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ความเป็ นมา
สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธสิ ่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย เป็ นองค์กรที่ไม่หวังผลกําไร
จัดตัง้ ขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีรบั ทราบเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2546 ได้รบั การสนับ สนุ นงบประมาณในรูปของเงิน
อุ ด หนุ น ทัว่ ไปจากมู ล นิ ธ ิส่ ง เสริม ทบวงมหาวิท ยาลัย สํา นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา โดยมีค ณะ
กรรมการบริหารกํากับดูแลทิศทางและนโยบาย
สถาบันคลังสมองของชาติ ทําหน้าทีเ่ ป็ นกลไกในการประสานผูเ้ ชีย่ วชาญจากหลากหลายสาขา และ
หลากหลาย องค์กร ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศให้มาร่วมกันศึกษาวิจยั เชิงนโยบายในประเด็นทีม่ ผี ลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว แผนงานและโครงการทีส่ ถาบันริเริม่ ดําเนินการ มี 5
แผนงาน ได้แก่ แผนงานด้านพลังงาน แผนงานด้านอาหารและสุขภาพ แผนงานด้านเศรษฐกิจ แผนงานด้าน
การศึกษา และแผนงานด้านเยาวชน โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และผูเ้ ชีย่ วชาญจากองค์กร
ต่าง ๆ เข้ามาทําการศึกษาวิจยั ตามแผนงานดังกล่าว
สี่ปีแรกของการดําเนินงาน อาจกล่าวได้ว่า ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งกล่าวคือ แผนงาน
อาหารและสุขภาพ มีโครงการศึกษาสถานการณ์และระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ซึง่ เป็ นโครงการ
ที่สร้างผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องที่จะนํ าไปสู่การเสนอนโยบายแก่รฐั บาลได้ แผนงานเศรษฐกิจมีโครงการ
ั่
นตก ซึ่งมีเครือข่ายเข้าร่วมงานอย่างกว้างขวางที่อาจ
พันธมิตรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาพืน้ ที่ชายฝงทะเลตะวั
นําไปสู่ความร่วมมือเพื่อการศึกษาวิจยั ในมิตติ ่าง ๆ ของพืน้ ทีไ่ ด้เป็ นอย่างดี และแผนงานเยาวชนมีโครงการวิจยั
นโยบายการส่งเสริมศิลปะการละครเพือ่ การพัฒนา ซึง่ มีบทบาทต่อการพัฒนาคนทัง้ ในด้านการพัฒนาคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ และในการพัฒนาจิตใจของกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส
สถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้พฒ
ั นาโครงการทัง้ สามเป็ น “ศูนย์ศกึ ษา” โดยลําดับ ดังนี้ โครงการ
จัดตัง้ ศูนย์ศกึ ษาระบบความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ โครงการจัดตัง้ ศูนย์ศกึ ษาเพือ่ การพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝงั ่
ทะเลตะวันตก และโครงการจัดตัง้ ศูนย์ศลิ ปะการละครเพือ่ การพัฒนา เพือ่ ให้ศูนย์/สถาบันได้ทาํ การศึกษาวิจยั เชิง
ลึกในประเด็นของแต่ละศูนย์/สถาบัน ซึง่ จะนําไปสู่การจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย และเป็ นข้อมูลให้กบั สังคม และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป สําหรับแผนงานการศึกษา ดําเนินการสนับสนุนการ
ศึกษาวิจยั รวมทัง้ รับเป็ นทีป่ รึกษา และมีโครงการทีส่ ถาบันเป็ นแกนหลักในการดําเนินงานเช่นเดียวกับแผนงาน
และโครงการอื่น ๆ โดยทําการศึกษาทัง้ ในภาพรวมของระบบการศึกษา และมิตติ ่าง ๆ ของการศึกษาแต่ละระดับ
อาทิ การเงินอุดมศึกษา รูปแบบการเรียนการสอน ความร่วมมือกับต่างประเทศ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีบาง
แผนงาน เช่น แผนงานพลังงานที่ไม่สามารถหาผู้สนใจมาทําการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้ จึงได้ปรับลดจํานวน
แผนงานเหลือ 4 แผนงาน รวมทัง้ ได้มกี ารปรับเปลี่ยนชื่อแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของโครงการศูนย์
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ศึก ษา ดัง นี้ แผนงานอาหารและสุข ภาพ ดํา เนิ น โครงการจัด ตัง้ ศูน ย์ศึก ษาระบบความปลอดภัย อาหารและ
ั่
โภชนาการ แผนงานบริหารรัฐกิจ ดําเนินโครงการจัดตัง้ ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวั
นตก
แผนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดําเนินโครงการจัดตัง้ ศูนย์ศลิ ปะการละครเพือ่ การพัฒนา และแผนงานการศึกษา
ปลายปี พ.ศ. 2550-2552 สถาบันคลังสมองของชาติ ได้รเิ ริม่ โครงการจัดตัง้ สถาบันส่งเสริมธรรมาภิ
บาลมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพือ่ ให้สภามหาวิทยาลัยมีความ
พร้อมสําหรับความรับผิดชอบที่เพิม่ มากขึน้ และในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ ทัง้ ใน
ระดับนโยบาย และระดับบริหาร กล่าวคือ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติขน้ึ เพือ่
ทําหน้าทีต่ ่อจากคณะกรรมการบริหารชุดแรกซึง่ มาจากคณะกรรมการมูลนิธสิ ง่ เสริมทบวงมหาวิทยาลัย รวมทัง้ ได้
มีการสรรหาผูอ้ ํานวยการคนใหม่ คณะกรรมการบริหารชุดปจั จุบนั ได้มอบนโยบายให้สถาบันคลังสมองของชาติ
ดําเนินการปรับเปลีย่ นสถาบันอุดมศึกษาให้ตอบสนองกับสังคมมากขึน้ และเพิม่ คุณภาพบัณฑิต
จากนโยบายดังกล่าว สถาบันคลังสมองของชาติ ได้พฒ
ั นายุทธศาสตร์และแผนงานสถาบันคลัง
สมองของชาติ ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2553-2554) และได้มกี ารปรับเปลีย่ นโครงการจัดตัง้ ศูนย์ศกึ ษาภายใต้แผนงาน
ต่าง ๆ และแผนงานการศึกษาเป็ นโปรแกรมรวม 4 โปรแกรม คือ โปรแกรมศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัย
อาหารและโภชนาการ โปรแกรมการศึกษาวิ จยั เชิ งพืน้ ที่ : ภาคกลางตอนล่าง โปรแกรมศิลปะเพือ่ การศึกษา
และโปรแกรมวิจยั ระบบอุดมศึกษา โดยไม่มคี วามเปลี่ยนแปลงในโครงการจัดตัง้ สถาบันส่งเสริมธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัย เพือ่ ให้แต่ละโปรแกรมได้ทาํ งานให้สอดรับกับยุทธศาสตร์และแผนงานสถาบันคลังสมองของชาติ
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ยุท ธศาสตร์ส ถาบัน คลัง สมองของชาติ : ระยะ 2 ปี (2553-2554)
1 | แนวคิ ด และเป้ าหมาย
สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) มีภารกิจสําคัญที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร คือ
“ปรับเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาให้ตอบสนองกับสังคมมากขึ้น และเพิม่ คุณภาพของบัณฑิต (To
transform
universities to be more responsive to society, and produce better-quality graduates)” ทัง้ นี้โดยสนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ ศึกษาในเรือ่ งสําคัญๆของประเทศและของท้องถิน่ ให้ใช้ทุนสําคัญ
ของสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ผี รู้ ผู้ เู้ ชีย่ วชาญในด้านต่างๆเป็ นจํานวนมากเป็ นฐานในการทํางานตอบสนองสังคม และใน
ขณะเดียวกันก็ให้ปรับปรุงระบบภายในสถาบันอุดมศึกษาเอง พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจยั การ
บริการวิชาการ และการบริหารจัดการระบบในระดับต่างๆให้ทนั กับความเปลีย่ นแปลง สามารถตอบสนองสังคมได้ดี
ขึน้ เป็ นแกนนําในการรวมพลังคลังสมองของประเทศ
เป้าหมายของงานนี้มุ่งทีก่ ารสร้างความรูเ้ พื่อเปลีย่ นแปลงทัง้ ระบบ (Whole System Reform) ไม่
เฉพาะแต่จุดใดจุดหนึ่งหรือด้านใดด้านหนึ่ง โดยการศึกษาวิจยั ติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆเชิงระบบ (Systems Research) เสนอแนะแนวทางและเครื่องมือในการปรับเปลีย่ นระบบ
ทดสอบมาตรการทีเ่ ป็ นรูปธรรมต่างๆทีน่ ําไปสู่ผลลัพธ์ (Outcomes) ทีต่ อ้ งการในแบบของการวิจยั ระบบทีซ่ บั ซ้อน
(Complex Systems) มากกว่าการสร้างตัวชีว้ ดั และพยายามควบคุมการทํางานของส่วนย่อยๆของระบบ ซึง่ อาจไม่
สามารถเข้าใจได้ทงั ้ หมดด้วยความรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นปจั จุบนั
การดําเนินการนี้ควรกระทําให้ครบถ้วนกระบวนการ ไม่เฉพาะแต่ระดับนโยบายแต่ลงถึงมาตรการ
หนุ นเสริมต่างๆเช่นการสร้างระบบข้อมูลทีเ่ ชื่อมโยงถึงกัน การจัดสรรทรัพยากร แรงจูงใจต่อบุคลากร และเงื่อนไข
ในการปฏิบตั งิ านด้วย เพือ่ ให้ทุกส่วนในระบบก้าวหน้าไปด้วยกัน

2 | ยุ ท ธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การทํางานของ สคช.มี 3 ด้านหลัก คือ งานวิจยั ระบบอุดมศึกษา (Systems Research)
งานวิจยั นโยบายเรื่องสําคัญของประเทศ (Think Tank) งานหนุนเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
(Incentive Programs)
2.1 งานวิ จยั ระบบอุดมศึกษา (Systems Research) ศึกษาวิจยั ระบบอุดมศึกษาตามสถานการณ์ท่ี
เป็ นอยู่ สิง่ ทีเ่ ป็ นปญั หา อุปสรรค แบบอย่างทีด่ ี (Best Practices) เพือ่ เสนอแนะการปรับเปลีย่ น (Transform) การ
บริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาและระบบอุดมศึกษาให้มรี ะบบธรรมาภิบาลทีด่ ใี นทุกระดับ มีการจัดการทีโ่ ปร่งใส
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ทัง้ ด้านการเงิน และบุคลากร มีระบบข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ มีการเรียนการสอนทีส่ ร้างคุณค่า (Value Chain) ทีต่ ่อเนื่อง
จากโรงเรียนมัธยมจนถึงผูจ้ า้ งงานของบัณฑิต มีการวิจยั ทีม่ คี ุณภาพสูง มีระบบประเมินทีส่ อดคล้องกับภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม รวมทัง้ มีการประเมินเปรียบเทียบระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละประเภท และ
สถาบันอุดมศึกษาประเภทเดียวกันในต่างประเทศ (Benchmarking) รวมทัง้ มีการสือ่ สารกับสังคมอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อให้สงั คมได้เข้าใจและติดตามดูแ ล เปิ ดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งพัฒนาตนเองตามภารกิจของ
ประเภททีต่ นเองสังกัดได้เต็มที่
ทัง้ นี้ ในระยะ 2 ปีแรกจะเน้นทีม่ หาวิทยาลัยของรัฐ 78 แห่งเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลัก

ยุทธศาสตร์สถาบันคลังสมองของชาติ
งานวิ จยั
ระบบอุดมศึกษา
(Systems Research)

งานวิ จยั นโยบายเรือ่ ง
สําคัญของประเทศ
(Think Tanks)

งานหนุนเสริ ม
การเปลี่ยนแปลง
(Incentive Programs)

การนําเข้าสู่ระบบ
อุดมศึกษา
(Policy & Measures)

2.2 งานวิ จยั นโยบายเรื่องสําคัญของประเทศ (Think Tank) เนื่องจากระบบอุดมศึกษาเป็ น
วิถที างทีน่ ําไปสูก่ ารสร้างความสามารถของประเทศทัง้ ในด้านการผลิตคน การทําวิจยั และการบริการวิชาการ จึงได้
มีการทําการศึกษาวิจยั ทัง้ ทีเ่ ป็ นงานวิจยั เชิงระบบ และการวิจยั เชิงนโยบายควบคู่กนั การศึกษาวิจยั นโยบายเรื่อง
สําคัญของประเทศ จะทําให้สถาบันคลังสมองของชาติทาํ หน้าทีเ่ ป็ น Think Tank ในเรื่องสําคัญทีม่ หาวิทยาลัยมี
ความเชีย่ วชาญซึง่ สามารถรวบรวมมาประกอบเป็ นข้อเสนอแนะให้กบั สังคมได้และสามารถสร้าง “เครือข่ายความรู”้
ได้ (ตามชือ่ ภาษาอังกฤษของ สคช. : Knowledge Network Institute of Thailand) และสังเคราะห์ขอ้ มูลความรูจ้ าก
การวิจยั เหล่านัน้ ขึน้ สูก่ ารวิจยั ระดับนโยบาย นําเสนอต่อผูบ้ ริหารนโยบาย และการเผยแพร่สสู่ าธารณะ
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ในการนี้ สถาบัน อุดมศึกษาจะได้สมั ผัสผู้ใ ช้จ ริง ทัง้ ในภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมือ งมากขึ้น
สามารถมองกว้างขึ้นและไกลขึ้น เป็ นประโยชน์ ย้อนกลับไปยังการปรับเปลี่ยนหลักสูตรอุดมศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนให้ทนั กับยุคสมัย เพิม่ การมีสว่ นร่วมของนักศึกษาในภาคการผลิตจริง(Real sector) และ
พัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเองให้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ในทีส่ ุดคือทําให้สถาบันอุดมศึกษาเป็ น “แหล่งวิชาการ”
ทีด่ ขี องสังคม
2.3 งานหนุนเสริ มการเปลี่ยนแปลง (Incentive Programs / System Intervention) เพือ่ ให้
ผลการวิจยั และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่างๆได้รบั การปฏิบตั จิ ริง สคช. จะแสวงหาทรัพยากรจากภายนอก เพือ่
หนุนเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้ดาํ เนินการในด้านต่างๆ ทัง้ ในลักษณะของโครงการนําร่องและในเชิงระบบทัง้ ระบบ
เช่นการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ เพือ่ ปรับเปลีย่ นระบบอุดมศึกษาให้เป็ นไปตามทิศทางที่
เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนการจัดการปลายทาง เช่นการจัดการทรัพย์สนิ ทางปญั ญาและวารสารงานวิจยั และ
บริการวิชาการแบบใหม่ ทีใ่ ห้ความสําคัญกับภารกิจอื่นๆของอาจารย์ทต่ี อบสนองภาคการผลิตจริง (real sector)
และชุมชนท้องถิน่ มากขึน้
ผลการศึกษาวิจยั จากงานแต่ละด้าน จะถูกนํามาประมวลเป็นนโยบาย และมาตรการเข้าสูร่ ะบบ
อุดมศึกษา โดยส่งผ่านไปยังหน่วยงานหลักทีเ่ กีย่ วข้อง

K E Y W O R D S : นโยบาย + สถาบันอุดมศึกษา + คุณภาพบัณฑิ ต + ระบบบริ หารจัดการ
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3 | โครงสร้ า งการบริ ห ารงาน
ตามระเบียบมูลนิธสิ ง่ เสริมทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดตัง้ สถาบันคลังสมองของชาติ พ.ศ.
2546 กําหนดให้มคี ณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ และผูอ้ ํานวยการร่วมกันดําเนินการตาม
เป้าหมาย และภารกิจของสถาบัน
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน แต่
ไม่เกิน 15 คน ซึง่ มูลนิธฯิ แต่งตัง้ จากผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละความเชีย่ วชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมและอุดมศึกษา กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี
ในคราวประชุมครัง้ ที่ 4/2552 สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ขออนุ มตั คิ ณะกรรมการบริหารใน
การจัดโครงสร้างภายใน ดังแผนภูมิ

----------------------------------------------------------------------
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4 | การดํา เนิ นงานในปี 2552

โครงการมองภาพอนาคตประเทศไทย 2562
ความนํา
ปี 2552 ประเทศไทยนอกจากจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ วกิ ฤตทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับนานา
ประเทศทั ่วโลกแล้ว ยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางความคิดอันเป็ นผลมาจากความเห็นทีแ่ ตกต่าง
กันทางการเมืองของประชาชนในชาติ แม้ว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวจะถูกคลี่คลายไปแล้วในระดับหนึ่ง แต่ความ
่
ทธาทางการเมืองทีแ่ ตกต่างกันของประชาชนในชาติยงั คงดํารงอยู่อย่างชัดเจนและขยายตัวสู่
เชื่อมันและความศรั
สังคมในทุกระดับอย่างกว้างขวาง จนยากจะคาดการณ์สถานการณ์ทอ่ี าจจะเกิดขึน้ เช่นเดียวกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจได้
ปี 2562 ของประเทศไทย หรืออนาคตอีก 10 ปี ขา้ งหน้าประเทศไทยจะเป็ นอย่างไร? นัน้ ไม่อาจ
พยากรณ์หรือทํานายได้ (forecast) สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มลู นิธสิ ่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย จึงเกิด
แนวคิดในการดําเนินงานโดยอาศัยกระบวนการมองอนาคต (foresight) เพือ่ มองภาพอนาคตของประเทศทัง้ ใน
บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมบนฐานของการเกิดวิกฤตทัง้ ทางเศรษฐกิจและการเมืองทีป่ ระเทศ
กําลังเผชิญอยู่ในปจั จุบนั และความเป็ นไปในอนาคต 10 ปี ขา้ งหน้า อันจะนําไปสู่แนวคิดเกีย่ วกับมาตรการการ
พัฒนาประเทศในมิตใิ หม่ต่อไป
การดําเนิ นงานที่ผา่ นมา
ด้วยมุ่งหวังให้สงั คมหันมามองและให้ความสําคัญกับ
อนาคตประเทศในระยะยาวบนฐานของวิกฤตทางเศรษฐกิจ
และการเมืองทีป่ ระเทศต้องเผชิญมาตลอดทัง้ ปี 2552 และ
หาทางออกที่ค รอบคลุม ทัง้ ในมิติท างเศรษฐกิจ สัง คม และ
สิง่ แวดล้อมร่วมกัน ในปี 2552 จึงได้การจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเป็ นเวทีหารือ แลกเปลี่ย นข้อมูลและข้อเท็จจริงระหว่าง
ผู้เ ชี่ย วชาญที่มีค วามหลากหลายทัง้ ด้า นคุณ วุ ฒ ิแ ละวัย วุฒิ
เพือ่ นํามาสูก่ ารวิเคราะห์และหาทางออกร่วมกัน ดังนี้
*ภาพจาก การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ครัง้ ที่ 1
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 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “ออกแบบประเทศไทย 2562: หลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก” เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมโรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน จ.นครปฐม
โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ 25 คนมาจากหลากหลายสาขาอาชีพส่วนใหญ่อยูเ่ ป็นระดับ senior
 การประชุมโต๊ะกลม ครัง้ ที่ 3 เรื่อง “วิกฤติการณ์แฮมเบอร์เกอร์: ผลกระทบและทางออกของการ
ท่องเทีย่ วไทย” เมือ่ วันพุธที่ 4 มีนาคม 2552
 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง “มองภาพอนาคตประเทศไทย 10 ปี ขา้ งหน้ า: ทางรอดทางเลือก” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมโรสกาเด้นริเวอร์ไซด์ สวน
สามพราน จ.นครปฐม โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ 33 คนมาจากหลากหลายสาขาอาชีพส่วนใหญ่
อยูใ่ นช่วงของวัยทํางาน อายุ 40-50 ปี
 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง “มองภาพอนาคตประเทศไทย 10 ปี ขา้ งหน้ า: ทางรอดทางเลือก” เมื่อวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโรสกาเด้นริเวอร์ไซด์ สวนสาม
พราน จ.นครปฐม โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ 36 คนมาจากหลายสาขาอาชีพหลากความสนใจ
ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงเริม่ ต้นของการทํางาน อายุ 20-40 ปี
เอกสารเผยแพร่
 หนังสือ “ภาพอนาคตประเทศไทย 2562”
 policy brief ปีท่ี 6 ฉบับที่ 2 เรือ่ งภาพอนาคตประเทศไทย 2562
สรุปและก้าวต่อไป
การจัดกิจกรรมทีผ่ า่ นมาซึง่ พยายามระดมความเห็นจากผูร้ ทู้ ม่ี คี วามหลากหลายทัง้ สาขาอาชีพและวัยวุฒิ
เพื่อมองภาพอนาคตประเทศไทยในปี 2562 ทัง้ ในมิตทิ างสังคมและเศรษฐกิจ เป็ นเพียงจุดเริม่ ต้นในการสร้าง
ความตระหนักกับสังคมในการมองและพัฒนาประเทศระยะยาว ซึง่ ผลจากการจัดกิจกรรมในภาพรวมสะท้อนให้
เห็นถึงบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมทีม่ สี ว่ นร่วมและเป็ นปจั จัยขับเคลื่อนภาพในอนาคตของประเทศทีเ่ ป็ น
ทัง้ ภาพพึงประสงค์และไม่พงึ ประสงค์ โดยการดําเนินงานในระยะต่อไปจะเน้นการติดตามความเปลีย่ นแปลงทัง้
ภาพอนาคตของประเทศและบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนภาพในอนาคต
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*ภาพจาก การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ครัง้ ที่ 3

*ภาพจาก การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ครัง้ ที่ 2

*ภาพจาก การประชุมโต๊ะกลม ครัง้ ที่ 3
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โครงการจัด ตัง้ สถาบัน ธรรมาภิ บ าลมหาวิ ท ยาลัย | มกราคม – ธัน วาคม 2552
ความเป็ นมา
โครงการจัดตัง้ สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ได้เริม่ ดําเนินการมาตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซึง่ เป็ นแผนแม่บทกํากับการพัฒนา
อุดมศึกษาของไทย ทีผ่ ่านมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาอุดมศึกษาในระยะยาว คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ
สามารถปรับตัวสําหรับงานทีเ่ กิดขึน้ ตลอดชีวติ พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรูแ้ ละนวัตกรรม เพื่อ
ั ่ นของท้องถิน่ ไทย โดย
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวตั น์ สนับสนุนการพัฒนาทีย่ งยื
ใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
เพื่อให้กลไกธรรมาภิบาลบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึง
กําหนดให้มี โครงการจัดตัง้ สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย (University Governance Institute : UGI) ขึน้ โดย
สถาบันคลังสมองของชาติ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ นําหลักธรรมาภิบาลมาเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาอุดมศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดหลักสูตร การวิจยั และการเสวนาทางวิชาการ เป็ นต้น
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีวสิ ยั ทัศน์ คือ “ธรร
มาภิบาลเพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยังยื
่ น”
กิ จกรรมที่ได้ดาํ เนิ นการในปี 2552
โครงการจัดตัง้ ฯ ได้ดาํ เนินกิจกรรม 4 ประเภท คือ การจัดประชุมสัมมนาและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วกับธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย การสนับสนุนการศึกษาวิจยั การดําเนินการหลักสูตร “ธรรมาภิบาล
เพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษา” และการจัดทําเผยแพร่เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมสรุปได้ดงั นี้
1. การจัดประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น
จากการจัดการประชุมสัมมนาและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัยจํานวน 7 ครัง้
ในปี 2551 และมีขอ้ สรุปว่า ควรมีการจัดการประชุมทีป่ ระชุมนายกสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอย่างเป็ น
ทางการขึน้ เพื่อเป็ นเวทีให้นายกสภามหาวิทยาลัยทั ่วประเทศ ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ดังนัน้ ในปี 2552 โครงการจัดตัง้ สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย จึงได้จดั ให้มกี าร
ประชุม “ทีป่ ระชุมนายกสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 1” ขึน้ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรม
สุโขทัย โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยทุกกลุ่มจํานวน 75 ท่าน เข้าร่วมประชุม โดยผลจากการประชุมดังกล่าว
เสนอให้ใช้ช่อื “ทีป่ ระชุมนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย” และให้มกี ารเสนอชื่อผูแ้ ทนของนายกสภา
มหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่ม จํานวนกลุ่มละ 2 ชื่อ เพือ่ จัดตัง้ เป็ นคณะกรรมการกําหนดนโยบายและเตรียมการประชุม
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(Steering Committee) สําหรับพิจารณาประเด็นและกิจกรรมต่างๆ เสนอทีป่ ระชุม และให้สถาบันคลังสมองของ
ชาติ เป็ นเลขานุการของทีป่ ระชุมดังกล่าว
นอกจากนัน้ แล้ว โครงการจัดตัง้ ฯ ยังได้
ร่ว มจัดการประชุมสัมมนาวิชาการกับหน่ ว ยงานและ
องค์ ก รอื่ น ๆ ได้ แ ก่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษา (สกอ.) ในการประชุม วิช าการระดับ ชาติ
“2552 ปี แห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย” เรื่อง “ธรร
มาภิบ าลในสถาบัน อุ ด มศึก ษา : บทบาทและความ
รับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย” และโครงการจัดตัง้ ฯ
ยังได้ร่วมกับสถานทูตฝรั ่งเศสประจําประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการเป็ น
เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Franco-Thai
*ภาพจากการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 1
Seminar on University Governance : Global
Trends and Good Practice in University Governance” ระหว่างวันที่ 23-24 เดือนพฤศจิกายน 2552 ณ
โรงแรมดุสติ ธานี กรุงเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นธรรมาภิบาลในการ
พัฒนาอุดมศึกษา โดยมีผูเ้ ข้าร่วมประชุมจากภาครัฐ ภาคการศึกษาและวิจยั และผูเ้ กี่ยวข้องทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศประมาณ 200 คน
นอกจากจากประชุ ม สัม มนาอย่ า งเป็ น ทางการแล้ว โครงการจัด ตัง้ ฯ ยัง ได้จ ัด การประชุ ม เสวนา
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง มหาวิทยาลัยกับคดีพพิ าทในศาลปกครอง ในวันที่
23 มีนาคม 2552 (มีนายกสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมเสวนาจํานวน 60 ท่าน) และจัดเวทีเสวนาเพือ่ ส่งเสริมกลไก
การบริหารจัดการทีด่ ใี นมหาวิทยาลัยในระดับผูบ้ ริหารหน่ วยงาน โดยจัดประชุมเสวนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ระหว่างตัวแทนมหาวิทยาลัย องค์กรอิสระ และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรือ่ ง “การจัดการทรัพย์สนิ
ทางปญั ญาในมหาวิทยาลัย” ในวันที่ 30 มีนาคม 2552 อีกด้วย
2. การสนับสนุนการศึกษาวิ จยั
โครงการจัดตัง้ ฯ ได้สนับสนุ นทุนอุดหนุ นการวิจยั
ชุ ด โครงการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง “สถานภาพธรรมภิ บ าล
มหาวิทยาลัย” กับกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างๆ 5 กลุ่ม ได้แก่
มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ
มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสถานภาพปจั จุบนั ของธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยใน
ด้านต่างๆ และศึกษาวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ี (Good practice) ในการ
บริหารงานแต่ละด้านของมหาวิทยาลัย อีกทัง้ ได้
*ภาพจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สนั บ สนุ น ทุ น อุ ด หนุ น การวิจ ัย ชุ ด โครงการ
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“2552 ปี แห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย”

ศึกษาวิจยั เรื่อง “ธรรมภิบาลมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ” ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหราช
อาณาจักร และสิงคโปร์ เพื่อให้ทราบสถานภาพธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยของประเทศนัน้ ๆ เพื่อประโยชน์ใน
การดําเนินงานหลักสูตร
่ น”
3. การดําเนิ นการหลักสูตร “ธรรมาภิ บาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยังยื
โครงการจัดตัง้ ฯ ได้จดั ทําหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั ่งยืน” ขึน้ เพื่อใช้เป็ น
กลไกในการพัฒนาอุดมศึกษาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยในปี 2552 ได้เริม่ เปิดหลักสูตร “ธรรมาภิบาล
เพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั ่งยืน” รุ่น 0 ขึน้ ระหว่างวันที่ 11ธันวาคม 2552 – 26 กุมภาพันธ์ 2553 เป็ นการ
นํ า ร่อ งการดํา เนิ น การหลัก สูต รฯ เพื่อ รับ ฟ งั ความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับเนื้อหา รูปแบบ และ
วิท ยากร โดยมีนายกสภามหาวิท ยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิทงั ้ จากภาครัฐ
และภาคเอกชนและวิทยากร เข้าร่วมจํานวน 21 ท่าน
โดยเนื้อหาในหลักสูตร ประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ 1)
บริ บ ทและความท้ า ทายของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์การกํากับดูแลมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่
ดี 2) บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
*ภาพจาก การประชุมวิชาการเรื่อง “Thai-French Seminar on University Governance
ของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย 3)
Global Trends and Good Practice in University Governance”
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับอุดมศึกษาและคดี
พิพาทเกีย่ วกับมหาวิทยาลัยในศาลปกครอง 4) การจัดการความเสีย่ งในสถาบันอุดมศึกษา และ 5) ภาวะการนํา
ในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยทีด่ ี
4. การจัดพิ มพ์และเผยแพร่เอกสาร
ในปี พ.ศ. 2552 ได้จ ัด พิม พ์เ อกสารเผยแพร่ ห ลายรายการ ได้ แ ก่ “จดหมายข่ า วธรรมาภิ บ าล
มหาวิทยาลัย” ปีท่ี 1 ฉบับที่ 1-4 หนังสือเล่มเล็กเรือ่ ง “แนวทางการทํางานของสมาชิกสภามหาวิทยาลัยในสหราช
อาณาจักร” โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช การรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทําฐานข้อมูลเกีย่ วกับธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการอุดมศึกษา จํานวนกว่า 100 รายการ นอกจากนี้ยงั ได้จดั ทําเว็บไซด์เพือ่ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลเกีย่ วกับธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้ URL : www.knit.or.th/ugi
สรุปการดําเนิ นงาน
การดําเนินงานที่ผ่านมา 1 ปี ของโครงการจัดตัง้ ฯ นับเป็ นบทบาทสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุ น
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลในการพัฒนาอุดมศึกษา ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดําเนินการหลักสูตร ธรรมาภิ บาลเพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั ่งยืน
นัน้ เป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนผูบ้ ริหารระดับสูง
ของมหาวิทยาลัย อันส่งผลต่อการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยังยื
่ นและมีประสิทธิภาพ
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:

โปรแกรมวิ จ ัย ระบบอุ ด มศึ ก ษา |
ความนํา
ในระยะ 6 ปีแรก ของการก่อตัง้ สถาบันคลังสมองชาติ (พ.ศ. 2546-2551) การวิจยั ด้านการศึกษาเป็ นแผนงาน
หนึ่งที่ สคช. ให้ทุนสนับสนุนการวิจยั รับทุนวิจยั จากหน่วยงานอื่น รวมทัง้ ทําการศึกษาวิจยั เองในประเด็นทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการศึกษาสูง โดยทําการศึกษาทัง้ ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และระดับอุดมศึกษา เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานของผูม้ หี น้าทีต่ ดั สินใจ ผูบ้ ริหาร และผูท้ อ่ี ยูใ่ นระดับปฏิบตั ิ
ผลงานด้านการศึกษาที่ผ่านมาของ สคช. ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้แก่ โครงการแนวทางการ
จัดทําและพัฒนาแหล่งเรียนรูด้ จิ ทิ ลั : ประสบการณ์จากต่างประเทศและข้อเสนอแนะสําหรับประเทศไทย ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ศกึ ษาเพือ่ การพัฒนากําลังคน ข้อเสนอแนะการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย
สําหรับการศึกษาวิจยั ระดับอุดมศึกษา มีดงั นี้ โครงการวิจยั เรื่องสถานภาพและความสามารถเชิงวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะเพื่อนําไปสู่การจัดตัง้ ศูนย์ความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ, โครงการวิจยั เพือ่ กําหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับต่างประเทศ, โครงการศึกษาแบบจําลอง
ทางการเงินสําหรับการปฏิรปู ระบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา โครงการ Brain-Based Learning for Universities
(BBL4U) โครงการจัดทําแผนระยะยาวภาคประชาชนและท้องถิน่ 8 ภูมภิ าค เป็ นต้น
ในปี 2552 สคช. ได้ปรับขอบเขตของแผนงานการศึกษาให้มุ่งเน้นทีร่ ะดับอุดมศึกษา พร้อม ๆ กับการเปลีย่ น
ชือ่ จากแผนงานการศึกษาเป็ น โปรแกรมวิจยั ระบบอุดมศึกษา ซึง่ ประกอบด้วยการศึกษาใน 3 ด้าน คือ
1. การพัฒนาข้อมูลเชิงระบบ

พัฒนาระบบข้อมูลรวมของสถาบันอุดมศึกษา 166 แห่ง ในระบบอุดมศึกษาไทย เพื่อใช้ในการทําความ
เข้าใจสถานภาพปจั จุบนั และแนวโน้ มขององค์ประกอบสําคัญ ของสถาบัน อุ ดมศึกษา อันได้แก่ นักศึกษา อาจารย์
หลักสูตร และการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการเงิน ที่จะมีผลต่อการผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพ
สําหรับการเข้าสูต่ ลาดแรงงานในอนาคต และต่อบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการตอบสนองสังคม
2. ระบบการศึกษาในจังหวัด

สนับสนุนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในพืน้ ที่ หรือพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ในการทํางานร่วมกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ
และชุมชน เพือ่ พัฒนานักเรียนให้มคี วามพร้อมสําหรับการเข้าสูต่ ลาดแรงงาน โดยเฉพาะการทํางานในพืน้ ที่ หรือมีความ
พร้อมสําหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
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3. ประมวลงานวิจยั จากโปรแกรมต่างๆ เข้าสูร่ ะบบอุดมศึกษา

ประมวลผลการศึก ษาวิจ ยั จากโปรแกรมต่ า ง ๆ ของ สคช. ที่ศึก ษาวิจ ยั ในประเด็น สําคัญ ที่เ ป็ น วาระ
แห่งชาติ และเรื่องทีเ่ ป็ นความสําคัญของพืน้ ที่ เพื่อนําไปสู่การปรับนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาให้ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ และพืน้ ทีใ่ ห้มากขึน้ สามารถผลิตบัณฑิตใหม่ทม่ี คี ุณภาพ และจัดการศึกษาให้ตอบสนองผูท้ อ่ี ยู่ใน
วัยทํางานได้ดขี น้ึ
กิ จกรรมที่ได้ดาํ เนิ นการ
การพัฒนาข้อมูลเชิงระบบ
วางกรอบแนวคิดสําหรับการพัฒนาข้อมูลเชิงระบบ โดยรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับตัวนักศึกษา บัณฑิต อาจารย์
โดยการจัดทําเป็ นรายสาขาวิชาเพื่อให้ขอ้ มูลเหล่านี้สามารถย้อนกลับไปสู่การปรับปรุงข้อบกพร่องได้ ในเรื่องของการ
พัฒนาข้อมูลเชิงระบบ ได้กาํ หนดประเด็นวิจยั 4 ประเด็น








ระบบการรับนักศึกษา เป็นการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างวิธกี ารรับเข้าแบบต่าง ๆ ทัง้
ระบบ admission ระบบรับตรงประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย วิธกี ารสอนในสาขาเดียวกัน กับ
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษาทีผ่ า่ นการสอบคัดเลือกแต่ละแบบ
์
การติ ดตามผลการผลิ ตบัณฑิ ต ติดตามผลการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทัง้ ภาครัฐและเอกชน
และติดตามความก้าวหน้าในอาชีพของบัณฑิต โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิต อาจารย์ และ
หลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา
การพัฒนาคณาจารย์ ดําเนินการประเมินสถานภาพการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาอาจารย์ใหม่ และการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาอาจารย์ให้มคี วามสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนทีท่ ําให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
สถานภาพและแนวโน้ มโดยรวมของระบบ โดยประมวลจากฐานข้อมูลของหน่ วยงานต่าง ๆ อาทิ
สํา นักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (สกอ.) สํานัก รับ รองมาตรฐานแลการประเมิน คุณ ภาพ
ภายนอก (สมศ.) มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และจากการวิจยั เพิม่ เติม

ประเด็นทีไ่ ด้มใี ห้ทุนวิจยั แล้ว คือ ระบบการรับนักศึกษา โดยให้ทุนแก่ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ทําการศึกษาวิจยั โครงการผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่เี ข้าศึกษาโดย
์
วิธกี ารสอบคัดเลือกจากส่วนกลาง และการรับตรง สําหรับประเด็นอื่น ๆ อยู่ระหว่างการประสานงานกับนักวิจยั ทีม่ คี วาม
เชี่ยวชาญ และพร้อมจะทําการศึกษาในโจทย์วจิ ยั แต่ละประเด็น รวมทัง้ ประสานงานกับหน่ วยงานต่าง ๆ ที่จะมีส่วน
สนับสนุนให้การศึกษาวิจยั ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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การเตรียมการสําหรับทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยทีม่ ไิ ด้รบั คัดเลือกเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
เป็ นโครงการที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มอบหมายให้ สคช. บริหารจัดการ เพื่อให้ทุน
แก่มหาวิทยาลัยในสังกัด สกอ. ทีไ่ ม่ใช่มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ จํานวน 69 แห่ง สคช. ได้เริม่ ดําเนินการโดยจัดประชุม
นัก วิจ ัย สายวิท ยาศาสตร์จ ากมหาวิท ยาลัย ของราชภัฏ และมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล และนัก วิจ ัย สาย
สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ทท่ี ํางานกับชุมชนท้องถิน่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกีย่ วกับการเตรียมความพร้อม
ของนักวิจยั ในการขอรับทุน หลักเกณฑ์การรับทุน และวิธกี ารทํางานสําหรับงานวิจยั แต่ละประเภท
เป็ นหน่วยประสานงานคณะอนุกรรมการวิจยั ระบบอุดมศึกษา กกอ.
ทําหน้ า ที่ประสานงานระหว่ า งผู้ร บั ผิด ชอบการศึกษาวิจยั ใน 3 ประเด็น หลัก คือ ธรรมาภิบ าลอุ ดมศึก ษา
การเงินอุดมศึกษา และคุณภาพการศึกษา ในการประชุมกลุ่มผู้รบั ผิดชอบหลัก และการจัดเวทีวชิ าการเพื่อเป็ นเวที
สําหรับการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ผูท้ รงคุณวุฒ ิ และเป็นเวทีสาํ หรับการนําเสนอผลงานของนักวิจยั
ข้อมูลเชิ งวิ เคราะห์
การดําเนินงานของโปรแกรมการศึกษา ในรอบปี 2552 เป็ นการศึกษาข้อมูลเพือ่ วางกรอบแนวคิด และนําเสนอ
แนวคิด ในการดํา เนิ น งานให้แ ก่ นัก วิจ ัย ที่ส นใจจะศึก ษาวิจ ยั ในประเด็น ที่ สคช. นํ า เสนอ รวมทัง้ ประสานงานกับ
หน่ วยงานต่าง ๆ ในการขอข้อมูล เพื่อให้นักวิจยั ได้มขี อ้ มูลในการทํางาน หรือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกรณีท่มี ี
โครงการศึกษาวิจยั ในประเด็นทีใ่ กล้เคียงกัน ซึง่ จะทําให้ได้เรียนรูป้ ระสบการณ์ของนักวิจยั อื่น ๆ และนํามาปรับปรุงการ
ทํางานของตนเองให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
การประสานงานในลักษณะดังกล่าวทําให้ โปรแกรมการศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายนักวิจยั จากมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ อาทิ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า ธนบุ รี จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ
เครือข่ายหน่วยงาน เช่น สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
และหน่วยงานภายใน สกอ. เช่น กลุ่มสารนิเทศ และสํานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เป็ นต้น
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แผนการดําเนิ นงาน ปี 2553
การดําเนินงานในปี 2553 ประกอบด้วย การสานต่องานทีไ่ ด้ดาํ เนินการในปี 2552 และการริเริม่ งานด้านอื่น ๆ
ทีเ่ ป็ นภารกิจของโปรแกรมวิจยั ระบบอุดมศึกษา ในส่วนของการสานต่องานทีไ่ ด้ทาํ ไว้ นอกจาก การให้ทุนตามประเด็น
วิจยั 4 ประเด็น ของงานด้านการพัฒนาข้อมูลเชิงระบบ ได้แก่ ระบบการรับนักศึกษา การติดตามผลการผลิตบัณฑิต
การพัฒนาคณาจารย์ และสถานภาพและแนวโน้มโดยรวมของระบบแล้ว ยังมีการบริหารโครงการ เพื่อให้ทุนวิจยั แก่
มหาวิทยาลัย 69 แห่ง ทีไ่ ม่ใช่มหาวิทยาลัยแห่งชาติ และเป็ นหน่ วยประสานงานการศึกษาวิจยั ระบบอุดมศึกษาให้กบั
คณะอนุกรรมการวิจยั ระบบอุดมศึกษา
สําหรับงานที่จะเริ่มดําเนินการในปี 2553 คือ การศึก ษาวิจยั ระบบการศึกษาในจังหวัด ซึ่งจะต้องเริม่ จาก
การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน และภูมหิ ลังของภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด อาทิ มหาวิทยาลัย โรงเรียน ชุมชน ท้องถิน่ ภาค
ธุรกิจ และอุตสาหกรรม เพื่อทําให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียนให้เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถพืน้ ฐานที่
เหมาะสม ไม่วา่ จะเป็นนักเรียนทีม่ คี วามจําเป็นต้องออกไปทํางาน หรือนักเรียนทีม่ โี อกาสได้ศกึ ษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้
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โปรแกรมศึ ก ษาวิ จ ัย เชิ ง พื้ น ที่ | มกราคม – ธัน วาคม 2552
ความนํา
ในปี 2549 สถาบันคลังสมองของชาติ ได้สานต่อความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับสถาบันการศึกษาในการ
สนับสนุ นการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณากรของพืน้ ทีน่ ําร่อง โดยจัดทําโครงการพันธมิตรอุดมศึกษาเพือ่ การ
ั่
พัฒนาจังหวัดในพื้นทีช่ ายฝงทะเลตะวั
นตก: ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมภิ าค ขึน้ เพือ่ จัดทํากรอบยุทธศาสตร์การ
ั่
พัฒ นาพื้น ที่ช ายฝ งทะเลตะวั
นตกระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) ซึ่ง ครอบคลุมพื้น ที่ 11 จัง หวัด ได้แ ก่
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุร ี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร ระนอง และ
สุราษฎร์ธานี ด้วยความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาพันธมิตร ซึ่งต่อมาได้ขยายผลการดําเนินงานภายใต้ช่อื
ั่
“โครงการศึกษาเพือ่ การพัฒนาพื้นทีช่ ายฝงทะเลตะวั
นตก” โดยการสนับสนุ นการศึกษาวิจยั ในประเด็นทีเ่ อือ้ ต่อ
การพัฒนาตามศักยภาพ ซึง่ มุ่งเน้นไปทีก่ ารศึกษาวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการนํ้าในภาคการเกษตร ด้วย
ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาพันธมิตรกับหน่วยงานในพืน้ ทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
ในปี 2552 ได้มกี ารปรับทิศทางการดําเนินงานในเชิงพืน้ ทีเ่ พื่อขยายขอบเขตการดําเนินงานและในเชิง
เนื้ อ หาเพื่อ ตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ข องสถาบัน ฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2553-2554) 2 ด้า นคือ ด้า นการวิจ ัย
สถานการณ์ภายนอก (External Environment) และด้านการวิจยั ระบบภายในของอุดมศึกษา (Internal System)
โดยได้เปลีย่ นชื่อเป็ น “โปรแกรมศึกษาวิจยั เชิงพืน้ ที”่ ซึง่ ในระยะแรกให้ความสําคัญกับพืน้ ทีภ่ าคกลางตอนล่างที่
มีความสอดคล้องกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จดั
ตัง้ ขึ้น ครอบคลุม 8 จัง หวัดหลัก ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
เพชรบุรี และประจวบคีรขี นั ธ์ โดยเน้นศึกษาวิจยั ทีต่ อบสนองกับโจทย์ของการพัฒนาในระดับพืน้ ทีซ่ ง่ึ เชื่อมโยง
กับบทบาทของอุดมศึกษาไทย รวมทัง้ การเผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษาวิจยั และการสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการ
การดําเนิ นงานที่ผา่ นมา
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2552 โปรแกรมโปรแกรมศึกษาวิจยั เชิงพืน้ ทีม่ กี จิ กรรมหลัก 3 ส่วนคือ
1. งานด้านการศึกษาวิ จยั
ในการศึกษาวิจยั ได้มเี ป้าประสงค์เพือ่ ตอบสนองความต้องการในระดับพืน้ ทีเ่ ป็ นหลัก โดยเป็ นทัง้ ประเด็น
ของสถานการณ์ภายนอกและภายในระบบอุดมศึกษาดังนี้
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1) โครงการความร่วมมือเพื่อเพิม่ ศักยภาพการเรียนรูแ้ นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับอุดมศึกษาเป็ นโครงการทีม่ ุ่งหวังจะพัฒนารูปแบบและกระบวนการการศึกษาเรียนรูท้ เ่ี น้นการปฏิบตั จิ ริงตามบริบทของพืน้ ที่
โดยการสนับสนุ นทุนให้กบั มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อศึกษาและถอดบทเรียน
กระบวนการเรียนรูเ้ กีย่ วกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทีม่ กี ารประยุกต์ใช้กบั วิถชี วี ติ ชุมชนและการประกอบภาค
ธุรกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชุมพร โดยเน้นการมีสว่ นร่วมและประสบการณ์ของนักศึกษา

*ภาพจาก รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการความร่วมมือเพือ่ เพิม่
ศักยภาพการเรียนรูแ้ นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับอุดมศึกษา

2) โครงการศึกษารูปแบบการบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษากับสังคมในพืน้ ทีภ่ าคกลาง
ตอนล่าง - เป็ นโครงการนําร่องในการสํารวจสถานการณ์และประเมินผลการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมของ
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 16 แห่งในพืน้ ที่ภาคกลางตอนล่าง รวมทัง้ ศึกษาความต้องการในการรับบริการ
วิชาการของท้องถิ่นและกรณีตวั อย่างที่ดี เพื่อนํ าไปสู่การจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นแบบการบริการทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาสําหรับประเทศไทย โดยประสานเพื่อสนับสนุ นทุนการศึกษาวิจยั ดังกล่าวให้กบั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งจะเริม่
ดําเนินโครงการในวันที่ 15 มกราคม 2553
3) โครงการศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ําในการผลิตภาคเกษตร กรณีพน้ื ทีช่ ลประทานในเขตโครงการ
ส่งนํ้ าและบํารุงรักษานํ้ าสองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี - ด้วยความหลากหลายของกิจกรรมทางการเกษตรทัง้ การ
เพาะปลูกข้าว อ้อย และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ าจืดประเภทปลาและกุ้งทีก่ ระจายอยู่ทวทั
ั ่ ง้ พืน้ ทีช่ ลประทานในเขต
โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษานํ้าสองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี ซึง่ ล้วนแต่มกี ารใช้ทรัพยากรนํ้าเป็ นปจั จัยสําคัญในการ
ผลิต จึงได้มกี ารศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความคุม้ ค่าของการใช้น้ําในทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ รูปแบบ
และการมีส่ว นร่ว มในการบริห ารจัด การกลุ่ ม เกษตรกรผู้ใ ช้น้ํ าของพื้น ที่ เพื่อ นํ า ไปสู่ก ารกํา หนดนโยบายที่
เกีย่ วข้องกับการกําหนดค่าใช้น้ํา และแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มผูใ้ ช้น้ําโดยการมีสว่ นร่วมของเกษตรกร เพือ่
ก่อให้เกิดการใช้น้ําอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจมากทีส่ ุด ซึง่ จะเป็ นตัวอย่างในการขยายผลสู่
การศึกษาประสิทธิภาพในการใช้น้ําในพืน้ ทีท่ างการเกษตรอื่นๆต่อไป
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2. งานด้านการสร้าง/พัฒนาเครือข่าย
เพือ่ ให้เกิดเวทีในการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นเครือข่ายทางวิชาการ ในปี ทผ่ี ่านมาจึงได้
จัดการเสวนาเรื่อง “อุดมศึกษาไทยกับงานบริการวิชาการ: สถานการณ์ปจั จุบนั และอนาคต” ขึน้ เมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2552 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นเกีย่ วกับบทบาทในการให้บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใน
พืน้ ทีภ่ าคกลางตอนล่างกับสังคม

ั บนั และอนาคต
*ภาพจาก การประชุมเรือ่ ง “อุดมศึกษาไทยกับงานบริการวิชาการ: สถานการณ์ปจจุ

3. งานด้านการจัดการความรู้
เพือ่ เผยแพร่ความรูจ้ ากผลการศึกษาวิจยั ในปี ทผ่ี ่านให้กบั สังคมได้รบั รูอ้ ย่างกว้างขวาง จึงได้มกี ารจัดทํา
เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือและ policy brief ดังนี้
ั่
1. หนังสือ “กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลตะวั
นตก ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2551-2565)”
2. หนังสือ “การพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น”
ั่
3. policy brief ปี ท่ี 6 ฉบับที่ 1 เรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลตะวั
นตก: ด้าน
อุตสาหกรรม
ั่
นตก ระยะ 15
4. policy brief ปี ท่ี 6 ฉบับที่ 3 เรื่องกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลตะวั
ปี (พ.ศ.2551-2565)
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สรุปและก้าวต่อไป
การดํา เนิ น งานเพื่อ ศึก ษาวิจ ยั ซึ่ง เป็ น ภารกิจ หลัก ของโปรแกรมในปี ท่ีผ่า นมาทัง้ ที่เ ป็ น สถานการณ์
ภายนอกและภายในระบบอุดมศึกษา โดยหวังให้เกิดผลการศึกษาวิจยั ทีเ่ ป็ นรูปธรรมอันเป็ นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายทีน่ ําไปสูก่ ารพัฒนาทัง้ ระดับพืน้ ทีแ่ ละประเทศในท้ายทีส่ ุด อาทิ โครงการศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ําใน
การผลิตภาคเกษตร และโครงการศึกษารูปแบบการบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษากับสังคมในพืน้ ที่
ภาคกลางตอนล่าง ซึง่ ผลจากการศึกษาวิจยั และกิจกรรมต่างๆ น่าจะยังคงสะท้อนปญั หาอันเกิดจากการพัฒนา
คนในชาติทงั ้ ด้านความรูแ้ ละสติปญั ญาต่อไป
การดําเนิ นงานและความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถาบันฯ
ยุทธศาสตร์
การวิ จยั สถานการณ์
ภายนอก
(External Environment)

การวิ จยั ระบบภายใน
(Internal System)

กิ จกรรม

ผลผลิ ต

1. ศึก ษาประสิท ธิภ าพการใช้น้ํ า ในการ
ผลิตภาคเกษตร กรณีพน้ื ทีช่ ลประทาน
ในเขตโครงการส่งนํ้ าและบํารุง รัก ษา
นํ้าสองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
2. จัดทําเอกสารเผยแพร่
1. สนับสนุนทุนโครงการความร่วมมือเพือ่
เพิ่ ม ศั ก ยภ าพก ารเรี ย นรู้ แ น วคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับอุดมศึกษา
2. สนับสนุ นทุนโครงการศึกษารูปแบบ
ก า ร บ ริ ก า ร ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง
สถาบัน อุ ด มศึก ษากับ สัง คมในพื้น ที่
ภาคกลางตอนล่าง 2 ทุน

1. รายงานผลการศึ ก ษา (แล้ ว
เสร็จ)
2. หนังสือ 2 เล่ม policy brief 2
ฉบับ
1. รายงานผลการศึกษา (กําหนด
แล้วเสร็จ 29 มกราคม 53)
2. รายงานผลการศึกษา (กําหนด
แล้วเสร็จ 14 กันยายน 53)

การดําเนินงานในปี 2553 จึงจะให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนในสาขาเกษตรซึง่ เป็ นพืน้ ฐานสําคัญยิง่ ใน
ภาคการผลิตของประเทศ โดยเริม่ ต้นจากการวิจยั ระบบภายในอุดมศึกษาทัง้ เรือ่ งของระบบการคัดกรองนักศึกษา
การเรียนการสอน การบริหารจัดการ และบุคลากร เพือ่ ให้เห็นภาพการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร
จากสถาบันการศึกษาซึง่ เป็ นหน่ วยหนึ่งของสังคมในการผลิตแรงงานภาคการเกษตรให้กบั ประเทศ เพื่อนําไปสู่
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยยึดโยงกับความต้องการทีแ่ ท้จริง รวมทัง้ ประเด็นบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
กับการตอบสนองพืน้ ที่ และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทีห่ ลากหลายสาขาอาชีพ
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โปรแกรมศึ ก ษาระบบความปลอดภัย อาหารและโภชนาการ |
หลักการและกรอบนโยบาย
จากวิกฤตการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารทีม่ กั เกิดขึน้ มาซํ้าๆ เป็ นประจํานัน้ พอทีจ่ ะอนุมานสาเหตุสาํ คัญ
ได้ว่ามาจากปจั จัยหลัก 2 ประการนั ่นคือ “ความไม่รู้ และความโลภ” ซึ่งนํ าไปสู่ความมักง่าย การไม่เอาใจใส่หรือเฝ้า
ระวัง ตัง้ แต่ในขัน้ ของการซือ้ และเก็บรักษาวัตถุดบิ กระบวนการผลิต/แปรรูป การขนส่ง การจัดจําหน่าย ตลอดจนการ
เก็บรักษา โดยหากพิจารณาในหลักการแล้ว ปจั จัยทัง้ สองแก้ไขได้ดว้ ยการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ ควบคู่ไปกับ
การดูแล กํากับ และบังคับใช้นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนัน้ “โปรแกรมศึกษาระบบ
ความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ” (System Research in Food Safety and Nutrition Program) จึงได้
กําหนดพันธกิจหลักในการทีจ่ ะมีส่วนสําคัญของการขับเคลื่อนระบบความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ บนพืน้
ฐานข้อมูลและความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาศัยกลไกประสานความร่วมมืออย่างมีบูรณาการ ระหว่าง
หน่ วยงาน/องค์กรต่างๆ ทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้อง ในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาทัง้
จากส่วนกลางและภูมภิ าค ภายใต้บริบทของการจัดการองค์ความรู้ การศึกษาวิจยั และพัฒนา และการดําเนินงาน/
กิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็ น Knowledge Clearing House ทางความปลอดภัยด้าน
อาหารและโภชนาการของประเทศ เพือ่ เป็ นส่วนสําคัญในการผลักดันให้เกิดการยกระดับมาตรฐานอาหารไทยทีเ่ น้น
ความปลอดภัยควบคู่คณ
ุ ภาพ
กิ จกรรมการดําเนิ นงานของโปรแกรมฯ
ในปีพ.ศ. 2552 โปรแกรมฯ ยังคงให้ความสําคัญกับเรื่องของระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของ
ผูค้ า้ รถเร่ การพัฒนาและขยายขอบเขตความร่วมมือกับเครือข่ายของโปรแกรมฯ ทีเ่ ป็ นสถาบันอุดมศึกษาในภูมภิ าคที่
สําคัญทัวประเทศ
่
ตลอดจนการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผลงานและองค์ความรูท้ เ่ี กิดจากการสนับสนุ นของโปรแกรมฯ
ออกสู่สาธารณะ พร้อมกับการดําเนินตามกรอบนโยบายของคณะกรรมการบริหารของสถาบันคลังสมองฯ เพื่อเป็ น
กลไก/ปจั จัยผลักดันให้โปรแกรมฯ ได้บรรลุตามเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้ โดยอาศัยแผนงานดําเนินการ 3 ด้านหลักได้แก่
แผนงานสนับสนุ นการศึกษาวิจยั และพัฒนา แผนงานพัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือ และแผนงานจัดการ
ความรู้
1. แผนงานสนับสนุนการศึกษา วิ จยั และพัฒนา
แผนงานนี้ ข องโปรแกรมฯ ตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ข องสถาบัน คลัง สมองฯ ด้า นงานหนุ น เสริม การ
เปลีย่ นแปลง และยุทธศาสตร์ดา้ นงานวิจยั นโยบายเรือ่ งสําคัญของประเทศ โดยมุ่งเน้นทีป่ ระเด็นสําคัญทีเ่ ป็ นปญั หาและ
ยัง ไม่มีห น่ ว ยงานหรือองค์ก รใดรับ ผิด ชอบอย่างชัด เจน โดยอาศัยการต่ อ ยอดองค์ค วามรู้เดิมจากผลการศึก ษาที่
โปรแกรมฯ ได้สนับสนุนไปเป็ นหลัก พร้อมกับการสร้างกลไกเชื่อมโยงและสนับสนุนแผนงานพัฒนาและขยายเครือข่าย
ฯ ด้วยการผลักดันให้เครือข่ายของโปรแกรมฯ (ทีเ่ ป็ นสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ในส่วนกลางและภูมภิ าค) ร่วมดําเนินการ
เป็ นหลัก โดยสามารถแบ่งโครงการต่างๆ ออกเป็ น 3 กลุ่มด้วยกันคือ โครงการเพือ่ ตอบโจทย์หรือปญั หาสําคัญทัง้ ใน
ระดับประเทศและท้องถิน่ (Area-based) โครงการเพือ่ จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และโครงการเพือ่ ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงระบบ
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1.1 โครงการศึกษาวิจยั เพื่อตอบโจทย์หรือปญั หาสําคัญของประเทศและท้องถิน่ โปรแกรมฯ ได้สนับสนุ น
โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาด้านระบบความปลอดภัยอาหารของสินค้า 2 กลุ่มคือ ผักผลไม้ทีจ่ าํ หน่ ายในตลาดนัด
และรถเร่ และเนื้ อสุกร (ในขัน้ ตอนของโรงฆ่าและการขนส่ง) โดยนําเอารูปแบบทีไ่ ด้จากการศึกษาจากโครงการ
เดิมทีโ่ ปรแกรมฯ ได้สนับสนุนไปประยุกต์ใช้ในพืน้ ทีต่ ามภูมภิ าค ผ่านความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานทีม่ บี ทบาท
หน้าทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้ได้รปู แบบ/ข้อสรุปในภาพรวมทีม่ คี วามชัดเจน น่าเชื่อถือ และสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้
ในพื้นที่อ่ืนๆ ทัง้ นี้ โ ปรแกรมฯ ได้ให้การสนับ สนุ นมหาวิท ยาลัย ในภูมิภ าค 3 แห่ง ที่เ ป็ น จุด ประสานงานเครือ ข่าย
ดําเนินการเรื่องผักผลไม้ทจ่ี ําหน่ ายในตลาดนัดและรถเร่ ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ ในส่ ว นของเนื้ อ สุ ก รโปรแกรมฯ ได้ ส นั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลัย อี ก 3 แห่ ง ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จากผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมนัน้ ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารในแต่ละภูมภิ าคมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกัน
ผักผลไม้ท่จี ําหน่ ายตามตลาดนัดและรถเร่พบยาฆ่าแมลงตกค้างในภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน พบการใช้สารเคมี (บอแรกซ์) ในผักผลไม้ดองในภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง ซึง่ ทํา
ให้ได้ขอ้ เสนอรูปแบบของระบบการจัดการด้านอาหารปลอดภัยทีม่ คี วามเชื่อมโยงตัง้ แต่ช่วงหลังการเก็บเกีย่ วจนถึงมือ
ผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักต่อความปลอดภัยด้านอาหารของผู้ท่มี สี ่วน
เกีย่ วข้อง
ด้านเนื้อสุกร เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลทีไ่ ด้จากภูมภิ าคต่างๆ แล้วพบว่า วิธกี ารปฏิบตั ใิ นการฆ่า/ชําแหละ
สุกร และรูปแบบการขนส่ง (โดยเฉพาะระยะเวลาการขนส่งจากโรงฆ่าไปยังจุดจําหน่าย) มีนยั สําคัญต่อความปลอดภัย
ด้านอาหารอย่างมาก
1.2
โครงการศึก ษาวิจ ยั เพื่อ จัด ทําข้อ เสนอแนะเชิง นโยบาย โปรแกรมฯ ได้ร่ว มมือ กับ นัก วิจ ยั จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดาํ เนิน โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์ความเป็ นเลิ ศทางความปลอดภัยด้าน
อาหารของประเทศไทย ซึง่ เป็ นรูปแบบการดําเนินงานทีย่ อมรับกันในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว สามารถสังเกตได้จากการ
มีศูนย์ความเป็ นเลิศด้านอาหารและความปลอดภัยด้านอาหารเกือบทุกประเทศ ความจริงแล้วในประเทศไทยเองก็มี
ศูนย์ความเป็ นเลิศอยู่หลายด้านด้วยกัน (ประมาณ 9 แห่ง) แต่ยงั ไม่มศี ูนย์ความเป็ นเลิศทางด้านอาหารหรือความ
ปลอดภัยด้านอาหารเลย
ผลจากการศึก ษาได้ใ ห้ข้อ เสนอแนะว่ า ระยะแรกควรดํา เนิ น งานในลัก ษณะของหน่ ว ยวิจ ยั เฉพาะทาง ที่
ประกอบไปด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมกับมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งเป็ นแกนนํ า
(Lead University) โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านต่างๆ เช่นความเชีย่ วชาญของบุคลากร ห้องปฏิบตั กิ าร โครงสร้าง
พืน้ ฐาน และสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ฯลฯ พร้อมกับการวิเคราะห์โจทย์ หรือทิศทางงานวิจยั ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้อย่างชัดเจน จากนัน้ จึงค่อยผลักดันและพัฒนาไปสูศ่ นู ย์ความเป็นเลิศฯ ต่อไป
1.3 โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงระบบ มีดว้ ยกัน 2 โครงการคือ โครงการศึกษาทบทวน
งานศึกษาวิ จยั ทางความปลอดภัยด้านอาหารในผลิ ตภัณฑ์ประมง มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวมของ
องค์ความรูท้ างด้านนี้ ซึง่ มีหน่ วยงาน/องค์กรหลายแห่งได้สนับสนุ นโครงการทางด้านนี้เป็ นจํานวนมาก แต่ยงั ไม่มกี าร
นําเอาองค์ความรูท้ ไ่ี ด้ทงั ้ หลายมาประมวลให้เห็นภาพรวม เพือ่ ให้ทราบถึงสถานการณ์ในปจั จุบนั ว่ามีการดําเนินการไป
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อย่างไร ในทิศทางใด ยังมีช่องว่างหรือปญั หาใดบ้างทีม่ คี วามสําคัญแต่ยงั ไม่มกี ารดําเนินการทีช่ ดั เจน เพื่อเป็ นข้อมูล
พืน้ ฐานในการกําหนดทิศทางสนับสนุนงาน วิจยั และพัฒนาทีเ่ หมาะสมในอนาคตเลย ส่วนโครงการทีส่ องเป็ นโครงการ
ศึ ก ษาเชิ ง สํา รวจข้ อ มู ล ผู้ค้ า รถเร่ อ าหารสดและผัก ผลไม้ ที จ่ ํา หน่ ายในกรุง เทพฯ และปริ ม ณฑล โดยมี
วัตถุประสงค์ทจ่ี ะทําการสํารวจข้อมูลด้านต่างๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับความปลอดภัยด้านอาหารของผูค้ า้ รถเร่ เพือ่ เป็ น
ข้อมูลพืน้ ฐานในการดําเนินโครงการต่อ โดยได้ทาํ การสุม่ ตัวอย่างจากตลาดค้าส่งทีส่ าํ คัญได้แก่ ตลาดบางแค ตลาดเอก
ชัย และตลาดสีม่ มุ เมือง ในกรุงเทพมหานคร ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตลาดกลางบางใหญ่ จ.นนทบุร ี และตลาดปฐมมงคล
จ.นครปฐม สามารถเก็บรวบรวมกลุ่มตัวอย่างผูค้ ้ารถเร่ได้จํานวน 1,225 ราย หรือประมาณ 23% ของแผนที่วางไว้
จํานวน 1,600 ราย
ผลที่ได้ในส่วนของโครงการด้านผลิตภัณฑ์ประมงคือ ข้อมูลสถานภาพงานศึกษาวิจยั ความปลอดภัยด้าน
อาหารของผลิตภัณฑ์ประมงในภาพรวมของประเทศ ที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางหรือประเด็นทางความปลอดภัยด้าน
อาหารในผลิตภัณฑ์ประมง พร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะทิศทางการศึกษาวิจยั ทางด้านนี้ในอนาคต
ส่วนโครงการสํารวจข้อมูลผูค้ า้ รถเร่ฯ พบข้อมูลทีน่ ่ าสนใจได้แก่ ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือนผูค้ า้ รถเร่มาซื้อ
สินค้าน้อยมากเนื่องจากเป็ นวันออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ผูค้ า้ มากกว่า 80% มีภูมลิ าํ เนาในจังหวัดอื่น ด้านประเด็น
น่ าสนใจทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยอาหารได้แก่ กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 55% ตอบแบบสอบถามว่าไม่เคยได้ยนิ /ไม่
เคยรูจ้ กั สารเคมีอนั ตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขทัง้ 6 ชนิดเลย โดยเฉพาะสารกันราและสีสงั เคราะห์เป็ นสาร
ทีก่ ลุ่มตัวอย่างตอบว่าไม่เคยรูจ้ กั เลยมากทีส่ ดุ ถึง 87% และ 81% ตามลําดับ ในขณะทีส่ ารเร่งเนื้อแดงกลุ่มตัวอย่างตอบ
ว่ารูจ้ กั เพียงแค่ 12% เท่านัน้
2. แผนงานพัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือ
จากการทีโ่ ปรแกรมฯ ดําเนินงานในลักษณะ Virtual Organization จึงอาศัยแผนงานนี้เป็ นกลยุทธ์สาํ คัญในการ
ดํา เนิ น งาน ด้ว ยการสร้า งเครือ ข่า ยความร่ ว มมือ กับ ผู้ท่ีมีส่ ว นเกี่ย วข้อ ง (Stakeholder) เพื่อ เป็ น ช่ อ งทางในการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและแนวนโยบายของหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทัง้ จากภาครัฐและเอกชนทีม่ บี ทบาททางความ
ปลอดภัยด้านอาหารของประเทศ และเป็ นช่องทางเผยแพร่ผลการศึกษาของโปรแกรมฯ และผลักดันข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายหรือรูปแบบบริหารจัดการทีเ่ กิดจากผลการศึกษาของโปรแกรมฯ สู่การนําไปประยุกต์ปฏิบตั จิ ริง ซึง่ นับว่าเป็ น
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของสถาบันคลังสมองฯ ด้านงานหนุนเสริมการเปลีย่ นแปลง ในการสร้างเครือข่ายวิชาการและ
องค์ความรูท้ างความปลอดภัยด้านอาหาร โดยมีเครือข่ายใน 3 ลักษณะด้วยกันได้แก่
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2.1 คณะกรรมการวิชาการของโปรแกรมฯ อันประกอบด้วยผูแ้ ทนของหน่ วยงาน/องค์กรทัง้ จากภาครัฐและ
เอกชนทีม่ บี ทบาทหน้าทีห่ ลัก (Authority) ทางด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศ โดยจะมีบทบาทหน้าทีส่ าํ คัญใน
การกําหนดทิศทางการดําเนินงานของโปรแกรมฯ การให้ขอ้ เสนอแนะและความเห็นต่อโครงการต่างๆ ทีโ่ ปรแกรมฯ ได้
สนับสนุ น และยังเป็ นกลไกสําคัญของความเชื่อมโยงในการผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็ นผลการศึกษาของ
โครงการต่างๆ ไปสูห่ น่วยงาน/องค์กรทีก่ าํ หนดนโยบาย
2.2 จุดประสานงานเครือข่าย (Focal Point) ในภูมภิ าคต่างๆ โดยอาศัยมหาวิทยาลัยในพืน้ ทีเ่ ป็ นเครือข่าย
หลักใน 4 ภูมภิ าคสําคัญของประเทศได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาคเหนือตอนบน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
(ภาคเหนือตอนล่าง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาคตะวันออก) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ภาคใต้ตอนบน) และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาคใต้ตอนล่าง) จุดประสานงานเครือข่ายเหล่านี้มบี ทบาทสําคัญในการเป็ น Technical
Arm ให้กบั โปรแกรมฯ
2.3 องค์กร/หน่ วยงานของภาครัฐ และเอกชนทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้อง โปรแกรมฯ ได้รเิ ริม่ การประสานความร่วมมือ
กับองค์กร/หน่ วยงานทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศ ซึง่ ได้แก่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพฯ เป็ นต้น โดยเครือข่ายความร่วมมือเหล่านี้
จะเป็ นองค์กร/หน่ วยงานที่มบี ทบาทหน้าที่รบั ผิดชอบโดยตรง ทัง้ ในด้านการตรวจสอบ กํากับติดตาม และการนํ า
นโยบายไปใช้ในประเด็นต่างๆ
3. แผนงานจัดการความรู้
แผนงานนี้อาจจะไม่ได้สนับสนุ นยุทธศาสตร์ของสถาบันคลังสมองโดยตรง แต่โปรแกรมฯ ได้อาศัยแผนงานนี้
เป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนแผนงานทัง้ สองทีก่ ล่าวมาก่อนหน้าเป็ นอย่างดี เสมือนเป็ นเครื่องมือในการบริ หาร
เครือข่าย (Network Management) ของโปรแกรมฯ อย่างไรก็ตามแผนงานนี้ไม่ได้มนี ยั ครบถ้วนตามความหมายของ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management; KM) โดยทัวไป
่ ซึง่ โปรแกรมฯ มุ่งเน้นทีก่ ารเผยแพร่ การแลกเปลีย่ น
และการสื่อสารความรู้ ผ่านกลไกการประชุมของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการวิชาการของ
โปรแกรมฯ การประชุมร่วมกับจุดประสานงานเครือข่ายที่เป็ นมหาวิทยาลัยในภูมภิ าคต่างๆ และการประชุมระดม
ความคิดเพือ่ รับฟงั ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากสาธารณะ (Public Hearing) ทัง้ ในภูมภิ าคและส่วนกลาง ทัง้ หมด
นี้เพื่อวัตถุประสงค์สําคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ การดําเนินงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นปญั หา อุปสรรค
ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานด้านอาหารปลอดภัยทัง้ ในส่วนกลางและภูมภิ าค และกระตุน้ ให้
เกิดชุมชนวิจยั ทางความปลอดภัยด้านอาหาร (Research Community on Food Safety) ตลอดจนการขยายเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้านนี้ในระดับต่างๆ
ผลงานเด่นที่ผา่ นมา (พ.ศ. 2548 – 2551)
เริม่ ต้นปี แรกของการดําเนินงาน โปรแกรมฯ ได้ดําเนินโครงการศึกษาสถานการณ์ และระบบการจัดการ
ความปลอดภัยด้านอาหารในสิ นค้า 5 กลุ่มหลักได้แก่ สัตว์บกและผลิตภัณฑ์ นํ้านมและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ําและ
ผลิตภัณฑ์ ธัญพืช ถัวเมล็
่ ด และผลิตภัณฑ์ ผักและผลไม้ โดยสนับสนุ นให้นักวิจยั นักวิชาการจากหน่ วยงานต่างๆ
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ดําเนินการได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันอาหาร สถาบันวิจยั
โภชนาการ (มหาวิทยาลัยมหิดล) และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทัง้ นี้ผลจากการศึกษาที่ได้จาก
โครงการนี้ โปรแกรมฯ ได้ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการขยายผลการดําเนินงานในระยะต่อมาหลายโครงการ โดยมี
ประเด็นทีส่ าํ คัญได้แก่
นมโรงเรียนในขัน้ ตอนการขนส่งและการเก็บรักษาทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ เริม่ ต้นจากโครงการวิจยั สถานการณ์และรูปแบบ
การจัดการความปลอดภัยฯ (สถาบันวิจยั โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล) และมีได้ดําเนินการต่อเนื่องในโครงการ
ทดสอบรูปแบบการขนส่งและการเก็บรักษานมโรงเรียนในสถานการณ์จริง (สถาบันวิจยั โภชนาการ) จนสุดท้ายได้
พัฒนาเป็ น คู่มือการสร้างความเข้าใจในการขนส่งและเก็บรักษานมโรงเรียน เพื่อใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้
ต่อไป นอกจากนี้โปรแกรมฯ ยังได้พฒ
ั นาคู่มอื ดังกล่าวในรูปแบบของ Flash animation เพื่อเป็ นทางเลือกในการ
เผยแพร่ ประกอบกับ องค์ค วามรู้จ ากคู่มือ ดัง กล่ าวได้ถูก นํ า ไปพัฒ นาต่อ โดยกระทรวงสาธารณสุข และสํา นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ เผยแพร่แก่ผปู้ ระกอบการอีกทางหนึ่งด้วย
ผักและผลไม้ทีจ่ าํ หน่ ายในตลาดนัด และรถเร่ โครงการนี้เริม่ ต้นในลักษณะเดียวกับโครงการนมโรงเรียน มี
นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรเี ป็ นผูด้ าํ เนินการ จากนัน้ จึงได้ขยายรูปแบบการดําเนินโครงการ
ไปยังภูมภิ าคต่างๆ จุดประสานงานเครือข่ายของโปรแกรมฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทํา
ให้เห็นภาพรวมของประเทศที่แสดงถึงความไม่ปลอดภัยด้านอาหารในสินค้ากลุ่มนี้อย่างชัดเจน จึงได้ขยายผลต่อใน
ภูมภิ าคทีม่ สี ถานการณ์คอ่ นข้างน่ากังวล เพือ่ ศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาหารของผักผลไม้ ที่
กล่าวถึงใน 1.1 ข้างต้น นอกจากนี้โปรแกรมฯ ยังได้ดําเนิน โครงการศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิ จของผักผลไม้ที ่
จําหน่ ายตามตลาดนัดและรถเร่ ในกรุงเทพฯ และภูมภิ าคบางแห่ง เพื่อเป็ นข้อมูลแสดงถึงความสําคัญของสินค้า
เฉพาะกลุ่มนี้ซง่ึ พบว่ามีมลู ค่าค่อนข้างสูง
เนื้อสุกรในขัน้ ตอนการขนส่งและการวางจําหน่ าย อาศัยผลจากโครงการศึกษาสถานการณ์ในปีแรก โปรแกรม
จึงได้สนับสนุ นให้นักวิจยั จากสถาบันวิจยั โภชนาการ ดําเนิน โครงการวิ จยั รูปแบบการจัดการความปลอดภัยใน
เนื้ อหมูในขัน้ ตอนการวางจําหน่ าย และต่อเนื่องด้วย โครงการวิ จยั รูปแบบการจัดการความปลอดภัยในขัน้ ตอน
การขนส่ ง ซากสุ ก ร จากโปรแกรมฯ นัน้ จึง ได้ข ยายรูป แบบการดํา เนิ น โครงการไปยัง ภู มิภ าคบางแห่ ง ผ่ า นจุ ด
ประสานงานเครือข่ายฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตามทีไ่ ด้กล่าวถึงใน 1.1 ข้างต้น
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ทิ ศทางข้างหน้ า
โปรแกรมฯ เริม่ วางแผนที่จะปรับเปลี่ยนเป้าหมาย พันธกิจ และแผนการดําเนินงาน ให้มคี วามสอดรับและ
เชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ของสถาบันคลังสมองของชาติทงั ้ 3 ด้าน โดยอาศัยผลการศึกษาจากโครงการที่ได้
สนับสนุ นไป ประกอบกับเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะต่างๆ ทีม่ อี ยู่เป็ นฐาน และใช้ศกั ยภาพต่างๆ ทีเ่ ป็ นจุดแข็ง
ของโปรแกรมฯ เป็ นแกน เพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งโปรแกรมฯ ได้กําหนดเป้าหมายการ
ดําเนินงานในระยะสัน้ ไว้ 2 ประการสําคัญคือ
 การสนับสนุ น ผลักดัน หรือจัดให้มอี งค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อเสริมสร้าง/
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ทัง้ ในระดับนักวิจยั อาจารย์ผสู้ อนและนักศึกษา
 การเสริมสร้าง และสนับสนุนความเชื่อมโยงของสถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ให้มคี วาม
เข้มแข็งมากยิง่ ขึน้ ภายใต้บริบทของความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ โดยจะมุ่งเน้นความสําคัญ
2 ส่วนคือ กับหน่ วยงาน/องค์กรทีม่ บี ทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง ผ่านความต้องการหรือปญั หาใน
ภาพรวมของประเทศ และกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานในระดับท้องถิน่ อื่นๆ ผ่านความ
ต้องการหรือปญั หาของพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
ทัง้ นี้เพือ่ การตอบสนองและนําไปสู่เป้าหมายทัง้ สอง โปรแกรมฯ จะอาศัยอาศัยกลไกเครือข่ายความร่วมมือทัง้ 3
ลักษณะทีก่ ล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา เป็ นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อน ซึง่ โปรแกรมฯ ได้
วางแนวทางดําเนินงานในอนาคตไว้ดงั นี้
 การสนับ สนุ นหรือ จัด ให้มีก ารศึก ษาวิเ คราะห์ข้อ มูล เชิง ระบบในประเด็น สํา คัญ ที่ข าดหายไปหรือ ยัง ไม่
ครบถ้วน เพือ่ เป็ นฐาน/ข้อมูลสนับสนุนในการดําเนินงานด้านอื่นๆ
 การสนับสนุ นหรือจัดให้มโี ครงการศึกษาวิจยั ที่จะเสริมสร้างองค์ความรูใ้ นบริบทต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการหรือแก้ไขปญั หาทัง้ ในระดับประเทศและท้องถิน่ โดยอาศัยโครงการศึกษาวิจยั ทีผ่ ่านมาของ
โปรแกรมฯ เป็ นจุดเริม่ ต้น
 การสนับสนุ นหรือจัดให้มเี วทีประชุมระดมความคิดในระดับต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะหน่วยงาน/องค์กรทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ และเป็ นการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นทัง้ ในเชิงวิชาการและ
การนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือในท้องถิน่ พืน้ ทีต่ ่างๆ ตลอดจนเป็ นการเพิม่ โอกาส/ช่องทางใน
การนําเสนอผลงานของบุคลากร
จากเป้าหมาย และแนวทางการดําเนินงานทีไ่ ด้วางไว้ โปรแกรมฯ จึงมีแนวคิดทีจ่ ะริเริม่ โครงการบางส่วนซึง่ จะ
สนับสนุนในปี2553 ได้แก่
 การผลักดันหรือจัดให้มกี ารศึกษาวิเคราะห์เพือ่ ผลักดันให้มหี ลักสูตรการเรียนการสอนทีเ่ น้นในเรือ่ งความ
ปลอดภัยด้านอาหารทีช่ ดั เจนเป็นรูปธรรมในสถาบันการศึกษา
 การนําเอาข้อเสนอแนะต่างๆ ทีไ่ ด้จากผลของโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาศูนย์ความเป็ นเลิศด้านความ
ปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย มาดําเนินการต่อ
 การขยายผลจากโครงการศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กับบริบทด้านบริหารจัดการความ
ปลอดภัยด้านอาหารทีก่ าํ ลังดําเนินการอยู่
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โปรแกรมศิ ล ปะเพื่ อ การศึ ก ษา |

ความนํา
จากรายงานการดําเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและชุมชนด้วยกระบวนการ
ศิ ลปะการแสดงร่ ว มสมัยที่ เ กิ ด จากการบูร ณาการภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น” โดย สถาบัน อาศรมศิล ป์ มูล นิ ธิ
โรงเรียนรุ่งอรุณ (พ.ศ.2547) ภายใต้การสนับสนุนของสํานักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ซึง่ เป็ น
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารใน 4 จังหวัด 4 ภูมภิ าค คือ สุโขทัย สุรนิ ทร์ กรุงเทพฯ และระนอง โครงการนี้ได้รบั
ความร่วมมือจากโรงเรียนภาครัฐและเอกชน ผูป้ กครองนักเรียน ครู นักพัฒนา และศิลปิ นพืน้ บ้านในแต่ละจังหวัด
ในการใช้กระบวนการศิลปะการแสดงเป็ น “เครือ่ งมือ” เพือ่ พัฒนาศักยภาพ ทักษะการเรียนรู้ การลงชุมชน ให้แก่
กลุ่มเยาวชนอายุ 9 -13 ปี และจัดแสดงผลงานสู่สาธารณะ ผลจากการดําเนินโครงการได้รบั คํายืนยันจากผูม้ สี ว่ น
เกี่ยวข้องถึงการคืน “วิถชี ุมชน” ทีส่ ร้างการประสานวัยระหว่างเยาวชน และผูอ้ าวุโสในชุมชนให้เกิดขึน้ ตลอดจน
ประจักษ์ได้ถงึ พัฒนาการของเยาวชนผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความภูมใิ จในตนเอง
และศิลปะพืน้ ถิน่ กําเนิดของตน
โครงการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการพัฒนาเยาวชนโดยส่วนใหญ่ รวมถึงโครงการดังกล่าวข้างต้น
มักจะเป็ นโครงการ “เฉพาะกิจ” เมื่อดําเนินการเสร็จสิน้ ก่อให้เกิดคําถามจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ถึง “ความต่อเนื่อง
และความยั ่งยืน” คําถามดังกล่าวจึงเป็ นทีม่ าของการวิจยั เรือ่ ง “นโยบายการส่งเสริ มศิ ลปะการละครเพื่อการ
พัฒนาเยาวชน” โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2549) ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันคลังสมองของ
ชาติ โครงการวิจยั นี้ได้สงั เคราะห์ขอ้ มูลจากการสํารวจประสบการณ์การนําศิลปะการละครไปใช้เพื่อการพัฒนา
เยาวชนในประเทศไทย ทบทวนเอกสาร หนังสือ ตํารา และงานวิจยั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการ
สืบค้นข้อมูลด้านนโยบายด้านศิลปะของประเทศต่างๆ อีกทัง้ จัดการประชุมระดมสมอง และจัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบตั กิ าร โครงการวิจยั นี้ได้เสนอแนวนโยบายเพือ่ การพัฒนาเยาวชนผ่านเครือ่ งมือด้านศิลปะการละครไว้ดว้ ย
สถาบันคลังสมองของชาติได้ทบทวนโครงการวิจยั ดังกล่าว และเล็งเห็นถึงความจําเป็ นของการจัดตัง้
“หน่วยประสานความรูด้ า้ นศิลปะเพื่อการพัฒนาขึน้ ” โดยเริม่ ต้นจาก “ศิลปะการละคร” ทีเ่ ป็ นฐานเดิมจากงานวิจยั
ข้างต้น ก่อนขยายไปสู่ความรู้ดา้ นศิลปะในภาพรวม และจัดตัง้ “ศูนย์ศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา” ในปี
พ.ศ. 2550 เพือ่ สร้างระบบการจัดการ เผยแพร่ พัฒนาความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาเยาวชนผ่านกระบวนการศิลปะ
การละคร เป็ นการเชื่อมต่อข้อเสนอจากงานวิจยั ให้เป็ นรูปธรรม โดยศูนย์ฯทําหน้าทีเ่ ป็ นกลไกหนึ่งในการเชื่อม
ประสานภูมปิ ญั ญา ระดมความรู้
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ จ า ก ศิ ล ปิ น
สถาบัน อุ ด มศึก ษาและหน่ ว ยงาน
อื่นๆของสังคม ประสานความร่วมมือกับ
แ หล่ ง ทุ นภา ย ในป ระเท ศเพื่ อ
สนับ สนุ นความร่ว มมือ กับ กลุ่ ม หน่ ว ยงาน
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สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆในการนํ าเครื่องมือศิลปะการละครไปใช้ในการพัฒนา
เยาวชนทัง้ ในระบบและนอกระบบการศึก ษา ตลอดจนหนุ นเสริม การจัด ตัง้ “เครือ ข่า ย
นัก วิช าการศิล ปะการแสดงแห่ง ประเทศไทย” เพื่อ สร้า งพื้นที่แ ลกเปลี่ย นประสบการณ์
ความรูแ้ ละประสานพลังวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการด้านศิลปะวัฒนธรรมและการ
สือ่ สารมวลชน
ปี พ.ศ. 2552 สถาบันคลังสมองของชาติกาํ หนดยุทธศาสตร์การทํางานกับสถาบันอุดมศึกษา โดยมุ่ง
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาทําหน้าทีเ่ สมือน “คลังสมองของจังหวัด” ในการนําทรัพยากรความรูม้ าสร้างบูรณา
การไปสูก่ ารพัฒนาด้านต่างๆทัง้ ในระดับชุมชน สังคม และระดับชาติ ดังนัน้ ศูนย์ศลิ ปะการละครเพือ่ การพัฒนาจึง
ขยายภารกิจจากกรอบเครื่องมือศิลปะการละครเป็ น “ศิลปะ” โดยภาพรวม และเปลีย่ นชื่อเป็ น “โปรแกรมศิลปะ
เพือ่ การศึกษา” (Arts for Education Program) มุ่งเน้นการทํางานสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาด้าน
การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒ นาหลักสูต ร และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผ่านช่องทาง “ศิลปะและ
วัฒนธรรม” โดยบูรณาการกับแนวคิด Arts Education หรือการศึกษาและการเรียนรูผ้ ่านทางศิลปะ เป็ นการ
วางรากฐานการสร้างความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ (creative capacities) ที่บ่มเพาะให้เกิดพลเมือง
สร้างสรรค์ (creative citizen) อันเป็ นฐานรากสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy)

การศึกษาผ่านทางศิ ลปะ (Arts Education)
นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทีศ่ กึ ษาระบบการพัฒนาสมองของมนุษย์ยนื ยันว่า “ศิลปะ” เป็ นเครื่องมือ
ที่ ดี ที่ สุ ด ใ น ก า ร
พั ฒ น า ส ม อ ง ด้ ว ย
ประสบการณ์การลง
มือปฏิบตั แิ ละการสัมผัส
ศิ ล ป ะ จ ะ เ ป็ น
เครื่อ งกระตุ้น ให้เ ซลล์
สมองสร้างเครือข่าย
โยงใยระหว่างสมองซีก
เป็ นระบบสําคัญในการ
ซ้ายและซีก ขวา ซึ่ง
พั ฒ น า ส ม อ ง ข อ ง
ม นุ ษ ย์ อี ก ทั ้ ง
“สุ น ทรีย ะ” อัน เป็ น
ปจั จัยของศิลปะยังเป็ น
เ ค รื่ อ ง ก ร ะ ตุ้ น
จิน ตนาการ ความคิ ด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ส ม อ ง ส่ ง
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไปเก็บไว้ยงั สมองส่วนความจําถาวร นอกจากนี้ ปฏิบตั กิ ารทางศิลปะเป็ นการเรียนรูผ้ ่านการลงมือ
ทํา (learning by doing) สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง (Constructivism) ซึง่ บ่มเพาะพหุทกั ษะ
ให้เกิดขึน้ แก่ผปู้ ฏิบตั ิ นําไปสู่การสร้างนวัตกรรมในด้านต่างๆ ประสบการณ์ทางศิลปะยังหล่อหลอมให้ผเู้ รียนมีจติ
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ละเอียด มีความละเมียดละไมในการคิดและการใช้ชวี ติ เปิ ดกว้างและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(cultural diversity) อันเป็ นปจั จัยสําคัญในการสร้างวิถแี ห่งสันติสขุ ของสังคม ตลอดจนเป็ นเครื่องมือในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทีน่ ุ่ มนวล แยบยล เข้าถึง เข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมของมิตรประเทศได้ละเอียด
ลึกซึง้ อีกด้วย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นานาประเทศได้ออกแบบหลักสูตรการศึกษาทีเ่ รียนรูว้ ชิ าทุกวิชาโดยสร้าง
บูรณาการกับศิลปะ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2 แนวทางคือ การฝึ กครูให้มที กั ษะการสอนผ่านศิลปะ
(Arts in education) และการเรียนการสอนทีเ่ ป็นความร่วมมือระหว่างครูกบั ศิลปินในท้องถิน่ (Arts education) ซึง่
UNESCO ได้ให้คาํ นิยามไว้ดงั ต่อไปนี้

Arts in education หรือ การศึกษาผ่านศิ ลปะ
หมายถึง การสอนผ่ า นศิล ปะที่มีนั ย ต่ า งๆของการใช้ เ ทคนิ ค ทางศิล ปะและ
วัฒนธรรมเป็ นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอนวิชาทัวไปโดยเชื
่
่อมโยงกับ
ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม
Arts Education หรือ ศิ ลปะในมิ ติของเครื่องมือและวิ ธีการสร้างการเรียนรู้
หมายถึง การสอนศิลปะสัมพันธ์กบั การสอนพืน้ ฐานและการปฏิบตั ทิ ่หี ล่อหลอม
ด้ ว ยระบบการฝึ ก ฝนที่ ห ลากหลาย กระตุ้ น ทัก ษะการคิ ด วิเ คราะห์ ความ
ละเอียดอ่อน และสร้างอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมตลอดจนพืน้ ฐานที่เป็ นรูปธรรม
ให้แก่ผเู้ รียน

การพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy)
ให้ประสบผลสําเร็จได้อย่างเท่าเทียมและเท่าทัน จําเป็ นต้องคํานึงถึงรากฐานสําคัญ
คือ ความคิดสร้างสรรค์ของพลเมือง แนวทางการจัดการศึกษาในทุกระดับด้ว ย
รูปแบบ Arts Education หรือ Arts in Education เป็ นแนวทางสําคัญทีจ่ ะตอบโจทย์
การพัฒนาพลเมือ งสร้างสรรค์ท่ีนํ าผู้เ รีย นไปสู่ก ารเชื่อ มโยงกับบริบ ทสังคมและ
วัฒนธรรมทีแ่ วดล้อมผูเ้ รียน สร้างวิถกี ารเรียนรูท้ ไ่ี ม่แยกส่วนผูเ้ รียนออกจากสังคม
และวัฒนธรรมของตน และยังเชือ่ มโยงไปสูส่ งั คมและวัฒนธรรมโลก แนวทางการจัด
การศึกษาดังกล่าว จึงเป็ นแนวทางสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน และ
สร้างรากฐานสําคัญให้แก่การพัฒนาประเทศตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้น
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โปรแกรมศิ ลปะเพื่อการศึกษา
โปรแกรมศิลปะเพื่อการศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ มุ่งผลักดันแนวทางการจัดการศึกษาที่สร้าง
บูรณาการกับศิลปะดังทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้น และดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ เพือ่ หนุนเสริมการสร้าง
เครือข่ายวิชาการ ตลอดจนความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียน หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชน กลุ่มศิลปิน ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ โดยผ่าน 1. จัดการความรู้ 2. วิจยั เชิงระบบ/นโยบาย และ 3. ผลักดัน
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ดังต่อไปนี้
1. จัดการความรู้
ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ประสบการณ์/ความรูท้ ร่ี ุ่มรวยและหลากหลายเกีย่ วกับศิลปะและวัฒนธรรม
ภายในประเทศ เพื่อนํ าไปสู่ก ารผลักดันและหนุ นเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดงานวิจ ยั เชิงระบบ และ
งานวิจยั เชิงนโยบาย รวมถึง
การสร้ า งโอกาสตลอดจน
พื้ น ที่ ใ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประสบการณ์ ค วามรู้ ข อง
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ที่
ตอบสนองต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศในบริบทต่างๆ
2. วิจยั เชิงระบบ/นโยบาย
จัดทํา ประสาน และหนุ น
เสริม สถาบัน อุ ด มศึก ษาให้
เกิ ด การสร้ า งงานวิ จ ัย เชิ ง
ระบบทีบ่ ูรณาการศิลปะวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับความรู้ ชุมชน และหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในท้องถิน่
เพื่อ สร้างระบบที่ย้อ นกลับ ไปสู่ก ารจัด ทํา นวัต กรรมหลัก สูต ร การจัด การเรีย นการสอน และการพัฒ นา
คุณภาพบัณฑิต อาทิ การสนับสนุนให้เกิดการสร้างรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือ ข่า ยภาคประชาชน และกลุ่ ม ศิล ปิ น เพื่อ นํ า ทรัพ ยากรความรู้ด้า นศิล ปะและ
วัฒนธรรมทัง้ ภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ในการประสานพลังความร่วมมือเพือ่ พัฒนาท้องถิน่
ในบริบทต่างๆ เช่น การสร้างนวัตกรรมหลักสูตร นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การสร้างระบบจิตอาสา
ในมหาวิทยาลัย ระบบความร่วมมือเพื่อแก้ไขปญั หาการดูแลเด็กและเยาวชนที่มเี ชื้อเอชไอวี ระบบการ
เยียวยาฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผูเ้ สพสารระเหยในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติ เป็ นต้น
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3. ผลักดันและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ประสาน ผลักดัน และหนุนเสริมการสร้างเครือข่ายวิชาการ เช่น เครือข่ายนักวิชาการศิลปะการแสดงแห่ง
ประเทศไทย (Performing Arts Academic Network of Thailand – PAAN-THAI) เพือ่ ให้เกิดพืน้ ที่
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างอาจารย/นักวิชาการจากคณะต่างๆ และเผยแพร่สสู่ าธารณะ ตลอดจนผลักดัน/
หนุนเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ โดยมีเป้าหมายเพือ่ พัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให้สอดรับกับการเปลีย่ นแปลงและความต้องการของภาควิชาชีพ เช่น การประสานความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอิสาน กับ องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) ทีข่ ยายฐานไปสูส่ ถานีสว่ นภูมภิ าค เพือ่ ร่วมสร้างหลักสูตรนิเทศศา
สตรบัณฑิตทีผ่ ลิตบัณฑิตสนองตอบงานสือ่ สารมวลชนบนพืน้ ฐานความเข้าใจในบริบทของแต่ละภูมภิ าค
เป็ นต้น

สื่อ สิ่ งพิ มพ์ เอกสารเผยแพร่ข้อมูล
 Policy Brief เรือ่ ง “ศิลปะการละครเพือ่ การพัฒนาเยาวชน”
 Policy Brief เรือ่ ง “ศิลปะการละคร : คือมายาหรือการพัฒนา”
 Policy Brief เรื่อง “Arts Education การจัดการศึกษาผ่านทางศิลปะเพือ่ พัฒนาประเทศไปสูส่ งั คม Creative
Economy”
 จัดทําจุลสารศิลปะการแสดง ฉบับพิเศษ จํานวน 2 ฉบับ
o ฉบับพิเศษ 1/2552 เรือ่ ง “คบเด็กสร้างละคร คบละครสร้างเด็ก” จํานวน 1,000 เล่ม
ั้
o ฉบับพิเศษ 2/2552 เรือ่ ง “ปนความคิ
ดเป็นตัวละคร ฯ” จํานวน 1,000 เล่ม
 จัดทําหนังสือเรื่อง “Arts Education กับการวางรากฐานไปสู่การพัฒนาประเทศตามแนวคิด Creative
Economy” โดยสัมภาษณ์ความเห็นผูร้ ผู้ มู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องด้านต่างๆ จํานวน 35 ท่าน
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สรุปผลการดําเนิ นงาน
1. การขยายภาระงานจากเดิมทีม่ ุ่งเน้นเฉพาะงานทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ศิลปะการละคร
มาเป็ น “ศิลปะ” ส่งผลให้การปฏิบตั งิ านของโปรแกรมมีขอบเขตกว้างขึน้ และช่วยให้
การมองภาพรวมของสังคมไทยผ่านแว่นศิลปะได้หลากมุมยิง่ ขึน้ จากภาพกว้างของ
สังคมไทย เมือ่ ล้อมกรอบไปยังสถาบันอุดมศึกษา ก็สามารถมองเห็นภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาทีม่ บี รู ณาการกับศิลปะในมิตขิ องการศึกษาและโดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตมากขีน้
เห็นความเชือ่ มโยงระหว่างหน่วยงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
และ
สถาบันอุดมศึกษากับชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร/บุคคลภายนอกมากขึน้
2. การดําเนินงานของโปรแกรมศิลปะเพือ่ การศึกษาในปี พ.ศ. 2552 มุง่ เน้นการเชือ่ มประสานพลังระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนเป็ นหลัก
โดยผ่านการ
สนับสนุนทุนวิจยั เพือ่ ให้เกิดการผนึกกําลังอันจะสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมตลอดจนนักศึกษา
และมหาวิทยาลัย ซึง่ โปรแกรมฯได้รบั ความร่วมมือจากองค์กรต่างๆเป็ นอย่างดียงิ่ อย่างไรก็ตาม การ
ดําเนินงานในลักษณะดังกล่าวนี้ ต้องอาศัยเวลาเพือ่ การแลกเปลีย่ นความคิดความเห็น ตลอดจนการ
สร้างเป้าหมายร่วมกัน ผลทีไ่ ด้รบั คือ การเกิดเครือข่ายการทํางานทีข่ ยายวงกว้างอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การหนุนเสริมการจัดตัง้ “เครือข่ายนักวิชาการศิลปะการแสดงแห่งประเทศไทย” เน้นการประสาน การ
จัดการ และสร้างกลุ่มสัมพันธ์เพือ่ ให้เกิดการสร้างสรรค์กจิ กรรมวิชาการและการบริการวิชาการร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องหรือสนใจทัวประเทศ
่
ในปีทผ่ี า่ นมา
การประสานการดําเนินงานของเครือข่ายฯ เป็ นไปในลักษณะของการจัดกิจกรรมทีเ่ ปิดสูส่ าธารณะมาก
ขึน้
ซึง่ ในปีถดั ไปจะเป็ นการเชือ่ มประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายฯกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ตลอดจนการสร้างงานวิชาการเผยแพร่สสู่ าธารณะผ่านการจัดการให้เกิดวารสารวิชาการ
โดยการหนุนเสริมของสถาบันคลังสมองของชาติ

แผนงานในอนาคต
 ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาระบบ
อุดมศึกษา บูรณาการกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผ่าน
ศิลปะวัฒนธรรม โปรแกรมศิลปะเพือ่
การศึกษาได้รบั มอบหมายจากสถาบัน
คลังสมองของชาติให้ดาํ เนินโครงการ
จัดทําข้อมูลย้อนกลับเพือ่ การพัฒนา
ระบบอุดมศึกษา โดยผลักดันและหนุน
เสริมให้นกั ศึกษาสร้างสรรค์ “หนังสัน้ ”
ว่าด้วยชีวติ และการเรียนใน
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มหาวิทยาลัยในมุมมองของนักศึกษา
และสร้างพืน้ ทีใ่ นการแลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ า่ นหนังสัน้ ระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ และมหาวิทยาลัยต่างๆ นําไปสูก่ ารสังเคราะห์เป็นข้อมูลภาพรวมเพือ่ เอือ้ ต่อการ
พัฒนาระบบการบริหาร บริการ การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและอื่นๆในสถาบันอุดมศึกษาทัว่
ประเทศ
 ปี พ.ศ. 2553 โปรแกรมศิลปะเพือ่ การศึกษาได้เริม่ ต้นการประสานความร่วมมือเพือ่ การแลกเปลีย่ น
นักศึกษาในภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านช่องทาง
ศิลปะวัฒนธรรม โดยใช้ “วรรณกรรมสินไซ” ซึง่ เป็ นวรรณกรรมพืน้ บ้านในท้องถิน่ อิสาน ทีม่ งี าน
สร้างสรรค์เป็ น ฮูปแต้ม (ภาพเขียนฝาผนังโบสถ์) หนังปราโมทัย หมอลํา ฯลฯ ในจังหวัดต่างๆของภาคอิ
สาน และเป็ นวรรณกรรมประชาชาติของ สปป.ลาว เป็ นประเด็นในการแลกเปลีย่ น ซึง่ รูปแบบการ
แลกเปลีย่ นนี้ จะขยายผลไปสูก่ ารสร้าง
ความร่วมมือในการแลกเปลีย่ น
และ
นักศึกษากับประเทศกัมพูชา
มาเลเซีย
เพือ่ ตอบโจทย์การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับประเทศเพือ่ นบ้านต่อไป
 โปรแกรมศิลปะเพือ่ การศึกษา
ได้
เล็งเห็นถึงการบูรณาการภารกิจทัง้ 4
คือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การ
บริการชุมชน และการทํานุบาํ รุงศิลปะวัฒนธรรม กับยุทธศาสตร์การหนุนเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเป็น
“คลังสมองของจังหวัด” และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผ่านการประสานพลังให้เกิดกิจกรรมเชิงวิชาการ
ทีบ่ รู ณาการกับศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิน่
โดยสร้างความร่วมมือกับระดับกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่วยงานภาครัฐในท้องถิน่ โรงเรียน เครือข่ายศิลปิน กลุ่มเยาวชน ตลอดจนภาคเอกชนในส่วนกลาง
และท้องถิน่
เพือ่ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดและการพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยเริม่ ต้นจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคกลางตอนล่าง (เป็ นการทํางานร่วมกับโปรแกรม
การศึกษาในภาคกลางตอนล่าง) และจะขยายผลไปสูภ่ มู ภิ าคอื่น และระดับอาเซียน
 จากประสบการณ์ของสถาบันคลังสมองของชาติในการดําเนินโครงการ “ภาพอนาคตประเทศไทย 2562”
โดยโปรแกรมศิลปะเพือ่ การศึกษามีบทบาทในการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายสือ่ ส่งผลให้เกิดการ
ขยายผลความร่วมมือกับ สสท. และ เครือข่ายสือ่ สันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โปรแกรมฯได้เริม่
รวบรวมข้อมูลและประสานความร่วมมือเพือ่ นําไปสูโ่ ครงการ “มองภาพอนาคตของการศึกษาใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้” เพือ่ สร้างข้อเสนอด้านการศึกษาในเขตพืน้ ทีด่ งั กล่าวบนฐานการมีสว่ นร่วมของ
ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
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รายงานการเงิ น
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