรมดังกล่าว
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ประกอบด้ วย การจัดเววทีเสวนาสําหรัรับนายกสภามมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ การแลกเปลีย่ นเเรีี ยนรู้ การวิจยใน
ยั
ธ
บาลมหาวิทยาลัย และการจั
แ
ดการรความรู้
ประเด็นธรรมาภิ
บ
มหาวิทยาลัย
2.1 การจัดเวทีสัมมนาสําหรับนายกสภาม
การจจัดเวทีเสวนาแแลกเปลีย่ นคววามคิดเห็นเรื่ องธรรมาภิบาลลในการบริ หารรจัดการ
สถาบันอุดุ มศึกษาเป็ นเวที
น ที่ไม่เป็ นทางการเพื่อให้ นายกสภามห
น
าวิทยาลัยทัว่ ประเทศได้
ป
มีโออกาสพบปะพูดคุ
ด ย
ปรึกษาหารือ รวมทังแส
้ สดงข้ อคิดเห็นในประเด็
น
นธรรรมาภิบาลและะการบริหารจัดั การมหาวิทยยาลัย และส่งเสริ
เ มการ
สร้ างเครื อข่
อ ายเพือ่ ความร่วมมือต่อไปปในอนาคต โดดยได้ จดั มาแล้ล้ วรวม 7 ครัง้ ซึง่ แต่ละครัง้ เป็ป็ นการพบปะขของนายก
สภาฯ ตาามประเภทของงมหาวิทยาลัย เช่น กลุม่ มหหาวิทยาลัยของงรัฐ มหาวิทยาาลัยในกํากับขของรัฐ กลุม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏแลละมหาวิทยาลัลัยราชมงคล มหาวิ
ม ทลัยเอกชชน และวิทยาาลัยชุมชน ซึง่ ที่ประชุมมีควาามเห็นพ้ อง
กันว่า คววรให้ มีการจัดหลั
ห กสูตร ธรรมมาภิบาลสําหรัรับนายกสภาฯ มีที่ประชุมนาายกสภาฯ และะจัดตังให้
้ มีสถาบั
ถ นธรร
มาภิบาลมหาวิทยาลัย นอกจากนี ้ยังมี
ง ความคิดเห็นว่
น า มหาวิทยาลัยควรมีสาํ นันกงานสภาที่มมีีความเป็ นอิสระจาก
ส
ฝ่ ายบริหาร
า และควรมีโโครงสร้ างที่เหมมาะสมระหว่างกรรมการที
า
่สรรหาและกรร
ส
รมการที่คดั เลืออก
ครั ง้ ที่ 1
ครัรั ง้ ที่ 2

ครั ง้ ที่ 7

การสัมมนา
น
นายกสภา
มหหาวิทยาลัย

ครั ง้ ที่ 3

ครัง้ ที่ 6

ครั ง้ ที่ 5
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2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เป็ นการศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์และเอกสารต่างๆ ของ
หน่วยงานทั ้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย โดยในต่างประเทศเป็ นการศึกษา
กิจกรรม หลักสูตร และสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น Committee of University Chairs (CUC) ของ
ประเทศสหราชอาณาจักร และ Association of Governing Boards of Universities and Collages (AGB) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ส่วนในประเทศไทย ได้ มีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และประสบการณ์ ตลอดจนศึกษาดู
งานหน่วยงานหลายแห่ง อาทิเช่น สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี สํานักงาน กพร. สถาบันทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประชุมอธิการบดี และสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เป็ นต้ น เพื่อ
นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ รับมาใช้ ในการจัดทําหลักสูตรธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยต่อไป
นอกจากนี ้ ยั ง มี ก ารศึ ก ษาดู ง านและร่ ว มประชุ ม เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การสํ า นั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย และนวัตกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี และหารื อในเรื่ องการจัด
สัมมนาและการเยี่ยมชมการดําเนินงานร่วมกัน เพื่อนายกสภาฯ ทัว่ ประเทศ วันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
2.3 โครงการวิจัยด้ านธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
โครงการศึกษาสถานภาพธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยไทย โครงการนี ้เป็ นการให้ ทนุ อุดหนุนการ
วิจยั แก่มหาวิทยาลัย 4 แห่ง ในการศึกษาสถานภาพธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย คือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ฯ และมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย เพื่อศึกษาสถานภาพธรรมาภิบาลในสภามหาวิทยาลัยและใน
มหาวิทยาลัยทังที
้ ่เป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชน ตามลําดับ รวมทั ้งศึกษาวิธีปฏิบตั ิที่ดีในการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยแต่ละประเภท ตลอดจนสร้ างเครื อข่ายเรื่อง ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยดังกล่าว นอกจากนัน้ ยังได้
ให้ ทนุ การวิจยั แก่นกั วิชาการ 4 ท่านในการสํารวจธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย 4 ประเทศได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา สหราช
อาณาจักร ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ เพื่อให้ ทราบประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย รวมทั ้งวิธี
ปฏิบตั ิที่ดีของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อจักได้ นําผลของการวิจยั มาใช้ ในการเรี ยนการสอนต่อไป อนึง่
โครงการดังกล่าวกําลังอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการ โดยคาดว่าจะแล้ วเสร็จในปี 2552
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2.4 จัดพิมพ์ และเผยแพร่ เอกสารเกี่ยวกับธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสารเป็ นผลมาจากการศึกษาค้ นคว้ าเพื่อนําข้ อมูลที่เกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัยและกรณีศกึ ษาเพือ่ เป็ นต้ นแบบแก่นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน
การนําไปใช้ เพื่อส่งเสริ มการบริหารจัดการที่ดีมหาวิทยาลัยในการกํากับและดูแลด้ านนโยบายเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพเพือ่ ตอบสนองความต้ องการของสังคม เอกสารที่ได้ จดั พิมพ์เผยแพร่
ได้ แก่ หนังสือเล่มเล็กเรื่ องสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และเรื่ องกลไกการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา โดย ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช นอกจากนี ้ยังมีการจัดทําเว็บไซด์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้ อมูลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้ URL : www.knit.or.th/ugi
ผลที่ได้ รับจากการดําเนินงาน
นายกสภามหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศได้ แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเรื่ อง
ธรรมาภิบาลและการบริ หารจัดการสถาบันอุดมศึกษาและมีการนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่ตนดูแลอยู่ มหาวิทยาลัยต่างๆ มีความเชื่อมโยงในลักษณะเครื อข่าย รวมถึงมีการร่วมสร้ างกลไกในการ
ขับเคลือ่ นธรรมาภิบาลของอุดมศึกษาไทย เพื่อยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยในการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่
มีคณ
ุ ภาพ เอกสารที่รวบรวมและจัดพิมพ์เผยแพร่เป็ นประโยชน์แก่นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน
การใช้ เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประเมิน Impact ของกิจกรรมของโครงการที่มีต่อสังคม
จากการดําเนินโครงการฯ นายกสภามหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศได้ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์และความรู้ เกี่ยวกับเรื่ องธรรมาภิบาลและการบริ หารจัดการสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั ้งที่เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกํากับของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยเอกชนมีความเชื่อมโยงในลักษณะเครื อข่ายของผู้บริ หารระดับสูงของสถาบัน รวมถึงมีการร่วมสร้ าง
กลไกในการขับเคลือ่ นธรรมาภิบาลของอุดมศึกษาไทย เพื่อยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยในการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพให้ สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ ้นตลอดชีวิต เป็ นการพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา
ในการสร้ างความรู้และนวัตกรรม เพือ่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวตั น์ สนับสนุน
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนของท้ องถิ่นไทย
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4. แนวทางในการดําเนินงานต่ อไป
1) ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการการประชุมของนายกสภามหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ
2) พัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย สําหรับนายกสภามหาวิทยาลัย โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น
3) ดําเนินการเปิ ดหลักสูตรธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย รุ่นแรก สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนายกสภาในประเด็นต่างๆ ที่นา่ สนใจ
5) จัดทําโครงการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
6) ดําเนินการศึกษาวิจยั ด้ านธรรมาภิบาลในสภามหาวิทยาลัยทังภายในและต่
้
างประเทศ
7) จัดทํา จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ปี ที่ 1 ฉบับที่ 3-4
8) จัด ประชุ ม เรื่ อ ง ธรรมาภิ บ าลมหาวิ ท ยาลัย เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความร่ ว มมื อ ด้ า น
อุดมศึกษาระหว่างประเทศฝรั่งเศส-ไทย โดยความร่วมมือกับสถานทูตฝรั่งเศส
9) รวบรวมเอกสาร องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้ านธรรมาภิบาล เพื่อจัดทําฐานข้ อมูลเกี่ยวกับธรรมาภิ
บาลและการบริ หารจัดการอุดมศึกษาจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ
10) ปรั บปรุ งเนือ้ หาบนเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ กรณีศึกษา และนวัตกรรม ธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัย ภายใต้ URL : www.knit.or.th/ugi
นอกเหนือจากการดําเนินงานของโครงการจัดตังสถาบั
้
นส่งเสริ มธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
สถาบันได้ ทําการศึกษาวิจยั 2 เรื่อง ได้ แก่ การเสวนาเรื่ อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ านคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ของการศึกษาระดับพื ้นฐาน และข้ อเสนอแนะการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย
1. การเสวนาเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ของการศึกษาระดับพื้นฐาน”
สืบเนื่องจากผลการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนไทยทังที
้ ่เป็ นการ
ประเมินในระดับประเทศ และระดับนานาชาติล้วนแต่แสดงให้ เห็นว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีปัญหาในด้ านการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สถาบันฯ จึงได้ จดั การเสวนาโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง อาทิ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ
รวม 15 หน่วยงาน รวมทังได้
้ เชิญคุณจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการเข้ าร่วมการเสวนา โดย
สถาบันได้ จดั การเสวนารวม 9 ครัง้ ระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2551 เพือ่ ระดมความคิดเห็นและ
ประมวลความคิดเห็นจากที่ประชุมเป็ นข้ อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ศกึ ษาของการศึกษา
ระดับพื ้นฐาน
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ความคิดเห็นจากที่ประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา สรุ ปได้ 5 ประเด็นหลัก ที่
สําคัญและพูดถึงกันมากคือ เรื่ องครู เน้ นการพัฒนาครูประจําการให้ มีความสามารถในการสอนได้ อย่างมี
คุณภาพ และมีความเห็นว่าผู้ที่จะเป็ นครูสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ควรเป็ นที่จบการศึกษาด้ านนี ้มาโดยตรง
และมาศึกษาต่อวิชาครูเพื่อให้ มีความรู้ความสามารถด้ านการสอน นอกจากนี ้ ยังได้ มีการอภิปรายถึงแนวทางใน
การดึงดูดคนเก่งมาเป็ นครู
ในด้ านหลักสูตร ต้ องการให้ ปรับหลักสูตรให้ ทดั เทียมกับต่างประเทศ รวมทั ้งเสนอให้
ทําการศึกษาวิจยั และใช้ ผลการวิจยั เป็ นแนวทางในการปรับหลักสูตร มิใช่โดยการประชุม หรือสอบถามความ
คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้ อง อาทิ ครู และศึกษานิเทศก์เท่านัน้
ด้ านสือ่ การสอน อุปกรณ์ และสือ่ การสอน ต้ องการให้ มีการจัดทําสือ่ การสอน และเสนอให้
ช่วยกันเผยแพร่ตําราที่ได้ มีการจัดทําขึ ้นให้ เผยแพร่ออกไปในวงกว้ าง และให้ มีห้องทดลองปฏิบตั ิการประจํา
จังหวัด
สําหรับด้ านการบริ หารจัดการ ที่ประชุมได้ เสนอประเด็นการพัฒนาผู้บริ หารโรงเรี ยน ผู้บริหาร
สํานักงานเขต และผู้บริ หารในส่วนกลาง การนําระบบบริ หารจัดการที่มีความคล่องตัวมาใช้ ในโรงเรี ยน การสร้ าง
การมีสว่ นร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม สร้ างความตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตอ่
สาธารณะ ตลอดจนเสนอให้ จดั ตังสถาบั
้
นวิจยั ระบบการศึกษาเพื่อทําหน้ าที่ศกึ ษาวิจยั อย่างจริ งจังในประเด็นต่าง
ๆ อาทิ การพัฒนาหลักสูตร วิธีการสอน และสื่อการสอนที่เหมาะสมสําหรับแต่ละวิชา แต่ละระดับชั ้น
เด็กที่มีความสามารถพิเศษด้ านวิทยาศาสตร์ ที่ประชุมได้ เสนอแนวทางการพัฒนาเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษด้ านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพือ่ ให้ เด็กกลุม่ นี ้เป็ นหัวรถจักรในการพัฒนาประเทศ
ภายหลังการเสวนา สถาบันฯ ได้ ประมวลความคิดเห็นจากการประชุมทัง้ 9 ครัง้ เป็ นเอกสาร 3
รายการ ได้ แก่ รายงานการเสวนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของการศึกษา
ระดับพื ้นฐาน, โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ สําหรับผู้มีความสามารถพิเศษและโรงเรี ยนฐานศิลปศาสตร์ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และข้ อเสนอแนะการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ศกึ ษาเพื่อการพัฒนากําลังคน
ผลจากการเสวนา ทําให้ ได้ รับข้ อคิดเห็นซึง่ ได้ นํามาประมวลเป็ นข้ อเสนอเชิงนโยบายการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา เมื่อได้ นําเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา และหากได้ มีการดําเนินการจะมีผลให้ การ
จัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับพื ้นฐานมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น
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2. ข้ อเสนอแนะการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย
เป็ นโครงการวิจยั ที่สถาบันได้ รับเป็ นที่ปรึกษาให้ คณะทํางานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม พลศึกษา และการกีฬา สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพือ่ นําผลการศึกษาวิจยั
ไปประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุงระบบการศึกษาของประเทศ โดยทําการศึกษาสถานภาพ ประเด็นปั ญหาของระบบ
การศึกษาไทย และจัดทําข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ เพือ่ การพัฒนาใน 3 ประเด็นหลัก ที่คาดว่าจะมีผลกระทบสูงต่อ
การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้ วย ครูและผู้บริ หาร ความรู้และทักษะ และการเชื่อมโยงระบบ
ครูและผู้บริหาร เสนอนโยบายดึงดูดผู้มีความสามารถเป็ นครู ตังเป
้ ้ าหมายการผลิตครูที่มี
ความรู้เฉพาะด้ านอย่าง จัดระบบการคัดเลือกผู้บริ หารระดับโรงเรี ยน จัดตั ้งองค์การมหาชนเพือ่ การพัฒนาครู
และพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน และส่งเสริ มให้ ภาคเอกชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
การพัฒนาศักยภาพของเนือ้ หาเชิงคุณภาพของความรู้และทักษะ ให้ มีการลงทุนและ
้
น
สนับสนุนการจัดตังโรงเรี
้
ยน และห้ องเรียนสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้ าน การจัดตังสถาบั
ภาษาแห่งชาติเพื่อทําการสอนต่างประเทศ และภาษาไทยที่มีประสิทธิผล การลงทุนในค่ายวิชาการ และเว็บไซต์
วิชาการที่เป็ นภาษาไทย ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาและปรับเปลี่ยนระบบการทดสอบให้ เป็ นแบบอัตนัยเพิ่มขึ ้น
จัดให้ มี ตลอดจนกําหนดให้ มีนโยบายส่งเสริ มเยาวชนให้ มีความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Humanization)
มาตรการด้ านความเชื่อมโยงและการขับเคลื่อนเชิงระบบ
วางกรอบการพัฒนาการศึกษาทัง้ 3 ระดับ คือ การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน การอาชีวศึกษา และการ
อุดมศึกษาให้ เกิดความสมดุล เริ่ มจากการแก้ ปัญหาความอ่อนแอของนักเรี ยนในระดับพื ้นฐาน การเพิ่มจํานวน
ผลิตนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพือ่ ลดความขาดแคลนช่างเทคนิคอาชีวศึกษา และเร่งพัฒนาระบบอุดมศึกษาให้
มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานเทียบเคียงกับอารยะประเทศ เชื่อมโยงการศึกษาและการอาชีพ โดยการจัดระบบแนะ
แนวอาชีพ สร้ างกลไกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคการผลิต สร้ างกลไกให้ องค์กรปกครองส่วน
ุ ภาพ
ท้ องถิ่นสนับสนุนการศึกษาและการสร้ างบุคลากรท้ องถิ่นอย่างมีคณ
หากได้ มีการนําข้ อเสนอดังกล่าวไปปฏิบตั ิ จะมีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
การศึกษาไทย ให้ สามารถพัฒนาคนให้ พร้ อมเผชิญกับความเปลีย่ นแปลงในยุคโลกาภิวตั น์
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แผนงานด้ านการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
โครงการจัดตัง้ ศูนย์ ศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา
1. ความเป็ นมา
ผลจากการวิจยั เรื่อง “นโยบายการส่งเสริ มศิลปะการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน” ภายใต้ การ
สนับสนุนของสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ได้ สงั เคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนเอกสาร หนังสือ ตํารา และ
งานวิจยั ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ที่เกี่ยวกับการนําศิลปะการละครไปใช้ เพื่อการพัฒนาเยาวชน รวมถึงการ
สืบค้ นข้ อมูลด้ านนโยบายศิลปะของต่างประเทศ การรวบรวมข้ อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์กลุม่ / คณะ
ละคร บุคคล โรงเรี ยน และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เป็ นผู้ใช้ ศิลปะการละครในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือเพื่อการพัฒนา
เยาวชน อีกทังการจั
้
ดประชุมระดมสมอง และจัดการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ คณะผู้วิจยั ในโครงการดังกล่าวได้
เสนอนโยบายเพื่อการพัฒนาเยาวชนผ่านเครื่ องมือด้ านศิลปะการละคร โดยกําหนดยุทธศาสตร์ ไว้ 5 ยุทธศาสตร์
ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

การจัดการความรู้เรื่ องกระบวนการศิลปะการละครเพือ่ การพัฒนาเยาวชน
การส่งเสริ มให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจเรื่ องศิลปะการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน
การสร้ างโรงเรี ยนต้ นแบบ
การสนับสนุนกลุม่ และองค์กรที่นําศิลปะการละครไปใช้ ในการพัฒนาเยาวชน
การสร้ างบุคลากร

จากการทบทวนรายงานการวิจยั เรื่ อง “นโยบายการส่งเสริ มศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา
เยาวชน” การพัฒนาและขยายผลจากการวิจยั ให้ เกิดเป็ นรูปธรรมจําเป็ นจะต้ องมีหน่วยงานขนาดเล็กที่เน้ นการ
บริ หารจัดการ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ิที่เป็ นจริงและยัง่ ยืน การจัดตัง้
“ศูนย์ศิลปะการละครเพือ่ การพัฒนา” จึงเป็ นหนทางที่จะสนับสนุนให้ นโยบายดังกล่าวเกิดขึ ้นได้ จริ ง
2. กิจกรรมที่ดาํ เนินการ
2.1 วิจัยและพัฒนา
 โครงการวิจยั นโยบายการส่งเสริมการทํางานองค์รวมเพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหาแก่เด็กและ
เยาวชนที่มีเชื ้อเอชไอวี ในประเทศไทย(เริ่ มโครงการ 1 กันยายน 2551- 31 สิงหาคม 2552) ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
คือ ชุดประสบการณ์ ข้ อมูลเชิงนโยบาย และข้ อเสนอเชิงนโยบายการทํางานองค์รวมเพือ่ ป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
เด็กและเยาวชนที่มีเชื ้อเอชไอวี โดยใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
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 การประชุมเรื่ องความร่วมมือโครงการวิจยั “บ้ านศิลป์มอดินแดง : ศิลปะการละครกับการดูแล
ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1011 มกราคม 2551 ณ ภาควิชากุมารเวชเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพือ่ หารื อกับผู้บริ หารโรงพยาบาลศรี
นคริ นทร์ ,หน่วยงานที่รับผิดชอบ,หน่วยงานที่ให้ ความร่วมมือและบุคคลผู้สนใจในโครงการ และเพื่อสํารวจความ
เป็ นไปได้ ในการดําเนินโครงการวิจยั
2.2 สร้ างเครือข่ าย
2.2.1 เครื อข่ายนักวิชาการศิลปะการแสดงแห่งประเทศไทย”
(Performing Arts Academic Network of Thailand: PAAN THAI)
จากการประสานเครื อข่ายความร่วมมือจากอาจารย์สาขาสื่อสารการแสดง และสาขาวิชา
ศิลปะการละคร จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จํานวน 23 คน จากมหาวิทยาลัยของรัฐ 5 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน
6 แห่ง รวมเป็ น 11 แห่ง โดยจากการประชุม “สังสรรค์เสวนาเครื อข่ายนักวิชาการสือ่ สารการแสดง/การละคร ครัง้
ที่ 2“ ซึง่ ได้ จดั ขึ ้นในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2551 ณ พนาศรมรีสอร์ ท จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมหารื อและมีมติ
ก่อตังเครื
้ อข่ ายนักวิชาการศิลปะการแสดงแห่ งประเทศไทย” (Performing Arts Academic Network of
Thailand: PAAN THAI) โดยมีโครงการศูนย์ศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา ทําหน้ าที่เป็ นฝ่ ายเลขานุการ ด้ วย
การสนับสนุนจากสถาบันคลังสมองของชาติ ซึง่ มีพนั ธกิจเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งด้ านวิชาการ การเป็ นคลังความรู้
และความคิดด้ านศิลปะการแสดงให้ กบั สังคม ซึง่ ดําเนินกิจกรรมที่ผ่านมาดังนี ้
การประชุมเครื อข่ายเครื อข่ายนักวิชาการฯ จํานวน 5 ครัง้
 “โครงการประชุมสังสรรค์เสวนาเครือข่ายนักวิชาการสื่อสารการแสดง/การละคร จํานวน 5 ครัง้
 เสวนาทางวิชาการในงาน “เทศกาลละครกรุ งเทพ(Bangkok Theatre Festival 2008)” ขึ ้น
ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – วันที่ 23 ธันวาคม 2551 ทังหมด
้
6 หัวข้ อ 6 เวที
 การบรรยายทางวิชาการร่ วมกับหลักสูตรนิ เทศศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการแสดง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้ อเรื่ อง “แนวทางการศึกษาศิลปะการการแสดงกับการมีสว่ นร่วมทางวัฒนธรรม”
โดย ศ.ดร.นิธิ เอียวศรี วงศ์ ในวันเสาร์ ที่ 15 พฤศจิ กายน 2551 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 11
สถาบันคลังสมองของชาติ อาคารมหานครยิบซัม่ ถนนศรี อยุธยา เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ เพื่อสร้ างพื ้นที่ในการ
พัฒนาการรั บ การเสพ การบริ โภคศิลปะการแสดงของสังคมไทย ตามพันธกิ จเครื อข่ายฯในการสร้ างความ
เข้ มแข็งด้ านวิชาการ การเป็ นคลังความรู้และความคิดด้ านศิลปะการแสดงให้ กบั สังคม
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2.2.2 บริ หารและสนับสนุนด้ านวิชาการแผนยุทธศาสตร์ "ละครสําหรับเยาวชน" ระยะที่ 1
ทังนี
้ ้ศูนย์ศิลปะการละครเพือ่ การพัฒนายังได้ ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนด้ าน
วิชาการเพื่อดําเนินงานยุทธศาสตร์ "ละครสําหรับเยาวชน" ร่วมกับแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อ
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้ างสรรค์ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ(สสส.) ด้ วยเครื่ องมือ
ศิลปะการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน ภายใต้ วสิ ยั ทัศน์ “เยาวชนสร้ างสรรค์สงั คมสุขภาวะผ่านกระบวนการ
ศิลปะการละคร” เป็ นปี ที่ 2 อย่างต่อเนื่อง ด้ วยกิจกรรมต่างๆดังนี ้
 เสวนาก่อการดีภายใต้ ยุทธศาสตร์ “ละครสําหรับเยาวชน” ครัง้ ที่ 1ความตระหนักที่ไม่น่า
ตระหนก ของละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2551 ณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้ างเสริมสุขภาพ(สสส.) ชัน้ 35 อาคาร SM TOWER เวลา 13.00 – 17.00 น.
 เสวนาวิชาการ ยุทธศาสตร์ ละครสําหรับเยาวชน " ว่าด้ วยความสัมพันธ์ ของศิลปะการละคร
การสื่อสาร สมอง และการพัฒนาเยาวชน" วันจันทร์ ที่ 9 มิถนุ ายน 2551 ณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ าง
เสริ มสุขภาพ(สสส.) ชัน้ 35 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน เวลา 13.00 – 17.00 น.
2.2.3 เข้ าร่ วมการประชุมนานาชาติ 16 th ASSITEJ
World Congress and Performing Arts Festival ซึง่ เป็ นการประชุมระหว่างนัก
ละครและนักวิชาการด้ านละครสําหรับเด็กและเยาวชน ณ เมือง

Adelade

ประเทศ ออสเตรเลีย
2.3 รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ ข้อมูล
 บทความรายงานการเข้ าร่วมประชุม IDEA World Congress 2007 6th World Congress of
International Drama/Theatre and Education Association ๑๖ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ Hong Kong
อัพเดทบนเวปไซด์ http://www.knit.or.th/tddrc2/
 จุลสาร BackStage เล่ม 1 และ 2 (ราย 3 เดือน) ซึง่
เป็ นจุลสารเผยแพร่ประสบการณ์/ความรู้ด้านละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน
ไปสูผ่ ้ ทู ี่สนใจทั ้งอาจารย์ นักศึกษา นักเรี ยน ในมหาวิทยาลัย โรงเรี ยน
และในองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ โดยความร่วมมือกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.)
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3. ประเมิน Impact ของกิจกรรมของโครงการที่มีต่อสังคม
กิจกรรมของโครงการมีสว่ นช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะในกลุม่ เยาวชนให้ มี
ความมัน่ คงทางจิตใจ มีความคิดสร้ างสรรค์ เท่าทันตนเอง เคารพผู้อื่น มีสํานึกสาธารณะ และใฝ่ ดีมีความสุข
4. แนวทางการดําเนินงานต่ อไป
1. ขยายผลงานวิจยั ที่มีอยูแ่ ล้ วไปสูร่ ะดับนโยบาย
2. มุง่ เน้ นการดําเนินงานวิจยั เชิงระบบ
3. ทบทวนและปรับทิศทางการดําเนินงานของศูนย์ให้ เกิดการบูรณาการในเชิงโครงสร้ าง
ปั ญหาและอุปสรรค
โครงการจัดตัง้ ศูนย์ ศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา :

การนําศิลปะการละครไปใช้ ในมิติ

“เครื่ องมือเพื่อการเรี ยนรู้ การศึกษา และการพัฒนา” บนฐานสังคมไทยมีงานวิชาการ งานวิจยั รองรับอยู่ไม่มาก
นัก ขณะที่ความรู้ ฝังในตัวผู้ใช้ เครื่ องมือดังกล่าวมีอยู่อย่างเชี่ยวชาญ และในบริ บทสังคมไทยมีอยู่จํานวนหนึง่ แต่
ยังขาดการถอดความรู้ จากประสบการณ์ ของบุคคลเหล่านีเ้ พื่อต่อยอดขยายผล อีกทัง้ การสนับสนุนในระดับ
นโยบายยังต้ องใช้ เวลา การนําศิลปะการละครไปใช้ ในมิติ “เครื่ องมือเพื่อการเรี ยนรู้ การศึกษา และการพัฒนา”
บนฐานสังคมไทยมีอยู่มากมาย แต่มีงานวิชาการหรื องานวิจัยที่ถอดประสบการณ์ และความรู้ ฝั งในตัวบุคคล
ผู้ใช้ เครื่ องมือดังกล่าวมีอยู่ไม่มากนัก ขณะที่การออกแบบเพื่อขับเคลื่อนต่อยอด ขยายผลในระดับนโยบายของ
ภาครัฐหรื อท้ องถิ่นยังต้ องอาศัยเวลาในการทําความเข้ าใจถึงมิติด้านนี ้ของศิลปะการละคร
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แผนงานด้ านอาหารและสุขภาพ
โครงการจัดตัง้ ศูนย์ ศึกษาระบบความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ

1. ความเป็ นมา
จากการที่ ส ถาบัน คลัง สมองของชาติ (KNIT) ได้ เ ล็ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คัญ ในประเด็ น ความ
ปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศ จึงได้ ให้ การสนับสนุนการดําเนินงานทางด้ านนี ้โดยจัดให้ มี “โครงการการศึกษา
สถานการณ์และระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศไทย” เมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2546
ซึ่งโครงการฯ ได้ ดําเนินงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยด้ านอาหารมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง
สถาบันคลังสมองของชาติได้ ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดําเนินงาน โดยยกระดับสถานะจากการเป็ นโครงการฯ มา
ดําเนินงานในลักษณะของศูนย์แทน และใช้ ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาระบบความปลอดภัยด้ านอาหารและโภชนาการ”
(Center for System Research in Food Safety and Nutrition; FSN Center) ในปี พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมา ทั ้งนี ้
ศูนย์ ฯ ยังได้ สนับสนุนให้ มีการศึกษา วิจัย และพัฒนา ระบบความปลอดภัยด้ านอาหารและโภชนาการของ
ประเทศ นอกจากนี ้ศูนย์ฯ ยังได้ ผลักดันให้ เกิดการสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือทางความปลอดภัยด้ านอาหาร
และโภชนาการ ทังในภู
้ มิภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศ โดยอาศัยมหาวิยาลัยในพื ้นที่เป็ นศูนย์กลางหรื อที่ศนู ย์ฯ ใช้ ชื่อว่า
“หน่ ว ยประสานงานเครื อ ข่ า ย (Focal

Point)” ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร

มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุรนารี มหาวิท ยาลัย บูร พา มหาวิ ทยาลัย วลัย ลัก ษณ์ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ฯ ผ่านการสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยต่างๆ และในส่วนกลาง (ภาคกลางและ
กรุ งเทพฯ) ทัง้ นีจ้ ากการดําเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการดําเนินงานในอนาคต ศูนย์ ฯ เป็ นเสมือนกรอบ
แนวคิดและแนวทางการดําเนิ นงานที่ จะผลักดันให้ ศูน ย์ ฯ ไปสู่เป้าหมายที่ ตัง้ ไว้ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล
2. กิจกรรมที่ดาํ เนินการ
ศูนย์ ฯ ได้ มีการดําเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ ใน 3 ด้ าน คือ แผนงานสนับสนุนโครงการ
ศึกษาวิจยั , แผนงานจัดทําข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแผนงานสร้ างเครื อข่าย/พัฒนาความร่วมมือกับองค์กร/
หน่วยงานอื่นๆ โดยโครงการวิจยั ที่ศนู ย์ให้ การสนับสนุน คือ
2.1 แผนงานสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัย
2.1.1 โครงการวิจยั ระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหาร กรณีการจําหน่ายอาหารพร้ อมบริ โภค
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เหตุผลคความจําเป็ น
รู ปแบบการดํารงชีชีวิตในสังคมอัอันมีเทคโนโลยียีที่ก้าวหน้ าอยย่างรวดเร็ วเป็ นฟั นเฟื องขับเคลื่อนที่
ภ งเข้ ามามีมีบทบาท
สําคัญ ทํทาให้ ประชาชชนส่วนใหญ่ ต้ต้องดําเนินชีวิตในรู ปแบบทีที่เร่ งรี บ อาหาารพร้ อมบริ โภคจึ
สําคัญต่อประชาชนทั
อ
ัว่ ไป โดยเฉพาาะผู้ที่มีรายได้ด้ ระดับปานกลลางลงมาซึ่งนับได้ ว่าเป็ นประชากรส่วนใใหญ่ของ
ประเทศ ประกอบกับการพิ
ก จารณาใในเบื ้องต้ น จากภาพที่มกั จะะพบเห็นลักษณ
ณะการจําหน่าายอาหารพร้ อมบริ โภค
ที่สว่ นใหญ
ญ่จะมีความเสีสีย่ งสูงต่อการปปนเปื อ้ นของสิสิง่ ที่เป็ นบ่อเกิดของความไม่
ด
ปลอดภัยด้ านนอาหาร
วิธีการดําํ เนินงาน
ศึกษาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์
ถ
ควาามปลอดภัยด้ านอาหารขอองอาหารพร้ อมมบริ โภคที่จําหน่
ห ายใน
พืน้ ที่ต่างๆ
ง ตลอดจนททําการวิจัยแลละทดสอบ เพืพื่อให้ ได้ มาซึ่งงแนวทางการรบริ หารจัดการความปลอดดภัยด้ าน
อาหารขอองอาหารพร้ อมบริ โภคเหล่านี
า ้ โดยจะทําการแบ่
า
งพื ้นที่ตามภูมิศาสตตร์ หรื อตามแหหล่งจําหน่าย เพื่อที่จะ
ใช้ เป็ นพืนที
้น ่ต้นแบบหรื อพื
อ ้นที่นําร่องใในการในการศึศึกษาวิจยั รูปแแบบเพื่อขยายผผลต่อไป
ผลที่ได้ รัรับ
ทราบถึงสถานการณ์ ความปลอดภั
ค
ภัยด้ านอาหารรของการจํ าหน่
ห ายอาหารพพร้ อมบริ โภคใในพื ้นที่ ที่
สําคัญต่างๆ
า ตลอดจนนข้ อจํากัดในปั จจุ
จ บนั พร้ อมททั ้งมีระบบการจจัดการความปปลอดภัยด้ านออาหารในการจจําหน่าย
อาหารพร้ร้ อมบริ โภคที่สสามารถนําไปปปฏิบตั ิได้ จริ ง เป็
เ นที่ยอมรับทั ้งจากผู้ผลิต ผู้จําหน่าย แลละผู้บริ โภค
2.1.2

โครงการศึกษาสถานการณ
ษ
ณ์ความปลอดภภัยด้ านอาหารรของเนื ้อสุกรใในภูมิภาคต่างๆ
ง พร้ อม

จัดทําแนวทางการพัฒนนาระบบการจัดั การความปลลอดภัยด้ านอาาหารของเนื ้อสุกร

รายงานปประจําปี 2551-สถาบันคลังสมองของชาติ
ส
ติ

หน้ า 199

เหตุผลความจําเป็ น
จากผลการศึกษาวิจัยในเรื่ องความปลอดภัยด้ านอาหารของเนื ้อสุกรทังที
้ ่จําหน่ายในตลาด และ
รู ปแบบการขนส่ง ในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ทําให้ ทราบถึงสถานการณ์ ความไม่ปลอดภัยด้ านอาหารของ
ผลิตภัณฑ์นี ้ ซึง่ พบความไม่ปลอดภัยสูงที่เกิดขึ ้นมาจากขันตอนของการขนส่
้
งทังจากตั
้
วพนักงานที่ทําการขนย้ าย
วัสดุ/ภาชนะที่ใช้ ในการขนส่ง พาหนะที่ใช้ ในการขนส่ง รวมทังในขั
้ นตอนของการจํ
้
าหน่าย ณ ตลาด ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่ องของสุขลักษณะของผู้ขาย ความสะอาดของวัสดุ/ภาชนะที่ใช้ ใส่เนื ้อสุกร และรู ปแบบการเก็บรักษาเนื ้อ
สุกรขณะรอจําหน่าย จากการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ทําให้ เกิดข้ อสันนิษฐานว่าบางส่วนน่าจะมีสาเหตุของความไม่
ปลอดภัยที่นอกเหนือไปจากที่ได้ ทําการศึกษาวิจัยมาแล้ วอีก ซึ่งนักวิจยั ค่อนข้ างจะมีความมัน่ ใจว่าในขันตอน
้
ของโรงฆ่าสัตว์จะมีความเสีย่ งทางความปลอดภัยด้ านอาหารอยู่ด้วย ดังนั ้นเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยด้ านอาหาร
ของผลิตภัณฑ์เนื ้อสุกรที่ครบวงจรทังระบบในภาพรวมของประเทศ
้
ศูนย์ฯ จึงเห็นควรที่จะจัดให้ มีการสนับสนุน
ทุน วิ จัย เพื่ อ ทํ า การศึก ษาประเด็ น ความปลอดภัย ด้ า นอาหารของเนื อ้ สุก รตามภูมิภ าคสํา คัญๆ ทั่ว ประเทศ
เพือ่ ที่จะได้ นําข้ อมูลมาประมวลต่อกันให้ ตลอดห่วงโซ่การผลิตของผลิตภัณฑ์เนื ้อสุกร และใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานใน
การกําหนดแนวทางการพัฒนา/จัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของเนื ้อสุกร
วิธีการดําเนินงาน
โครงการเกี่ยวกับเนื ้อสุกรนี ้จะเป็ นการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้ จากผลการศึกษาวิจยั ก่อนหน้ านี ้ และ
เป็ นโครงการต่อเนื่อง โดยจะเริ่ มดําเนินงานในลักษณะของโครงการนําร่องบางพื ้นที่ก่อน เพื่อทําการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลเบื ้องต้ น นํามาวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ แนวทาง และรูปแบบในการพัฒนาหรื อจัดทําระบบความปลอดภัย
ด้ านอาหารของเนื ้อสุกรตลอดห่วงโซ่การผลิต และมีความเป็ นรู ปธรรมสามารถปฏิบตั ิได้ จริ ง มีความเหมาะสม/
เข้ ากันได้ กับ พืน้ ที่ พร้ อมทัง้ เน้ นการสร้ างความร่ วมมื อ กับ องค์ กร/หน่วยงานที่ บทบาทหน้ าที่ รั บผิ ดชอบหรื อ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้ องอื่นๆ ได้ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) หน่วยงานของกรมปศุสตั ว์ในพื ้นที่
กรมส่งเสริ มสหกรณ์ เป็ นต้ น ผ่านกลไกการดําเนินงานโดยหน่วยประสานงานเครื อข่าย (Focal Point) ของศูนย์ฯ
ซึ่ ง ได้ สนั บ สนุ น ให้ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ห น่ ว ยประสานเครื อข่ า ยในภู มิ ภ าค 3 แห่ ง ดํ า เนิ น การ ได้ แก่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ผลที่ได้ รับ
ได้ ข้อมูลสถานการณ์ความปลอดภัยด้ านอาหารของเนื ้อสุกรในพื ้นที่ โดยเฉพาะในขันตอนของโรง
้
ฆ่าสุกร การขนส่งจากโรงฆ่ามายังแหล่งจํ าหน่าย และบริ เวณจุดจํ าหน่าย ข้ อเท็จจริ งทางด้ านสภาพปั ญหา/
้ อเสนอแนะ
อุปสรรคที่เกี่ยวข้ องกับระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของเนื ้อสุกรในพื ้นที่ พร้ อมทังข้
รู ปแบบการบริ หารจัดการระบบความปลอดภัยด้ านอาหารของเนื ้อสุกรที่จะดําเนินงานในระยะต่อไป เพื่อที่จะ
สนับสนุนหรื อผลักดันให้ เกิดเป็ นโครงการศึกษาวิจยั ทางด้ านการบริ หารจัดการระบบความปลอดภัยด้ านอาหาร
ของเนื ้อสุกรที่เป็ นรูปธรรมสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ กบั ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในห่วงโซ่การผลิตได้ จริ ง
2.2 แผนงานจัดทําข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เหตุผลความจําเป็ น
ตามเป้าหมายของศูนย์ฯ ที่ต้องการจะผลักดันให้ ผลการศึกษาวิจยั ที่ศนู ย์ฯ ได้ สนับสนุนไปแล้ วนั ้น
ได้ มีการนําเอาบทสรุ ปที่ได้ จากการศึกษาเหล่านี ้ไปทําการวิเคราะห์ วิพากษ์ และระดมความคิดกันในวงกว้ าง
โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในเรื่ องนัน้ เพื่อมีการนํ าไปประยุกต์ ใ ช้ ในทางปฏิ บัติข องระบบจริ ง ดังนัน้ ใน
ปี งบประมาณ 2551 ศูนย์ฯ จึงได้ ตั ้งเป้าที่จะจัดทําข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2 ประเด็นด้ วยกันได้ แก่
2.2.1 แนวทางการพัฒนา/ผลักดันศูนย์แห่งความเป็ นเลิศทางความปลอดภัยด้ านอาหาร (Center
of Excellence for Food Safety)
2.2.2 รูปแบบการขนส่งและการเก็บรักษานมโรงเรี ยนที่มีความปลอดภัยด้ านอาหาร
วิธีการดําเนินงาน
แผนงานนี ้จะดําเนินงานใน 2 ลักษณะ โดยส่วนแรก (2.1)จะเป็ นการให้ ทนุ สนับสนุนนักวิชาการหรื อ
นักวิจยั ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้ อง เพื่อดําเนินการศึกษาและจัดทําข้ อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าว โดยมี
เงื่อนไขสําคัญคือบุคลากรของศูนย์ ฯ จะต้ องมีบทบาทหน้ าที่ในการจัดทําข้ อเสนอทัง้ สองนีด้ ้ วย ในส่วนที่สอง
(2.2) จะเป็ นการดํ าเนิ นงานภายในศูนย์ ฯ เอง โดยบุคลากรของศูนย์ ฯ เป็ นผู้ร วบรวมข้ อมูลเพิ่มเติมจากผล
การศึกษาที่เกี่ยวข้ องที่ได้ จัดทํามาก่อนหน้ านี ้โดยการสนับสนุนของศูนย์ ฯ นํามาวิเคราะห์สงั เคราะห์จัดทําเป็ น
ข้ อเสนอเชิงนโยบายที่พร้ อมจะผลักดันให้ เกิดการนําไปใช้ ประโยชน์ได้ จริง
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ผลที่ได้ รับ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายพร้ อมทั ้งแนวทางและกลไกในการนําไปใช้ ประโยชน์จริ ง ได้ นําเสนอให้ แก่
หน่วยงานหรื อองค์กรที่มีหน้ าที่รับผิดชอบโดยตรงและที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง พร้ อมทังมี
้ การนําไปพิจารณาหรื อเป็ น
ข้ อมูลพื ้นฐานส่วนหนึง่ ในการกําหนดนโยบายของหน่วยงานที่มีบทบาทหน้ าที่รับผิดชอบ
2.3 แผนงานสร้ างเครือข่ าย/พัฒนาความร่ วมมือกับองค์ กร/หน่ วยงานต่ างๆ
เหตุผลความจําเป็ น
อีกหนึง่ เป้าหมายของศูนย์ฯ โดยอาศัยมหาวิทยาลัยในพื ้นที่เป็ นเครื อข่ายหลักหรื อที่ศนู ย์ฯ ใช้ ชื่อว่า
“หน่วยประสานงานเครื อข่าย (Focal Point)” ซึง่ ในปั จจุบนั มีอยู่ใน 4 ภูมิภาค 7 แห่งด้ วยกันคือ ภาคเหนือได้ แก่
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ (CMU) มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร

(NU) ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ได้ แก่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (SUT) ภาคตะวันออก ได้ แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา
(BUU) ภาคใต้ ได้ แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (PSU)
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ในขณะทีที่ ใ นส่ว นกลา ง (ภาคกลางงและกรุ งเทพพฯ) ศูน ย์ ฯ ได้ด้ ป ระสานควาามร่ ว มมื อ กับองค์
บ ก ร/
หน่ ว ยงาานที่ มี ส่ว นเกี่ ยวข้ อ งเป็ นก รณี ๆ ไป โดยยในส่ ว นของ สถาบัน การศึศึ ก ษา ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลััย มหิ ด ล
มหาวิทยาลั
ย ยเทคโนโลลยีพระจอมเกกล้ าธนบุรี และมหาวิทยาลัลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนที่เเป็ นหน่วยงานน/องค์กร
ได้ แก่ สถถาบันอาหาร สถาบั
ส นค้ นคว้ว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาาหาร โดยเครื อข่
อ ายความร่ วมมื
ว อทังหมด
้
ที่เกิดขึน้
ภายใต้ การดํ
า าเนินงานขของศูนย์ฯ นัน้ เป็ นเครื อข่ายที
ย ่ให้ ความสําาคัญกับความเชี่ยวชาญและะความสามารรถเฉพาะ
ทางในด้ านที
า ่เกี่ยวข้ องกกับความปลอดดภัยด้ านอาหาารและโภชนาการเท่านัน้ เพืพื่อเป็ นกลไกหลลักสําคัญประะการหนึง่
ที่จะช่วยสสนับสนุนให้ ศนย์
ู ฯ บรรลุเป้าหมายการดํ
า
าเนินงานอย่างมีบรู ณาการในนภาพรวมของงประเทศอย่างแท้
ง จริ ง
วิธีดาํ เนินงาน
น
การขยายยเครื อข่ายคววามร่ วมมือขอองศูนย์ ฯ ในรูรปแบบของหนน่วยงานประสสานเครื อข่าย (Focal
Point) ศูนย์ ฯ มีเป้าหหมายที่จะลงนามความร่ วมมือกับสถาบบันการศึกษาาที่ มีพืน้ ที่การดดําเนินงานอยยู่ในภาค
ต ส่วนการพัฒ
ฒนาความร่ วมมื
ม อกับองค์กรหรื
ก อหน่วยงาานที่มีสว่ นเกี่ยวข้
ย องนัน้ ศูนนย์ฯ จะให้ ควาามสําคัญ
ตะวันตก
ในการพพัฒนาความร่วมมื
ว อกับหน่วยงานหรือองค์ค์กรที่มีลกั ษณ
ณะเป็ น “Strateegic Partner” ในการดําเนินงานของ
น
ศูนย์ฯ ได้
ไ โดยเฉพาะหหน่วยงานหรื อองค์
อ กรที่มีบทบาทหน้
ท
าที่รับบผิดชอบโดยตตรง ซึง่ เป้าหมายในปี นี ้ได้ แก่ก องค์กร
ปกครอองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) และกกรุ งเทพมหานนคร โดยการขยยาย/พัฒนาเคครื อข่ายความร่วมมือทัง้ 2 ลักษณะ
จะอาศัยั กลไกการมีส่สวนร่วมในโครรงการศึกษาวิจัจยที่ได้ รับการสสนับสนุนจากศูนย์ฯ
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ผลที่ได้ รับ
หน่วยประสานงานเครื อข่ายแต่ละแห่งของศูนย์ฯ มีการขยายขอบเขตเครื อข่ายความร่วมมือออกไป
ในวงกว้ างทั ้งในมิติของพื ้นที่และมิติของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่ ในส่วนกลางนัน้ ศูนย์ฯ คาดหวังว่า
องค์กรหรื อหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายและมีบทบาทหน้ าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่ องที่
ศูนย์ฯ สนับสนุนอยู่ จะมีการนําข้ อสรุ ปที่เป็ นผลจากการศึกษาวิจัยของศูนย์ฯ ไปเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานประกอบการ
กําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้ องต่อไป หรือมีการนําไปปรับประยุกต์ใช้ กบั สถานการณ์จริ ง
3. ประเมิน Impact ของกิจกรรมของแต่ ละศูนย์ ท่มี ีต่อสังคม
1. การเผยแพร่ผลการศึกษาวิจยั ต่อสาธารณะ
โครงการศึกษาวิจัยต่างๆ ภายใต้ ศูนย์ ฯ ซึ่งเมื่อดําเนินการดําเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว จะมีการ
้ บไซต์ของสถาบันคลัง
เผยแพร่ตอ่ สาธารณะ ในรูปแบบของการระดมความคิดเห็น การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทังเว็
สมองของชาติ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งผลที่สะท้ อนกลับมาสู่สังคม คือ การให้ ความรู้ ในเรื่ องความปลอดภัย
อาหารให้ ผ้ บู ริ โภค ผู้ประกอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ ทราบว่าอะไรที่ยงั เป็ นปั ญหา และควรมีการแก้ ไขหรื อ
ปฏิบตั ิอย่างไร นอกจากนี ้ ยังเป็ นเวทีที่แลกเปลีย่ นความรู้ความเห็นต่อประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ ้น
2. การปรึกษาหารือกับหน่วยประสานเครื อข่าย
การที่ศูนย์ฯ ได้ เดินทางไปหารื อกับเครื อข่ายตามภูมิภาคต่างๆ หรื อเชิ ญเครื อข่ายเข้ ามาใน
้ ทั ้งในแง่การวิจยั เชิงพื ้นที่และเชิงประเด็น เนื่องจากปั ญหาใน
ส่วนกลางก็ตาม ทําให้ เกิดการตื่นตัวในภูมิภาคนันๆ
แต่ละพื ้นที่มีทงส่
ั ้ วนที่คล้ ายกันและแตกต่างกัน นอกจากนี ้ยังเป็ นเวทีที่ทําให้ หน่วยงานต่างๆ ในภูมิภาคได้ มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ความเห็น และเป็ นการกระจายองค์ความรู้ และการขยายเครื อข่ายในภูมิภาคออกไปให้ มากขึ ้น
ถ้ าเครื อข่ายยิ่งขยายออกไปได้ มากเท่าไหร่ จะทําให้ มีการกระจายความรู้ เพิ่มมากขึ ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวม
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แผนงานบริหารรัฐกิจ
โครงการจัดตัง้ ศูนย์ ศึกษาเพื่อการพัฒนาพืน้ ที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตก
1. ความเป็ นมา
จากนโยบายการบริ หารราชการส่วนภูมิภาคของรัฐบาลที่วางระบบการบริ หารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการไว้ โดยให้ จงั หวัดเป็ นศูนย์กลางในการบริ หารจัดการและพัฒนาพื ้นที่เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการ
ของประชาชน รวมทัง้ ปรับ เปลี่ยนบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ ทําหน้ าที่ บริ หารงานโดยการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ สรรพกําลังและทรัพยากรภายในจังหวัด และประสานความร่ วมมือกับทุกภาค
ส่วนในสังคมอย่างมีทิศทางและเป้าหมายร่ วมกัน จึงนํามาสูก่ ารดําเนินโครงการความร่ วมมื อระหว่างจังหวัดกับ
สถาบันการศึกษาเพือ่ สนับสนุนการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณากร ในปี 2547 ระหว่างกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัดในภาคตะวันตก
สถาบันคลังสมองของชาติ และสถาบันอุดมศึกษาในพื ้นที่ โดยมุง่ หวังที่จะประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการผลักดันยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดและจังหวัดให้ ประสบความสําเร็ จในทางปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ รวมทังสอดคล้
้
องกับความต้ องการของประชาชนในพื ้นที่อย่างยัง่ ยืน
ต่อมาในปี 2549 ทางสถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้ จดั ทําโครงการพันธมิ ตรอุดมศึกษาเพือ่
การพัฒนาจังหวัดในพืน้ ที ช่ ายฝั่ งทะเลตะวันตก: ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค ขึ ้น เพื่อสานต่อความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่างๆ โดยการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาคชายฝั่ งทะเลตะวันตกระยะยาว 15 ปี และ
จัด ทํ าฐานข้ อ มูลเบื อ้ งต้ นของพืน้ ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลตะวัน ตก ซึ่ง ครอบคลุม พืน้ ที่ 11 จัง หวัด ได้ แ ก่ กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์
ธานี ด้ วยความร่ วมมือของสถาบันอุดมศึกษาพันธมิตรหลัก 4 แห่งคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ซึง่ ช่วงเวลาที่ผ่านมาทางโครงการฯ ได้ จดั กิจกรรมหลากหลายรู ปแบบ
เพื่อกระชับความร่ วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ การเข้ าพบผู้บริ หารจังหวัด การศึกษาดูงานกิจกรรมเด่นของพื ้นที่
การจัดเสวนาทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง จากกิจกรรมดังกล่าวประกอบกับการสํารวจข้ อมูลภาคสนามทํา
ให้ พบว่า พื ้นที่ยงั คงมีศกั ยภาพและความต้ องการในการพัฒนารายสาขาเป็ นการเฉพาะทังในด้
้ านการเกษตรและ
อาหาร สิ่งแวดล้ อม พลังงาน การท่องเที่ยว เพื่อรองรับและเตรี ยมความพร้ อมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
จะเกิดขึ ้นในอนาคต
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ดังนัน้ เพื่อเป็ นการขยายผลและเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของทั ้งสองโครงการในช่วงเวลาที่
ผ่านมา ในปี 2551 ทางสถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้ จัดทําโครงการจัดตัง้ ศูนย์ ศึกษาเพื ่อการพัฒนาพื ้นที ่
ชายฝั่ งทะเลตะวันตก ขึ ้น เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพันธมิตรกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการนํากรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาคไปขยายผลในระดับท้ องถิ่น รวมทั ้งเป็ นแหล่ง
รวบรวมข้ อมูลและการศึกษาวิจัยทางวิชาการในประเด็นต่างๆ ที่จะเป็ นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาซึ่งพื ้นที่
สามารถอ้ างอิงและนําไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาได้ อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน โดยการสนับสนุนทางวิชาการ
จากเครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษาพันธมิตร และการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องตามความต้ องการใน
การพัฒนาของพื ้นที่
2. กิจกรรมที่ดาํ เนินการ
2.1 งานศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย
เพื่อให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ของโครงการในอันที่จะเป็ น “ศูนย์ กลางความรู้ ในการพัฒนา
พื้นทีช่ ายฝั่ งทะเลตะวันตกอย่ างยั่งยืน” การดําเนินงานที่ผ่านมาจึงมุง่ เน้ นไปที่การศึกษาวิจยั เชิงนโยบายและ
การจัดการองค์ความรู้ โดยการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐ เอกชน นักวิชาการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นในพื ้นที่ ดังนี ้
2.1.1 กรอบยุทธศาสตร์ ศาสตร์ การพัฒนาพื ้นที่ ชายฝั่ งทะเลตะวันตก ระยะ 15 ปี (พ.ศ.
2551-2565)
กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตก ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ที่
โครงการได้ จัดทํ าแล้ วเสร็ จนี เ้ กิ ดขึน้ จากการบูรณาการทางวิช าการร่ วมกับสถาบันอุดมศึกษาพันธมิตรและ
้ วนกลางและส่วนภูมิภาคซึง่ ศึกษาและจัดทําต่อเนื่องจากปี 2550 ด้ วยแนวคิดในการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังในส่
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่บนหลักการของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิค้ มุ กันภายใต้ ฐานความรู้ และคุณธรรม โดยมุ่งหวังให้ เกิดการพัฒนาภูมิภาคที่ส่งผลให้ ประชาชนอยู่อย่างมี
ความสุขในสภาวะที่สมดุล และสามารถแข่งขันด้ านการผลิตสินค้ าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องใน
ระดับสากลได้ โดยมีระบบโลจิ สติกส์ที่มีประสิทธิ ภาพรองรั บในการเปิ ดประตูการค้ าอ่าวไทย-อันดามัน และ
การค้ าชายแดนไทย-สหภาพพม่า ด้ วยการมีสว่ นร่วมของชุมชนและสังคม
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2.1.22 การศึกษาประสิ
ษ
ทธิภาพพการใช้ นํ ้าในกการผลิตภาคเกษตร
ด้ ว ยยความหลาก หลายของกิ จกรรมทางก
จ
แ
ารเกษตรทัง้ การเพาะปลูกข้ าว อ้ อย และการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าจืดปรระเภทปลาแลละกุ้งที่กระจายยอยู่ทวั่ ทังพื
้ ้นทีที่ชลประทานใในเขตโครงการส่งนํ ้าและบํารุ
า งรักษา
ณบุรี ซึ่งล้ วนแแต่มีการใช้ ทรัพยากรนํ ้าเป็ นปั
น จจัยสําคัญในการผลิ
ญ
ต จึงได้ มีการศึกษาและ
ก
นํ ้าสองพี่น้ อง จ.สุพรรณ
ม าของการใชช้ นํ ้าในทางเศรษฐกิจ รวมททั ้งรู ปแบบและะการมีส่วนร่ วมในการ
วิเคราะห์ห์ประสิทธิภาพพและความคุ้มค่
บริ หารจัดการกลุ
ด
ม่ เกษษตรกรผู้ใช้ นํ ้าขของพื ้นที่ เพื่อนํ
อ าไปสู่การกําหนดนโยบายยที่เกี่ยวข้ องกักับการกําหนดดค่าใช้ นํ ้า
และแนวททางการบริ หารจัดการกลุม่ ผู้ใช้ นํ ้าโดยการรมีสว่ นร่วมขอองเกษตรกร เพืพื่อก่อให้ เกิดกาารใช้ นํ ้าอย่างปประหยัด
และมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจมาากที่สดุ ซึง่ จะเเป็ นตัวอย่างในนการขยายผลลสูก่ ารศึกษาปประสิทธิภาพใในการใช้
นํ ้าในพื ้นที่ทางการเกษษตรอื่นๆต่อไป
2.2 งานจัดการอองค์ ความรู้
2.2.1 การจัดเสสวนาวิชาการร
เพื่อ สร้ างสัง คมแ ห่ ง การเรี ย นรูรู้ จึ ง ได้ จัด ให้ มี ก ารจัด เวที แลกเปลี่ย นข้ข้ อ มูล และคิ ด เห็ น ทาง
แ
สวนาวิชาการร ณ ห้ องประชชุมชัน้ 11 สถาาบันคลัง
วิชาการรระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในรู ปแบบของการเส
สมองของชาติ โดยหหยิบยกประเด็นที่มีผลกระททบต่อสังคมโดดยรวมและภูมิภาคมาหารื อร่ วมกัน จํานววน 3 ครัง้
ดังนี ้

25 พฤศจิจิกายน 2551

24 พฤศจิกายน
ก 2551

การประชุมโต๊ ะกลม ครั ง้ ที่ 1 เรื่อง
“วิกฤติการณ์ แฮมเบอร์ เกอร์ :
ผลกระทบและทางออกของไทย”

22 ธันวาคม
น
2551

การปประชุมโต๊ ะกลลม เรื่ อง
“อนาาคตของการบ
บริหารจัดการ
นํา้ โดดยท้ องถิ่น”
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การประะชุมโต๊ ะกลม ครั
ค ง้ ที่ 2 เรื่ อง
“วิกฤติก
การณ์ แฮมเบออร์ เกอร์ : ผลกระทบ
และทางงออกของภาคคการเกษตรไททย”
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2.2.22

การจัดทํทากรณีศึกษาา

ด้ วยคํานึงถึงบทบาทและความสําคัญของทรัรัพยากรนํ ้าทังในฐานะของป
ง้
ปั จจัยการผลิตในภาค
ต
การเกษตตร อุตสาหกรรรม และบริ การร แหล่งอนุรักษ์ษและฟื น้ ฟู กการคมนาคมขขนส่ง จึงได้ มีกการหยิบยกกรรณีศกึ ษา
เกี่ยวกับการบริ
ก หารจัดการนํ ้าของชุมชนที
ม ่น่าสนใจจในพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตก
น ซึ่งต่างมีรู ปแบบของการมีส่วน
ร่ วมในกาารบริ หารจัดการตนเองภาย
ก
ยในชุมชนตามสภาพแวดล้ล้ อมของแต่ละพื
ะ ้นที่ซึ่งหลากหลายกันไปปตามภูมิ
ประเทศแและภูมิอากาศศ เพื่อขยายผลลและใช้ เป็ นแนนวทางปฏิบตั ิใในการบริ หารจจัดการทรัพยาากรนํ ้าของชุมชนอื
ช ่นใน
พื ้นที่ตอ่ ไป
ไ จํานวน 2 ตัวอย่าง คือ

กรณี
ณีศกึ ษาหมูบ่ ้ านคลองเรื
น
อ อ.พพะโต๊ ะ จ.ชุมพร
พ

กรณีศกึ ษาบ้บ้ านแหลมพัฒนา อ.บ้ านแหลม จ.เพชรบุรี

2.2.33 การจัดทําเอกสารเผยยแพร่
เพื่อ เผยแพร่ ผลการศึกษาวิจัยเกี่ ย วกับการ พัฒนาพื น้ ที่ชายฝั
ช ่ งทะเลตตะวันตกรายสสาขา ซึ่ง
สถาบันได้ ให้ การสนับสนุนสถาบันอุอดมศึกษาพันธมิ
น ตรในที่ผ่าานให้ กับสังคมมได้ รับทราบใในวงกว้ าง จึงได้ มีการ
ใ ปแบบของ policy brief จํานวน 3 ฉบับั ดังนี ้
จัดทําเอกกสารเผยแพร่ในรู

Policy Brrief ปี ที่ 5 ฉบับับที่ 3
เดือนสิงหาคม
ห 2551
การศึกษาาเพื่อการพัฒนนาพื ้นที่
ชายฝั่ งทะะเลตะวันตก:
ด้ านประมมง

ฉ บที่ 4
Policy Brief ปี ที่ 5 ฉบั
น
2551
เดือนกันยายน
การศึกษาเพื
ษ ่อการพัฒ
ฒนาพื ้นที่
ชายฝั่ งทะเลตะวั
ท
นตกก:
ด้ านเกษษตรและอาหาาร
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Policy Brief ปี ที่ 5 ฉบั
ฉ บที่ 7
เดือนธันววาคม 2551
การศึกษาาการพัฒนาพืพ ้นที
้ ่
ชายฝั่ งทะะเลตะวันตก:
ด้ านการทท่องเที่ยวทางธธรรมชาติ
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ผลที่ได้ รับจากการดําเนินงาน


งานศึกษาวิจยั เชิงนโยบาย – จังหวัดในพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตกมีกรอบแนวคิดใน

การพัฒนาและบริ หารจัดการพื ้นที่ในระยะยาว

รวมทั ้งมีตวั อย่างแนวทางการบริ หารจัดการกลุ่มผู้ใช้ นํ ้าที่มี

ประสิทธิภาพโดยการมีสว่ นร่วมของเกษตรกร


งานจัดการองค์ความรู้ – เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทั ้งภาครัฐ

เอกชน ชุมชน และนักวิชาการที่ม่งุ ไปสูก่ ารพัฒนาและบริ หารจัดการอย่างบูรณาการบนฐานขององค์ความรู้ และ
การมีสว่ นร่วม
3. ประเมิน Impact ของกิจกรรมของแต่ ละศูนย์ ท่มี ีต่อสังคม
จากกิจกรรมทั ้งการศึกษาวิจยั เชิงนโยบายและการจัดการองค์ความรู้ ที่โครงการฯ ได้ จดั ทําขึ ้น
และเผยแพร่ส่สู าธารณะในรู ปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ และWebsite (www.knit.or.th/wsb) นอกจากสังคม
โดยเฉพาะในพืน้ ที่ ช ายฝั่ งทะเลตะวันตกจะได้ รั บ ทราบถึงแนวคิดในการพัฒนาและบริ หารจัดการพืน้ ที่ และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ ว ยังเกิดเครื อข่ายในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ระหว่างกันทังภาครั
้
ฐ เอกชน ท้ องถิ่น และวิชาการในพื ้นที่อีกด้ วย
4. แผนการดําเนินงานปี 2552
4.1 งานศึกษาวิจัยเชิ งนโยบาย - มุ่งเน้ นการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคนในพื ้นที่
ชายฝั่ งทะเลตะวันตก ระยะ 15 ปี
4.2 งานจัดการองค์ความรู้

-

มุ่งเน้ นการสร้ างองค์ความรู้ เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
4.3 งานสร้ าง/พัฒนาเครื อข่ายความร่วมมือ - มุง่ เน้ นการประสานความร่วมมือในรู ปแบบของ
เครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษาอย่างบูรณาการ เพื่อตอบโจทย์ของพื ้นที่โดยผ่านกลไกการบริ หารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น
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ความร่ วมมือกับหน่ วยงานอื่น
นอกจากการดําเนินงานตามแผนงานของสถาบันแล้ ว ในปี พ.ศ.2551 สถาบันยังได้ ให้ ความ
ร่ วมมือทําการศึกษาวิจัยกับหน่วยงานอื่น ๆ อีก 2 หน่วยงาน คือกรมพัฒนาฝี มือแรงงานเพื่อทําการศึกษาวิจัย
ด้ านการบริ หารจัดการ และคณะกรรมการอํานวยการศูนย์ ภูฟ้าพัฒนาเพื่อจัดทําแผนแม่บทพัฒนาศูนย์ ภูฟ้า
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2552-2554) ดังรายละเอียด
โครงการจัดจ้ างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามตัวชีว้ ัดที่ กพร.
12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ความเป็ นมา
โครงการนี เ้ ป็ นการศึก ษาผลการดําเนิ นการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐ กรม
พัฒนาฝี มือแรงงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 และกําหนดแผนปฏิบตั ิงานการปรับปรุ งองค์กรให้ สําเร็ จ
ตามตัวชี ้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ตลอดจนการนําเสนอแนวคิดการปรับปรุ งทิศทางและรู ปแบบการทํางานของ
องค์กร เพื่อรองรับกับการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจไทยและโลก ในอนาคต
2. วิธีดาํ เนินงาน
เป็ นการประเมินข้ อมูลจากรายงานการปฏิบตั ิราชการตามตัวชีว้ ดั ที่ กพร. 12 ระดับความสําเร็ จ
ของการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ ของกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน โดยเทียบกับเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) รวมทังประมวลผลจากนโยบายต่
้
างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง อาทิ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ป ฉบับที่2 (พ.ศ.2551-2565) เป็ นต้ น เพื่อนําเสนอข้ อเสนอแนะ
ต่อการพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ิงานของกรมฯ ในระยะต่อไป
3. ผลที่ได้ รับ
จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวม กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน มีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริ หารจัดการสอดคล้ องกับเกณฑ์ คุณภาพของ PMQA และเป็ นไปตามแนวทางการบริ หารกิ จการบ้ านเมืองที่ ดี
สามารถเชื่อมโยงกระบวนการทํางานตังแต่
้ ระดับนโยบายลงไปถึงระดับปฏิบตั ิการ มีการกําหนดเป้าหมายและตัวชี ้วัด
ในแต่ละขั ้นตอน โดยเน้ นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของบุคลากรไปพร้ อมๆ กัน อีกทัง้ ยังมีการ
นําผลการประเมิน (ตามตัวชีว้ ดั ต่างๆ) ที่ได้ รับ กลับมาปรับปรุ งการทํางานอย่างต่อเนื่อง และมีแผนลดขั ้นตอนและ
ระยะเวลาการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน จากที่กล่าวมาแล้ ว การพัฒนาที่สามารถเชื่อมโยงการทํางาน
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ทังระบบเข้
้
าด้ วยกันได้ เป็ นอย่างดี เป็ นเสมือนเป้าประสงค์ที่สําคัญของการนําระบบ PMQA มาใช้ กบั หน่วยงานภาครัฐ
เพือ่ ให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์ที่แท้ จริ งของระบบ PMQA
จุดเด่นที่สําคัญ คือ การให้ ความสําคัญกับการมีสว่ นร่วมของบุคลากรภายในและผู้รับบริ การหรื อผู้
มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีจริ ยธรรม คํานึงถึงความ
รับผิดชอบที่มีต่อสังคม ทําให้ กิจกรรมส่วนใหญ่ มีการดําเนินงานที่ดี และมีความสอดคล้ องกับเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริ หารจัดการ อย่างไรก็ตาม มีกิจกรรมบางส่วนที่อาจยังไม่สามารถดําเนินการได้ ในขณะนี ้ (แต่มีกําหนด
ในแผนดําเนินการในอนาคต) อาทิ การใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลสารสนเทศที่ได้ จากการดําเนินงานตามภารกิจของกรมฯ
ที่มีเป็ นจํานวนมาก และการเปรี ยบเทียบกับหน่วยงาน (ภายในหรื อภายนอกประเทศ) ที่มีการดําเนินงานคล้ ายคลึงกัน
และการบูรณาการงานเข้ ากับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความต่อเนื่องทางภารกิจ หรื อสายงานใกล้ เคียงกัน หรื ออยู่ใน Subsystem เดียวกัน
โครงการจัดทําแผนแม่ บทภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดําริฯ ระยะที่ 2
1. ความเป็ นมา
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ รับการประสานงานจากคณะกรรมการอํานวยการศูนย์ภฟู ้ า
พัฒนา เพื่อร่วมดําเนินการจัดทําแผนแม่บทพัฒนาศูนย์ภฟู ้ าฯ ระยะที่ 2 (2552-2554) สําหรับเป็ นกรอบแนวทาง
หลักให้ แก่หน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
้
ฐ เอกชน และราษฎรในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาพื ้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
2. วิธีดาํ เนินงาน
ประกอบด้ วย 3 แนวทางคือ แนวทางแรก ประชุมระดมความคิดเห็นกับกลุม่ ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาในพื ้นที่ ได้ แก่ คณะกรรมการอํานวยการศูนย์ภฟู ้ าพัฒนา หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาที่เข้ า
ไปดําเนินโครงการวิจยั และพัฒนา รวมถึงประชาชนและหน่วยงานปกครองส่วนท้ องถิ่น แนวทางที่สอง รวบรวม
ข้ อมูลปฐมภูมิ ได้ แก่ ข้ อมูลเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร และข้ อมูลทุติยภูมิ ได้ แก่ เอกสารของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง อาทิ ประวัติโครงการและกิจกรรม ตลอดจนผลการดําเนินงาน เป็ นต้ น และแนวทางสุดท้ าย
สัมภาษณ์เกษตรกรและเจ้ าหน้ าที่หน่วยงานต่างๆ ทังในพื
้ ้นที่และส่วนกลาง
ผลที่ได้ รับ
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จําแนกได้เป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนแรก แผนแม่บทตามกรอบที่เป็ นข้อตกลงเบื้องต้นของทุกหน่วยงาน1
ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานแผนแม่บทภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดําริ ฯ ระยะที่ 2 (จังหวัดน่าน)
ยุทธศาสตร์ ท่จี ัดทําแล้ ว (2551)

ยุทธศาสตร์ ท่ยี งั มิได้ จัดทํา (2552)

1.1 เพิ่มผลผลิตข้ าวต่อไร่
2.1 จัดทําบัญชีครัวเรื อน
2.2 พึง่ ตนเองด้ านอาหาร
2.3 พึง่ ตนเองด้ านการดูแลสุขภาพ
3.1 ส่งเสริมอาชีพภาคเกษตร

3.3 ส่งเสริ มอาชีพนอกภาคเกษตร

3.2 แปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
4.1 ส่งเสริ มการเรียนรู้ (SIRS, ไทยเลิศ, ป.โท,
บัณฑิตคืนถิ่น ฯ)

4.2 ศูนย์สาธิตการสร้ างตนเอง
4.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่ามลาบรี
4.4 พัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม

5.1 บริ หารจัดการนํ ้า

5.3 จัดทําธนาคารอาหารชุมชน (Food bank)

5.2 อนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและป่ า
ไม้
5.4 จัดการพลังงานที่ยงั่ ยืนในถิ่นทุรกันดาร
5.5 จัดระบบการใช้ ที่ดิน
6.1 พัฒนาระบบข้ อมูลสารสนเทศ
6.2 บริหารจัดการศูนย์ภฟู ้ า

1

ประกอบด้ วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้ แก่ เพิ่มผลผลิตข้ าว ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พัฒนาทรั พยากรมนุษย์ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม และการบริ หารจัดการที่ดี
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และส่วนที่สอง ข้ อมูลติดตามผลการดําเนินงาน รวมทังแนวคิ
้
ดการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื ้นที่
(ต่อมาได้ ปรับเป็ นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ) ซึ่งนําไปสู่การปรั บปรุ งภูมิทัศน์ ของพื ้นที่ศูนย์ ภูฟ้า ตลอดจนการ
พัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองแนวทางดังกล่าวและด้ านอื่นๆ ไปพร้ อมกัน อาทิ เส้ นทางศึกษาธรรมชาติ
เป็ นต้ น
3. ประเมิน Impact ของกิจกรรมของแต่ ละศูนย์ ท่มี ีต่อสังคม
แผนแม่บทภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดําริ ฯ ระยะที่ 2 (จังหวัดน่าน) นอกจากเป็ นแผนแม่บท
ให้ กับ หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ าไปดํ าเนิ นโครงการพัฒนาพืน้ ที่ และความเป็ นอยู่ของเกษตรกรจํ านวนกว่า 120
ครอบครัว ในพื ้นที่ภฟู ้ าพัฒนาจํานวน 2,000 ไร่แล้ ว ยังมีเป้าหมายที่นําไปใช้ เป็ นต้ นแบบการพัฒนาสําหรับพื ้นที่
ต่างๆ ของอํ าเภอบ่อเกลือและอํ าเภอเฉลิมพระเกี ย รติทัง้ หมด ภายใต้ โ ครงการตามพระราชดํ าริ ของสมเด็จ
พระเทพฯ ครอบคลุมการพัฒนาชีวิตและความเป็ นอยู่ของประชากรประมาณ 25,000 คน นอกจากนี ้ ยังส่งผลดี
ต่อการรักษาความมัน่ คงของประเทศในฐานะที่เป็ นเมืองชายแดนที่สําคัญด้ านตะวันออก รวมทัง้ ช่วยลดการ
ทําลายทรัพยากรป่ าไม้ ของประเทศ และอนุรักษ์ ป่าต้ นไม้ ที่สาํ คัญของประเทศอีกแห่งหนึง่
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สรุ ปผลการดําเนินงานในภาพรวม ปี 2551 โดยเปรียบเทียบกับผลงานปี 2550
แผนงานด้ านการศึกษา
กิจกรรมของแผนงานการศึกษามี 3 ด้ าน คือ ให้ การสนับสนุนการศึกษาวิจยั การรับเป็ นที่
ปรึกษา และเป็ นแกนหลักในการศึกษาวิจยั สองปี ที่ผ่านมาทํากิจกรรมไม่ครบทั ้งสามด้ าน และเป็ นกิจกรรมที่
แตกต่างกัน ปี พ.ศ. 2550 ให้ การสนับสนุนการวิจยั 3 เรื่ อง ส่วนปี พ.ศ. 2551 รับเป็ นที่ปรึกษา 1 โครงการ และ
เป็ นแกนหลักในการศึกษาวิจยั 1 โครงการ
โครงการจัดตัง้ สถาบันส่งเสริ มธรรมาภิ บาลมหาวิ ทยาลัย
เป็ นโครงการที่เริ่ มดําเนินการในปี 2551 จึงไม่มีผลงานเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่านมา
แผนงานด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการจัดตัง้ ศูนย์ศิลปะการละครเพือ่ การพัฒนา
การดําเนินงานด้ านการศึกษาวิจยั มีการศึกษาวิจยั ลดลงจากปี ที่ผ่านมา ส่วนการจัดการ
ความรู้ แต่ได้ ประสานความร่วมมือกับอาจารย์สาขาสือ่ สารการแสดง และสาขาวิชาศิลปะการละครจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดตั ้งเครื อข่ายนักวิชาการศิลปะการแสดงแห่งประเทศไทย โดยศูนย์ศิลปะการละครทํา
หน้ าที่เป็ นฝ่ ายเลขานุการ
แผนงานด้ านอาหารและสุขภาพ
โครงการจัดตัง้ ศูนย์ศึกษาระบบความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ
การดําเนินงานของโครงการจัดตังศู
้ นย์ศกึ ษาระบบความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ
เพิ่มขึ ้นในเชิงปริ มาณ จากปี พ.ศ. 2550 ในทุกกิจกรรมทังการศึ
้
กษาวิจยั การขยายหน่วยประสานงานเครื อข่าย
(Focal Point) และการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กร (Strategic Partner) งานที่เพิ่มขึ ้นมา คือ การจัดทํา
ข้ อเสนอเชิงนโยบายใน 2 ประเด็น ได้ แก่ แนวทางการพัฒนาศูนย์ แห่งความเป็ นเลิศทางความปลอดภัยด้ าน
อาหาร และรูปแบบการขนส่งและการเก็บรักษานมโรงเรี ยนที่มีความปลอดภัย
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แผนงานด้ านบริหารรัฐกิจ
โครงการจัดตัง้ ศูนย์ศึกษาเพือ่ การพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝั่ งทะเลตะวันตก
จํานวนโครงการศึกษาวิจยั ของศูนย์ศกึ ษาเพื่อการพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตก เท่ากับปี ที่
ผ่านมา ส่วนงานจัดการองค์ความรู้ มีการดําเนินการเพิ่มมากขึ ้นกว่าปี ที่ผา่ นมา และเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรนํ ้าซึง่ เป็ นประเด็นหนึง่ ที่กรรมการบริหารเคยขอให้ ทําการศึกษา
การดําเนินงานของศูนย์/สถาบัน เมื่อพิจารณาในเชิงปริ มาณ อาจจะมีผลการศึกษาวิจยั ไม่มาก
นัก แต่ก็ได้ สร้ างกิจกรรมตามภารกิจหลักได้ อย่างครอบคลุม ดังจะเห็นได้ วา่ มีการสร้ างเครื อข่ายวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษา และความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในทุกศูนย์/สถาบัน รวมถึงการศึกษาวิจยั ของ
แผนงาน/โครงการ ก็เป็ นการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง สําหรับในภาพรวมของสถาบันคลังสมองฯ
้
นธรรมาภิบาล”
ได้ มีการจัดตัง้ “ศูนย์ศกึ ษา”เพิ่มขึ ้น คือ “โครงการจัดตังสถาบั
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สรุ ปผลกระทบของการดําเนินงานของสถาบันต่ อสังคม
การดําเนินงานของสถาบันคลังสมองของชาติ ในปี 2551 นี ้ ได้ สง่ ผลกระทบในเชิงบวกแก่
สังคมไทยทังในเชิ
้ งนโยบาย และวิถีชีวิตของคนไทย โดยในเชิงนโยบายนัน้ สถาบันคลังสมองฯ ได้ จดั ทํากรอบ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตก ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ขึ ้น เพื่อเป็ นแนวทางแก่
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องได้ ศกึ ษาประกอบการจัดสรรงบประมาณ เพือ่ การพัฒนาพื ้นที่ดงั กล่าว ซึง่ จะส่งผลให้
กิจกรรมและงบประมาณที่จดั สรรไปนั ้น เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น นอกจากกรอบยุทธศาสตร์
แล้ ว สถาบันคลังสมองฯ ยังได้ จดั ทําข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายหลายประเด็นต่อรัฐบาล เช่น แนวทางการพัฒนา/
ผลักดันศูนย์แห่งความเป็ นเลิศ ทางความปลอดภัยด้ านอาหาร รู ปแบบการขนส่งและการเก็บรักษานมโรงเรียนที่
มีความปลอดภัยด้ านอาหาร และการวิเคราะห์และประมวลข้ อเสนอเชิงนโยบายด้ านการพัฒนาวิทยาศาสตร์
ศึกษาต่อรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ประกอบการพิจารณาเรื่องการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
ระดับพื ้นฐานของประเทศ เป็ นต้ น
ส่วนในด้ านวิถีชีวิตของคนไทยนัน้ การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันคลังสมองของชาติ
เป็ นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้ องการของภาครัฐในการแก้ ปัญหาและการพัฒนาประเทศ เช่นการแก้ ปัญหา
เยาวชนโดยการนําศิลปะการละครมาเป็ นเครื่ องมือ การนําเสนอระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารใน
การจําหน่ายอาหารพร้ อมบริ โภค การจัดทําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของ
เนื ้อสุกร แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของการศึกษาระดับพื ้นฐาน
และการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามตัวชึ ้วัดของ กพร. เป็ นต้ น นอกจากนี ้ สถาบันคลังสมองของชาติ ยัง
ได้ ริเริ่ มแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศ เช่น ดําเนินการส่งเสริ มธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ
ซึง่ ได้ ก่อให้ เกิดการแลกเปลีย่ นความรู้และประสบการณ์ระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัย รวมทังเกิ
้ ดการตื่นตัวใน
เรื่ องประสิทธิภาพในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็ นอย่างยิ่ง
เพราะไม่เคยมีเวทีดงั กล่าวสําหรับนายกสภามหาวิทยาลัยไทย นอกจากนัน้ กิจกรรมการพัฒนาและสร้ าง
เครื อข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญรายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับแผนงานของสถาบันคลังสมองฯ นันเป็
้ น
กิจกรรมสร้ างความมีสว่ นร่วมเพื่อการพัฒนาประเทศในทุกภาคส่วน เป็ นการใช้ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้ านต่างๆ ที่กระจายอยูใ่ นทุกภาคส่วนอย่างคุ้มค่า และส่งผลดีตอ่ การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์
ที่ตงไว้
ั้
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