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รายงานประจาํปี 2551 

 

วิสัยทศัน์ 

สถาบนัคลงัสมองของชาติ จะเป็นศนูย์รวมของเครือข่ายผู้ เช่ียวชาญ และองค์ความรู้เชิงบรูณาการท่ีทนัสมยัของ

ประเทศไทย ก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรมตอ่การพฒันาประเทศ 

 

เป้าหมาย 

นําองค์ความรู้มาเป็นพลงัในการพฒันาประเทศให้มีประสิทธิภาพ และยัง่ยืน 

 

ภารกิจ 

 จดัให้มีการศกึษาวิจยัเชิงนโยบายในประเดน็ท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ทัง้ใน

ระยะสัน้และระยะยาวเพ่ือเสนอแนะตอ่ภาครัฐ องค์กรท่ีเก่ียวข้อง และสงัคมโดยรวม 

 เป็นแกนกลางในการดําเนินงานและประสานเครือข่ายทางวชิาการ และสร้างความร่วมมือของ

สถาบนัอดุมศกึษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

 อํานวยความสะดวก และการบริหารจดัการเครือขา่ยความรู้รายสาขา  

 จดัทําฐานข้อมลูผู้ เช่ียวชาญ และฐานข้อมลูความรู้รายสาขา  

 เป็นสะพานเช่ือมด้านนโยบายไปยงัภาครัฐและสงัคมโดยรวม 
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ความเป็นมา 

  สถาบนัคลงัสมองของชาติ เป็นองค์กรท่ีไมห่วงัผลกําไร จดัตัง้ขึน้โดย คณะรัฐมนตรีรับทราบ

เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2546 ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณในรูปของเงินอดุหนนุทัว่ไปจากมลูนิธิสง่เสริม

ทบวงมหาวิทยาลยั สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา โดยมีคณะกรรมการบริหารกํากบัดแูลทิศทางและ

นโยบาย 

  ในระยะแรก สถาบนัทําหน้าท่ีเป็นกลไกในการประสานผู้ เช่ียวชาญจากหลากหลายสาขา และ

หลากหลาย องค์กร ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศให้มาร่วมกนัศกึษาวิจยัเชิงนโยบายในประเดน็ท่ีมีผลกระทบ

ตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว แผนงานและโครงการท่ีสถาบนัริเร่ิมดําเนินการ มี  

5 แผนงาน ได้แก่ แผนงานด้านพลงังาน แผนงานด้านอาหารและสขุภาพ แผนงานด้านเศรษฐกิจ แผนงานด้าน

การศกึษา และแผนงานด้านเยาวชน โดยสนบัสนนุให้คณาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา และผู้ เช่ียวชาญจาก

องค์กรตา่ง ๆ เข้ามาทําการศกึษาวจิยัตามแผนงานดงักลา่ว  

สีปี่แรกของการดําเนินงาน อาจกลา่วได้วา่ สถาบนัประสบความสําเร็จในระดบัหนึง่กลา่วคือ 

แผนงานอาหารและสขุภาพ มีโครงการศกึษาสถานการณ์และระบบการจดัการความปลอดภยัด้านอาหาร  ซึง่

เป็นโครงการท่ีสร้างผลงานออกมาอย่างตอ่เน่ืองท่ีจะนําไปสูก่ารเสนอนโยบายแก่รัฐบาลได้ แผนงานเศรษฐกิจมี

โครงการพนัธมิตรอดุมศกึษาเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัตก ซึง่มีเครือข่ายเข้าร่วมงานอยา่งกว้างขวาง

ท่ีอาจนําไปสูค่วามร่วมมือเพ่ือการศกึษาวิจยัในมิติตา่ง ๆ ของพืน้ท่ีได้เป็นอยา่งดี และแผนงานเยาวชนมี

โครงการวิจยันโยบายการสง่เสริมศิลปะการละครเพื่อการพฒันา ซึง่มีบทบาทตอ่การพฒันาคนทัง้ในด้านการ

พฒันาคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ และในการพฒันาจิตใจของกลุม่ผู้ ด้อยโอกาส สถาบนัจงึได้ยกระดบัโครงการทัง้

สามเป็น “ศนูย์ศกึษา” โดยลําดบั ดงันี ้ โครงการจดัตัง้ศนูย์ศกึษาระบบความปลอดภยัอาหารและโภชนาการ 

โครงการจดัตัง้ศนูย์ศกึษาเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัตก และโครงการจดัตัง้ศนูย์ศิลปะการละครเพ่ือ

การพฒันา เพื่อให้ศนูย์/สถาบนัได้ทําการศกึษาวิจยัเชิงลกึในประเด็นของแตล่ะศนูย์/สถาบนั ซึง่จะนําไปสูก่าร

จดัทําข้อเสนอเชิงนโยบาย และเป็นข้อมลูให้กบัสงัคม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้ประโยชน์ในการพฒันา

ประเทศตอ่ไป 

สาํหรับแผนงานการศกึษา ดําเนินการสนบัสนนุการศกึษาวิจยั รวมทัง้รับเป็นท่ีปรึกษา และมี

โครงการท่ีสถาบนัเป็นแกนหลกัในการดําเนินงานเช่นเดียวกบัแผนงานและโครงการอ่ืน ๆ โดยทําการศกึษาทัง้ใน
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ภาพรวมของระบบการศกึษา และมิติตา่ง ๆ ของการศกึษาแตล่ะระดบั อาทิ การเงินอดุมศกึษา รูปแบบการเรียน

การสอน ความร่วมมือกบัตา่งประเทศ ฯลฯ  

ปลายปี พ.ศ. 2550 ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารสถาบนัคลงัสมองของชาติขึน้เพ่ือทํา

หน้าท่ีตอ่จากคณะกรรมการบริหารชดุแรกซึง่มาจากคณะกรรมการมลูนิธิสง่เสริมทบวงมหาวิทยาลยัท่ีได้รับ

มอบหมายให้ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลสถาบนัในระยะเร่ิมแรกเพ่ือให้สถาบนัเร่ิมดําเนินการได้โดยเร็ว ภายใต้การ

บริหารของคณะกรรมการบริหารชดุปัจจบุนั สถาบนัได้เสนอโครงการท่ีตอบสนองนโยบายของคณะ

กรรมการบริหารท่ีต้องการให้สถาบนัมุง่ดําเนินงานไปท่ีการพฒันาอดุมศกึษา และได้รับความเห็นชอบให้

ดําเนินการในตอนต้นปี พ.ศ. 2551 คือ โครงการจดัตัง้สถาบนัสง่เสริมธรรมาภิบาลมหาวิทยาลยั ซึง่เป็นโครงการ

ภายใต้แผนงานด้านการศกึษา 

แม้วา่สถาบนัจะประสบความก้าวหน้าในหลายแผนงาน แตบ่างแผนงาน เช่น แผนงาน

พลงังานนัน้ไมส่ามารถหาผู้สนใจมาทําการศกึษาได้ ประกอบกบัโครงการศนูย์ศกึษาบางโครงการมีขอบเขตการ

ดําเนินงานกว้างขวางขึน้ แผนงานในปี 2551 จงึลดลงเหลือเพียง 4 แผนงาน รวมทัง้ได้มีการปรับเปลีย่นช่ือ

แผนงานเพ่ือให้สอดคล้องกบัภารกิจของโครงการศนูย์ศกึษา ดงันี ้แผนงานการศกึษา แผนงานบริหารทรัพยากร

มนษุย์ แผนงานอาหารและสขุภาพ และแผนงานบริหารรัฐกิจ 

 

วัตถุประสงค์ 

 เพือ่ตอบสนองตอ่ความต้องการของภาครัฐในการแก้ปัญหาและพฒันาประเทศ โดยการระดม

ผู้ เช่ียวชาญในประเดน็และสาขาท่ีต้องการอยา่งทนัการณ์ ทัง้ในด้านเศรษฐกิจและสงัคม ศกึษาค้นคว้า 

ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะทางวิชาการในการตอบโจทย์ของประเทศไปจนถงึการลงมือปฏิบติั

ตามแตก่รณี 

 เพือ่ริเร่ิมแนวคิดใหมท่างวิชาการอนัจะเป็นองค์ประกอบสําคญัในการพฒันาเชิงรุกของประเทศโดย

การศกึษา ค้นคว้าวิจยั และทดสอบเพ่ือนําความคิดริเร่ิมใหมเ่สนอตอ่ภาครัฐ 

 เพือ่สร้างความเข้มแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้แก่ภาคเอกชน ร่วมสร้างผู้ นํารุ่นใหม ่

และเสริมสร้างความเข้มแข็งท่ียัง่ยืนให้กบัประชาสงัคมโดยรวม 
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กําหนดให

และภารกิ

 

ไมเ่กิน 15

และอดุม

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจาํปี 2551

  

ตามระเบียบมู

ห้มีคณะกรรม

กิจของสถาบนั

 องค์ป

5 คน ซึง่มลูนิธิ

ศกึษา กรรมก

แผน
กา

-สถาบนัคลังส

มลูนิธิสง่เสริมท

การบริหารสถ

น 

์ประกอบของค

ธิฯ แตง่ตัง้จาก

การมีวาระการ

นงานด้าน
ารศกึษา

สมองของชาติ

โครงส

ทบวงมหาวิทย

ถาบนัคลงัสมอ

คณะกรรมการ

กผู้ ท่ีมีความรู้แ

ดํารงตําแหน่ง

แผนง
พฒัน

ต ิ  

ร้างการบริหา

ยาลยัวา่ด้วยก

องของชาติ แล

รบริหาร ประก

และความเช่ียว

งคราวละ 4 ปี

มลูนิ
ทบวงม

สถาบั
ข

คณ

ผู้ อํผู้ อํ

งานด้านการ
นาทรัพยากร
มนษุย์

ารงาน 

การจดัตัง้สถาบ

ะผู้ อํานวยการ

อบด้วยกรรมก

วชาญจากภาค

นิธิสง่เสริม
มหาวิทยาลยั

บนัคลงัสมอง
ของชาติ

ะกรรมการ
บริหาร

านวยการอํานวยการ

แผนง
แล

บนัคลงัสมองข

รร่วมกนัดําเนิน

การจํานวนไมน่

ครัฐ ภาคเอกช

านด้านอาหาร
ละสขุภาพ

ของชาติ พ.ศ.2

นการตามเป้า

น้อยกวา่ 10 ค

ชน ภาคประชา

แผน

หน้า 4

2546 

หมาย 

คน แต่

าสงัคม

นงานบริหารรัฐ
กิจ

4 
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คณุอมเรศ ศลิาออ่น 
กรรมการ 

ดร.กฤษณพงศ์ กีรตกิร
กรรมการ 

ศ.นพ.วิจารณ์ พาณิช
กรรมการ 

ดร.สเุมธ แย้มนุน่
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

     

คณุสวุรรณี คํามัน่ 
กรรมการ 

ศ.ดร.ยอดหทยั เทพธรานนท์  
กรรมการ 

ดร.นิพนธ์ สรุพงษ์รักเจริญ
กรรมการ 

ดร.พิเชฐ ดรุงคเวโรจน์
กรรมการและเลขานกุาร

ศ. ดร.พจน์ สะเพียรชยั 

ประธานกรรมการบริหารสถาบนั 

คณะกรรมการบริหารสถาบนัคลังสมองของชาต ิ
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โครงการจ

รวมทัง้ปฏิ

สอดคล้อ

แกนกลาง

หนว่ยงาน

จดัการอง

ดงัตอ่ไปนี

 

 

 

ประจาํปี 2551

 สถา

จดัตัง้ศนูย์/สถ

ฏิบติัการเชิงรุก

องกบัแผนพฒัน

งในการดําเนิน

นท่ีเก่ียวข้องทุ

งค์ความรู้และ

นี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สถาบนัคลังส

าบนัคลงัสมอง

ถาบนั 4 โครงก

กในประเดน็ท่ี

นาอดุมศกึษา

นงานและประ

กภาคสว่น   อํ

ผู้ เช่ียวชาญรา

 

 

สมองของชาติ

การดาํ

งของชาติ ได้ดํ

การดงัได้กลา่ว

มีผลกระทบต่

ระยะยาว 15 ี

ะสานเครือข่าย

อํานวยความส

ายสาขาวิชาท่ีเ

ต ิ  

เนินงานในปี

ดาเนินการตาม

วมาแล้ว  โดยแ

อการพฒันาเศ

ปี ฉบบัท่ี 2 (พ

ยทางวิชาการแ

ะดวกและบริห

เก่ียวข้อง  ราย

ปี 2551 

มภารกิจอยา่งต

แตล่ะศนูย์/สถ

ศรษฐกิจและส

พ.ศ. 2551-25

และสร้างความ

หารจดัการเครื

ยละเอียดการด

ตอ่เน่ืองตลอด

ถาบนัได้ดําเนิน

สงัคม  ตลอดจ

65)  นอกจาก

มร่วมมือของส

รือข่ายความรู้ร

ดําเนินงานของ

ดปี 2551  ตาม

นการวิจยัเชิงน

จนประเดน็ท่ี

กนี ้ได้ทําหน้าที

ถาบนัอดุมศกึ

รายสาขา  แล

งแตล่ะศนูย์/ส

หน้า 6

ม

นโยบาย

ท่ีเป็น

กษาและ

ะบริหาร

ถาบนั มี
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แผนงานด้านการศึกษา 

โครงการจัดตัง้สถาบนัส่งเสริมธรรมาภบิาลมหาวิทยาลัย 

1. ความเป็นมา 

 กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซึง่เป็นแผนแมบ่ทกํากบัการ

พฒันาอดุมศกึษาของไทย ท่ีผ่านมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2551 แล้วนัน้ สํานกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา หวงัให้เป็นแผนรุกสูอ่นาคตในการชีนํ้าทิศทาง และเป้าหมายการพฒันาอดุมศกึษา

ในระยะยาว คือ “การยกระดบัคณุภาพอดุมศกึษาไทย เพ่ือผลติและพฒันาบคุลากรท่ีมีคณุภาพสามารถปรับตวั

สาํหรับงานท่ีเกิดขึน้ตลอดชีวิต พฒันาศกัยภาพอดุมศกึษาในการสร้างความรู้และนวตักรรม เพ่ือเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศในโลกาภิวตัน์ สนบัสนนุการพฒันาท่ียัง่ยืนของท้องถ่ินไทย โดยใช้กลไก

ของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากบัมาตรฐาน และเครือขา่ยอดุมศกึษาบนพืน้ฐานของเสรีภาพทางวชิาการ ความ

หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” 

 ธรรมาภิบาล จะเป็นเคร่ืองมือในการกําหนดทิศทางและการพฒันามหาวิทยาลยัได้เร็วขึน้ โดยท่ี

มหาวิทยาลยัจะต้องปรับปรุงตัง้แตร่ะดบัองค์กรกําหนดและกํากบันโยบายคือ สภามหาวทิยาลยั และผู้บริหารทกุ

ระดบั 

 เพ่ือให้กลไกธรรมาภิบาลบรรลเุป้าหมายดงักลา่ว จึงกําหนดให้มีการจดัตัง้ สถาบนัสง่เสริมธรร

มาภิบาลในมหาวิทยาลยั (University Governance Institute : UGI) ขึน้เป็นองค์กรไมห่วงัผลกําไร ได้รับการ

สนบัสนนุงบประมาณจาก มลูนิธิสง่เสริมทบวงมหาวิทยาลยั โดยมีคณะกรรมการบริหารสถาบนักํากบัดแูลทิศทาง

และนโยบาย ซึง่มีภารกิจหลกัเป็นองค์กรท่ีจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัระบบอดุมศกึษา ทําหน้าท่ีเป็นกลไก

พฒันาผู้ กํากบันโยบายและผู้บริหารของมหาวิทยาลยั สร้างเครือขา่ย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิด การจดัการ

ฝึกอบรมให้ความรู้ จดัการเย่ียมชมให้กบัผู้บริหารระดบัสงูของมหาวิทยาลยั และทําหน้าท่ีวิจยั หรือสนบัสนนุการ

วิจยั และนวตักรรมการบริหารนโยบายและการจดัการ เพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึน้ และเพ่ือเป็นปัจจยั

ในการขบัเคลือ่นมหาวิทยาลยัให้มีประสทิธิภาพและสอดคล้องกบัการพฒันาประเทศในท่ีสดุ 

2. กจิกรรมท่ีดาํเนินการ 

โครงการนีเ้ป็นโครงการใหม ่ดงันัน้ กิจกรรมท่ีดําเนินการในระยะก่อตัง้จงึเป็นกิจกรรมท่ีมุง่เน้น

การพฒันาและสร้างเครือข่าย ตลอดจนประชาสมัพนัธ์โครงการออกสูก่ลุม่เป้าหมาย กิจกรรมดงักลา่ว
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2.2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นการศกึษาหาความรู้จากประสบการณ์และเอกสารตา่งๆ ของ

หนว่ยงานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัธรรมาภิบาลมหาวิทยาลยั โดยในตา่งประเทศเป็นการศกึษา

กิจกรรม หลกัสตูร และส่ิงพิมพ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น Committee of University Chairs (CUC) ของ

ประเทศสหราชอาณาจกัร และ Association of Governing Boards of Universities and Collages (AGB) ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น สว่นในประเทศไทย ได้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้และประสบการณ์ ตลอดจนศกึษาดู

งานหนว่ยงานหลายแห่ง อาทิเช่น สํานกังานสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี สํานกังาน กพร. สถาบนัทรัพย์สนิ

ทางปัญญาแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีประชมุอธิการบดี และสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น เพ่ือ

นําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาใช้ในการจดัทําหลกัสตูรธรรมาภิบาลมหาวิทยาลยัตอ่ไป  

นอกจากนี  ้ยังมีการศึกษาดูงานและร่วมประชุม เ ร่ืองการบริหารจัดการสํานักงานสภา
มหาวิทยาลยั และนวตักรรมการบริหารมหาวิทยาลยัท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี และหารือในเร่ืองการจัด
สมัมนาและการเย่ียมชมการดําเนินงานร่วมกนั เพ่ือนายกสภาฯ ทัว่ประเทศ วนัท่ี 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  

2.3 โครงการวิจัยด้านธรรมาภบิาลมหาวิทยาลัย 

โครงการศกึษาสถานภาพธรรมาภิบาลมหาวิทยาลยัไทย โครงการนีเ้ป็นการให้ทนุอดุหนนุการ

วิจยัแก่มหาวิทยาลยั 4 แห่ง ในการศกึษาสถานภาพธรรมาภิบาลมหาวิทยาลยัในประเทศไทย คือ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลย

อลงกรณ์ฯ และมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เพ่ือศกึษาสถานภาพธรรมาภิบาลในสภามหาวิทยาลยัและใน

มหาวิทยาลยัทัง้ท่ีเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ มหาวทิยาลยัของรัฐ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลยัราชภฏั และมหาวิทยาลยัเอกชน ตามลาํดบั รวมทัง้ศกึษาวิธีปฏิบติัท่ีดีในการกํากบัดแูลของ

มหาวิทยาลยัแตล่ะประเภท ตลอดจนสร้างเครือขา่ยเร่ือง ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลยัดงักลา่ว นอกจากนัน้ ยงัได้

ให้ทนุการวิจยัแก่นกัวิชาการ 4 ทา่นในการสํารวจธรรมาภิบาลมหาวิทยาลยั 4 ประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราช

อาณาจกัร ออสเตรเลยี และสิงคโปร์ เพ่ือให้ทราบประเดน็ตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัธรรมาภิบาลมหาวทิยาลยั รวมทัง้วธีิ

ปฏิบติัท่ีดีของมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ เพ่ือจกัได้นําผลของการวจิยัมาใช้ในการเรียนการสอนตอ่ไป อนึง่

โครงการดงักล่าวกําลงัอยูใ่นระหวา่งการดําเนินการ โดยคาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2552 
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2.4 จัดพมิพ์และเผยแพร่เอกสารเก่ียวกับธรรมาภบิาลมหาวิทยาลัย 

  ในการจดัพิมพ์และเผยแพร่เอกสารเป็นผลมาจากการศกึษาค้นคว้าเพ่ือนําข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการท่ีดีในมหาวิทยาลยัและกรณีศกึษาเพือ่เป็นต้นแบบแก่นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลยัใน
การนําไปใช้เพ่ือสง่เสริมการบริหารจดัการท่ีดีมหาวิทยาลยัในการกํากบัและดแูลด้านนโยบายเพ่ือให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ในการพฒันาบณัฑิตท่ีมีคณุภาพเพือ่ตอบสนองความต้องการของสงัคม เอกสารท่ีได้จดัพิมพ์เผยแพร่
ได้แก่ หนงัสอืเลม่เลก็เร่ืองสภามหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ และเร่ืองกลไกการกํากบัดแูล
สถาบนัอดุมศกึษา โดย ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช นอกจากนีย้งัมีการจดัทําเว็บไซด์เพ่ือประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่
ข้อมลูเก่ียวกบัธรรมาภิบาลมหาวิทยาลยั ภายใต้ URL : www.knit.or.th/ugi 

ผลท่ีได้รับจากการดําเนินงาน  

นายกสภามหาวิทยาลยัทัว่ประเทศได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้เก่ียวกบัเร่ือง

ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการสถาบนัอดุมศกึษาและมีการนําไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันามหาวิทยาลยั

ท่ีตนดแูลอยู่ มหาวิทยาลยัตา่งๆ มีความเช่ือมโยงในลกัษณะเครือขา่ย รวมถึงมีการร่วมสร้างกลไกในการ

ขบัเคลือ่นธรรมาภิบาลของอดุมศกึษาไทย เพ่ือยกระดบัคณุภาพอดุมศกึษาไทยในการผลิตและพฒันาบคุลากรท่ี

มีคณุภาพ เอกสารท่ีรวบรวมและจดัพิมพ์เผยแพร่เป็นประโยชน์แก่นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลยัใน

การใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ประเมิน Impact ของกจิกรรมของโครงการท่ีมีต่อสังคม 

จากการดําเนินโครงการฯ นายกสภามหาวิทยาลยัทัว่ประเทศได้แลกเปลีย่นเรียนรู้

ประสบการณ์และความรู้เก่ียวกบัเร่ืองธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการสถาบนัอดุมศกึษา เพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ในการพฒันาอดุมศกึษาตอ่ไปในอนาคต มหาวิทยาลยัตา่งๆ ทัง้ท่ีเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ ในกํากบัของรัฐ และ

มหาวิทยาลยัเอกชนมีความเช่ือมโยงในลกัษณะเครือข่ายของผู้บริหารระดบัสงูของสถาบนั รวมถึงมีการร่วมสร้าง

กลไกในการขบัเคลือ่นธรรมาภิบาลของอดุมศกึษาไทย เพ่ือยกระดบัคณุภาพอดุมศกึษาไทยในการผลติและ

พฒันาบคุลากรท่ีมีคณุภาพให้สามารถปรับตวัสําหรับงานท่ีเกิดขึน้ตลอดชีวิต เป็นการพฒันาศกัยภาพอดุมศกึษา

ในการสร้างความรู้และนวตักรรม เพือ่เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในโลกาภิวตัน์ สนบัสนนุ

การพฒันาท่ียัง่ยืนของท้องถ่ินไทย 
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4. แนวทางในการดาํเนินงานต่อไป 

1) ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารการประชมุของนายกสภามหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ  
2) พฒันาหลกัสตูรเก่ียวกบัธรรมาภิบาลมหาวิทยาลยั สําหรับนายกสภามหาวิทยาลยั โดยร่วมมือกบั

หนว่ยงานอ่ืน  
3) ดําเนินการเปิดหลกัสตูรธรรมาภิบาลมหาวิทยาลยั รุ่นแรก สาํหรับกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
4) จดัเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งนายกสภาในประเดน็ตา่งๆ ท่ีนา่สนใจ 
5) จดัทําโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
6) ดําเนินการศกึษาวิจยัด้านธรรมาภิบาลในสภามหาวทิยาลยัทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
7) จดัทํา จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวทิยาลยั ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3-4 
8) จัดประชุมเร่ือง ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 10 ปีความร่วมมือด้าน

อดุมศกึษาระหวา่งประเทศฝร่ังเศส-ไทย โดยความร่วมมือกบัสถานทตูฝร่ังเศส 
9) รวบรวมเอกสาร องค์ความรู้ และนวตักรรมด้านธรรมาภิบาล เพ่ือจดัทําฐานข้อมลูเก่ียวกบัธรรมาภิ

บาลและการบริหารจดัการอดุมศกึษาจากแหลง่สารสนเทศตา่งๆ 
10) ปรับปรุงเนือ้หาบนเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ กรณีศึกษา และนวัตกรรม ธรรมาภิบาลใน

มหาวทิยาลยั ภายใต้ URL : www.knit.or.th/ugi 
นอกเหนือจากการดําเนินงานของโครงการจดัตัง้สถาบนัสง่เสริมธรรมาภิบาลมหาวิทยาลยั 

สถาบนัได้ทําการศกึษาวจิยั 2 เร่ือง ได้แก่ การเสวนาเร่ือง การพฒันาคณุภาพการศกึษาด้านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ของการศกึษาระดบัพืน้ฐาน และข้อเสนอแนะการพฒันาการศกึษาของประเทศไทย  

1. การเสวนาเร่ือง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ของการศึกษาระดับพ้ืนฐาน”     

       สบืเน่ืองจากผลการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของนกัเรียนไทยทัง้ท่ีเป็นการ

ประเมินในระดบัประเทศ และระดบันานาชาติล้วนแตแ่สดงให้เห็นวา่ นกัเรียนสว่นใหญ่มีปัญหาในด้านการเรียน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   

สถาบนัฯ จึงได้จดัการเสวนาโดยเชิญหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ สํานกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ 

รวม 15 หนว่ยงาน รวมทัง้ได้เชิญคณุจาตรุนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีกระทรวงศกึษาธิการเข้าร่วมการเสวนา โดย

สถาบนัได้จดัการเสวนารวม 9 ครัง้ ระหวา่งเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2551 เพือ่ระดมความคิดเห็นและ

ประมวลความคิดเห็นจากท่ีประชมุเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายการพฒันาวิทยาศาสตร์ศกึษาของการศกึษา

ระดบัพืน้ฐาน  
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 ความคิดเห็นจากท่ีประชมุเก่ียวกบัการพฒันาวทิยาศาสตร์ศกึษา สรุปได้ 5 ประเด็นหลกั ท่ี

สาํคญัและพดูถงึกนัมากคือ เร่ืองครู เน้นการพฒันาครูประจําการให้มีความสามารถในการสอนได้อยา่งมี

คณุภาพ และมีความเห็นวา่ผู้ ท่ีจะเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ควรเป็นท่ีจบการศกึษาด้านนีม้าโดยตรง 

และมาศกึษาตอ่วิชาครูเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถด้านการสอน นอกจากนี ้ยงัได้มีการอภิปรายถงึแนวทางใน

การดงึดดูคนเก่งมาเป็นครู 

ในด้านหลกัสตูร ต้องการให้ปรับหลกัสตูรให้ทดัเทียมกบัตา่งประเทศ รวมทัง้เสนอให้

ทําการศกึษาวิจยั และใช้ผลการวิจยัเป็นแนวทางในการปรับหลกัสตูร มิใช่โดยการประชมุ หรือสอบถามความ

คิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ และผู้ เก่ียวข้อง อาทิ ครู และศกึษานิเทศก์เท่านัน้  

ด้านสือ่การสอน อปุกรณ์ และสือ่การสอน ต้องการให้มีการจดัทําสือ่การสอน และเสนอให้

ช่วยกนัเผยแพร่ตําราท่ีได้มีการจดัทําขึน้ให้เผยแพร่ออกไปในวงกว้าง และให้มีห้องทดลองปฏิบติัการประจํา

จงัหวดั  

 สาํหรับด้านการบริหารจดัการ ท่ีประชมุได้เสนอประเดน็การพฒันาผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหาร

สาํนกังานเขต และผู้บริหารในสว่นกลาง การนําระบบบริหารจดัการท่ีมีความคลอ่งตวัมาใช้ในโรงเรียน การสร้าง

การมีสว่นร่วมจากภาคสว่นตา่ง ๆ ในสงัคม สร้างความตระหนกัถงึความสําคญัของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ตอ่

สาธารณะ ตลอดจนเสนอให้จดัตัง้สถาบนัวิจยัระบบการศกึษาเพ่ือทําหน้าท่ีศกึษาวิจยัอยา่งจริงจงัในประเด็นตา่ง 

ๆ อาทิ การพฒันาหลกัสตูร วิธีการสอน และสื่อการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับแตล่ะวิชา แตล่ะระดบัชัน้ 

 เดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ท่ีประชุมได้เสนอแนวทางการพฒันาเดก็ท่ีมี

ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพือ่ให้เด็กกลุม่นีเ้ป็นหวัรถจกัรในการพฒันาประเทศ 

 ภายหลงัการเสวนา สถาบนัฯ ได้ประมวลความคิดเห็นจากการประชมุทัง้ 9 ครัง้ เป็นเอกสาร 3 

รายการ ได้แก่ รายงานการเสวนาการพฒันาคณุภาพการศกึษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของการศกึษา

ระดบัพืน้ฐาน, โรงเรียนวิทยาศาสตร์สําหรับผู้ มีความสามารถพิเศษและโรงเรียนฐานศิลปศาสตร์ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา และข้อเสนอแนะการพฒันาวิทยาศาสตร์ศกึษาเพ่ือการพฒันากําลงัคน 

 ผลจากการเสวนา ทําให้ได้รับข้อคิดเห็นซึง่ได้นํามาประมวลเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายการ

พฒันาวิทยาศาสตร์ศกึษา เม่ือได้นําเสนอตอ่รัฐมนตรีกระทรวงศกึษา และหากได้มีการดําเนินการจะมีผลให้การ

จดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ระดบัพืน้ฐานมีการเปลีย่นแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ 
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2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาการศกึษาของประเทศไทย 

เป็นโครงการวิจยัท่ีสถาบนัได้รับเป็นท่ีปรึกษาให้คณะทํางานการศกึษา ศาสนา ศิลปะและ

วฒันธรรม พลศกึษา และการกีฬา สํานกังานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ เพือ่นําผลการศกึษาวิจยั

ไปประยกุต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการศกึษาของประเทศ โดยทําการศกึษาสถานภาพ ประเด็นปัญหาของระบบ

การศกึษาไทย และจดัทําข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันาใน  3 ประเดน็หลกั ท่ีคาดวา่จะมีผลกระทบสงูตอ่

การเปลี่ยนแปลง  ประกอบด้วย ครูและผู้บริหาร  ความรู้และทกัษะ และการเช่ือมโยงระบบ 

ครูและผู้บริหาร เสนอนโยบายดงึดดูผู้ มีความสามารถเป็นครู  ตัง้เป้าหมายการผลิตครูท่ีมี

ความรู้เฉพาะด้านอย่าง จดัระบบการคดัเลือกผู้บริหารระดบัโรงเรียน จดัตัง้องค์การมหาชนเพือ่การพฒันาครู 

และพฒันากระบวนการเรียนการสอน และสง่เสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

การพัฒนาศักยภาพของเนือ้หาเชิงคุณภาพของความรู้และทกัษะ ให้มีการลงทนุและ

สนบัสนนุการจดัตัง้โรงเรียน และห้องเรียนสําหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน การจดัตัง้สถาบนั

ภาษาแห่งชาติเพ่ือทําการสอนตา่งประเทศ และภาษาไทยท่ีมีประสทิธิผล การลงทนุในคา่ยวิชาการ และเว็บไซต์

วิชาการท่ีเป็นภาษาไทย ปรับปรุงหลกัสตูรการศกึษาและปรับเปลี่ยนระบบการทดสอบให้เป็นแบบอตันยัเพ่ิมขึน้ 

จดัให้มี ตลอดจนกําหนดให้มีนโยบายสง่เสริมเยาวชนให้มีความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ (Humanization)  

มาตรการด้านความเช่ือมโยงและการขับเคล่ือนเชงิระบบ    

วางกรอบการพฒันาการศกึษาทัง้ 3 ระดบั คือ การศกึษาขัน้พืน้ฐาน การอาชีวศกึษา และการ

อดุมศกึษาให้เกิดความสมดลุ เร่ิมจากการแก้ปัญหาความอ่อนแอของนกัเรียนในระดบัพืน้ฐาน การเพ่ิมจํานวน

ผลตินกัศกึษาระดบัอาชีวศกึษาเพือ่ลดความขาดแคลนช่างเทคนิคอาชีวศกึษา และเร่งพฒันาระบบอดุมศกึษาให้

มีคณุภาพและมาตรฐานเทียบเคียงกบัอารยะประเทศ เช่ือมโยงการศกึษาและการอาชีพ โดยการจดัระบบแนะ

แนวอาชีพ สร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งสถานศกึษากบัภาคการผลิต สร้างกลไกให้องค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินสนบัสนนุการศกึษาและการสร้างบคุลากรท้องถ่ินอย่างมีคณุภาพ  

หากได้มีการนําข้อเสนอดงักลา่วไปปฏิบติั จะมีผลตอ่การพฒันาประสทิธิภาพของระบบ

การศกึษาไทย ให้สามารถพฒันาคนให้พร้อมเผชิญกบัความเปลีย่นแปลงในยคุโลกาภิวตัน์ 
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แผนงานด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการจัดตัง้ศูนย์ศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา 

1. ความเป็นมา 

ผลจากการวจิยัเร่ือง  “นโยบายการสง่เสริมศิลปะการละครเพ่ือการพฒันาเยาวชน” ภายใต้การ

สนบัสนนุของสถาบนัคลงัสมองของชาติ ท่ีได้สงัเคราะห์ข้อมลูจากการทบทวนเอกสาร หนงัสอื ตํารา และ

งานวิจยัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ท่ีเก่ียวกบัการนําศิลปะการละครไปใช้เพ่ือการพฒันาเยาวชน รวมถึงการ

สบืค้นข้อมลูด้านนโยบายศิลปะของตา่งประเทศ การรวบรวมข้อมลูภาคสนามจากการสมัภาษณ์กลุม่ / คณะ

ละคร บคุคล โรงเรียน และองค์กรพฒันาเอกชนท่ีเป็นผู้ใช้ศิลปะการละครในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือเพ่ือการพฒันา

เยาวชน อีกทัง้การจดัประชมุระดมสมอง และจดัการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ คณะผู้ วิจยัในโครงการดงักลา่วได้

เสนอนโยบายเพ่ือการพฒันาเยาวชนผ่านเคร่ืองมือด้านศิลปะการละคร โดยกําหนดยทุธศาสตร์ไว้  5 ยทุธศาสตร์ 

ดงันี ้

1. การจดัการความรู้เร่ืองกระบวนการศิลปะการละครเพือ่การพฒันาเยาวชน 
2. การสง่เสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเร่ืองศิลปะการละครเพื่อการพฒันาเยาวชน 
3. การสร้างโรงเรียนต้นแบบ 
4. การสนบัสนนุกลุม่และองค์กรท่ีนําศิลปะการละครไปใช้ในการพฒันาเยาวชน 
5. การสร้างบคุลากร 

จากการทบทวนรายงานการวิจยัเร่ือง “นโยบายการสง่เสริมศิลปะการละครเพ่ือการพฒันา
เยาวชน” การพฒันาและขยายผลจากการวิจยัให้เกิดเป็นรูปธรรมจําเป็นจะต้องมีหน่วยงานขนาดเลก็ท่ีเน้นการ
บริหารจดัการ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ เพ่ือพฒันาให้เกิดผลในทางปฏิบตัิท่ีเป็นจริงและยัง่ยืน การจดัตัง้ 
“ศนูย์ศิลปะการละครเพือ่การพฒันา” จงึเป็นหนทางท่ีจะสนบัสนนุให้นโยบายดงักลา่วเกิดขึน้ได้จริง 

2. กจิกรรมท่ีดาํเนินการ 

2.1 วิจัยและพฒันา 

 โครงการวิจยันโยบายการสง่เสริมการทํางานองค์รวมเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาแก่เดก็และ
เยาวชนท่ีมีเชือ้เอชไอวี ในประเทศไทย(เร่ิมโครงการ 1 กนัยายน 2551- 31 สงิหาคม 2552) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ
คือ ชดุประสบการณ์ ข้อมลูเชิงนโยบาย และข้อเสนอเชิงนโยบายการทํางานองค์รวมเพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหา
เดก็และเยาวชนท่ีมีเชือ้เอชไอวี โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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 การประชมุเร่ืองความร่วมมือโครงการวิจยั “บ้านศิลป์มอดินแดง : ศิลปะการละครกบัการดแูล
ผู้ ป่วยเดก็ในโรงพยาบาลกบัโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ระหวา่งวนัท่ี 10-
11 มกราคม 2551 ณ ภาควิชากมุารเวชเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพือ่หารือกบัผู้บริหารโรงพยาบาลศรี
นครินทร์,หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ,หนว่ยงานท่ีให้ความร่วมมือและบคุคลผู้สนใจในโครงการ และเพ่ือสํารวจความ
เป็นไปได้ในการดําเนินโครงการวิจยั 

 
2.2 สร้างเครือข่าย 

2.2.1 เครือขา่ยนกัวิชาการศิลปะการแสดงแห่งประเทศไทย” 

(Performing Arts Academic Network of Thailand: PAAN THAI) 

จากการประสานเครือข่ายความร่วมมือจากอาจารย์สาขาส่ือสารการแสดง และสาขาวิชา

ศิลปะการละคร จากมหาวิทยาลยัตา่งๆ จํานวน 23 คน จากมหาวิทยาลยัของรัฐ 5 แหง่ และมหาวิทยาลยัเอกชน 

6 แหง่ รวมเป็น 11 แหง่ โดยจากการประชมุ “สงัสรรค์เสวนาเครือข่ายนกัวิชาการสือ่สารการแสดง/การละคร ครัง้

ท่ี 2“ ซึง่ได้จดัขึน้ในวนัท่ี 21-22 กรกฎาคม 2551 ณ พนาศรมรีสอร์ท จงัหวดันนทบรีุ ท่ีประชมุหารือและมีมติ

ก่อตัง้เครือข่ายนักวิชาการศิลปะการแสดงแห่งประเทศไทย” (Performing Arts Academic Network of 

Thailand: PAAN THAI) โดยมีโครงการศนูย์ศิลปะการละครเพ่ือการพฒันา ทําหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานกุาร ด้วย

การสนบัสนนุจากสถาบนัคลงัสมองของชาติ ซึง่มีพนัธกิจเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ การเป็นคลงัความรู้

และความคิดด้านศิลปะการแสดงให้กบัสงัคม ซึง่ดําเนินกิจกรรมท่ีผ่านมาดงันี ้

การประชมุเครือขา่ยเครือขา่ยนกัวิชาการฯ จํานวน 5 ครัง้ 

 “โครงการประชมุสงัสรรค์เสวนาเครือข่ายนกัวิชาการส่ือสารการแสดง/การละคร จํานวน 5 ครัง้ 

 เสวนาทางวิชาการในงาน “เทศกาลละครกรุงเทพ(Bangkok Theatre Festival 2008)”   ขึน้
ระหวา่งวนัท่ี 23 พฤศจิกายน – วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2551 ทัง้หมด 6 หวัข้อ 6 เวที 

 การบรรยายทางวิชาการร่วมกับหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการแสดง 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในหวัข้อเร่ือง “แนวทางการศกึษาศิลปะการการแสดงกบัการมีสว่นร่วมทางวฒันธรรม”   
โดย ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในวนัเสาร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 11 
สถาบนัคลงัสมองของชาติ อาคารมหานครยิบซัม่ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพ่ือสร้างพืน้ท่ีในการ
พัฒนาการรับ การเสพ การบริโภคศิลปะการแสดงของสังคมไทย ตามพันธกิจเครือข่ายฯในการสร้างความ
เข้มแข็งด้านวิชาการ การเป็นคลงัความรู้และความคิดด้านศิลปะการแสดงให้กบัสงัคม 
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2.2.2  บริหารและสนบัสนนุด้านวิชาการแผนยทุธศาสตร์ "ละครสําหรับเยาวชน" ระยะท่ี 1 

ทัง้นีศ้นูย์ศิลปะการละครเพ่ือการพฒันายงัได้ประสานความร่วมมือในการสนบัสนนุด้าน

วิชาการเพ่ือดําเนินงานยทุธศาสตร์ "ละครสําหรับเยาวชน" ร่วมกบัแผนงานทนุอปุถมัภ์เชิงรุกเพ่ือสื่อ

ศิลปวฒันธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ(สสส.) ด้วยเคร่ืองมือ

ศิลปะการละครเพ่ือการพฒันาเยาวชน ภายใต้วิสยัทศัน์ “เยาวชนสร้างสรรค์สงัคมสขุภาวะผา่นกระบวนการ

ศิลปะการละคร” เป็นปีท่ี 2 อย่างตอ่เน่ือง ด้วยกิจกรรมตา่งๆดงันี ้

 เสวนาก่อการดีภายใต้ยุทธศาสตร์ “ละครสําหรับเยาวชน” ครัง้ท่ี 1ความตระหนักท่ีไม่น่า
ตระหนก ของละครเพ่ือการพฒันาเยาวชน วนัองัคารท่ี 25 มีนาคม 2551 ณ  สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสขุภาพ(สสส.) ชัน้ 35 อาคาร SM TOWER เวลา 13.00 – 17.00 น. 

 เสวนาวิชาการ ยุทธศาสตร์ละครสําหรับเยาวชน " ว่าด้วยความสมัพนัธ์ของศิลปะการละคร 
การสื่อสาร สมอง และการพฒันาเยาวชน" วนัจนัทร์ท่ี 9 มิถนุายน 2551 ณ สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้าง
เสริมสขุภาพ(สสส.)  ชัน้ 35 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์  ถ.พหลโยธิน เวลา 13.00 – 17.00 น. 

2.2.3 เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 16th ASSITEJ  

World Congress and Performing Arts Festival ซึง่เป็นการประชมุระหวา่งนกั

ละครและนักวิชาการด้านละครสําหรับเด็กและเยาวชน ณ เมือง  Adelade 

ประเทศ ออสเตรเลยี 

2.3 รวบรวม จัดเกบ็ และเผยแพร่ข้อมูล 

 บทความรายงานการเข้าร่วมประชุม IDEA World Congress 2007 6th World Congress of 
International Drama/Theatre and Education Association ๑๖ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐   Hong Kong 
อพัเดทบนเวปไซด์ http://www.knit.or.th/tddrc2/ 

 จลุสาร BackStage เลม่ 1 และ 2 (ราย 3 เดือน) ซึง่
เป็นจลุสารเผยแพร่ประสบการณ์/ความรู้ด้านละครเพ่ือการพฒันาเยาวชน 
ไปสูผู่้ ท่ีสนใจทัง้อาจารย์ นกัศกึษา นกัเรียน ในมหาวิทยาลยั โรงเรียน 
และในองค์กรพฒันาเอกชนตา่งๆ โดยความร่วมมือกบัสาํนกังานกองทนุ
สนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)  
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3. ประเมิน Impact ของกจิกรรมของโครงการท่ีมีต่อสังคม 

 กิจกรรมของโครงการมีสว่นช่วยในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์โดยเฉพาะในกลุม่เยาวชนให้มี

ความมัน่คงทางจิตใจ มีความคิดสร้างสรรค์ เทา่ทนัตนเอง เคารพผู้อื่น มีสํานกึสาธารณะ และใฝ่ดีมีความสขุ 

4. แนวทางการดาํเนินงานต่อไป 

1. ขยายผลงานวิจยัท่ีมีอยูแ่ล้วไปสูร่ะดบันโยบาย 

2. มุง่เน้นการดําเนินงานวิจยัเชิงระบบ 

3. ทบทวนและปรับทิศทางการดําเนินงานของศนูย์ให้เกิดการบรูณาการในเชิงโครงสร้าง 

  ปัญหาและอุปสรรค 

โครงการจัดตัง้ศูนย์ศิลปะการละครเพ่ือการพัฒนา : การนําศิลปะการละครไปใช้ในมิติ 

“เคร่ืองมือเพ่ือการเรียนรู้ การศึกษา และการพฒันา” บนฐานสงัคมไทยมีงานวิชาการ งานวิจยัรองรับอยู่ไม่มาก

นกั ขณะท่ีความรู้ฝังในตวัผู้ ใช้เคร่ืองมือดงักล่าวมีอยู่อย่างเช่ียวชาญ และในบริบทสงัคมไทยมีอยู่จํานวนหนึง่แต่

ยังขาดการถอดความรู้จากประสบการณ์ของบุคคลเหล่านีเ้พ่ือต่อยอดขยายผล อีกทัง้การสนับสนุนในระดับ

นโยบายยงัต้องใช้เวลา การนําศิลปะการละครไปใช้ในมิติ “เคร่ืองมือเพ่ือการเรียนรู้ การศกึษา และการพฒันา” 

บนฐานสงัคมไทยมีอยู่มากมาย แต่มีงานวิชาการหรืองานวิจัยท่ีถอดประสบการณ์และความรู้ฝังในตัวบุคคล

ผู้ ใช้เคร่ืองมือดงักล่าวมีอยู่ไม่มากนกั ขณะท่ีการออกแบบเพ่ือขบัเคลื่อนต่อยอด ขยายผลในระดบันโยบายของ

ภาครัฐหรือท้องถ่ินยงัต้องอาศยัเวลาในการทําความเข้าใจถงึมิติด้านนีข้องศิลปะการละคร 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจาํปี 2551-สถาบนัคลังสมองของชาต ิ  หน้า 18 
 

แผนงานด้านอาหารและสุขภาพ 

โครงการจัดตัง้ศูนย์ศึกษาระบบความปลอดภยัอาหารและโภชนาการ 

1. ความเป็นมา  

จากการท่ีสถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในประเด็นความ

ปลอดภยัด้านอาหารของประเทศ จงึได้ให้การสนบัสนนุการดําเนินงานทางด้านนีโ้ดยจดัให้มี “โครงการการศกึษา

สถานการณ์และระบบการจดัการความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศไทย” เม่ือประมาณปลายปีพ.ศ. 2546  

ซึ่งโครงการฯ ได้ดําเนินงานและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหารมาอย่างต่อเน่ือง จนกระทั่ง

สถาบนัคลงัสมองของชาติได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงาน โดยยกระดบัสถานะจากการเป็นโครงการฯ มา

ดําเนินงานในลกัษณะของศนูย์แทน และใช้ช่ือว่า “ศนูย์ศึกษาระบบความปลอดภยัด้านอาหารและโภชนาการ” 

(Center for System Research in Food Safety and Nutrition; FSN Center) ในปีพ.ศ. 2549 ท่ีผ่านมา ทัง้นี ้

ศูนย์ฯ ยังได้สนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนา ระบบความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการของ

ประเทศ  นอกจากนีศู้นย์ฯ ยังได้ผลกัดนัให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางความปลอดภยัด้านอาหาร

และโภชนาการ ทัง้ในภมิูภาคตา่งๆ ทัว่ประเทศ โดยอาศยัมหาวิยาลยัในพืน้ท่ีเป็นศนูย์กลางหรือท่ีศนูย์ฯ ใช้ช่ือว่า 

“หน่วยประสานงานเครือข่าย (Focal Point)” ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ฯ ผ่านการสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยต่างๆ และในส่วนกลาง (ภาคกลางและ

กรุงเทพฯ) ทัง้นีจ้ากการดําเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการดําเนินงานในอนาคต ศูนย์ฯ เป็นเสมือนกรอบ

แนวคิดและแนวทางการดําเนินงานท่ีจะผลักดันให้ศูนย์ฯ ไปสู่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

2. กจิกรรมที่ดาํเนินการ 

ศูนย์ฯ ได้มีการดําเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว้ ใน 3 ด้าน คือ แผนงานสนับสนุนโครงการ

ศกึษาวิจยั, แผนงานจดัทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแผนงานสร้างเครือข่าย/พฒันาความร่วมมือกบัองค์กร/

หนว่ยงานอ่ืนๆ โดยโครงการวิจยัท่ีศนูย์ให้การสนบัสนนุ คือ  

2.1 แผนงานสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัย 

2.1.1 โครงการวิจยัระบบการจดัการความปลอดภยัด้านอาหาร กรณีการจําหน่ายอาหารพร้อมบริโภค 
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เหตุผลความจาํเป็น 

จากผลการศึกษาวิจัยในเร่ืองความปลอดภยัด้านอาหารของเนือ้สกุรทัง้ท่ีจําหน่ายในตลาด และ

รูปแบบการขนส่ง  ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทําให้ทราบถึงสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารของ

ผลติภณัฑ์นี ้ ซึง่พบความไมป่ลอดภยัสงูท่ีเกิดขึน้มาจากขัน้ตอนของการขนสง่ทัง้จากตวัพนกังานท่ีทําการขนย้าย  

วสัด/ุภาชนะท่ีใช้ในการขนส่ง   พาหนะท่ีใช้ในการขนส่ง  รวมทัง้ในขัน้ตอนของการจําหน่าย ณ ตลาด ไม่ว่าจะ

เป็นเร่ืองของสขุลกัษณะของผู้ขาย  ความสะอาดของวสัด/ุภาชนะท่ีใช้ใสเ่นือ้สกุร และรูปแบบการเก็บรักษาเนือ้

สกุรขณะรอจําหน่าย  จากการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ทําให้เกิดข้อสนันิษฐานว่าบางส่วนน่าจะมีสาเหตุของความไม่

ปลอดภยัท่ีนอกเหนือไปจากท่ีได้ทําการศึกษาวิจัยมาแล้วอีก  ซึ่งนกัวิจยัค่อนข้างจะมีความมัน่ใจว่าในขัน้ตอน

ของโรงฆา่สตัว์จะมีความเสีย่งทางความปลอดภยัด้านอาหารอยู่ด้วย ดงันัน้เพื่อให้เกิดความปลอดภยัด้านอาหาร

ของผลิตภณัฑ์เนือ้สกุรท่ีครบวงจรทัง้ระบบในภาพรวมของประเทศ ศนูย์ฯ จึงเห็นควรท่ีจะจัดให้มีการสนบัสนุน

ทุนวิจัยเพ่ือทําการศึกษาประเด็นความปลอดภัยด้านอาหารของเนือ้สุกรตามภูมิภาคสําคัญๆ ทั่วประเทศ 

เพ่ือท่ีจะได้นําข้อมลูมาประมวลตอ่กนัให้ตลอดหว่งโซก่ารผลติของผลติภณัฑ์เนือ้สกุร และใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานใน

การกําหนดแนวทางการพฒันา/จดัทําระบบการจดัการความปลอดภยัด้านอาหารของเนือ้สกุร  

วิธีการดาํเนินงาน 

โครงการเก่ียวกบัเนือ้สกุรนีจ้ะเป็นการตอ่ยอดองค์ความรู้ท่ีได้จากผลการศกึษาวิจยัก่อนหน้านี ้และ

เป็นโครงการต่อเน่ือง โดยจะเร่ิมดําเนินงานในลกัษณะของโครงการนําร่องบางพืน้ท่ีก่อน เพ่ือทําการเก็บรวบรวม

ข้อมลูเบือ้งต้น นํามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ แนวทาง และรูปแบบในการพฒันาหรือจดัทําระบบความปลอดภยั

ด้านอาหารของเนือ้สกุรตลอดห่วงโซ่การผลิต และมีความเป็นรูปธรรมสามารถปฏิบติัได้จริง มีความเหมาะสม/

เข้ากันได้กับพืน้ท่ี พร้อมทัง้เน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานท่ีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบหรือ

หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) หน่วยงานของกรมปศสุตัว์ในพืน้ท่ี 

กรมสง่เสริมสหกรณ์ เป็นต้น ผ่านกลไกการดําเนินงานโดยหน่วยประสานงานเครือข่าย (Focal Point) ของศนูย์ฯ 

ซึ่ ง ไ ด้สนับสนุนใ ห้มหา วิทยาลัย ท่ีหน่ วยประสานเค รือข่ าย ในภู มิภาค  3  แห่ ง ดํา เ นินการ  ไ ด้แ ก่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี และมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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ผลที่ได้รับ 

ได้ข้อมลูสถานการณ์ความปลอดภยัด้านอาหารของเนือ้สกุรในพืน้ท่ี โดยเฉพาะในขัน้ตอนของโรง

ฆ่าสุกร การขนส่งจากโรงฆ่ามายังแหล่งจําหน่าย และบริเวณจุดจําหน่าย ข้อเท็จจริงทางด้านสภาพปัญหา/

อุปสรรคท่ีเก่ียวข้องกับระบบการจัดการความปลอดภยัด้านอาหารของเนือ้สุกรในพืน้ท่ี พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะ

รูปแบบการบริหารจัดการระบบความปลอดภยัด้านอาหารของเนือ้สุกรท่ีจะดําเนินงานในระยะต่อไป เพ่ือท่ีจะ

สนบัสนุนหรือผลกัดนัให้เกิดเป็นโครงการศกึษาวิจยัทางด้านการบริหารจัดการระบบความปลอดภยัด้านอาหาร

ของเนือ้สกุรท่ีเป็นรูปธรรมสามารถนําไปปรับประยกุต์ใช้กบัผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในหว่งโซก่ารผลติได้จริง 

   
  2.2 แผนงานจัดทาํข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 

เหตุผลความจําเป็น 

ตามเป้าหมายของศนูย์ฯ ท่ีต้องการจะผลกัดนัให้ผลการศกึษาวิจยัท่ีศนูย์ฯ ได้สนบัสนนุไปแล้วนัน้ 

ได้มีการนําเอาบทสรุปท่ีได้จากการศึกษาเหล่านีไ้ปทําการวิเคราะห์ วิพากษ์ และระดมความคิดกันในวงกว้าง 

โดยเฉพาะผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองนัน้ เพ่ือมีการนําไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติของระบบจริง ดังนัน้ใน

ปีงบประมาณ 2551 ศนูย์ฯ จงึได้ตัง้เป้าท่ีจะจดัทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2 ประเดน็ด้วยกนัได้แก่ 

2.2.1   แนวทางการพฒันา/ผลกัดนัศนูย์แห่งความเป็นเลิศทางความปลอดภยัด้านอาหาร (Center 
of Excellence for Food Safety) 

2.2.2 รูปแบบการขนสง่และการเก็บรักษานมโรงเรียนท่ีมีความปลอดภยัด้านอาหาร 

วิธีการดาํเนินงาน  

แผนงานนีจ้ะดําเนินงานใน 2 ลกัษณะ โดยสว่นแรก (2.1)จะเป็นการให้ทนุสนบัสนนุนกัวิชาการหรือ

นกัวิจยัท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญที่เก่ียวข้อง เพ่ือดําเนินการศกึษาและจดัทําข้อเสนอเชิงนโยบายดงักลา่ว โดยมี

เง่ือนไขสําคญัคือบุคลากรของศูนย์ฯ จะต้องมีบทบาทหน้าท่ีในการจัดทําข้อเสนอทัง้สองนีด้้วย ในส่วนท่ีสอง 

(2.2) จะเป็นการดําเนินงานภายในศูนย์ฯ เอง โดยบุคลากรของศูนย์ฯ เป็นผู้ รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากผล

การศึกษาท่ีเก่ียวข้องท่ีได้จัดทํามาก่อนหน้านีโ้ดยการสนบัสนุนของศนูย์ฯ นํามาวิเคราะห์สงัเคราะห์จัดทําเป็น

ข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีพร้อมจะผลกัดนัให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  



รายงานประจาํปี 2551-สถาบนัคลังสมองของชาต ิ  หน้า 22 
 

 

 

ผลที่ได้รับ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพร้อมทัง้แนวทางและกลไกในการนําไปใช้ประโยชน์จริง ได้นําเสนอให้แก่

หน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงและท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง พร้อมทัง้มีการนําไปพิจารณาหรือเป็น

ข้อมลูพืน้ฐานสว่นหนึง่ในการกําหนดนโยบายของหนว่ยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบ  

2.3 แผนงานสร้างเครือข่าย/พัฒนาความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานต่างๆ 

เหตุผลความจาํเป็น 

อีกหนึง่เป้าหมายของศนูย์ฯ โดยอาศยัมหาวิทยาลยัในพืน้ท่ีเป็นเครือข่ายหลกัหรือท่ีศนูย์ฯ ใช้ช่ือว่า 

“หน่วยประสานงานเครือข่าย (Focal Point)” ซึง่ในปัจจุบนัมีอยู่ใน 4 ภมิูภาค 7 แห่งด้วยกนัคือ ภาคเหนือได้แก่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) มหาวิทยาลัยนเรศวร  (NU) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น (KKU) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี (SUT) ภาคตะวนัออก ได้แก่ มหาวิทยาลยับรูพา 

(BUU) ภาคใต้ได้แก่ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ (WU) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (PSU)  
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ผลที่ได้รับ 

หน่วยประสานงานเครือข่ายแตล่ะแห่งของศนูย์ฯ มีการขยายขอบเขตเครือข่ายความร่วมมือออกไป

ในวงกว้างทัง้ในมิติของพืน้ท่ีและมิติของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี ในส่วนกลางนัน้ ศนูย์ฯ คาดหวงัว่า

องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและมีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับเร่ืองท่ี

ศนูย์ฯ สนบัสนนุอยู่ จะมีการนําข้อสรุปท่ีเป็นผลจากการศกึษาวิจัยของศนูย์ฯ ไปเป็นข้อมลูพืน้ฐานประกอบการ

กําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป หรือมีการนําไปปรับประยกุต์ใช้กบัสถานการณ์จริง 

3. ประเมิน  Impact ของกิจกรรมของแต่ละศูนย์ที่มีต่อสังคม 

1. การเผยแพร่ผลการศกึษาวิจยัตอ่สาธารณะ 

 โครงการศึกษาวิจัยต่างๆ ภายใต้ศูนย์ฯ ซึ่งเมื่อดําเนินการดําเนินการเสร็จสิน้แล้ว จะมีการ

เผยแพร่ตอ่สาธารณะ ในรูปแบบของการระดมความคิดเห็น การเผยแพร่ผ่านส่ือตา่งๆ ทัง้เว็บไซต์ของสถาบนัคลงั

สมองของชาติ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งผลท่ีสะท้อนกลบัมาสู่สังคม คือ การให้ความรู้ในเร่ืองความปลอดภัย

อาหารให้ผู้บริโภค ผู้ประกอบ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ทราบวา่อะไรท่ียงัเป็นปัญหา และควรมีการแก้ไขหรือ

ปฏิบติัอย่างไร นอกจากนี ้ยงัเป็นเวทีท่ีแลกเปลีย่นความรู้ความเห็นตอ่ประเดน็ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 

2. การปรึกษาหารือกบัหน่วยประสานเครือขา่ย 

 การท่ีศูนย์ฯ ได้เดินทางไปหารือกับเครือข่ายตามภูมิภาคต่างๆ หรือเชิญเครือข่ายเข้ามาใน

สว่นกลางก็ตาม ทําให้เกิดการต่ืนตวัในภมิูภาคนัน้ๆ ทัง้ในแง่การวิจยัเชิงพืน้ท่ีและเชิงประเด็น เน่ืองจากปัญหาใน

แต่ละพืน้ท่ีมีทัง้สว่นท่ีคล้ายกันและแตกต่างกนั นอกจากนีย้งัเป็นเวทีท่ีทําให้หน่วยงานต่างๆ ในภูมิภาคได้มีการ

แลกเปลี่ยนความรู้ความเห็น และเป็นการกระจายองค์ความรู้และการขยายเครือข่ายในภมิูภาคออกไปให้มากขึน้ 

ถ้าเครือข่ายย่ิงขยายออกไปได้มากเท่าไหร่ จะทําให้มีการกระจายความรู้เพ่ิมมากขึน้และเกิดประโยชน์ต่อสงัคม

โดยรวม 
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แผนงานบริหารรัฐกจิ 

โครงการจัดตัง้ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลตะวันตก 

1. ความเป็นมา 

 จากนโยบายการบริหารราชการสว่นภมิูภาคของรัฐบาลท่ีวางระบบการบริหารงานจงัหวดัแบบ

บรูณาการไว้  โดยให้จงัหวดัเป็นศนูย์กลางในการบริหารจดัการและพฒันาพืน้ท่ีเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชน รวมทัง้ปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้ ว่าราชการจังหวัดให้ทําหน้าท่ีบริหารงานโดยการบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ สรรพกําลงัและทรัพยากรภายในจังหวดั และประสานความร่วมมือกับทุกภาค

สว่นในสงัคมอย่างมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกนั  จึงนํามาสูก่ารดําเนินโครงการความร่วมมือระหว่างจงัหวดักบั

สถาบนัการศึกษาเพือ่สนบัสนนุการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณากร ในปี 2547 ระหว่างกระทรวงมหาดไทย 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวดัในภาคตะวนัตก 

สถาบนัคลงัสมองของชาติ และสถาบนัอดุมศกึษาในพืน้ท่ี โดยมุง่หวงัท่ีจะประสานความร่วมมือจากทกุภาคสว่น

ในการผลกัดนัยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัและจังหวดัให้ประสบความสําเร็จในทางปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมและมี

ประสิทธิภาพ รวมทัง้สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ีอยา่งยัง่ยืน 

ต่อมาในปี 2549 ทางสถาบนัคลงัสมองของชาติ จึงได้จดัทําโครงการพนัธมิตรอดุมศึกษาเพือ่

การพฒันาจงัหวดัในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลตะวนัตก: ยทุธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค ขึน้  เพื่อสานต่อความร่วมมือ

ของภาคสว่นตา่งๆ  โดยการจดัทํากรอบยทุธศาสตร์การพฒันาภมิูภาคชายฝ่ังทะเลตะวนัตกระยะยาว 15 ปี  และ

จัดทําฐานข้อมูลเบือ้งต้นของพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันตก  ซึ่งครอบคลุมพืน้ท่ี 11 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี 

สพุรรณบุรี ราชบรีุ นครปฐม  สมทุรสงคราม สมทุรสาคร เพชรบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร ระนอง และสรุาษฎร์

ธานี ด้วยความร่วมมือของสถาบนัอุดมศึกษาพนัธมิตรหลกั 4 แห่งคือ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนาม

จนัทร์  และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ซึง่ช่วงเวลาท่ีผ่านมาทางโครงการฯ ได้จดักิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  

เพ่ือกระชบัความร่วมมือจากทกุภาคส่วน อาทิ การเข้าพบผู้บริหารจงัหวดั การศกึษาดงูานกิจกรรมเด่นของพืน้ท่ี  

การจดัเสวนาทางวิชาการในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง  จากกิจกรรมดงักลา่วประกอบกบัการสํารวจข้อมลูภาคสนามทํา

ให้พบวา่ พืน้ท่ียงัคงมีศกัยภาพและความต้องการในการพฒันารายสาขาเป็นการเฉพาะทัง้ในด้านการเกษตรและ

อาหาร ส่ิงแวดล้อม พลงังาน การท่องเท่ียว เพ่ือรองรับและเตรียมความพร้อมกบัความเปลี่ยนแปลงของสงัคมท่ี

จะเกิดขึน้ในอนาคต  
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ดงันัน้ เพื่อเป็นการขยายผลและเช่ือมโยงกบัการดําเนินงานของทัง้สองโครงการในช่วงเวลาท่ี

ผ่านมา ในปี 2551 ทางสถาบนัคลงัสมองของชาติ จึงได้จัดทําโครงการจัดตัง้ศูนย์ศึกษาเพื่อการพฒันาพื้นที่

ชายฝ่ังทะเลตะวนัตก ขึน้  เพื่อเป็นศนูย์กลางในการประสานความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศกึษาพนัธมิตรกบั

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการนํากรอบยทุธศาสตร์การพฒันาภมิูภาคไปขยายผลในระดบัท้องถ่ิน  รวมทัง้เป็นแหล่ง

รวบรวมข้อมูลและการศึกษาวิจัยทางวิชาการในประเด็นต่างๆ  ท่ีจะเป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาซึ่งพืน้ท่ี

สามารถอ้างอิงและนําไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาได้อย่างเหมาะสมและยัง่ยืน โดยการสนบัสนุนทางวิชาการ

จากเครือข่ายสถาบนัอดุมศกึษาพนัธมิตร และการมีสว่นร่วมของภาคสว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องตามความต้องการใน

การพฒันาของพืน้ท่ี 

2. กจิกรรมท่ีดาํเนินการ 

2.1 งานศึกษาวิจัยเชงินโยบาย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสยัทศัน์ของโครงการในอนัท่ีจะเป็น “ศูนย์กลางความรู้ในการพัฒนา

พ้ืนทีช่ายฝ่ังทะเลตะวันตกอย่างย่ังยืน”  การดําเนินงานท่ีผ่านมาจึงมุง่เน้นไปท่ีการศกึษาวิจยัเชิงนโยบายและ

การจดัการองค์ความรู้ โดยการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐ เอกชน นกัวิชาการ และองค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินในพืน้ท่ี ดงันี ้

2.1.1 กรอบยุทธศาสตร์ศาสตร์การพัฒนาพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันตก ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 

2551-2565) 

กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัตก  ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565)  ท่ี

โครงการได้จัดทําแล้วเสร็จนีเ้กิดขึน้จากการบูรณาการทางวิชาการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาพันธมิตรและ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมิูภาคซึง่ศกึษาและจดัทําตอ่เน่ืองจากปี 2550  ด้วยแนวคิดในการ

พฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีอยู่บนหลกัการของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี

ภมิูคุ้มกนัภายใต้ฐานความรู้และคณุธรรม  โดยมุ่งหวงัให้เกิดการพฒันาภมิูภาคท่ีส่งผลให้ประชาชนอยู่อย่างมี

ความสุขในสภาวะท่ีสมดุล และสามารถแข่งขนัด้านการผลิตสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองใน

ระดับสากลได้ โดยมีระบบโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพรองรับในการเปิดประตูการค้าอ่าวไทย-อันดามัน และ

การค้าชายแดนไทย-สหภาพพมา่ ด้วยการมีสว่นร่วมของชมุชนและสงัคม   
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เพาะเลีย้

นํา้สองพ่ี

วิเคราะห์

บริหารจดั

และแนวท

และมีปร

นํา้ในพืน้

วิชาการร

สมองขอ

ดงันี ้

 

การปร

“วิกฤติ

ผลกระ

ประจาํปี 2551

2.1.2

ด้วย

งสตัว์นํา้จืดปร

น้อง จ.สพุรรณ

ห์ประสิทธิภาพ

ดการกลุม่เกษ

ทางการบริหา

ะสิทธิภาพทา

ท่ีทางการเกษ

2.2 

2.2.

เพื่อ

ระหว่างภาคส่

งชาติ  โดยห

 

 

 

 

 

 

24 พฤศจกิ

ะชุมโต๊ะกลม 

การณ์แฮมเบ

ทบและทางอ

-สถาบนัคลังส

2 การศกึษ

ยความหลาก

ระเภทปลาแล

ณบุรี ซึ่งล้วนแ

พและความคุ้ม

ษตรกรผู้ ใช้นํา้ข

รจดัการกลุม่ผู้

งเศรษฐกิจมา

ษตรอื่นๆตอ่ไป 

งานจัดการอ

1 การจัดเส

สร้างสังคมแ

วนต่างๆ ท่ีเก่ี

หยิบยกประเด็

กายน 2551

 ครัง้ที่ 1 เร่ือง

อร์เกอร์: 

อกของไทย” 

สมองของชาติ

ษาประสทิธิภาพ

หลายของกิจ

ละกุ้งท่ีกระจาย

แต่มีการใช้ทรั

มค่าของการใช

ของพืน้ท่ี  เพ่ือ

ผู้ ใช้นํา้โดยการ

ากท่ีสดุ ซึง่จะเ

 

องค์ความรู้ 

สวนาวิชาการ

ห่งการเรียนรู้

ยวข้องในรูปแ

นท่ีมีผลกระท

ง 

 

การป

“อนา

นํา้โด

  
ต ิ  

พการใช้นํา้ในก

จกรรมทางก

ยอยู่ทัว่ทัง้พืน้ที

รัพยากรนํา้เป็น

ช้นํา้ในทางเศ

อนําไปสู่การกํ

รมีสว่นร่วมขอ

เป็นตวัอย่างใน

ร 

รู้ จึงได้จัดให้

แบบของการเส

ทบต่อสงัคมโด

25 พฤศจิ

ประชุมโต๊ะกล

าคตของการบ

ดยท้องถิ่น” 

การผลิตภาคเ

ารเกษตรทัง้

ท่ีชลประทานใ

นปัจจยัสําคญั

รษฐกิจ รวมท

าหนดนโยบาย

องเกษตรกร เพื

นการขยายผล

มีการจัดเวที

สวนาวิชาการ

ดยรวมและภมิู

จกิายน 2551

ลม เร่ือง  

บริหารจัดการ

กษตร 

การเพาะปลู

ในเขตโครงกา

ญในการผลิต  

ทัง้รูปแบบและ

ยท่ีเก่ียวข้องกั

พ่ือก่อให้เกิดกา

ลสูก่ารศกึษาป

แลกเปลี่ยนข้

ร ณ ห้องประช

ภาคมาหารือ

การประ

“วิกฤตกิ

และทาง

กข้าว อ้อย แ

รสง่นํา้และบํา

 จึงได้มีการศึก

ะการมีส่วนร่ว

กบัการกําหนด

ารใช้นํา้อย่างป

ประสิทธิภาพใ

ข้อมูลและคิด

ชุมชัน้ 11 สถา

ร่วมกนั จํานว

22 ธัน

ะชุมโต๊ะกลม ค

การณ์แฮมเบอ

งออกของภาค

หน้า 27

และการ

ารุงรักษา

กษาและ

มในการ

ดค่าใช้นํา้ 

ประหยดั

ในการใช้

เห็นทาง

าบนัคลงั

วน 3 ครัง้ 

นวาคม 2551

ครัง้ที่ 2 เร่ือง 

อร์เกอร์: ผลก

คการเกษตรไท

7 

 

ระทบ

ทย”  
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การเกษต

เก่ียวกบัก

ร่วมในกา

ประเทศแ

พืน้ท่ีตอ่ไ

 

       กรณี

สถาบนัไ

จดัทําเอก
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ชายฝ่ังทะ
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ด้วย

ตร อุตสาหกรร

การบริหารจดั

ารบริหารจัดก

และภมิูอากาศ

ไป จํานวน 2 ตั

 

 

 

 

 

ณีศกึษาหมูบ้่าน

2.2.3

เพื่อ

ด้ให้การสนับ

กสารเผยแพร่ใ

rief ปีที่ 5 ฉบั
หาคม 2551 
าเพ่ือการพฒัน
ะเลตะวนัตก:  
มง 

-สถาบนัคลังส

2  การจัดท

คํานึงถึงบทบ

รม และบริการ

การนํา้ของชุม

การตนเองภาย

ศ เพ่ือขยายผล

ตวัอยา่ง คือ 

นคลองเรือ อ.พ

3 การจัดทํ

เผยแพร่ผลก

สนุนสถาบนัอ

ในรูปแบบของ

 
บบัที่ 3  

นาพืน้ท่ี

สมองของชาติ

ทาํกรณีศึกษา

าทและความ

ร แหลง่อนรัุกษ

มชนท่ีน่าสนใจ

ยในชุมชนตา

ลและใช้เป็นแน

พะโต๊ะ จ.ชมุพ

ทาํเอกสารเผย

ารศึกษาวิจัย

อุดมศึกษาพนั

 policy brief 

Policy 
เดือนกนั
การศกึษ
ชายฝ่ังท
ด้านเกษ

ต ิ  

า 

สําคญัของทรั

ษ์และฟืน้ฟู  ก

จในพืน้ท่ีชาย

มสภาพแวดล้

นวทางปฏิบติัใ

พร  

ยแพร่ 

เก่ียวกับการ

นธมิตรในท่ีผ่า

จํานวน 3 ฉบบั

Brief ปีที่ 5 ฉ
นยายน 2551 
ษาเพ่ือการพฒั
ทะเลตะวนัตก
ษตรและอาหา

 

รัพยากรนํา้ทัง้

การคมนาคมข

ฝ่ังทะเลตะวนั

ล้อมของแต่ละ

ในการบริหารจ

 กรณีศกึษาบ้

พัฒนาพืน้ท่ีช

านให้กับสงัคม

บั ดงันี ้

 
ฉบบัที่ 4 
 
ฒนาพืน้ท่ี
ก:  
าร 

งในฐานะของป

ขนสง่ จึงได้มีก

นตก  ซึ่งต่างมี

ะพืน้ท่ีซึ่งหลา

จดัการทรัพยา

บ้านแหลมพฒั

ชายฝ่ังทะเลต

มได้รับทราบใ

Policy B
เดือนธนัว
การศกึษา
ชายฝ่ังทะ
ด้านการท

ปัจจยัการผลิต

การหยิบยกกร

รูปแบบของก

กหลายกันไป

ากรนํา้ของชมุช

นา อ.บ้านแห

ตะวันตกรายส

ในวงกว้าง จึง

rief  ปีที่ 5 ฉ
วาคม 2551 
าการพฒันาพื ้
ะเลตะวนัตก:  
ทอ่งเท่ียวทางธ

หน้า 28

ตในภาค

รณีศกึษา

ารมีส่วน

ปตามภูมิ

ชนอ่ืนใน

ลม จ.เพชรบรีุ

สาขา ซึ่ง

ได้มีการ

 
ฉบบัที่ 7 

พน้ท่ี
 
ธรรมชาติ 
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ผลที่ได้รับจากการดาํเนินงาน 

 งานศกึษาวิจยัเชิงนโยบาย – จงัหวดัในพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัตกมีกรอบแนวคิดใน

การพฒันาและบริหารจดัการพืน้ท่ีในระยะยาว  รวมทัง้มีตวัอย่างแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มผู้ ใช้นํา้ท่ีมี

ประสิทธิภาพโดยการมีสว่นร่วมของเกษตรกร 

 งานจดัการองค์ความรู้ – เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐ 

เอกชน ชุมชน และนกัวิชาการท่ีมุ่งไปสูก่ารพฒันาและบริหารจดัการอย่างบรูณาการบนฐานขององค์ความรู้และ

การมีสว่นร่วม 

3. ประเมิน  Impact ของกิจกรรมของแต่ละศูนย์ที่มีต่อสังคม 

 จากกิจกรรมทัง้การศกึษาวิจยัเชิงนโยบายและการจดัการองค์ความรู้ท่ีโครงการฯ ได้จดัทําขึน้

และเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ และWebsite (www.knit.or.th/wsb) นอกจากสงัคม

โดยเฉพาะในพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันตกจะได้รับทราบถึงแนวคิดในการพัฒนาและบริหารจัดการพืน้ท่ีและ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู่บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ยังเกิดเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหวา่งกนัทัง้ภาครัฐ เอกชน ท้องถ่ิน และวิชาการในพืน้ท่ีอีกด้วย 

4. แผนการดาํเนินงานปี 2552 

4.1 งานศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย - มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพ่ือนําไปสู่การพฒันาคนในพืน้ท่ี

ชายฝ่ังทะเลตะวนัตก ระยะ 15 ปี 

4.2 งานจัดการองค์ความรู้ - มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

4.3 งานสร้าง/พฒันาเครือข่ายความร่วมมือ - มุง่เน้นการประสานความร่วมมือในรูปแบบของ

เครือข่ายสถาบนัอดุมศกึษาอย่างบรูณาการ เพ่ือตอบโจทย์ของพืน้ท่ีโดยผ่านกลไกการบริหารจดัการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
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ความร่วมมือกบัหน่วยงานอื่น 

นอกจากการดําเนินงานตามแผนงานของสถาบนัแล้ว ในปี พ.ศ.2551 สถาบนัยงัได้ให้ความ
ร่วมมือทําการศึกษาวิจัยกับหน่วยงานอ่ืน ๆ อีก 2 หน่วยงาน คือกรมพฒันาฝีมือแรงงานเพ่ือทําการศึกษาวิจัย
ด้านการบริหารจัดการ และคณะกรรมการอํานวยการศูนย์ภูฟ้าพฒันาเพื่อจัดทําแผนแม่บทพฒันาศูนย์ภูฟ้า 
ระยะท่ี 2  (พ.ศ. 2552-2554) ดงัรายละเอียด  

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาตดิตามและประเมินผลการปฏิบัตริาชการตามตัวชีวั้ดที่ กพร. 
12 ระดบัความสาํเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. ความเป็นมา  

โครงการนีเ้ป็นการศึกษาผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรม
พฒันาฝีมือแรงงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และกําหนดแผนปฏิบตัิงานการปรับปรุงองค์กรให้สําเร็จ
ตามตวัชีว้ดัท่ี 12 ระดบัความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตลอดจนการนําเสนอแนวคิดการปรับปรุงทิศทางและรูปแบบการทํางานของ
องค์กร เพ่ือรองรับกบัการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจไทยและโลก ในอนาคต 

2. วิธีดาํเนินงาน  

เป็นการประเมินข้อมลูจากรายงานการปฏิบติัราชการตามตวัชีว้ดัท่ี กพร. 12 ระดบัความสําเร็จ
ของการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน โดยเทียบกบัเกณฑ์คณุภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) รวมทัง้ประมวลผลจากนโยบายตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้อง อาทิ กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว15 ป  ฉบบัท่ี2 (พ.ศ.2551-2565) เป็นต้น เพ่ือนําเสนอข้อเสนอแนะ
ตอ่การพฒันาแนวทางการปฏิบติังานของกรมฯ ในระยะตอ่ไป   

3. ผลที่ได้รับ  

จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวม กรมพฒันาฝีมือแรงงาน มีการดําเนินการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจัดการสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพของ PMQA และเป็นไปตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
สามารถเช่ือมโยงกระบวนการทํางานตัง้แตร่ะดบันโยบายลงไปถึงระดบัปฏิบติัการ มีการกําหนดเป้าหมายและตวัชีว้ดั
ในแตล่ะขัน้ตอน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบคุลากรและสง่เสริมการเรียนรู้ของบคุลากรไปพร้อมๆ กนั อีกทัง้ ยงัมีการ
นําผลการประเมิน (ตามตวัชีว้ดัต่างๆ) ท่ีได้รับ กลบัมาปรับปรุงการทํางานอย่างต่อเน่ือง และมีแผนลดขัน้ตอนและ
ระยะเวลาการทํางาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน จากท่ีกลา่วมาแล้ว การพฒันาท่ีสามารถเช่ือมโยงการทํางาน
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ทัง้ระบบเข้าด้วยกนัได้เป็นอยา่งดี เป็นเสมือนเป้าประสงค์ท่ีสําคญัของการนําระบบ PMQA มาใช้กบัหน่วยงานภาครัฐ 
เพือ่ให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืนซึง่เป็นวตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริงของระบบ PMQA  

จดุเดน่ท่ีสําคญั คือ การให้ความสําคญักบัการมีสว่นร่วมของบคุลากรภายในและผู้ รับบริการหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการดําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล และมีจริยธรรม คํานึงถึงความ
รับผิดชอบท่ีมีต่อสงัคม  ทําให้กิจกรรมส่วนใหญ่ มีการดําเนินงานท่ีดี และมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การพฒันา
คณุภาพการบริหารจดัการ อย่างไรก็ตาม มีกิจกรรมบางสว่นท่ีอาจยงัไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนี ้(แต่มีกําหนด
ในแผนดําเนินการในอนาคต) อาทิ การใช้ประโยชน์จากข้อมลูสารสนเทศท่ีได้จากการดําเนินงานตามภารกิจของกรมฯ 
ท่ีมีเป็นจํานวนมาก และการเปรียบเทียบกบัหน่วยงาน (ภายในหรือภายนอกประเทศ) ท่ีมีการดําเนินงานคล้ายคลงึกนั 
และการบรูณาการงานเข้ากับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีความต่อเน่ืองทางภารกิจ หรือสายงานใกล้เคียงกนั หรืออยู่ใน Sub-
system เดียวกนั 

 

โครงการจัดทาํแผนแม่บทภฟู้าพัฒนา ตามพระราชดาํริฯ ระยะที่ 2 

1.  ความเป็นมา 

  สถาบนัคลงัสมองของชาติ ได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการอํานวยการศนูย์ภฟู้า

พฒันา เพ่ือร่วมดําเนินการจดัทําแผนแมบ่ทพฒันาศนูย์ภฟู้าฯ ระยะท่ี 2 (2552-2554) สาํหรับเป็นกรอบแนวทาง

หลกัให้แก่หนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐ เอกชน และราษฎรในการดําเนินกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือพฒันาพืน้ท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

2. วธีิดาํเนินงาน 

  ประกอบด้วย 3 แนวทางคือ แนวทางแรก ประชมุระดมความคิดเห็นกบักลุม่ท่ีเก่ียวกบัการ

พฒันาในพืน้ท่ี ได้แก่ คณะกรรมการอํานวยการศนูย์ภฟู้าพฒันา หน่วยงานราชการ และสถาบนัการศกึษาท่ีเข้า

ไปดําเนินโครงการวิจยัและพฒันา รวมถึงประชาชนและหนว่ยงานปกครองสว่นท้องถ่ิน แนวทางท่ีสอง รวบรวม

ข้อมลูปฐมภมิู ได้แก่ ข้อมลูเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกร และข้อมลูทติุยภมิู ได้แก่ เอกสารของหน่วยงาน

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ประวติัโครงการและกิจกรรม ตลอดจนผลการดําเนินงาน เป็นต้น และแนวทางสดุท้าย 

สมัภาษณ์เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ในพืน้ท่ีและสว่นกลาง   

  ผลท่ีได้รับ 
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จาํแนกไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก แผนแม่บทตามกรอบท่ีเป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของทุกหน่วยงาน1  

ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานแผนแมบ่ทภฟู้าพฒันา ตามพระราชดําริฯ ระยะท่ี 2 (จงัหวดันา่น) 

ยุทธศาสตร์ที่จัดทาํแล้ว (2551) ยุทธศาสตร์ที่ยังมิได้จัดทาํ (2552) 

1.1 เพ่ิมผลผลิตข้าวตอ่ไร่  

 2.1 จดัทําบญัชีครัวเรือน  

2.2 พึง่ตนเองด้านอาหาร  

2.3 พึง่ตนเองด้านการดแูลสขุภาพ  

3.1 สง่เสริมอาชีพภาคเกษตร 

3.2 แปรรูปผลผลิตการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมลูคา่ 

3.3 สง่เสริมอาชีพนอกภาคเกษตร  

 

4.1 สง่เสริมการเรียนรู้ (SIRS, ไทยเลศิ, ป.โท, 
บณัฑิตคืนถ่ิน ฯ) 

4.2 ศนูย์สาธิตการสร้างตนเอง  

4.3 พฒันาคณุภาพชีวิตชนเผ่ามลาบรี  

4.4 พฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 

5.1 บริหารจดัการนํา้ 

5.2 อนรัุกษ์ จดัการทรัพยากรธรรมชาติและป่า
ไม้ 

5.4 จดัการพลงังานท่ียัง่ยืนในถ่ินทรุกนัดาร 

5.5 จดัระบบการใช้ท่ีดิน 

5.3 จดัทําธนาคารอาหารชมุชน (Food bank) 

6.1 พฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ 

6.2 บริหารจดัการศนูย์ภฟู้า 

 

                                                            
1
  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ เพ่ิมผลผลิตข้าว ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจดัการท่ีดี  
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และสว่นท่ีสอง ข้อมลูติดตามผลการดําเนินงาน รวมทัง้แนวคิดการพฒันาการท่องเท่ียวในพืน้ท่ี 
(ต่อมาได้ปรับเป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์) ซึ่งนําไปสู่การปรับปรุงภูมิทัศน์ของพืน้ท่ีศูนย์ภูฟ้า ตลอดจนการ
พฒันากิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองแนวทางดงักล่าวและด้านอื่นๆ ไปพร้อมกนั อาทิ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
เป็นต้น   

3. ประเมิน Impact ของกจิกรรมของแต่ละศูนย์ที่มีต่อสังคม 

 แผนแม่บทภูฟ้าพฒันา ตามพระราชดําริฯ ระยะท่ี 2 (จังหวัดน่าน) นอกจากเป็นแผนแม่บท
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเข้าไปดําเนินโครงการพัฒนาพืน้ท่ีและความเป็นอยู่ของเกษตรกรจํานวนกว่า 120 
ครอบครัว ในพืน้ท่ีภฟู้าพฒันาจํานวน 2,000 ไร่แล้ว ยงัมีเป้าหมายท่ีนําไปใช้เป็นต้นแบบการพฒันาสําหรับพืน้ท่ี
ต่างๆ ของอําเภอบ่อเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติทัง้หมด ภายใต้โครงการตามพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพฯ ครอบคลมุการพฒันาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรประมาณ 25,000 คน นอกจากนี ้ยงัสง่ผลดี
ต่อการรักษาความมัน่คงของประเทศในฐานะท่ีเป็นเมืองชายแดนท่ีสําคัญด้านตะวนัออก รวมทัง้ช่วยลดการ
ทําลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และอนรัุกษ์ป่าต้นไม้ท่ีสาํคญัของประเทศอีกแหง่หนึง่ 
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สรุปผลการดาํเนินงานในภาพรวม ปี 2551 โดยเปรียบเทยีบกับผลงานปี  2550 

แผนงานด้านการศึกษา 

กิจกรรมของแผนงานการศกึษามี 3 ด้าน คือ ให้การสนบัสนนุการศกึษาวิจยั การรับเป็นท่ี

ปรึกษา และเป็นแกนหลกัในการศกึษาวิจยั สองปีท่ีผ่านมาทํากิจกรรมไมค่รบทัง้สามด้าน และเป็นกิจกรรมท่ี

แตกตา่งกนั ปี พ.ศ. 2550 ให้การสนบัสนนุการวิจยั 3 เร่ือง สว่นปี พ.ศ. 2551 รับเป็นท่ีปรึกษา 1 โครงการ และ

เป็นแกนหลกัในการศกึษาวิจยั 1 โครงการ  

โครงการจดัตัง้สถาบนัส่งเสริมธรรมาภิบาลมหาวิทยาลยั 

เป็นโครงการท่ีเร่ิมดําเนินการในปี 2551 จงึไมมี่ผลงานเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา 

แผนงานด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการจดัตัง้ศูนย์ศิลปะการละครเพือ่การพฒันา 

การดําเนินงานด้านการศกึษาวิจยั มีการศกึษาวิจยัลดลงจากปีท่ีผ่านมา สว่นการจดัการ

ความรู้ แตไ่ด้ประสานความร่วมมือกบัอาจารย์สาขาสือ่สารการแสดง และสาขาวชิาศิลปะการละครจาก

มหาวิทยาลยัตา่ง ๆ  จดัตัง้เครือขา่ยนกัวิชาการศิลปะการแสดงแหง่ประเทศไทย โดยศนูย์ศิลปะการละครทํา

หน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานกุาร 

แผนงานด้านอาหารและสุขภาพ 

โครงการจดัตัง้ศูนย์ศึกษาระบบความปลอดภยัอาหารและโภชนาการ  

การดําเนินงานของโครงการจดัตัง้ศนูย์ศกึษาระบบความปลอดภยัอาหารและโภชนาการ

เพ่ิมขึน้ในเชิงปริมาณ จากปี พ.ศ. 2550 ในทกุกิจกรรมทัง้การศกึษาวจิยั การขยายหน่วยประสานงานเครือขา่ย 

(Focal Point) และการพฒันาความร่วมมือกบัองค์กร (Strategic Partner) งานท่ีเพ่ิมขึน้มา คือ การจดัทํา

ข้อเสนอเชิงนโยบายใน 2 ประเด็น ได้แก่ แนวทางการพฒันาศนูย์ แหง่ความเป็นเลิศทางความปลอดภยัด้าน

อาหาร และรูปแบบการขนสง่และการเก็บรักษานมโรงเรียนท่ีมีความปลอดภยั 
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แผนงานด้านบริหารรัฐกจิ 

โครงการจดัตัง้ศูนย์ศึกษาเพือ่การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลตะวนัตก  

จํานวนโครงการศกึษาวจิยัของศนูย์ศกึษาเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัตก เทา่กบัปีท่ี

ผา่นมา สว่นงานจดัการองค์ความรู้ มีการดําเนินการเพ่ิมมากขึน้กวา่ปีท่ีผา่นมา และเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการ

ทรัพยากรนํา้ซึง่เป็นประเด็นหนึง่ท่ีกรรมการบริหารเคยขอให้ทําการศกึษา 

การดําเนินงานของศนูย์/สถาบนั เม่ือพิจารณาในเชิงปริมาณ อาจจะมีผลการศกึษาวิจยัไมม่าก

นกั แตก็่ได้สร้างกิจกรรมตามภารกิจหลกัได้อยา่งครอบคลมุ ดงัจะเห็นได้วา่ มีการสร้างเครือข่ายวชิาการกบั

สถาบนัอดุมศกึษา และความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในทกุศนูย์/สถาบนั รวมถึงการศกึษาวิจยัของ

แผนงาน/โครงการ ก็เป็นการดําเนินงานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สาํหรับในภาพรวมของสถาบนัคลงัสมองฯ 

ได้มีการจดัตัง้ “ศนูย์ศกึษา”เพิ่มขึน้ คือ “โครงการจดัตัง้สถาบนัธรรมาภิบาล”  
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สรุปผลกระทบของการดาํเนินงานของสถาบนัต่อสังคม 

 การดําเนินงานของสถาบนัคลงัสมองของชาติ ในปี 2551 นี ้ได้สง่ผลกระทบในเชิงบวกแก่

สงัคมไทยทัง้ในเชิงนโยบาย และวิถีชีวิตของคนไทย  โดยในเชิงนโยบายนัน้  สถาบนัคลงัสมองฯ ได้จดัทํากรอบ

ยทุธศาสตร์การพฒันาพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัตก  ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ขึน้ เพ่ือเป็นแนวทางแก่

หนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องได้ศกึษาประกอบการจดัสรรงบประมาณ เพือ่การพฒันาพืน้ท่ีดงักลา่ว ซึง่จะสง่ผลให้

กิจกรรมและงบประมาณท่ีจดัสรรไปนัน้  เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึน้  นอกจากกรอบยทุธศาสตร์

แล้ว  สถาบนัคลงัสมองฯ ยงัได้จดัทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหลายประเด็นตอ่รัฐบาล เช่น   แนวทางการพฒันา/

ผลกัดนัศนูย์แหง่ความเป็นเลิศ ทางความปลอดภยัด้านอาหาร  รูปแบบการขนสง่และการเก็บรักษานมโรงเรียนท่ี

มีความปลอดภยัด้านอาหาร  และการวิเคราะห์และประมวลข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพฒันาวิทยาศาสตร์

ศกึษาตอ่รัฐมนตรีกระทรวงศกึษาธิการ เพือ่ประกอบการพิจารณาเร่ืองการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ระดบัพืน้ฐานของประเทศ  เป็นต้น  

สว่นในด้านวิถีชีวิตของคนไทยนัน้  การดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ของสถาบนัคลงัสมองของชาติ 

เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของภาครัฐในการแก้ปัญหาและการพฒันาประเทศ เช่นการแก้ปัญหา

เยาวชนโดยการนําศิลปะการละครมาเป็นเคร่ืองมือ  การนําเสนอระบบการจดัการความปลอดภยัด้านอาหารใน

การจําหนา่ยอาหารพร้อมบริโภค   การจดัทําแนวทางการพฒันาระบบการจดัการความปลอดภยัด้านอาหารของ

เนือ้สกุร   แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของการศกึษาระดบัพืน้ฐาน    

และการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามตวัชึว้ดัของ กพร.  เป็นต้น  นอกจากนี ้สถาบนัคลงัสมองของชาติ ยงั

ได้ริเร่ิมแนวคิดใหม่ๆ  ในการพฒันาประเทศ เช่น ดําเนินการสง่เสริมธรรมาภิบาลมหาวทิยาลยั ผ่านกิจกรรมตา่งๆ  

ซึง่ได้ก่อให้เกิดการแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ระหวา่งนายกสภามหาวิทยาลยั  รวมทัง้เกิดการต่ืนตวัใน

เร่ืองประสทิธิภาพในการกํากบัดแูลมหาวิทยาลยัของนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลยัเป็นอย่างย่ิง 

เพราะไมเ่คยมีเวทีดงักลา่วสําหรับนายกสภามหาวิทยาลยัไทย  นอกจากนัน้ กิจกรรมการพฒันาและสร้าง

เครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งผู้ เช่ียวชาญรายสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัแผนงานของสถาบนัคลงัสมองฯ  นัน้เป็น

กิจกรรมสร้างความมีสว่นร่วมเพ่ือการพฒันาประเทศในทกุภาคสว่น  เป็นการใช้ทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีความรู้ความ

เช่ียวชาญในด้านตา่งๆ ท่ีกระจายอยูใ่นทกุภาคสว่นอย่างคุ้มคา่ และสง่ผลดีตอ่การดําเนินงานตามวตัถปุระสงค์

ท่ีตัง้ไว้   
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