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ความเป็นมา 

 สถาบนัคลงัสมองของชาต ิภายใต้มูลนิธสิ่งเสรมิทบวงมหาวทิยาลยั เป็นองค์กรที่ไม่หวงัผลกําไร 

จดัตัง้ขึ้นโดยคณะรฐัมนตรรีบัทราบเมื่อวนัที่ 7 มกราคม 2546 ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณในรูปของเงิน

อุดหนุนทัว่ไปจากมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีคณะ

กรรมการบรหิารกาํกบัดแูลทศิทางและนโยบาย 

 สถาบนัคลงัสมองของชาต ิทาํหน้าทีเ่ป็นกลไกในการประสานผูเ้ชีย่วชาญจากหลากหลายสาขา และ

หลากหลาย องคก์ร ทัง้ในประเทศและต่างประเทศใหม้าร่วมกนัศกึษาวจิยัเชงินโยบายในประเดน็ทีม่ผีลกระทบต่อ

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว แผนงานและโครงการทีส่ถาบนัรเิริม่ดําเนินการ ม ี 5 

แผนงาน ได้แก่ แผนงานด้านพลงังาน แผนงานด้านอาหารและสุขภาพ แผนงานด้านเศรษฐกจิ แผนงานด้าน

การศกึษา และแผนงานดา้นเยาวชน โดยสนบัสนุนใหค้ณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษา และผูเ้ชีย่วชาญจากองคก์ร

ต่าง ๆ เขา้มาทาํการศกึษาวจิยัตามแผนงานดงักล่าว  

 สี่ปีแรกของการดําเนินงาน อาจกล่าวได้ว่า ประสบความสําเร็จในระดบัหน่ึงกล่าวคือ แผนงาน

อาหารและสขุภาพ มโีครงการศกึษาสถานการณ์และระบบการจดัการความปลอดภยัดา้นอาหาร  ซึง่เป็นโครงการ

ที่สร้างผลงานออกมาอย่างต่อเน่ืองที่จะนําไปสู่การเสนอนโยบายแก่รฐับาลได้ แผนงานเศรษฐกิจมีโครงการ

พนัธมติรอุดมศกึษาเพื่อการพฒันาพืน้ที่ชายฝ ัง่ทะเลตะวนัตก ซึ่งมเีครอืข่ายเขา้ร่วมงานอย่างกวา้งขวางที่อาจ

นําไปสู่ความร่วมมอืเพื่อการศกึษาวจิยัในมติต่ิาง ๆ ของพืน้ทีไ่ดเ้ป็นอย่างด ีและแผนงานเยาวชนมโีครงการวจิยั

นโยบายการสง่เสรมิศลิปะการละครเพือ่การพฒันา ซึง่มบีทบาทต่อการพฒันาคนทัง้ในดา้นการพฒันาคณุลกัษณะ

ทีพ่งึประสงค ์และในการพฒันาจติใจของกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส  

สถาบนัคลงัสมองของชาต ิจงึไดพ้ฒันาโครงการทัง้สามเป็น “ศนูยศ์กึษา” โดยลําดบั ดงัน้ี  โครงการ

จดัตัง้ศูนยศ์กึษาระบบความปลอดภยัอาหารและโภชนาการ โครงการจดัตัง้ศนูยศ์กึษาเพือ่การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ ัง่

ทะเลตะวนัตก และโครงการจดัตัง้ศนูยศ์ลิปะการละครเพือ่การพฒันา เพือ่ใหศู้นย/์สถาบนัไดท้าํการศกึษาวจิยัเชงิ

ลกึในประเดน็ของแต่ละศูนย/์สถาบนั ซึง่จะนําไปสู่การจดัทาํขอ้เสนอเชงินโยบาย และเป็นขอ้มลูใหก้บัสงัคม และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใชป้ระโยชน์ในการพฒันาประเทศต่อไป สาํหรบัแผนงานการศกึษา ดาํเนินการสนบัสนุนการ

ศกึษาวจิยั รวมทัง้รบัเป็นทีป่รกึษา และมโีครงการทีส่ถาบนัเป็นแกนหลกัในการดําเนินงานเช่นเดยีวกบัแผนงาน

และโครงการอื่น ๆ โดยทาํการศกึษาทัง้ในภาพรวมของระบบการศกึษา และมติติ่าง ๆ ของการศกึษาแต่ละระดบั 

อาท ิการเงนิอุดมศกึษา รปูแบบการเรยีนการสอน ความร่วมมอืกบัต่างประเทศ เป็นตน้ อย่างไรกต็าม ยงัมบีาง

แผนงาน เช่น แผนงานพลงังานที่ไม่สามารถหาผู้สนใจมาทําการศึกษาอย่างต่อเน่ืองได้ จงึได้ปรบัลดจํานวน

แผนงานเหลอื 4 แผนงาน รวมทัง้ไดม้กีารปรบัเปลี่ยนชื่อแผนงานเพื่อใหส้อดคล้องกบัภารกจิของโครงการศูนย์
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ศึกษา ดงัน้ี แผนงานอาหารและสุขภาพ ดําเนินโครงการจดัตัง้ศูนย์ศึกษาระบบความปลอดภัยอาหารและ

โภชนาการ แผนงานบรหิารรฐักิจ ดําเนินโครงการจดัตัง้ศูนย์ศึกษาเพื่อการพฒันาพื้นที่ชายฝ ัง่ทะเลตะวนัตก 

แผนงานบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ดาํเนินโครงการจดัตัง้ศนูยศ์ลิปะการละครเพือ่การพฒันา และแผนงานการศกึษา 

ปลายปี พ.ศ. 2550-2552 สถาบนัคลงัสมองของชาต ิไดร้เิริม่โครงการจดัตัง้สถาบนัสง่เสรมิธรรมาภิ

บาลมหาวทิยาลยั โดยความเหน็ชอบของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา เพือ่ใหส้ภามหาวทิยาลยัมคีวาม

พรอ้มสําหรบัความรบัผดิชอบที่เพิม่มากขึน้ และในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าว มคีวามเปลี่ยนแปลงเกดิขึน้ทัง้ใน

ระดบันโยบาย และระดบับรหิาร  กล่าวคอื ไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารสถาบนัคลงัสมองของชาตขิึน้ เพือ่

ทาํหน้าทีต่่อจากคณะกรรมการบรหิารชุดแรกซึง่มาจากคณะกรรมการมลูนิธสิง่เสรมิทบวงมหาวทิยาลยั รวมทัง้ได้

มกีารสรรหาผูอ้ํานวยการคนใหม่ คณะกรรมการบรหิารชุดปจัจุบนั ไดม้อบนโยบายใหส้ถาบนัคลงัสมองของชาติ

ดาํเนินการปรบัเปลีย่นสถาบนัอุดมศกึษาใหต้อบสนองกบัสงัคมมากขึน้ และเพิม่คณุภาพบณัฑติ  

จากนโยบายดงักล่าว สถาบนัคลงัสมองของชาติ ได้พฒันายุทธศาสตร์และแผนงานสถาบนัคลงั

สมองของชาต ิระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2553-2554) และไดม้กีารปรบัเปลีย่นโครงการจดัตัง้ศูนยศ์กึษาภายใตแ้ผนงาน

ต่าง ๆ และแผนงานการศกึษาเป็นโปรแกรมรวม 4 โปรแกรม คอื โปรแกรมศกึษาระบบการจดัการความปลอดภยั

อาหารและโภชนาการ โปรแกรมการศึกษาวิจยัเชิงพืน้ท่ี : ภาคกลางตอนล่าง โปรแกรมศลิปะเพือ่การศกึษา 

และโปรแกรมวิจยัระบบอุดมศกึษา โดยไม่มคีวามเปลี่ยนแปลงในโครงการจดัตัง้สถาบนัส่งเสรมิธรรมาภิบาล

มหาวทิยาลยั เพือ่ใหแ้ต่ละโปรแกรมได้ทาํงานให้สอดรบักบัยทุธศาสตรแ์ละแผนงานสถาบนัคลงัสมองของชาต ิ
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ยุทธศาสตร์สถาบนัคลงัสมองของชาติ : ระยะ 2 ปี (2553-2554) 

1 | แนวคิดและเป้าหมาย 

สถาบนัคลงัสมองของชาต ิ(สคช.) มภีารกจิสําคญัที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร คอื 

“ปรบัเปลี่ยนสถาบนัอุดมศึกษาให้ตอบสนองกบัสงัคมมากขึ้น และเพิม่คุณภาพของบณัฑติ (To transform 

universities to be more responsive to society, and produce better-quality graduates)” ทัง้น้ีโดยสนบัสนุนให้

สถาบนัอุดมศกึษาสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืเพือ่ศกึษาในเรือ่งสาํคญัๆของประเทศและของทอ้งถิน่ ใหใ้ชทุ้นสาํคญั

ของสถาบนัอุดมศกึษาทีม่ผีูรู้ผู้เ้ชีย่วชาญในดา้นต่างๆเป็นจาํนวนมากเป็นฐานในการทาํงานตอบสนองสงัคม และใน

ขณะเดยีวกนัก็ให้ปรบัปรุงระบบภายในสถาบนัอุดมศกึษาเอง พฒันาหลกัสูตรการเรยีนการสอน การวจิยั การ

บรกิารวชิาการ และการบรหิารจดัการระบบในระดบัต่างๆใหท้นักบัความเปลีย่นแปลง สามารถตอบสนองสงัคมไดด้ี

ขึน้ เป็นแกนนําในการรวมพลงัคลงัสมองของประเทศ 

เป้าหมายของงานนี้มุ่งทีก่ารสรา้งความรูเ้พื่อเปลีย่นแปลงทัง้ระบบ (Whole System Reform) ไม่

เฉพาะแต่จุดใดจุดหน่ึงหรอืด้านใดด้านหน่ึง โดยการศึกษาวจิยั ตดิตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ

สถาบนัอุดมศกึษาต่างๆเชงิระบบ (Systems Research) เสนอแนะแนวทางและเครื่องมอืในการปรบัเปลีย่นระบบ 

ทดสอบมาตรการทีเ่ป็นรปูธรรมต่างๆทีนํ่าไปสู่ผลลพัธ ์(Outcomes) ทีต่อ้งการในแบบของการวจิยัระบบทีซ่บัซอ้น 

(Complex Systems) มากกว่าการสรา้งตวัชีว้ดัและพยายามควบคุมการทาํงานของส่วนย่อยๆของระบบ ซึง่อาจไม่

สามารถเขา้ใจไดท้ัง้หมดดว้ยความรูท้ีม่อียูใ่นปจัจบุนั  

การดําเนินการน้ีควรกระทําให้ครบถ้วนกระบวนการ ไม่เฉพาะแต่ระดบันโยบายแต่ลงถึงมาตรการ

หนุนเสรมิต่างๆเช่นการสรา้งระบบขอ้มลูทีเ่ชื่อมโยงถงึกนั การจดัสรรทรพัยากร แรงจงูใจต่อบุคลากร และเงื่อนไข

ในการปฏบิตังิานดว้ย เพือ่ใหทุ้กสว่นในระบบกา้วหน้าไปดว้ยกนั  

2 | ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรก์ารทาํงานของ สคช.ม ี3 ดา้นหลกั คอื งานวจิยัระบบอุดมศกึษา (Systems Research) 

งานวจิยันโยบายเรื่องสาํคญัของประเทศ (Think Tank) งานหนุนเสรมิสถาบนัอุดมศกึษาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

(Incentive Programs)  

2.1 งานวิจยัระบบอดุมศึกษา (Systems Research) ศกึษาวจิยัระบบอุดมศกึษาตามสถานการณ์ที่

เป็นอยู่ สิง่ทีเ่ป็นปญัหา อุปสรรค แบบอย่างทีด่ ี(Best Practices)  เพือ่เสนอแนะการปรบัเปลีย่น (Transform) การ

บรหิารจดัการสถาบนัอุดมศกึษาและระบบอุดมศกึษาใหม้รีะบบธรรมาภบิาลทีด่ใีนทุกระดบั มกีารจดัการทีโ่ปร่งใส
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ทัง้ดา้นการเงนิ และบุคลากร มรีะบบขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้มกีารเรยีนการสอนทีส่รา้งคุณค่า (Value Chain) ทีต่่อเน่ือง

จากโรงเรยีนมธัยมจนถงึผูจ้า้งงานของบณัฑติ มกีารวจิยัทีม่คีุณภาพสงู มรีะบบประเมนิทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิของ

สถาบนัอุดมศกึษาแต่ละกลุ่ม รวมทัง้มกีารประเมนิเปรยีบเทยีบระหว่างสถาบนัอุดมศกึษาในแต่ละประเภท และ

สถาบนัอุดมศกึษาประเภทเดยีวกนัในต่างประเทศ (Benchmarking) รวมทัง้มกีารสือ่สารกบัสงัคมอย่างสมํ่าเสมอ

เพื่อใหส้งัคมได้เขา้ใจและตดิตามดูแล เปิดโอกาสให้สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งพฒันาตนเองตามภารกจิของ

ประเภททีต่นเองสงักดัไดเ้ตม็ที ่ 

  ทัง้น้ี ในระยะ 2 ปีแรกจะเน้นทีม่หาวทิยาลยัของรฐั 78 แหง่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  งานวิจยันโยบายเร่ืองสาํคญัของประเทศ (Think Tank) เน่ืองจากระบบอุดมศกึษาเป็น

วถิทีางทีนํ่าไปสูก่ารสรา้งความสามารถของประเทศทัง้ในดา้นการผลติคน การทาํวจิยั และการบรกิารวชิาการ จงึได้

มกีารทาํการศกึษาวจิยัทัง้ทีเ่ป็นงานวจิยัเชงิระบบ และการวจิยัเชงินโยบายควบคู่กนั การศกึษาวจิยันโยบายเรื่อง

สาํคญัของประเทศ จะทําใหส้ถาบนัคลงัสมองของชาตทิาํหน้าทีเ่ป็น Think Tank ในเรื่องสาํคญัทีม่หาวทิยาลยัมี

ความเชีย่วชาญซึง่สามารถรวบรวมมาประกอบเป็นขอ้เสนอแนะใหก้บัสงัคมไดแ้ละสามารถสรา้ง “เครอืขา่ยความรู”้ 

ได ้(ตามชือ่ภาษาองักฤษของ สคช. : Knowledge Network Institute of Thailand) และสงัเคราะหข์อ้มลูความรูจ้าก

การวจิยัเหล่านัน้ขึน้สูก่ารวจิยัระดบันโยบาย นําเสนอต่อผูบ้รหิารนโยบาย และการเผยแพรสู่ส่าธารณะ 

 

งานวิจยั 
ระบบอดุมศึกษา 

(Systems Research) 

ยทุธศาสตรส์ถาบนัคลงัสมองของชาติ 

งานวิจยันโยบายเรือ่ง 
สาํคญัของประเทศ 

(Think Tanks) 

งานหนุนเสริม 
การเปล่ียนแปลง 

(Incentive Programs) 

การนําเข้าสู่ระบบ 
อดุมศึกษา 

(Policy & Measures) 
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ในการน้ี สถาบนัอุดมศึกษาจะได้สมัผสัผู้ใช้จรงิทัง้ในภาคเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองมากขึ้น 

สามารถมองกว้างขึ้นและไกลขึ้น เป็นประโยชน์ย้อนกลบัไปยงัการปรบัเปลี่ยนหลกัสูตรอุดมศึกษาและพฒันา

คุณภาพการเรยีนการสอนใหท้นักบัยุคสมยั เพิม่การมสีว่นร่วมของนกัศกึษาในภาคการผลติจรงิ(Real sector) และ

พฒันาบุคลากรในสถาบนัอุดมศกึษาเองใหเ้รยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ ในทีสุ่ดคอืทําใหส้ถาบนัอุดมศกึษาเป็น “แหล่งวชิาการ” 

ทีด่ขีองสงัคม 

2.3 งานหนุนเสริมการเปล่ียนแปลง (Incentive Programs / System Intervention) เพือ่ให้

ผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะเชงินโยบายต่างๆไดร้บัการปฏบิตัจิรงิ สคช. จะแสวงหาทรพัยากรจากภายนอก เพือ่

หนุนเสรมิสถาบนัอุดมศกึษาใหด้าํเนินการในดา้นต่างๆ ทัง้ในลกัษณะของโครงการนําร่องและในเชงิระบบทัง้ระบบ 

เช่นการเรยีนการสอน การวจิยั และการบรกิารวชิาการ เพือ่ปรบัเปลีย่นระบบอุดมศกึษาใหเ้ป็นไปตามทศิทางที่

เหมาะสม รวมถงึการสนบัสนุนการจดัการปลายทาง เช่นการจดัการทรพัยส์นิทางปญัญาและวารสารงานวจิยัและ

บรกิารวชิาการแบบใหม ่ทีใ่หค้วามสาํคญักบัภารกจิอื่นๆของอาจารยท์ีต่อบสนองภาคการผลติจรงิ (real sector) 

และชุมชนทอ้งถิน่มากขึน้ 

 ผลการศกึษาวจิยัจากงานแต่ละดา้น จะถกูนํามาประมวลเป็นนโยบาย และมาตรการเขา้สูร่ะบบ

อุดมศกึษา โดยสง่ผา่นไปยงัหน่วยงานหลกัทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K  E  Y  W  O  R  D  S :  นโยบาย + สถาบนัอดุมศึกษา + คณุภาพบณัฑิต + ระบบบริหารจดัการ 
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3 | โครงสร้างการบริหารงาน 

 ตามระเบยีบมลูนิธสิง่เสรมิทบวงมหาวทิยาลยัว่าดว้ยการจดัตัง้สถาบนัคลงัสมองของชาต ิพ.ศ.

2546 กําหนดใหม้คีณะกรรมการบรหิารสถาบนัคลงัสมองของชาต ิและผูอ้ํานวยการร่วมกนัดาํเนินการตาม

เป้าหมาย และภารกจิของสถาบนั 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า 10 คน แต่

ไม่เกนิ 15 คน ซึง่มูลนิธฯิ แต่งตัง้จากผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญจากภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชา

สงัคมและอุดมศกึษา กรรมการมวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 4 ปี 

 ในคราวประชุมครัง้ที ่4/2552 สถาบนัคลงัสมองของชาต ิไดข้ออนุมตัคิณะกรรมการบรหิารใน

การจดัโครงสรา้งภายใน ดงัแผนภมู ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------ 
------------------------ 
------------------------
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*ภาพจาก การประชมุเชงิปฏบิตักิาร ครัง้ที ่1 

4 | การดาํเนินงานในปี 2552 

 

โครงการมองภาพอนาคตประเทศไทย 2562 

ความนํา 

ปี 2552 ประเทศไทยนอกจากจะต้องเผชญิกบัสถานการณ์วกิฤตทางเศรษฐกจิเช่นเดยีวกบันานา

ประเทศทัว่โลกแลว้ ยงัตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ความขดัแยง้ทางความคดิอนัเป็นผลมาจากความเหน็ทีแ่ตกต่าง

กนัทางการเมอืงของประชาชนในชาต ิ แมว้่าเหตุการณ์ดงักล่าวจะถูกคลี่คลายไปแล้วในระดบัหน่ึง  แต่ความ

เชื่อมัน่และความศรทัธาทางการเมอืงทีแ่ตกต่างกนัของประชาชนในชาตยิงัคงดาํรงอยู่อย่างชดัเจนและขยายตวัสู่

สงัคมในทุกระดบัอย่างกวา้งขวาง จนยากจะคาดการณ์สถานการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้เช่นเดยีวกบัสถานการณ์ทาง

เศรษฐกจิได ้

ปี 2562 ของประเทศไทย หรอือนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้าประเทศไทยจะเป็นอย่างไร? นัน้ ไม่อาจ

พยากรณ์หรอืทํานายได ้(forecast) สถาบนัคลงัสมองของชาต ิภายใตม้ลูนิธสิ่งเสรมิทบวงมหาวทิยาลยั จงึเกดิ

แนวคดิในการดาํเนินงานโดยอาศยักระบวนการมองอนาคต (foresight) เพือ่มองภาพอนาคตของประเทศทัง้ใน

บรบิททางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมบนฐานของการเกดิวกิฤตทัง้ทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีป่ระเทศ

กําลงัเผชญิอยู่ในปจัจุบนัและความเป็นไปในอนาคต 10 ปีขา้งหน้า อนัจะนําไปสู่แนวคดิเกีย่วกบัมาตรการการ

พฒันาประเทศในมติใิหมต่่อไป   

การดาํเนินงานท่ีผา่นมา 

ดว้ยมุ่งหวงัใหส้งัคมหนัมามองและใหค้วามสาํคญักบั

อนาคตประเทศในระยะยาวบนฐานของวกิฤตทางเศรษฐกิจ

และการเมอืงทีป่ระเทศตอ้งเผชญิมาตลอดทัง้ปี 2552 และ

หาทางออกที่ครอบคลุมทัง้ในมิติทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

สิง่แวดล้อมร่วมกนั  ในปี 2552 จงึได้การจดักิจกรรมต่างๆ 

เพื่อเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจรงิระหว่าง

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความหลากหลายทัง้ด้านคุณวุฒิและวัยวุฒ ิ 

เพือ่นํามาสูก่ารวเิคราะหแ์ละหาทางออกรว่มกนั ดงัน้ี 
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 การประชมุเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “ออกแบบประเทศไทย 2562: หลงัวกิฤตเศรษฐกจิโลก” เมื่อวนัที ่

28 กุมภาพนัธ ์– 1 มนีาคม 2552  ณ โรงแรมโรสกาเดน้ รเิวอรไ์ซด ์สวนสามพราน จ.นครปฐม 

โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้ 25 คนมาจากหลากหลายสาขาอาชพีสว่นใหญ่อยูเ่ป็นระดบั senior 

 การประชมุโต๊ะกลม ครัง้ที ่3 เรื่อง “วกิฤตกิารณ์แฮมเบอรเ์กอร:์ ผลกระทบและทางออกของการ

ท่องเทีย่วไทย”  เมือ่วนัพธุที ่4 มนีาคม 2552 

 การประชุมเชงิปฏิบตักิาร เรื่อง “มองภาพอนาคตประเทศไทย 10 ปีขา้งหน้า: ทางรอด-

ทางเลอืก”  เมื่อวนัที ่31 กรกฎาคม – 1 สงิหาคม 2552  ณ โรงแรมโรสกาเดน้รเิวอรไ์ซด ์ สวน

สามพราน จ.นครปฐม โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้ 33 คนมาจากหลากหลายสาขาอาชพีสว่นใหญ่

อยูใ่นชว่งของวยัทาํงาน อาย ุ40-50 ปี 

 การประชุมเชงิปฏิบตักิาร เรื่อง “มองภาพอนาคตประเทศไทย 10 ปีขา้งหน้า: ทางรอด-

ทางเลอืก” เมื่อวนัที ่20 – 21 พฤศจกิายน 2552  ณ โรงแรมโรสกาเดน้รเิวอรไ์ซด ์ สวนสาม

พราน จ.นครปฐม  โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้ 36 คนมาจากหลายสาขาอาชพีหลากความสนใจ

สว่นใหญ่อยูใ่นชว่งเริม่ตน้ของการทาํงาน อาย ุ20-40 ปี 

 

เอกสารเผยแพร่ 

 หนงัสอื “ภาพอนาคตประเทศไทย 2562” 
 policy brief  ปีที ่6 ฉบบัที ่2 เรือ่งภาพอนาคตประเทศไทย 2562 

 

สรปุและก้าวต่อไป 

การจดักจิกรรมทีผ่า่นมาซึง่พยายามระดมความเหน็จากผูรู้ท้ ีม่คีวามหลากหลายทัง้สาขาอาชพีและวยัวุฒ ิ 

เพื่อมองภาพอนาคตประเทศไทยในปี 2562 ทัง้ในมติทิางสงัคมและเศรษฐกิจ เป็นเพยีงจุดเริม่ต้นในการสรา้ง

ความตระหนักกบัสงัคมในการมองและพฒันาประเทศระยะยาว ซึง่ผลจากการจดักจิกรรมในภาพรวมสะทอ้นให้

เหน็ถงึบทบาทของภาคสว่นต่างๆ ในสงัคมทีม่สีว่นร่วมและเป็นปจัจยัขบัเคลื่อนภาพในอนาคตของประเทศทีเ่ป็น

ทัง้ภาพพงึประสงคแ์ละไม่พงึประสงค ์  โดยการดาํเนินงานในระยะต่อไปจะเน้นการตดิตามความเปลีย่นแปลงทัง้

ภาพอนาคตของประเทศและบทบาทของภาคสว่นต่างๆ ในการขบัเคลื่อนภาพในอนาคต 
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*ภาพจาก การประชมุโต๊ะกลม ครัง้ที ่3 

*ภาพจาก การประชมุเชงิปฏบิตักิาร ครัง้ที ่2 

*ภาพจาก การประชมุเชงิปฏบิตักิาร ครัง้ที ่3 
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โครงการจัดตัง้สถาบนัธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย | มกราคม  – ธันวาคม  2552 

ความเป็นมา 

 โครงการจดัตัง้สถาบนัธรรมาภบิาลมหาวทิยาลยั ไดเ้ริม่ดาํเนินการมาตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2551  

ตามกรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551-2565) ซึง่เป็นแผนแม่บทกํากบัการพฒันา

อุดมศกึษาของไทย ทีผ่่านมตเิหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรไีปเมื่อวนัที ่15 มกราคม 2551 โดยมเีป้าหมายในการ

พฒันาอุดมศกึษาในระยะยาว คอื “การยกระดบัคุณภาพอุดมศกึษาไทย เพื่อผลติและพฒันาบุคลากรทีม่คีุณภาพ

สามารถปรบัตวัสาํหรบังานทีเ่กดิขึน้ตลอดชวีติ พฒันาศกัยภาพอุดมศกึษาในการสรา้งความรูแ้ละนวตักรรม เพื่อ

เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในโลกาภวิตัน์ สนบัสนุนการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของทอ้งถิน่ไทย โดย

ใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงนิ การกํากบัมาตรฐาน และเครอืข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรภีาพทาง

วชิาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชงิระบบ”  เพื่อใหก้ลไกธรรมาภบิาลบรรลุเป้าหมายดงักล่าว จงึ

กาํหนดใหม้ ีโครงการจดัตัง้สถาบนัธรรมาภบิาลมหาวทิยาลยั (University Governance Institute : UGI) ขึน้โดย

สถาบนัคลงัสมองของชาต ิซึง่มวีตัถุประสงค ์เพือ่นําหลกัธรรมาภบิาลมาเป็นกลไกขบัเคลื่อนการพฒันาอุดมศกึษา

อย่างมปีระสทิธิภาพผ่านกจิกรรมต่างๆ เช่น การจดัหลกัสูตร  การวจิยั  และการเสวนาทางวิชาการ เป็นต้น   

โดยมกีลุ่มเป้าหมายหลกัคอื นายกสภามหาวทิยาลยั และกรรมการสภามหาวทิยาลยั โดยมวีสิยัทศัน์ คอื “ธรร

มาภบิาลเพือ่การพฒันาอุดมศกึษาอยา่งยัง่ยนื”  

กิจกรรมท่ีได้ดาํเนินการในปี 2552  

โครงการจดัตัง้ฯ ไดด้าํเนินกจิกรรม 4 ประเภท คอื การจดัประชุมสมัมนาและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ใน
ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัธรรมาภบิาลมหาวทิยาลยั  การสนบัสนุนการศกึษาวจิยั การดาํเนินการหลกัสตูร “ธรรมาภบิาล
เพือ่การพฒันาอุดมศกึษา” และการจดัทาํเผยแพรเ่อกสารทีเ่กีย่วขอ้ง  รายละเอยีดของแต่ละกจิกรรมสรปุไดด้งัน้ี 

1. การจดัประชมุสมัมนาและแลกเปล่ียนความคิดเหน็ 

จากการจดัการประชุมสมัมนาและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างนายกสภามหาวทิยาลยัจาํนวน 7 ครัง้

ในปี 2551 และมขีอ้สรุปว่า ควรมกีารจดัการประชุมทีป่ระชุมนายกสภามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทยอย่างเป็น

ทางการขึน้ เพื่อเป็นเวทใีห้นายกสภามหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ ไดม้าพบปะ แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ เพื่อการ

พฒันามหาวทิยาลยัต่อไป ดงันัน้ในปี 2552 โครงการจดัตัง้สถาบนัธรรมาภบิาลมหาวทิยาลยั จงึไดจ้ดัใหม้กีาร

ประชุม “ทีป่ระชุมนายกสภามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่1”  ขึน้ในวนัที ่21 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรม

สุโขทยั โดยมนีายกสภามหาวทิยาลยัทุกกลุ่มจํานวน 75 ท่าน เขา้ร่วมประชุม โดยผลจากการประชุมดงักล่าว 

เสนอใหใ้ชช้ื่อ “ทีป่ระชมุนายกสภาสถาบนัอุดมศกึษาแห่งประเทศไทย” และใหม้กีารเสนอชื่อผูแ้ทนของนายกสภา

มหาวทิยาลยัแต่ละกลุ่ม จาํนวนกลุ่มละ 2 ชื่อ เพือ่จดัตัง้เป็นคณะกรรมการกาํหนดนโยบายและเตรยีมการประชุม 



 

 11 

*ภาพจากการประชมุนายกสภามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่1 

*ภาพจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ “2552 ปี แห่งคุณภาพการอุดมศกึษาไทย” 
 

(Steering Committee) สาํหรบัพจิารณาประเดน็และกจิกรรมต่างๆ เสนอทีป่ระชุม และใหส้ถาบนัคลงัสมองของ

ชาต ิเป็นเลขานุการของทีป่ระชมุดงักล่าว 

นอกจากนัน้แลว้  โครงการจดัตัง้ฯ ยงัได้
ร่วมจดัการประชุมสมัมนาวิชาการกบัหน่วยงานและ
องค์กรอื่นๆ ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ในการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ 
“2552 ปี แห่งคุณภาพการอุดมศกึษาไทย”  เรื่อง  “ธรร
มาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา : บทบาทและความ
รบัผดิชอบของสภามหาวทิยาลยั” และโครงการจดัตัง้ฯ 
ยงัไดร้่วมกบัสถานทูตฝรัง่เศสประจําประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ในการเป็น
เจา้ภาพจดัการประชุมวชิาการเรื่อง  “Franco-Thai 
Seminar on University Governance : Global 

Trends and Good Practice in University Governance”  ระหว่างวนัที ่23-24 เดอืนพฤศจกิายน 2552  ณ 
โรงแรมดุสติธานี กรุงเทพฯ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิ และแลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้นธรรมาภบิาลในการ
พฒันาอุดมศกึษา โดยมผีูเ้ขา้ร่วมประชุมจากภาครฐั ภาคการศกึษาและวจิยั และผูเ้กี่ยวขอ้งทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศประมาณ  200 คน 

นอกจากจากประชุมสัมมนาอย่างเป็นทางการแล้ว  โครงการจัดตัง้ฯ ยังได้จัดการประชุมเสวนา
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างนายกสภามหาวทิยาลยั เรื่อง มหาวทิยาลยักบัคดพีพิาทในศาลปกครอง ในวนัที ่
23 มนีาคม 2552 (มนีายกสภามหาวทิยาลยัเขา้รว่มเสวนาจาํนวน 60 ท่าน)  และจดัเวทเีสวนาเพือ่ส่งเสรมิกลไก
การบรหิารจดัการทีด่ใีนมหาวทิยาลยัในระดบัผูบ้รหิารหน่วยงาน โดยจดัประชุมเสวนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็
ระหว่างตวัแทนมหาวทิยาลยั องคก์รอสิระ และ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเรือ่ง “การจดัการทรพัยส์นิ
ทางปญัญาในมหาวทิยาลยั” ในวนัที ่30 มนีาคม 2552 อกีดว้ย 

2.  การสนับสนุนการศึกษาวิจยั 
โครงการจดัตัง้ฯ  ไดส้นับสนุนทุนอุดหนุนการวจิยั 

ชุดโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง  “สถานภาพธรรมภิบาล
มหาวทิยาลยั” กบักลุ่มมหาวทิยาลยัต่างๆ 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  มหาวิทยาลัยของรัฐ  
มหาวิทยาลัย เอกชน   มหาวิทยาลัยราชภัฏ   และ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ศกึษาสถานภาพปจัจุบนัของธรรมาภิบาลมหาวทิยาลยัใน
ดา้นต่างๆ และศกึษาวธิปีฏบิตัทิีด่ ี(Good practice) ในการ
บรหิารงานแต่ละดา้นของมหาวทิยาลยั อกีทัง้ได้
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ชุดโครงการ
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*ภาพจาก การประชุมวชิาการเรื่อง “Thai-French Seminar on University Governance : 
Global Trends and Good Practice in University Governance” 

ศกึษาวจิยัเรื่อง “ธรรมภบิาลมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ”  ไดแ้ก่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี สหราช
อาณาจกัร และสงิคโปร ์เพื่อใหท้ราบสถานภาพธรรมาภบิาลในมหาวทิยาลยัของประเทศนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ใน
การดาํเนินงานหลกัสตูร 

3.  การดาํเนินการหลกัสตูร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพฒันาอดุมศึกษาอย่างยัง่ยืน” 

โครงการจดัตัง้ฯ ไดจ้ดัทําหลกัสูตร “ธรรมาภบิาลเพื่อการพฒันาอุดมศกึษาอย่างยัง่ยนื” ขึน้ เพื่อใชเ้ป็น
กลไกในการพฒันาอุดมศกึษาและกรรมการสภามหาวทิยาลยั โดยในปี 2552 ไดเ้ริม่เปิดหลกัสตูร   “ธรรมาภบิาล
เพือ่การพฒันาอุดมศกึษาอย่างยัง่ยนื” รุ่น 0 ขึน้ ระหว่างวนัที ่11ธนัวาคม 2552 – 26 กุมภาพนัธ ์2553  เป็นการ
นําร่องการดําเนินการหลกัสูตรฯ เพื่อรบัฟงัความ
คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ เกี่ยวกบัเน้ือหา รูปแบบ และ
วิทยากร โดยมีนายกสภามหาวิทยาลยั กรรมการ
สภามหาวิทยาลยั และผู้ทรงคุณวุฒิทัง้จากภาครฐั
และภาคเอกชนและวทิยากร เขา้รว่มจาํนวน 21 ท่าน  
โดยเน้ือหาในหลกัสูตร ประกอบดว้ย 5 กลุ่ม คอื 1) 
บริบทและความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษา 
รวมทัง้ยุทธศาสตรก์ารกํากบัดูแลมหาวทิยาลยัตาม
หลกัธรรมาภบิาลและการบรหิารจดัการที่
ด ี 2) บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย   3 ) 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุดมศกึษาและคดี
พพิาทเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัในศาลปกครอง 4) การจดัการความเสีย่งในสถาบนัอุดมศกึษา  และ 5) ภาวะการนํา
ในการกาํกบัดแูลมหาวทิยาลยัทีด่ ี  

4.  การจดัพิมพแ์ละเผยแพร่เอกสาร 

 ในปี พ.ศ . 2552 ได้จ ัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่หลายรายการ ได้แก่ “จดหมายข่าวธรรมาภิบาล
มหาวทิยาลยั” ปีที ่1 ฉบบัที ่1-4 หนงัสอืเล่มเลก็เรือ่ง “แนวทางการทาํงานของสมาชกิสภามหาวทิยาลยัในสหราช
อาณาจกัร” โดย ศ.นพ. วจิารณ์ พานิช  การรวบรวมเอกสารเพื่อจดัทําฐานขอ้มูลเกีย่วกบัธรรมาภบิาลและการ
บรหิารจดัการอุดมศกึษา จาํนวนกว่า 100 รายการ นอกจากน้ียงัไดจ้ดัทาํเวบ็ไซดเ์พือ่ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่
ขอ้มลูเกีย่วกบัธรรมาภบิาลมหาวทิยาลยั ภายใต ้URL : www.knit.or.th/ugi 

สรปุการดาํเนินงาน 
การดําเนินงานที่ผ่านมา 1 ปี ของโครงการจดัตัง้ฯ นับเป็นบทบาทสําคญัในการส่งเสรมิและสนับสนุน

แนวคดิเรื่องธรรมาภิบาลในการพฒันาอุดมศึกษา ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดาํเนินการหลกัสตูร ธรรมาภิบาลเพือ่การพฒันาอดุมศึกษาอย่างยัง่ยืน 
นัน้ เป็นกลไกสาํคญัในการพฒันานายกสภามหาวทิยาลยั กรรมการสภามหาวทิยาลยั ตลอดจนผูบ้รหิารระดบัสงู
ของมหาวทิยาลยั อนัสง่ผลต่อการพฒันาอุดมศกึษาอย่างยัง่ยนืและมปีระสทิธภิาพ   
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โปรแกรมวิจัยระบบอุดมศึกษา  | 

ความนํา 

 ในระยะ  6 ปีแรก ของการก่อตัง้สถาบนัคลงัสมองชาต ิ(พ.ศ. 2546-2551) การวจิยัดา้นการศกึษาเป็นแผนงาน

หน่ึงที ่สคช. ใหทุ้นสนบัสนุนการวจิยั รบัทุนวจิยัจากหน่วยงานอื่น รวมทัง้ทาํการศกึษาวจิยัเองในประเดน็ทีม่ผีลกระทบ

ต่อการศกึษาสงู โดยทาํการศกึษาทัง้ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และระดบัอุดมศกึษา เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

การดาํเนินงานของผูม้หีน้าทีต่ดัสนิใจ ผูบ้รหิาร และผูท้ีอ่ยูใ่นระดบัปฏบิตั ิ 

 ผลงานดา้นการศกึษาที่ผ่านมาของ สคช.  ที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ โครงการแนวทางการ

จดัทาํและพฒันาแหล่งเรยีนรูด้จิทิลั: ประสบการณ์จากต่างประเทศและขอ้เสนอแนะสาํหรบัประเทศไทย ขอ้เสนอแนะ

การพฒันาวทิยาศาสตรศ์กึษาเพือ่การพฒันากาํลงัคน ขอ้เสนอแนะการพฒันาการศกึษาของประเทศไทย 

สาํหรบัการศกึษาวจิยัระดบัอุดมศกึษา มดีงัน้ี โครงการวจิยัเรื่องสถานภาพและความสามารถเชงิวชิาการดา้น

วทิยาศาสตร ์วทิยาศาสตรป์ระยุกต ์มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์และศลิปะเพื่อนําไปสู่การจดัตัง้ศูนยค์วามเป็นเลศิทาง

วชิาการ, โครงการวจิยัเพือ่กาํหนดยุทธศาสตรค์วามร่วมมอืดา้นอุดมศกึษากบัต่างประเทศ, โครงการศกึษาแบบจาํลอง

ทางการเงนิสาํหรบัการปฏริปูระบบการเงนิเพื่อการอุดมศกึษา โครงการ Brain-Based Learning for Universities 

(BBL4U) โครงการจดัทาํแผนระยะยาวภาคประชาชนและทอ้งถิน่ 8 ภมูภิาค เป็นตน้ 

 ในปี 2552 สคช. ไดป้รบัขอบเขตของแผนงานการศกึษาใหมุ้่งเน้นทีร่ะดบัอุดมศกึษา พรอ้ม ๆ กบัการเปลีย่น

ชือ่จากแผนงานการศกึษาเป็น โปรแกรมวจิยัระบบอุดมศกึษา ซึง่ประกอบดว้ยการศกึษาใน 3 ดา้น คอื  

1. การพฒันาขอ้มลูเชงิระบบ 

พฒันาระบบขอ้มูลรวมของสถาบนัอุดมศกึษา 166 แห่ง ในระบบอุดมศกึษาไทย เพื่อใชใ้นการทําความ

เข้าใจสถานภาพปจัจุบนัและแนวโน้มขององค์ประกอบสําคญัของสถาบนัอุดมศึกษา อนัได้แก่ นักศึกษา อาจารย ์

หลกัสูตร และการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ และการเงนิ ที่จะมผีลต่อการผลิตบณัฑติที่มคีุณภาพ

สาํหรบัการเขา้สูต่ลาดแรงงานในอนาคต และต่อบทบาทของสถาบนัอุดมศกึษาในการตอบสนองสงัคม  

2. ระบบการศกึษาในจงัหวดั 

สนบัสนุนเครอืข่ายสถาบนัอุดมศกึษาในพืน้ที ่หรอืพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ในการทํางานร่วมกบัภาคธุรกจิ ภาครฐั 

และชุมชน เพือ่พฒันานกัเรยีนใหม้คีวามพรอ้มสาํหรบัการเขา้สูต่ลาดแรงงาน โดยเฉพาะการทาํงานในพืน้ที ่หรอืมคีวาม

พรอ้มสาํหรบัการศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา 
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3. ประมวลงานวจิยัจากโปรแกรมต่างๆ เขา้สูร่ะบบอุดมศกึษา 

 ประมวลผลการศึกษาวิจยัจากโปรแกรมต่าง ๆ ของ สคช. ที่ศึกษาวิจยัในประเด็นสําคญัที่เป็นวาระ

แห่งชาต ิ และเรื่องทีเ่ป็นความสาํคญัของพืน้ที ่เพื่อนําไปสู่การปรบันโยบายของสถาบนัอุดมศกึษาใหต้อบสนองความ

ตอ้งการของประเทศ และพืน้ทีใ่หม้ากขึน้ สามารถผลติบณัฑติใหม่ทีม่คีุณภาพ และจดัการศกึษาใหต้อบสนองผูท้ีอ่ยู่ใน

วยัทาํงานไดด้ขีึน้  

กิจกรรมท่ีได้ดาํเนินการ 

 การพฒันาขอ้มลูเชงิระบบ 

 วางกรอบแนวคดิสาํหรบัการพฒันาขอ้มูลเชงิระบบ โดยรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัตวันกัศกึษา บณัฑติ อาจารย์

โดยการจดัทําเป็นรายสาขาวชิาเพื่อใหข้อ้มูลเหล่าน้ีสามารถยอ้นกลบัไปสู่การปรบัปรุงขอ้บกพร่องได ้ในเรื่องของการ

พฒันาขอ้มลูเชงิระบบ ไดก้าํหนดประเดน็วจิยั 4 ประเดน็ 

 ระบบการรบันักศึกษา เป็นการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างวธิกีารรบัเขา้แบบต่าง ๆ ทัง้
ระบบ admission ระบบรบัตรงประเภทต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั วธิกีารสอนในสาขาเดยีวกนั กบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาทีผ่า่นการสอบคดัเลอืกแต่ละแบบ 

 การติดตามผลการผลิตบณัฑิต ตดิตามผลการผลติบณัฑติของมหาวทิยาลยัทัง้ภาครฐัและเอกชน 
และตดิตามความกา้วหน้าในอาชพีของบณัฑติ โดยรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบับณัฑติ อาจารย์ และ
หลกัสตูรในแต่ละสาขาวชิา 

 การพฒันาคณาจารย ์ดําเนินการประเมนิสถานภาพการพฒันาอาจารย์ของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ 
ศกึษาแนวทางการพฒันาอาจารยใ์หม่ และการพฒันาผูบ้รหิารระดบัหวัหน้าภาควชิาของมหาวทิยาลยั 
เพื่อการพฒันาอาจารย์ใหม้คีวามสามารถในการจดักระบวนการเรยีนการสอนทีท่ําใหผู้เ้รยีนเกดิการ
เรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 สถานภาพและแนวโน้มโดยรวมของระบบ โดยประมวลจากฐานขอ้มลูของหน่วยงานต่าง ๆ อาท ิ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) สํานักรบัรองมาตรฐานแลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.) มหาวทิยาลยัต่าง ๆ และจากการวจิยัเพิม่เตมิ  

ประเดน็ทีไ่ดม้ใีหทุ้นวจิยัแล้ว คอื ระบบการรบันักศกึษา โดยใหทุ้นแก่ สภาคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตรแ์ห่ง

ประเทศไทย ทําการศกึษาวจิยัโครงการผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ที่เขา้ศกึษาโดย

วธิกีารสอบคดัเลอืกจากสว่นกลาง และการรบัตรง สาํหรบัประเดน็อื่น ๆ อยู่ระหว่างการประสานงานกบันกัวจิยัทีม่คีวาม

เชี่ยวชาญ และพรอ้มจะทําการศกึษาในโจทย์วจิยัแต่ละประเดน็ รวมทัง้ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะมสี่วน

สนบัสนุนใหก้ารศกึษาวจิยัดาํเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 



 

 15 

การเตรยีมการสาํหรบัทุนสนบัสนุนมหาวทิยาลยัทีม่ไิดร้บัคดัเลอืกเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาต ิ 

เป็นโครงการที ่สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) มอบหมายให ้สคช. บรหิารจดัการ เพื่อใหทุ้น

แก่มหาวทิยาลยัในสงักดั สกอ. ทีไ่มใ่ชม่หาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาต ิจาํนวน 69 แหง่ สคช. ไดเ้ริม่ดาํเนินการโดยจดัประชุม

นักวิจัยสายวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และนักวิจัยสาย

สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรท์ีท่ํางานกบัชุมชนทอ้งถิน่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เกีย่วกบัการเตรยีมความพรอ้ม

ของนกัวจิยัในการขอรบัทุน หลกัเกณฑก์ารรบัทุน และวธิกีารทาํงานสาํหรบังานวจิยัแต่ละประเภท  

เป็นหน่วยประสานงานคณะอนุกรรมการวจิยัระบบอุดมศกึษา กกอ. 

ทําหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้รบัผิดชอบการศึกษาวิจยัใน 3 ประเด็นหลกั คือ ธรรมาภิบาลอุดมศึกษา 

การเงนิอุดมศกึษา และคุณภาพการศกึษา ในการประชุมกลุ่มผู้รบัผดิชอบหลกั และการจดัเวทวีชิาการเพื่อเป็นเวที

สาํหรบัการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูท้รงคณุวุฒ ิและเป็นเวทสีาํหรบัการนําเสนอผลงานของนกัวจิยั 

ข้อมูลเชิงวิเคราะห ์

 การดาํเนินงานของโปรแกรมการศกึษา ในรอบปี 2552 เป็นการศกึษาขอ้มลูเพือ่วางกรอบแนวคดิ และนําเสนอ

แนวคิดในการดําเนินงานให้แก่นักวิจัยที่สนใจจะศึกษาวิจยัในประเด็นที่ สคช. นําเสนอ รวมทัง้ประสานงานกับ

หน่วยงานต่าง ๆ ในการขอขอ้มูล เพื่อให้นักวิจยัได้มขีอ้มูลในการทํางาน หรอืในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในกรณีที่มี

โครงการศกึษาวจิยัในประเดน็ทีใ่กลเ้คยีงกนั ซึง่จะทาํใหไ้ดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์ของนกัวจิยัอื่น ๆ และนํามาปรบัปรุงการ

ทาํงานของตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  

 การประสานงานในลกัษณะดงักล่าวทาํให ้โปรแกรมการศกึษาสามารถสรา้งเครอืข่ายนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยั

ต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

เครอืขา่ยหน่วยงาน เช่น สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 

และหน่วยงานภายใน สกอ. เช่น กลุ่มสารนิเทศ และสาํนกัสง่เสรมิและพฒันาสมรรถนะบคุลากร เป็นตน้  
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แผนการดาํเนินงาน ปี 2553  

 การดาํเนินงานในปี 2553 ประกอบดว้ย การสานต่องานทีไ่ดด้าํเนินการในปี 2552 และการรเิริม่งานดา้นอื่น ๆ 

ทีเ่ป็นภารกจิของโปรแกรมวจิยัระบบอุดมศกึษา ในส่วนของการสานต่องานทีไ่ดท้าํไว ้นอกจาก การใหทุ้นตามประเดน็

วจิยั 4 ประเดน็ ของงานดา้นการพฒันาขอ้มูลเชงิระบบ ไดแ้ก่ ระบบการรบันักศกึษา การตดิตามผลการผลติบณัฑติ 

การพฒันาคณาจารย ์และสถานภาพและแนวโน้มโดยรวมของระบบแล้ว  ยงัมกีารบรหิารโครงการ เพื่อใหทุ้นวจิยัแก่

มหาวทิยาลยั 69 แห่ง ทีไ่ม่ใช่มหาวทิยาลยัแห่งชาต ิและเป็นหน่วยประสานงานการศกึษาวจิยัระบบอุดมศกึษาใหก้บั

คณะอนุกรรมการวจิยัระบบอุดมศกึษา 

สําหรบังานที่จะเริ่มดําเนินการในปี 2553 คอื การศึกษาวิจยัระบบการศึกษาในจงัหวดั ซึ่งจะต้องเริม่จาก

การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน และภูมหิลงัของภาคส่วนต่าง ๆ ในจงัหวดั อาท ิมหาวทิยาลยั โรงเรยีน ชุมชน ทอ้งถิน่ ภาค

ธุรกจิ และอุตสาหกรรม เพื่อทําใหเ้กดิความร่วมมอืกนัในการพฒันานกัเรยีนใหเ้ป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถพืน้ฐานที่

เหมาะสม ไมว่า่จะเป็นนกัเรยีนทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งออกไปทาํงาน หรอืนกัเรยีนทีม่โีอกาสไดศ้กึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 
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โปรแกรมศึกษาวิจัยเชิงพื้นท่ี | มกราคม – ธันวาคม  2552 

ความนํา 

ในปี 2549 สถาบนัคลงัสมองของชาต ิไดส้านต่อความรว่มมอืระหว่างจงัหวดักบัสถาบนัการศกึษาในการ

สนบัสนุนการบรหิารงานจงัหวดัแบบบูรณากรของพืน้ทีนํ่าร่อง โดยจดัทําโครงการพนัธมติรอุดมศกึษาเพือ่การ

พฒันาจงัหวดัในพื้นทีช่ายฝ ัง่ทะเลตะวนัตก: ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภมูภิาค ขึน้  เพือ่จดัทาํกรอบยุทธศาสตรก์าร

พฒันาพื้นที่ชายฝ ัง่ทะเลตะวนัตกระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565)  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 11 จงัหวดั ได้แก่ 

กาญจนบุร ีสพุรรณบุร ีราชบุร ีนครปฐม  สมทุรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุร ีประจวบครีขีนัธ ์ชุมพร ระนอง และ 

สุราษฎร์ธานี ดว้ยความร่วมมอืของสถาบนัอุดมศกึษาพนัธมติร ซึ่งต่อมาไดข้ยายผลการดําเนินงานภายใต้ชื่อ 

“โครงการศกึษาเพือ่การพฒันาพื้นทีช่ายฝ ัง่ทะเลตะวนัตก” โดยการสนบัสนุนการศกึษาวจิยัในประเดน็ทีเ่อือ้ต่อ

การพฒันาตามศกัยภาพ ซึง่มุ่งเน้นไปทีก่ารศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการน้ําในภาคการเกษตร ดว้ย

ความรว่มมอืของสถาบนัการศกึษาพนัธมติรกบัหน่วยงานในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง  

ในปี 2552  ไดม้กีารปรบัทศิทางการดาํเนินงานในเชงิพืน้ทีเ่พื่อขยายขอบเขตการดําเนินงานและในเชงิ

เน้ือหาเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2553-2554) 2 ด้านคือ ด้านการวิจัย

สถานการณ์ภายนอก (External Environment)  และดา้นการวจิยัระบบภายในของอุดมศกึษา (Internal System)  

โดยไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น “โปรแกรมศกึษาวจิยัเชงิพืน้ที”่  ซึง่ในระยะแรกใหค้วามสาํคญักบัพืน้ทีภ่าคกลางตอนล่างที่

มคีวามสอดคลอ้งกบัเครอืข่ายเพื่อการพฒันาอุดมศกึษาทีส่าํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ไดจ้ดั

ตัง้ขึ้น ครอบคลุม 8 จงัหวดัหลกั ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุร ีราชบุร ีนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

เพชรบุร ีและประจวบครีขีนัธ ์  โดยเน้นศกึษาวจิยัทีต่อบสนองกบัโจทยข์องการพฒันาในระดบัพืน้ทีซ่ึง่เชื่อมโยง

กบับทบาทของอุดมศกึษาไทย  รวมทัง้การเผยแพร่องค์ความรู้จากการศกึษาวจิยัและการสร้างเครอืข่ายทาง

วชิาการ 

การดาํเนินงานท่ีผา่นมา 

ระหว่างเดอืนมกราคม-ธนัวาคม 2552 โปรแกรมโปรแกรมศกึษาวจิยัเชงิพืน้ทีม่กีจิกรรมหลกั 3 สว่นคอื 

1. งานด้านการศึกษาวิจยั 

 ในการศกึษาวจิยัไดม้เีป้าประสงคเ์พือ่ตอบสนองความตอ้งการในระดบัพืน้ทีเ่ป็นหลกั โดยเป็นทัง้ประเดน็

ของสถานการณ์ภายนอกและภายในระบบอุดมศกึษาดงัน้ี 
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 1) โครงการความร่วมมอืเพื่อเพิม่ศกัยภาพการเรยีนรูแ้นวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบัอุดมศกึษา- 

เป็นโครงการทีมุ่่งหวงัจะพฒันารปูแบบและกระบวนการการศกึษาเรยีนรูท้ีเ่น้นการปฏบิตัจิรงิตามบรบิทของพืน้ที ่ 

โดยการสนับสนุนทุนให้กบัมหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ีเพื่อศึกษาและถอดบทเรยีน

กระบวนการเรยีนรูเ้กีย่วกบัแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงทีม่กีารประยุกต์ใชก้บัวถิชีวีติชุมชนและการประกอบภาค

ธุรกจิในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพร  โดยเน้นการมสีว่นร่วมและประสบการณ์ของนกัศกึษา    

 

 

 

 

 

2) โครงการศกึษารูปแบบการบรกิารทางวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษากบัสงัคมในพืน้ทีภ่าคกลาง

ตอนล่าง - เป็นโครงการนําร่องในการสาํรวจสถานการณ์และประเมนิผลการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคมของ

สถาบนัอุดมศกึษา จํานวน 16 แห่งในพืน้ที่ภาคกลางตอนล่าง รวมทัง้ศกึษาความต้องการในการรบับรกิาร

วชิาการของท้องถิ่นและกรณีตวัอย่างที่ด ี เพื่อนําไปสู่การจดัทําขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัต้นแบบการบรกิารทาง

วชิาการของสถาบนัอุดมศกึษาสาํหรบัประเทศไทย  โดยประสานเพื่อสนับสนุนทุนการศกึษาวจิยัดงักล่าวใหก้บั

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีและมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกําแพงแสน ซึ่งจะเริม่

ดาํเนินโครงการในวนัที ่15 มกราคม 2553 

  3) โครงการศกึษาประสทิธภิาพการใชน้ํ้าในการผลติภาคเกษตร กรณีพืน้ทีช่ลประทานในเขตโครงการ

ส่งน้ําและบํารุงรกัษาน้ําสองพีน้่อง จ.สุพรรณบุร ี - ดว้ยความหลากหลายของกจิกรรมทางการเกษตรทัง้การ

เพาะปลูกขา้ว ออ้ย และการเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าจดืประเภทปลาและกุ้งทีก่ระจายอยู่ทัว่ทัง้พืน้ทีช่ลประทานในเขต

โครงการส่งน้ําและบํารุงรกัษาน้ําสองพีน้่อง จ.สพุรรณบุร ีซึง่ลว้นแต่มกีารใชท้รพัยากรน้ําเป็นปจัจยัสาํคญัในการ

ผลติ  จงึไดม้กีารศกึษาและวเิคราะหป์ระสทิธภิาพและความคุม้ค่าของการใชน้ํ้าในทางเศรษฐกจิ รวมทัง้รูปแบบ

และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ําของพื้นที่  เพื่อนําไปสู่การกําหนดนโยบายที่

เกีย่วขอ้งกบัการกาํหนดค่าใชน้ํ้า และแนวทางการบรหิารจดัการกลุ่มผูใ้ชน้ํ้าโดยการมสีว่นรว่มของเกษตรกร เพือ่

ก่อใหเ้กดิการใชน้ํ้าอย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพทางเศรษฐกจิมากทีสุ่ด ซึง่จะเป็นตวัอย่างในการขยายผลสู่

การศกึษาประสทิธภิาพในการใชน้ํ้าในพืน้ทีท่างการเกษตรอื่นๆต่อไป 

 

*ภาพจาก รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการความร่วมมอืเพือ่เพิม่
ศกัยภาพการเรยีนรูแ้นวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบัอุดมศกึษา 
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*ภาพจาก การประชุมเรือ่ง “อุดมศกึษาไทยกบังานบรกิารวชิาการ: สถานการณ์ปจัจบุนัและอนาคต 

2. งานด้านการสร้าง/พฒันาเครือข่าย 

เพือ่ใหเ้กดิเวทใีนการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันาไปสูก่ารเป็นเครอืขา่ยทางวชิาการ ในปีทีผ่่านมาจงึได้

จดัการเสวนาเรื่อง “อุดมศกึษาไทยกบังานบรกิารวชิาการ: สถานการณ์ปจัจุบนัและอนาคต” ขึน้เมื่อวนัที ่5 

พฤศจกิายน 2552  เพื่อรวบรวมขอ้คดิเหน็เกีย่วกบับทบาทในการใหบ้รกิารวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษาใน

พืน้ทีภ่าคกลางตอนล่างกบัสงัคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. งานด้านการจดัการความรู้ 

เพือ่เผยแพร่ความรูจ้ากผลการศกึษาวจิยัในปีทีผ่่านใหก้บัสงัคมไดร้บัรูอ้ย่างกวา้งขวาง จงึไดม้กีารจดัทํา

เอกสารเผยแพรใ่นรปูแบบของหนงัสอืและ policy brief ดงัน้ี 

1. หนงัสอื “กรอบยทุธศาสตรก์ารพฒันาพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลตะวนัตก ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2551-2565)” 
2. หนงัสอื “การพฒันาการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื” 
3. policy brief  ปีที ่6 ฉบบัที ่1 เรื่องการศกึษาเพื่อการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลตะวนัตก: ดา้น

อุตสาหกรรม  
4. policy brief  ปีที ่6 ฉบบัที ่3 เรื่องกรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันาพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลตะวนัตก ระยะ 15 

ปี (พ.ศ.2551-2565) 
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สรปุและก้าวต่อไป 

การดําเนินงานเพื่อศึกษาวิจยัซึ่งเป็นภารกิจหลักของโปรแกรมในปีที่ผ่านมาทัง้ที่เป็นสถานการณ์

ภายนอกและภายในระบบอุดมศกึษา  โดยหวงัใหเ้กดิผลการศกึษาวจิยัทีเ่ป็นรปูธรรมอนัเป็นขอ้เสนอแนะเชงิ

นโยบายทีนํ่าไปสูก่ารพฒันาทัง้ระดบัพืน้ทีแ่ละประเทศในทา้ยทีสุ่ด อาท ิ โครงการศกึษาประสทิธภิาพการใชน้ํ้าใน

การผลติภาคเกษตร และโครงการศกึษารูปแบบการบรกิารทางวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษากบัสงัคมในพืน้ที่

ภาคกลางตอนล่าง  ซึง่ผลจากการศกึษาวจิยัและกจิกรรมต่างๆ น่าจะยงัคงสะทอ้นปญัหาอนัเกดิจากการพฒันา

คนในชาตทิัง้ดา้นความรูแ้ละสตปิญัญาต่อไป   

การดาํเนินงานและความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตรส์ถาบนัฯ 

ยทุธศาสตร ์ กิจกรรม ผลผลิต 

การวิจยัสถานการณ์
ภายนอก  
(External Environment) 
 

1. ศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ําในการ
ผลติภาคเกษตร กรณีพืน้ทีช่ลประทาน
ในเขตโครงการส่งน้ําและบํารุงรกัษา
น้ําสองพีน้่อง จ.สพุรรณบุร ี

2. จดัทาํเอกสารเผยแพร ่

1.  รายงานผลการศึกษา (แล้ว 
เสรจ็) 

2. หนงัสอื 2 เล่ม policy brief 2 
ฉบบั 

 
การวิจยัระบบภายใน  
(Internal System) 
 

1.  สนบัสนุนทุนโครงการความร่วมมอืเพือ่
เพิ่มศักยภาพการ เ รียนรู้ แนวคิด
เศรษฐกจิพอเพยีงในระดบัอุดมศกึษา 

2.  สนับสนุนทุนโครงการศกึษารูปแบบ
ก า ร บ ริ ก า ร ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษากับสังคมในพื้นที่
ภาคกลางตอนล่าง 2 ทุน 

1.  รายงานผลการศกึษา (กาํหนด
แลว้เสรจ็ 29 มกราคม 53) 

2.  รายงานผลการศกึษา (กําหนด
แลว้เสรจ็ 14 กนัยายน 53) 

การดาํเนินงานในปี 2553 จงึจะใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคนในสาขาเกษตรซึง่เป็นพืน้ฐานสาํคญัยิง่ใน

ภาคการผลติของประเทศ  โดยเริม่ตน้จากการวจิยัระบบภายในอุดมศกึษาทัง้เรือ่งของระบบการคดักรองนกัศกึษา  

การเรยีนการสอน การบรหิารจดัการ และบุคลากร  เพือ่ใหเ้หน็ภาพการผลติบุคลากรดา้นวทิยาศาสตรก์ารเกษตร

จากสถาบนัการศกึษาซึง่เป็นหน่วยหนึ่งของสงัคมในการผลติแรงงานภาคการเกษตรใหก้บัประเทศ  เพื่อนําไปสู่

การพฒันาคุณภาพบณัฑติโดยยดึโยงกบัความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ  รวมทัง้ประเดน็บทบาทของสถาบนัอุดมศกึษา

กบัการตอบสนองพืน้ที ่และการสรา้งเครอืขา่ยทางวชิาการทีห่ลากหลายสาขาอาชพี   
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โปรแกรมศึกษาระบบความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ | 

หลกัการและกรอบนโยบาย 
 จากวกิฤตการณ์ความไม่ปลอดภยัดา้นอาหารทีม่กัเกดิขึน้มาซํ้าๆ เป็นประจาํนัน้ พอทีจ่ะอนุมานสาเหตุสาํคญั
ไดว้่ามาจากปจัจยัหลกั 2 ประการนัน่คอื “ความไม่รู ้และความโลภ” ซึ่งนําไปสู่ความมกัง่าย การไม่เอาใจใส่หรอืเฝ้า
ระวงั ตัง้แต่ในขัน้ของการซือ้และเกบ็รกัษาวตัถุดบิ กระบวนการผลติ/แปรรปู การขนสง่ การจดัจําหน่าย ตลอดจนการ
เกบ็รกัษา โดยหากพจิารณาในหลกัการแลว้ ปจัจยัทัง้สองแกไ้ขไดด้ว้ยการสรา้งและเผยแพร่องคค์วามรู ้ควบคู่ไปกบั
การดแูล กํากบั และบงัคบัใชน้โยบายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ดงันัน้ “โปรแกรมศึกษาระบบ
ความปลอดภยัด้านอาหารและโภชนาการ” (System Research in Food Safety and Nutrition Program) จงึได้
กําหนดพนัธกจิหลกัในการทีจ่ะมสี่วนสาํคญัของการขบัเคลื่อนระบบความปลอดภยัดา้นอาหารและโภชนาการ บนพืน้
ฐานขอ้มลูและความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยอาศยักลไกประสานความร่วมมอือย่างมบีูรณาการ ระหว่าง
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง ในภาครฐัและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของสถาบนัอุดมศกึษาทัง้
จากส่วนกลางและภูมภิาค ภายใต้บรบิทของการจดัการองค์ความรู้  การศกึษาวจิยัและพฒันา และการดําเนินงาน/
กจิกรรมอื่นๆ ร่วมกนั โดยมเีป้าหมายการพฒันาสู่การเป็น Knowledge Clearing House ทางความปลอดภยัด้าน
อาหารและโภชนาการของประเทศ เพือ่เป็นสว่นสาํคญัในการผลกัดนัใหเ้กดิการยกระดบัมาตรฐานอาหารไทยทีเ่น้น
ความปลอดภยัควบคู่คณุภาพ 

กิจกรรมการดาํเนินงานของโปรแกรมฯ 

 ในปีพ.ศ. 2552 โปรแกรมฯ ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัเรื่องของระบบการจดัการความปลอดภยัดา้นอาหารของ
ผูค้า้รถเร่ การพฒันาและขยายขอบเขตความร่วมมอืกบัเครอืข่ายของโปรแกรมฯ ทีเ่ป็นสถาบนัอุดมศกึษาในภูมภิาคที่
สาํคญัทัว่ประเทศ ตลอดจนการเผยแพร่/ประชาสมัพนัธ์ผลงานและองคค์วามรูท้ีเ่กดิจากการสนับสนุนของโปรแกรมฯ 
ออกสู่สาธารณะ พรอ้มกบัการดําเนินตามกรอบนโยบายของคณะกรรมการบรหิารของสถาบนัคลงัสมองฯ เพื่อเป็น
กลไก/ปจัจยัผลกัดนัใหโ้ปรแกรมฯ ไดบ้รรลุตามเป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้โดยอาศยัแผนงานดําเนินการ 3 ดา้นหลกัไดแ้ก่ 
แผนงานสนับสนุนการศกึษาวจิยัและพฒันา แผนงานพฒันาและขยายเครอืข่ายความร่วมมอื และแผนงานจดัการ
ความรู ้

1. แผนงานสนับสนุนการศึกษา วิจยั และพฒันา 
 แผนงานน้ีของโปรแกรมฯ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของสถาบันคลังสมองฯ ด้านงานหนุนเสริมการ
เปลีย่นแปลง และยุทธศาสตรด์า้นงานวจิยันโยบายเรือ่งสาํคญัของประเทศ โดยมุ่งเน้นทีป่ระเดน็สาํคญัทีเ่ป็นปญัหาและ
ยงัไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดรบัผิดชอบอย่างชดัเจน โดยอาศยัการต่อยอดองค์ความรู้เดิมจากผลการศึกษาที่
โปรแกรมฯ ไดส้นบัสนุนไปเป็นหลกั พรอ้มกบัการสรา้งกลไกเชื่อมโยงและสนบัสนุนแผนงานพฒันาและขยายเครอืขา่ย
ฯ ดว้ยการผลกัดนัใหเ้ครอืข่ายของโปรแกรมฯ (ทีเ่ป็นสถาบนัอุดมศกึษาทัง้ในส่วนกลางและภูมภิาค) ร่วมดําเนินการ
เป็นหลกั โดยสามารถแบ่งโครงการต่างๆ ออกเป็น 3 กลุ่มดว้ยกนัคอื โครงการเพือ่ตอบโจทยห์รอืปญัหาสาํคญัทัง้ใน
ระดบัประเทศและทอ้งถิน่ (Area-based) โครงการเพือ่จดัทาํขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย และโครงการเพือ่ศกึษาวเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิระบบ 
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 1.1 โครงการศกึษาวจิยัเพื่อตอบโจทยห์รอืปญัหาสําคญัของประเทศและทอ้งถิน่ โปรแกรมฯ ไดส้นับสนุน
โครงการศกึษาวจิยัและพฒันาดา้นระบบความปลอดภยัอาหารของสนิคา้ 2 กลุ่มคอื ผกัผลไม้ทีจ่าํหน่ายในตลาดนัด
และรถเร่ และเน้ือสุกร (ในขัน้ตอนของโรงฆ่าและการขนส่ง) โดยนําเอารปูแบบทีไ่ดจ้ากการศกึษาจากโครงการ
เดมิทีโ่ปรแกรมฯ ไดส้นบัสนุนไปประยุกตใ์ชใ้นพืน้ทีต่ามภมูภิาค ผ่านความร่วมมอืกบัองคก์รหรอืหน่วยงานทีม่บีทบาท
หน้าทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหไ้ดร้ปูแบบ/ขอ้สรุปในภาพรวมทีม่คีวามชดัเจน น่าเชื่อถอื และสามารถนําไปปรบัประยุกตใ์ชไ้ด้
ในพื้นที่อื่นๆ ทัง้น้ีโปรแกรมฯ ได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลยัในภูมิภาค 3 แห่งที่เป็นจุดประสานงานเครือข่าย
ดําเนินการเรื่องผกัผลไมท้ีจ่ําหน่ายในตลาดนัดและรถเร่ ซึ่งไดแ้ก่ มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยัขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในส่วนของเนื้ อสุกรโปรแกรมฯ ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยอีก 3 แห่งได้แก่ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีและมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์   
 จากผลการศกึษาพบว่า ในภาพรวมนัน้ความไม่ปลอดภยัดา้นอาหารในแต่ละภูมภิาคมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 
ผกัผลไมท้ี่จําหน่ายตามตลาดนัดและรถเร่พบยาฆ่าแมลงตกคา้งในภาคเหนือตอนบน และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน พบการใชส้ารเคม ี(บอแรกซ)์ ในผกัผลไมด้องในภาคตะวนัออกเฉียง เหนือตอนบน และภาคใตต้อนล่าง ซึง่ทาํ
ใหไ้ดข้อ้เสนอรปูแบบของระบบการจดัการดา้นอาหารปลอดภยัทีม่คีวามเชื่อมโยงตัง้แต่ช่วงหลงัการเกบ็เกีย่วจนถงึมอื
ผู้บรโิภค ควบคู่ไปกบัการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนักต่อความปลอดภยัด้านอาหารของผู้ที่มสี่วน
เกีย่วขอ้ง  
 ดา้นเน้ือสุกร เมื่อวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลทีไ่ดจ้ากภูมภิาคต่างๆ แลว้พบว่า วธิกีารปฏบิตัใินการฆ่า/ชาํแหละ
สกุร และรปูแบบการขนสง่ (โดยเฉพาะระยะเวลาการขนสง่จากโรงฆา่ไปยงัจุดจาํหน่าย) มนียัสาํคญัต่อความปลอดภยั
ดา้นอาหารอย่างมาก 

 1.2 โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจดัทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โปรแกรมฯ ได้ร่วมมือกบันักวิจยัจาก
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรด์าํเนิน โครงการศึกษาแนวทางการพฒันาศนูยค์วามเป็นเลิศทางความปลอดภยัด้าน
อาหารของประเทศไทย ซึง่เป็นรปูแบบการดาํเนินงานทีย่อมรบักนัในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ สามารถสงัเกตไดจ้ากการ
มศีูนย์ความเป็นเลศิดา้นอาหารและความปลอดภยัดา้นอาหารเกอืบทุกประเทศ ความจรงิแล้วในประเทศไทยเองกม็ี
ศูนยค์วามเป็นเลศิอยู่หลายดา้นดว้ยกนั (ประมาณ 9 แห่ง) แต่ยงัไม่มศีูนย์ความเป็นเลศิทางดา้นอาหารหรอืความ
ปลอดภยัดา้นอาหารเลย 

 ผลจากการศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ระยะแรกควรดําเนินงานในลกัษณะของหน่วยวิจยัเฉพาะทาง ที่
ประกอบไปด้วยผูเ้ชีย่วชาญจากมหาวทิยาลยัต่างๆ พรอ้มกบัมอบหมายใหม้หาวทิยาลยัแห่งใดแห่งหน่ึงเป็นแกนนํา 
(Lead University) โดยพจิารณาจากความพรอ้มดา้นต่างๆ เช่นความเชีย่วชาญของบุคลากร หอ้งปฏบิตักิาร โครงสรา้ง
พืน้ฐาน และสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ ฯลฯ พรอ้มกบัการวเิคราะหโ์จทย์ หรอืทศิทางงานวจิยัที่ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งชดัเจน จากนัน้จงึคอ่ยผลกัดนัและพฒันาไปสูศ่นูยค์วามเป็นเลศิฯ ต่อไป 

 1.3 โครงการศกึษาวจิยัเพือ่ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเชงิระบบ มดีว้ยกนั 2 โครงการคอื โครงการศึกษาทบทวน
งานศึกษาวิจยัทางความปลอดภยัด้านอาหารในผลิตภณัฑป์ระมง มเีป้าหมายเพื่อวเิคราะหข์อ้มลูในภาพรวมของ
องคค์วามรูท้างดา้นน้ี ซึง่มหีน่วยงาน/องคก์รหลายแห่งไดส้นบัสนุนโครงการทางดา้นน้ีเป็นจํานวนมาก แต่ยงัไม่มกีาร
นําเอาองคค์วามรูท้ีไ่ดท้ัง้หลายมาประมวลใหเ้หน็ภาพรวม เพือ่ใหท้ราบถงึสถานการณ์ในปจัจุบนัว่ามกีารดาํเนินการไป
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อย่างไร ในทศิทางใด ยงัมชี่องว่างหรอืปญัหาใดบา้งทีม่คีวามสาํคญัแต่ยงัไม่มกีารดําเนินการทีช่ดัเจน เพื่อเป็นขอ้มูล
พืน้ฐานในการกาํหนดทศิทางสนบัสนุนงาน วจิยัและพฒันาทีเ่หมาะสมในอนาคตเลย สว่นโครงการทีส่องเป็นโครงการ
ศึกษาเชิงสํารวจข้อมูลผู้ค้ารถเร่อาหารสดและผกัผลไม้ทีจ่ ําหน่ายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมี
วตัถุประสงคท์ีจ่ะทาํการสาํรวจขอ้มลูดา้นต่างๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัดา้นอาหารของผูค้า้รถเร่ เพือ่เป็น
ขอ้มลูพืน้ฐานในการดาํเนินโครงการต่อ โดยไดท้าํการสุม่ตวัอย่างจากตลาดคา้สง่ทีส่าํคญัไดแ้ก่ ตลาดบางแค ตลาดเอก
ชยั และตลาดสีม่มุเมอืง ในกรงุเทพมหานคร ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตลาดกลางบางใหญ่ จ.นนทบุร ีและตลาดปฐมมงคล 
จ.นครปฐม สามารถเก็บรวบรวมกลุ่มตวัอย่างผูค้้ารถเร่ไดจ้ํานวน 1,225 ราย หรอืประมาณ 23% ของแผนที่วางไว้
จาํนวน 1,600 ราย  

 ผลที่ได้ในส่วนของโครงการด้านผลิตภณัฑ์ประมงคอื ขอ้มูลสถานภาพงานศึกษาวจิยัความปลอดภยัด้าน
อาหารของผลติภณัฑ์ประมงในภาพรวมของประเทศ ที่แสดงใหเ้หน็ถึงทศิทางหรอืประเดน็ทางความปลอดภยัด้าน
อาหารในผลติภณัฑป์ระมง พรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะทศิทางการศกึษาวจิยัทางดา้นน้ีในอนาคต  

 ส่วนโครงการสาํรวจขอ้มลูผูค้า้รถเร่ฯ พบขอ้มูลทีน่่าสนใจไดแ้ก่ ทุกวนัที ่1 และ 16 ของเดอืนผูค้า้รถเร่มาซื้อ
สนิคา้น้อยมากเน่ืองจากเป็นวนัออกผลสลากกนิแบ่งรฐับาล ผูค้า้มากกว่า 80% มภีูมลิาํเนาในจงัหวดัอื่น ดา้นประเดน็
น่าสนใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัอาหารไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 55% ตอบแบบสอบถามว่าไม่เคยไดย้นิ/ไม่
เคยรูจ้กัสารเคมอีนัตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุทัง้ 6 ชนิดเลย โดยเฉพาะสารกนัราและสสีงัเคราะหเ์ป็นสาร
ทีก่ลุ่มตวัอยา่งตอบว่าไมเ่คยรูจ้กัเลยมากทีส่ดุถงึ 87% และ 81% ตามลําดบั ในขณะทีส่ารเร่งเน้ือแดงกลุ่มตวัอย่างตอบ
ว่ารูจ้กัเพยีงแค ่12% เท่านัน้ 

2. แผนงานพฒันาและขยายเครือข่ายความร่วมมอื  
 จากการทีโ่ปรแกรมฯ ดาํเนินงานในลกัษณะ Virtual Organization จงึอาศยัแผนงานนี้เป็นกลยุทธส์าํคญัในการ
ดําเนินงาน ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) เพื่อเป็นช่องทางในการ
แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารและแนวนโยบายของหน่วยงาน/องคก์รต่างๆ ทัง้จากภาครฐัและเอกชนทีม่บีทบาททางความ
ปลอดภยัดา้นอาหารของประเทศ และเป็นช่องทางเผยแพร่ผลการศกึษาของโปรแกรมฯ และผลกัดนัขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบายหรอืรปูแบบบรหิารจดัการทีเ่กดิจากผลการศกึษาของโปรแกรมฯ สู่การนําไปประยุกตป์ฏบิตัจิรงิ ซึง่นบัว่าเป็น
ตอบสนองต่อยทุธศาสตรข์องสถาบนัคลงัสมองฯ ดา้นงานหนุนเสรมิการเปลีย่นแปลง ในการสรา้งเครอืขา่ยวชิาการและ
องคค์วามรูท้างความปลอดภยัดา้นอาหาร โดยมเีครอืขา่ยใน 3 ลกัษณะดว้ยกนัไดแ้ก่ 
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2.1 คณะกรรมการวชิาการของโปรแกรมฯ อนัประกอบดว้ยผูแ้ทนของหน่วยงาน/องคก์รทัง้จากภาครฐัและ
เอกชนทีม่บีทบาทหน้าทีห่ลกั (Authority) ทางดา้นความปลอดภยัอาหารของประเทศ โดยจะมบีทบาทหน้าทีส่าํคญัใน
การกาํหนดทศิทางการดาํเนินงานของโปรแกรมฯ การใหข้อ้เสนอแนะและความเหน็ต่อโครงการต่างๆ ทีโ่ปรแกรมฯ ได้
สนับสนุน และยงัเป็นกลไกสําคญัของความเชื่อมโยงในการผลกัดนัขอ้เสนอแนะเชงินโยบายที่เป็นผลการศกึษาของ
โครงการต่างๆ ไปสูห่น่วยงาน/องคก์รทีก่าํหนดนโยบาย 

2.2 จุดประสานงานเครอืขา่ย (Focal Point) ในภูมภิาคต่างๆ โดยอาศยัมหาวทิยาลยัในพืน้ทีเ่ป็นเครอืขา่ย
หลกัใน 4 ภูมภิาคสําคญัของประเทศได้แก่ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (ภาคเหนือตอนบน) มหาวทิยาลยันเรศวร 
(ภาคเหนือตอนล่าง) มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี(ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง) มหาวทิยาลยับรูพา (ภาคตะวนัออก) มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ (ภาคใตต้อนบน) และ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(ภาคใตต้อนล่าง) จุดประสานงานเครอืขา่ยเหล่าน้ีมบีทบาทสาํคญัในการเป็น Technical 
Arm ใหก้บัโปรแกรมฯ  

2.3 องคก์ร/หน่วยงานของภาครฐั และเอกชนทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง โปรแกรมฯ ไดร้เิริม่การประสานความร่วมมอื
กบัองคก์ร/หน่วยงานทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัดา้นอาหารของประเทศ ซึง่ไดแ้ก่ สถาบนัคน้ควา้และพฒันา
ผลติภณัฑอ์าหาร กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข สาํนกัอนามยั กรงุเทพฯ เป็นตน้ โดยเครอืขา่ยความร่วมมอืเหล่าน้ี
จะเป็นองค์กร/หน่วยงานที่มบีทบาทหน้าที่รบัผิดชอบโดยตรง ทัง้ในด้านการตรวจสอบ กํากบัติดตาม และการนํา
นโยบายไปใชใ้นประเดน็ต่างๆ  

3. แผนงานจดัการความรู้ 
 แผนงานน้ีอาจจะไม่ไดส้นบัสนุนยุทธศาสตรข์องสถาบนัคลงัสมองโดยตรง แต่โปรแกรมฯ ไดอ้าศยัแผนงานน้ี
เป็นกลไกสําคญัในการขบัเคลื่อนแผนงานทัง้สองทีก่ล่าวมาก่อนหน้าเป็นอย่างด ีเสมอืนเป็นเครื่องมอืในการบริหาร
เครือข่าย (Network Management) ของโปรแกรมฯ อย่างไรกต็ามแผนงานน้ีไม่ไดม้นียัครบถว้นตามความหมายของ
การจดัการความรู ้(Knowledge Management; KM) โดยทัว่ไป ซึง่โปรแกรมฯ มุ่งเน้นทีก่ารเผยแพร่ การแลกเปลีย่น 
และการสื่อสารความรู ้ผ่านกลไกการประชุมของกลุ่มเครอืข่ายต่างๆ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการวชิาการของ
โปรแกรมฯ การประชุมร่วมกบัจุดประสานงานเครอืข่ายที่เป็นมหาวิทยาลยัในภูมภิาคต่างๆ และการประชุมระดม
ความคดิเพือ่รบัฟงัขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็จากสาธารณะ (Public Hearing) ทัง้ในภูมภิาคและสว่นกลาง ทัง้หมด
น้ีเพื่อวตัถุประสงค์สําคญัในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ประสบการณ์การดําเนินงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปญัหา อุปสรรค 
ตลอดจนแนวทางในการแกไ้ขทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานดา้นอาหารปลอดภยัทัง้ในส่วนกลางและภูมภิาค และกระตุน้ให้
เกดิชุมชนวจิยัทางความปลอดภยัดา้นอาหาร (Research Community on Food Safety) ตลอดจนการขยายเครอืขา่ย
ความรว่มมอืทางดา้นน้ีในระดบัต่างๆ   

ผลงานเด่นท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2548 – 2551) 
 เริม่ต้นปีแรกของการดําเนินงาน โปรแกรมฯ ไดด้ําเนินโครงการศึกษาสถานการณ์และระบบการจดัการ
ความปลอดภยัด้านอาหารในสินค้า 5 กลุ่มหลกัไดแ้ก่ สตัว์บกและผลติภณัฑ ์น้ํานมและผลติภณัฑ์ สตัว์น้ําและ
ผลิตภณัฑ์ ธญัพชื ถัว่เมล็ด และผลิตภณัฑ์ ผกัและผลไม้ โดยสนับสนุนให้นักวจิยันักวชิาการจากหน่วยงานต่างๆ 
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ดาํเนินการไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีสถาบนัอาหาร สถาบนัวจิยั
โภชนาการ (มหาวทิยาลยัมหดิล) และสถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร ทัง้น้ีผลจากการศึกษาที่ได้จาก
โครงการนี้ โปรแกรมฯ ได้ใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการขยายผลการดําเนินงานในระยะต่อมาหลายโครงการ โดยมี
ประเดน็ทีส่าํคญัไดแ้ก่ 

 นมโรงเรยีนในขัน้ตอนการขนสง่และการเกบ็รกัษาทีป่ฏบิตัไิด ้เริม่ตน้จากโครงการวจิยัสถานการณ์และรปูแบบ
การจดัการความปลอดภยัฯ (สถาบนัวจิยัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล) และมไีด้ดําเนินการต่อเน่ืองในโครงการ
ทดสอบรูปแบบการขนส่งและการเก็บรกัษานมโรงเรยีนในสถานการณ์จรงิ (สถาบนัวจิยัโภชนาการ) จนสุดท้ายได้
พฒันาเป็น คู่มือการสร้างความเข้าใจในการขนส่งและเกบ็รกัษานมโรงเรียน เพื่อใชใ้นการเผยแพร่องคค์วามรู้
ต่อไป นอกจากน้ีโปรแกรมฯ ยงัไดพ้ฒันาคู่มอืดงักล่าวในรปูแบบของ Flash animation เพื่อเป็นทางเลอืกในการ
เผยแพร่ ประกอบกบัองค์ความรู้จากคู่มือดงักล่าวได้ถูกนําไปพฒันาต่อโดยกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่เผยแพรแ่ก่ผูป้ระกอบการอกีทางหน่ึงดว้ย 

 ผกัและผลไม้ทีจ่าํหน่ายในตลาดนัด และรถเร่ โครงการนี้เริม่ตน้ในลกัษณะเดยีวกบัโครงการนมโรงเรยีน มี
นกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรเีป็นผูด้าํเนินการ จากนัน้จงึไดข้ยายรปูแบบการดาํเนินโครงการ
ไปยงัภูมภิาคต่างๆ จุดประสานงานเครอืข่ายของโปรแกรมฯ ได้แก่ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยันเรศวร 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ทาํ
ใหเ้หน็ภาพรวมของประเทศที่แสดงถงึความไม่ปลอดภยัดา้นอาหารในสนิคา้กลุ่มน้ีอย่างชดัเจน จงึไดข้ยายผลต่อใน
ภมูภิาคทีม่สีถานการณ์คอ่นขา้งน่ากงัวล เพือ่ศกึษาและพฒันารปูแบบการจดัการความปลอดภยัอาหารของผกัผลไม ้ที่
กล่าวถึงใน 1.1 ขา้งต้น นอกจากน้ีโปรแกรมฯ ยงัได้ดําเนิน โครงการศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจของผกัผลไม้ที ่
จาํหน่ายตามตลาดนัดและรถเร่ ในกรุงเทพฯ และภูมภิาคบางแห่ง เพื่อเป็นขอ้มูลแสดงถงึความสําคญัของสนิค้า
เฉพาะกลุ่มน้ีซึง่พบว่ามมีลูคา่คอ่นขา้งสงู   

 เน้ือสกุรในขัน้ตอนการขนสง่และการวางจาํหน่าย อาศยัผลจากโครงการศกึษาสถานการณ์ในปีแรก โปรแกรม
จงึไดส้นับสนุนใหน้ักวจิยัจากสถาบนัวจิยัโภชนาการ ดําเนิน โครงการวิจยัรูปแบบการจดัการความปลอดภยัใน
เน้ือหมใูนขัน้ตอนการวางจาํหน่าย และต่อเน่ืองดว้ย โครงการวิจยัรปูแบบการจดัการความปลอดภยัในขัน้ตอน
การขนส่งซากสุกร จากโปรแกรมฯ นัน้จึงได้ขยายรูปแบบการดําเนินโครงการไปยังภูมิภาคบางแห่งผ่านจุด
ประสานงานเครอืข่ายฯ ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีและมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
ตามทีไ่ดก้ล่าวถงึใน 1.1 ขา้งตน้   
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ทิศทางข้างหน้า 
 โปรแกรมฯ เริม่วางแผนที่จะปรบัเปลี่ยนเป้าหมาย พนัธกจิ และแผนการดําเนินงาน ให้มคีวามสอดรบัและ
เชื่อมโยงกบักรอบยุทธศาสตรข์องสถาบนัคลงัสมองของชาตทิัง้ 3 ดา้น โดยอาศยัผลการศกึษาจากโครงการที่ได้
สนับสนุนไป ประกอบกบัเครอืข่ายความร่วมมอืในลกัษณะต่างๆ ทีม่อียู่เป็นฐาน และใชศ้กัยภาพต่างๆ ทีเ่ป็นจุดแขง็
ของโปรแกรมฯ เป็นแกน เพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งโปรแกรมฯ ได้กําหนดเป้าหมายการ
ดาํเนินงานในระยะสัน้ไว ้2 ประการสาํคญัคอื  

 การสนับสนุน ผลกัดนั หรอืจดัใหม้อีงคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร เพื่อเสรมิสรา้ง/
พฒันาศกัยภาพบุคลากรของสถาบนัอุดมศกึษา ทัง้ในระดบันกัวจิยั อาจารยผ์ูส้อนและนกัศกึษา  

 การเสรมิสรา้ง และสนบัสนุนความเชื่อมโยงของสถาบนัอุดมศกึษากบัหน่วยงาน/องคก์รต่างๆ ใหม้คีวาม
เขม้แขง็มากยิง่ขึน้ ภายใตบ้รบิทของความปลอดภยัดา้นอาหารและโภชนาการ โดยจะมุ่งเน้นความสาํคญั 
2 ส่วนคอื กบัหน่วยงาน/องคก์รทีม่บีทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรง ผ่านความตอ้งการหรอืปญัหาใน
ภาพรวมของประเทศ และกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืหน่วยงานในระดบัทอ้งถิน่อื่นๆ ผ่านความ
ตอ้งการหรอืปญัหาของพืน้ทีน่ัน้ๆ  

ทัง้น้ีเพือ่การตอบสนองและนําไปสู่เป้าหมายทัง้สอง โปรแกรมฯ จะอาศยัอาศยักลไกเครอืขา่ยความร่วมมอืทัง้ 3 
ลกัษณะทีก่ล่าวมาขา้งตน้ โดยเฉพาะในสว่นของสถาบนัอุดมศกึษา เป็นกลยทุธห์ลกัในการขบัเคลื่อน ซึง่โปรแกรมฯ ได้
วางแนวทางดาํเนินงานในอนาคตไวด้งัน้ี 

 การสนับสนุนหรือจดัให้มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบบในประเด็นสําคญัที่ขาดหายไปหรือยงัไม่
ครบถว้น เพือ่เป็นฐาน/ขอ้มลูสนบัสนุนในการดาํเนินงานดา้นอื่นๆ  

 การสนับสนุนหรอืจดัใหม้โีครงการศกึษาวจิยัที่จะเสรมิสร้างองค์ความรูใ้นบรบิทต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อ
ความตอ้งการหรอืแกไ้ขปญัหาทัง้ในระดบัประเทศและทอ้งถิน่ โดยอาศยัโครงการศกึษาวจิยัทีผ่่านมาของ
โปรแกรมฯ เป็นจุดเริม่ตน้ 

 การสนับสนุนหรอืจดัใหม้เีวทปีระชุมระดมความคดิในระดบัต่างๆ เพื่อสรา้งการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะหน่วยงาน/องคก์รทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ และเป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทัง้ในเชงิวชิาการและ
การนําไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์จรงิหรอืในทอ้งถิน่พืน้ทีต่่างๆ ตลอดจนเป็นการเพิม่โอกาส/ช่องทางใน
การนําเสนอผลงานของบุคลากร  

จากเป้าหมาย และแนวทางการดาํเนินงานทีไ่ดว้างไว ้ โปรแกรมฯ จงึมแีนวคดิทีจ่ะรเิริม่โครงการบางสว่นซึง่จะ
สนบัสนุนในปี2553 ไดแ้ก่ 

 การผลกัดนัหรอืจดัใหม้กีารศกึษาวเิคราะหเ์พือ่ผลกัดนัใหม้หีลกัสตูรการเรยีนการสอนทีเ่น้นในเรือ่งความ
ปลอดภยัดา้นอาหารทีช่ดัเจนเป็นรปูธรรมในสถาบนัการศกึษา 

 การนําเอาขอ้เสนอแนะต่างๆ ทีไ่ดจ้ากผลของโครงการศกึษาแนวทางพฒันาศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นความ
ปลอดภยัดา้นอาหารของประเทศไทย มาดาํเนินการต่อ 

 การขยายผลจากโครงการศกึษาบทบาทขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กบับรบิทดา้นบรหิารจดัการความ
ปลอดภยัดา้นอาหารทีก่าํลงัดาํเนินการอยู่ 
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โปรแกรมศิลปะเพื่อการศึกษา  | 

ความนํา  

 จากรายงานการดําเนินโครงการ “การพฒันาศกัยภาพของเยาวชนและชุมชนด้วยกระบวนการ

ศิลปะการแสดงร่วมสมยัท่ีเกิดจากการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ิน” โดย สถาบันอาศรมศิลป์ มูลนิธิ

โรงเรยีนรุ่งอรุณ (พ.ศ.2547) ภายใตก้ารสนบัสนุนของสาํนกัศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรม ซึง่เป็น

โครงการวจิยัเชงิปฏบิตักิารใน 4 จงัหวดั 4 ภูมภิาค คอื สโุขทยั สรุนิทร ์กรุงเทพฯ และระนอง โครงการน้ีไดร้บั

ความร่วมมอืจากโรงเรยีนภาครฐัและเอกชน ผูป้กครองนกัเรยีน คร ูนกัพฒันา และศลิปินพืน้บา้นในแต่ละจงัหวดั 

ในการใชก้ระบวนการศลิปะการแสดงเป็น “เครือ่งมอื” เพือ่พฒันาศกัยภาพ ทกัษะการเรยีนรู ้การลงชุมชน ใหแ้ก่

กลุ่มเยาวชนอายุ 9 -13 ปี และจดัแสดงผลงานสู่สาธารณะ ผลจากการดาํเนินโครงการไดร้บัคาํยนืยนัจากผูม้สีว่น

เกี่ยวขอ้งถงึการคนื “วถิชีุมชน” ทีส่รา้งการประสานวยัระหว่างเยาวชน และผูอ้าวุโสในชุมชนใหเ้กดิขึน้ ตลอดจน

ประจกัษ์ไดถ้งึพฒันาการของเยาวชนผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ความภูมใิจในตนเอง

และศลิปะพืน้ถิน่กาํเนิดของตน  

โครงการดา้นศลิปะ วฒันธรรม และการพฒันาเยาวชนโดยส่วนใหญ่ รวมถึงโครงการดงักล่าวขา้งต้น

มกัจะเป็นโครงการ “เฉพาะกจิ” เมื่อดาํเนินการเสรจ็สิน้ ก่อใหเ้กดิคาํถามจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ถงึ “ความต่อเน่ือง

และความยัง่ยนื” คาํถามดงักล่าวจงึเป็นทีม่าของการวจิยัเรือ่ง  “นโยบายการส่งเสริมศิลปะการละครเพ่ือการ

พฒันาเยาวชน” โดย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(พ.ศ. 2549) ภายใตก้ารสนบัสนุนของสถาบนัคลงัสมองของ

ชาต ิโครงการวจิยัน้ีไดส้งัเคราะหข์อ้มูลจากการสํารวจประสบการณ์การนําศลิปะการละครไปใชเ้พื่อการพฒันา

เยาวชนในประเทศไทย ทบทวนเอกสาร หนังสอื ตํารา และงานวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึการ

สบืคน้ขอ้มูลดา้นนโยบายดา้นศลิปะของประเทศต่างๆ อกีทัง้จดัการประชุมระดมสมอง และจดัการสมัมนาเชงิ

ปฏบิตักิาร โครงการวจิยัน้ีไดเ้สนอแนวนโยบายเพือ่การพฒันาเยาวชนผ่านเครือ่งมอืดา้นศลิปะการละครไวด้ว้ย  

สถาบนัคลงัสมองของชาตไิดท้บทวนโครงการวจิยัดงักล่าว และเล็งเหน็ถงึความจําเป็นของการจดัตัง้ 

“หน่วยประสานความรูด้า้นศลิปะเพื่อการพฒันาขึน้” โดยเริม่ตน้จาก “ศลิปะการละคร” ทีเ่ป็นฐานเดมิจากงานวจิยั

ขา้งต้น ก่อนขยายไปสู่ความรู้ดา้นศลิปะในภาพรวม และจดัตัง้ “ศนูยศิ์ลปะการละครเพ่ือการพฒันา” ในปี 

พ.ศ. 2550 เพือ่สรา้งระบบการจดัการ เผยแพร่ พฒันาความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาเยาวชนผ่านกระบวนการศลิปะ

การละคร เป็นการเชื่อมต่อขอ้เสนอจากงานวจิยัใหเ้ป็นรูปธรรม โดยศูนย์ฯทําหน้าทีเ่ป็นกลไกหน่ึงในการเชื่อม

ประสานภูมปิญัญา ระดมความรู้ ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ จ า ก ศิ ล ปิ น 

สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน อื่นๆของสงัคม ประสานความร่วมมอืกบั

แห ล่ ง ทุนภาย ในประ เทศ เพื่ อ สนับสนุนความร่วมมือกบักลุ่ม หน่วยงาน 
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สถาบนัการศึกษาและองค์กรต่างๆในการนําเครื่องมอืศลิปะการละครไปใช้ในการพฒันา

เยาวชนทัง้ในระบบและนอกระบบการศึกษา ตลอดจนหนุนเสริมการจดัตัง้ “เครือข่าย

นักวิชาการศิลปะการแสดงแห่งประเทศไทย” เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ความรูแ้ละประสานพลงัวชิาการของคณาจารยแ์ละนกัวชิาการดา้นศลิปะวฒันธรรมและการ

สือ่สารมวลชน 

 ปี พ.ศ. 2552 สถาบนัคลงัสมองของชาตกิาํหนดยุทธศาสตรก์ารทํางานกบัสถาบนัอุดมศกึษา โดยมุ่ง

ส่งเสรมิใหส้ถาบนัอุดมศกึษาทําหน้าทีเ่สมอืน “คลงัสมองของจงัหวดั” ในการนําทรพัยากรความรูม้าสรา้งบูรณา

การไปสูก่ารพฒันาดา้นต่างๆทัง้ในระดบัชมุชน สงัคม และระดบัชาต ิดงันัน้ ศนูยศ์ลิปะการละครเพือ่การพฒันาจงึ

ขยายภารกจิจากกรอบเครื่องมอืศลิปะการละครเป็น “ศลิปะ” โดยภาพรวม และเปลีย่นชื่อเป็น “โปรแกรมศลิปะ

เพือ่การศกึษา” (Arts for Education Program) มุ่งเน้นการทาํงานสรา้งความรว่มมอืกบัสถาบนัอุดมศกึษาดา้น

การพฒันาการเรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตร และการพฒันาคุณภาพบณัฑิต ผ่านช่องทาง “ศิลปะและ

วฒันธรรม” โดยบูรณาการกบัแนวคดิ Arts Education หรอืการศกึษาและการเรยีนรูผ้่านทางศลิปะ เป็นการ

วางรากฐานการสรา้งความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์ (creative capacities) ที่บ่มเพาะใหเ้กดิพลเมอืง

สรา้งสรรค ์ (creative citizen)  อนัเป็นฐานรากสาํคญัสาํหรบัการพฒันาประเทศตามแนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

(Creative Economy)  

การศึกษาผา่นทางศิลปะ (Arts Education) 

นกัวทิยาศาสตรแ์ละนกัวชิาการทีศ่กึษาระบบการพฒันาสมองของมนุษยย์นืยนัว่า “ศลิปะ” เป็นเครื่องมอื

ที่ ดี ที่ สุ ด ใ น ก า ร พัฒ น า ส ม อ ง  ด้ ว ย

ประสบการณ์การลง มอืปฏบิตัแิละการสมัผสั

ศิ ล ป ะ จ ะ เ ป็ น เครื่องกระตุ้นให้เซลล์

สมองสรา้งเครอืข่าย โยงใยระหว่างสมองซกี

ซ้ายและซีกขวา ซึ่ง เป็นระบบสําคญัในการ

พัฒนาสมอ งขอ ง ม นุ ษ ย์  อี ก ทั ้ ง 

“สุนทรียะ” อันเป็น ปจัจยัของศิลปะยงัเป็น

เ ค รื่ อ ง ก ร ะ ตุ้ น จินตนาการ ความคิด

ส ร้ า ง ส ร ร ค์  แ ล ะ ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ส ม อ ง ส่ ง

ขอ้มูลทีไ่ดร้บัไปเกบ็ไวย้งัสมองส่วนความจําถาวร นอกจากน้ี ปฏบิตักิารทางศลิปะเป็นการเรยีนรูผ้่านการลงมอื

ทาํ (learning by doing) สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism) ซึง่บ่มเพาะพหุทกัษะ

ใหเ้กดิขึน้แก่ผูป้ฏบิตั ินําไปสู่การสรา้งนวตักรรมในดา้นต่างๆ ประสบการณ์ทางศลิปะยงัหล่อหลอมใหผู้เ้รยีนมจีติ



 

 29 

ละเอยีด มคีวามละเมยีดละไมในการคดิและการใช้ชวีติ เปิดกวา้งและยอมรบัความหลากหลายทางวฒันธรรม 

(cultural diversity) อนัเป็นปจัจยัสาํคญัในการสรา้งวถิแีห่งสนัตสิขุของสงัคม ตลอดจนเป็นเครื่องมอืในการสรา้ง

ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศทีนุ่่มนวล แยบยล เขา้ถงึ เขา้ใจในสงัคมและวฒันธรรมของมติรประเทศไดล้ะเอยีด

ลกึซึง้อกีดว้ย 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ นานาประเทศไดอ้อกแบบหลกัสูตรการศกึษาทีเ่รยีนรูว้ชิาทุกวชิาโดยสรา้ง

บูรณาการกบัศลิปะ มกีระบวนการจดัการเรยีนการสอน 2 แนวทางคอื การฝึกครูใหม้ทีกัษะการสอนผ่านศลิปะ 

(Arts in education) และการเรยีนการสอนทีเ่ป็นความร่วมมอืระหว่างครกูบัศลิปินในทอ้งถิน่ (Arts education) ซึง่ 

UNESCO ไดใ้หค้าํนิยามไวด้งัต่อไปน้ี 

 

การพฒันาประเทศตามแนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(creative economy) 

ใหป้ระสบผลสาํเรจ็ไดอ้ย่างเท่าเทยีมและเท่าทนั จาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึรากฐานสาํคญั

คือ ความคิดสร้างสรรค์ของพลเมือง แนวทางการจดัการศึกษาในทุกระดบัด้วย

รปูแบบ Arts Education หรอื Arts in Education เป็นแนวทางสาํคญัทีจ่ะตอบโจทย์

การพฒันาพลเมืองสร้างสรรค์ที่นําผู้เรียนไปสู่การเชื่อมโยงกับบริบทสงัคมและ

วฒันธรรมทีแ่วดลอ้มผูเ้รยีน สรา้งวถิกีารเรยีนรูท้ีไ่ม่แยกส่วนผูเ้รยีนออกจากสงัคม

และวฒันธรรมของตน และยงัเชือ่มโยงไปสูส่งัคมและวฒันธรรมโลก แนวทางการจดั

การศกึษาดงักล่าว จงึเป็นแนวทางสําคญัในการพฒันาผู้เรยีนอย่างรอบด้าน และ

สรา้งรากฐานสาํคญัใหแ้ก่การพฒันาประเทศตามแนวคดิดงักล่าวขา้งตน้ 

Arts in education หรือ การศึกษาผา่นศิลปะ  
หมายถึง การสอนผ่านศิลปะที่มีนัยต่างๆของการใช้เทคนิคทางศิลปะและ
วฒันธรรมเป็นสื่อกลางในการจดัการเรยีนการสอนวชิาทัว่ไปโดยเชื่อมโยงกบั
ประเดน็ทางสงัคมและวฒันธรรม 
Arts Education หรือ ศิลปะในมิติของเครื่องมือและวิธีการสร้างการเรียนรู้  
หมายถงึ การสอนศลิปะสมัพนัธ์กบัการสอนพืน้ฐานและการปฏบิตัทิี่หล่อหลอม
ด้วยระบบการฝึกฝนที่หลากหลาย กระตุ้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ความ
ละเอยีดอ่อน และสรา้งอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมตลอดจนพืน้ฐานที่เป็นรูปธรรม
ใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
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โปรแกรมศิลปะเพื่อการศึกษา 

 โปรแกรมศลิปะเพื่อการศกึษา สถาบนัคลงัสมองของชาต ิมุ่งผลกัดนัแนวทางการจดัการศกึษาที่สรา้ง

บรูณาการกบัศลิปะดงัทีก่ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ และดาํเนินงานตามยุทธศาสตรข์องสถาบนัฯ เพือ่หนุนเสรมิการสรา้ง

เครอืข่ายวชิาการ ตลอดจนความร่วมมอืระหว่างสถาบนัอุดมศกึษากบัโรงเรยีน หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 

ชมุชน กลุ่มศลิปิน ตลอดจนเครอืขา่ยต่างๆ โดยผ่าน 1. จดัการความรู ้2. วจิยัเชงิระบบ/นโยบาย และ 3. ผลกัดนั

และสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื ดงัต่อไปน้ี 

1. จดัการความรู ้

ศกึษา รวบรวม และวเิคราะหป์ระสบการณ์/ความรูท้ีรุ่่มรวยและหลากหลายเกีย่วกบัศลิปะและวฒันธรรม

ภายในประเทศ เพื่อนําไปสู่การผลกัดนัและหนุนเสริมสถาบนัอุดมศึกษาให้เกิดงานวิจยัเชิงระบบ และ

งานวจิยัเชงินโยบาย รวมถงึ

การสร้างโอกาสตลอดจน

พื้ น ที่ ใ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่

ประสบการณ์ความรู้ของ

ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ที่

ตอบสนองต่อการพัฒนา

ประเทศในบรบิทต่างๆ 

2. วจิยัเชงิระบบ/นโยบาย 

จดัทาํ ประสาน และหนุน

เสริมสถาบันอุดมศึกษาให้

เกิดการสร้างงานวิจัยเชิง

ระบบทีบู่รณาการศลิปะวฒันธรรมเชื่อมโยงกบัความรู ้ชุมชน และหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนในทอ้งถิน่ 

เพื่อสร้างระบบที่ย้อนกลับไปสู่การจดัทํานวตักรรมหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และการพฒันา

คณุภาพบณัฑติ อาท ิการสนบัสนุนใหเ้กดิการสรา้งรปูแบบความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัอุดมศกึษากบัองคก์ร

ภาครฐั ภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน และกลุ่มศิลปิน เพื่อนําทรพัยากรความรู้ด้านศิลปะและ

วฒันธรรมทัง้ภายในและภายนอกสถาบนัอุดมศกึษาไปใชใ้นการประสานพลงัความร่วมมอืเพือ่พฒันาทอ้งถิน่

ในบรบิทต่างๆ เช่น การสรา้งนวตักรรมหลกัสตูร นวตักรรมการจดัการเรยีนการสอน การสรา้งระบบจติอาสา

ในมหาวทิยาลยั ระบบความร่วมมอืเพื่อแก้ไขปญัหาการดูแลเด็กและเยาวชนที่มเีชื้อเอชไอว ีระบบการ

เยยีวยาฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนผูเ้สพสารระเหยในความดแูลของสาํนกังานคมุประพฤต ิเป็นตน้ 
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3. ผลกัดนัและสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื 

ประสาน ผลกัดนั และหนุนเสรมิการสรา้งเครอืขา่ยวชิาการ เช่น เครอืขา่ยนกัวชิาการศลิปะการแสดงแหง่

ประเทศไทย (Performing Arts Academic Network of Thailand – PAAN-THAI) เพือ่ใหเ้กดิพืน้ที่

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างอาจารย/นกัวชิาการจากคณะต่างๆ และเผยแพรสู่ส่าธารณะ   ตลอดจนผลกัดนั/

หนุนเสรมิความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัอุดมศกึษากบัภาครฐัและภาคเอกชน ฯลฯ โดยมเีป้าหมายเพือ่พฒันา

คณุภาพบณัฑติใหส้อดรบักบัการเปลีย่นแปลงและความตอ้งการของภาควชิาชพี เชน่ การประสานความ

รว่มมอืระหวา่งสถาบนัอุดมศกึษาในภาคเหนือ ภาคใต ้ และภาคอสิาน กบั องคก์ารกระจายเสยีงและแพร่

ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย (สสท.) ทีข่ยายฐานไปสูส่ถานีสว่นภมูภิาค เพือ่ร่วมสรา้งหลกัสตูรนิเทศศา

สตรบณัฑติทีผ่ลติบณัฑติสนองตอบงานสือ่สารมวลชนบนพืน้ฐานความเขา้ใจในบรบิทของแต่ละภมูภิาค 

เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

ส่ือ ส่ิงพิมพ ์เอกสารเผยแพรข้่อมูล 

 Policy Brief เรือ่ง “ศลิปะการละครเพือ่การพฒันาเยาวชน” 
 Policy Brief เรือ่ง “ศลิปะการละคร : คอืมายาหรอืการพฒันา” 
 Policy Brief เรื่อง “Arts Education การจดัการศกึษาผ่านทางศลิปะเพือ่พฒันาประเทศไปสูส่งัคม Creative 

Economy”  
 จดัทาํจุลสารศลิปะการแสดง ฉบบัพเิศษ จาํนวน 2 ฉบบั 

o ฉบบัพเิศษ 1/2552 เรือ่ง “คบเดก็สรา้งละคร คบละครสรา้งเดก็” จาํนวน 1,000 เล่ม 
o ฉบบัพเิศษ 2/2552 เรือ่ง “ป ัน้ความคดิเป็นตวัละคร ฯ” จาํนวน 1,000 เล่ม 

 จดัทําหนังสอืเรื่อง “Arts Education กบัการวางรากฐานไปสู่การพฒันาประเทศตามแนวคดิ Creative 
Economy”  โดยสมัภาษณ์ความเหน็ผูรู้ผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งดา้นต่างๆ จาํนวน 35 ท่าน  
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สรปุผลการดาํเนินงาน 

1. การขยายภาระงานจากเดมิทีมุ่่งเน้นเฉพาะงานทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัศลิปะการละคร 
มาเป็น “ศลิปะ” สง่ผลใหก้ารปฏบิตังิานของโปรแกรมมขีอบเขตกวา้งขึน้ และช่วยให้
การมองภาพรวมของสงัคมไทยผา่นแว่นศลิปะไดห้ลากมุมยิง่ขึน้  จากภาพกวา้งของ
สงัคมไทย เมือ่ลอ้มกรอบไปยงัสถาบนัอุดมศกึษา กส็ามารถมองเหน็ภารกจิของ
สถาบนัอุดมศกึษาทีม่บีรูณาการกบัศลิปะในมติขิองการศกึษาและโดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาคณุภาพ
บณัฑติมากขีน้ เหน็ความเชือ่มโยงระหวา่งหน่วยงานภายในของสถาบนัอุดมศกึษา และ
สถาบนัอุดมศกึษากบัชมุชน/หน่วยงาน/องคก์ร/บุคคลภายนอกมากขึน้ 

2. การดาํเนินงานของโปรแกรมศลิปะเพือ่การศกึษาในปี พ.ศ. 2552 มุง่เน้นการเชือ่มประสานพลงัระหว่าง
สถาบนัอุดมศกึษากบัหน่วยงาน/องคก์รภายนอกทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนเป็นหลกั โดยผา่นการ
สนบัสนุนทุนวจิยั เพือ่ใหเ้กดิการผนึกกาํลงัอนัจะสรา้งประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคมตลอดจนนกัศกึษา
และมหาวทิยาลยั ซึง่โปรแกรมฯไดร้บัความรว่มมอืจากองคก์รต่างๆเป็นอยา่งดยีิง่ อยา่งไรกต็าม การ
ดาํเนินงานในลกัษณะดงักล่าวน้ี ตอ้งอาศยัเวลาเพือ่การแลกเปลีย่นความคดิความเหน็ ตลอดจนการ
สรา้งเป้าหมายรว่มกนั ผลทีไ่ดร้บัคอื การเกดิเครอืขา่ยการทาํงานทีข่ยายวงกวา้งอย่างมปีระสทิธภิาพ  

3. การหนุนเสรมิการจดัตัง้ “เครอืขา่ยนกัวชิาการศลิปะการแสดงแห่งประเทศไทย” เน้นการประสาน การ
จดัการ และสรา้งกลุ่มสมัพนัธเ์พือ่ใหเ้กดิการสรา้งสรรคก์จิกรรมวชิาการและการบรกิารวชิาการรว่มกนั
ระหว่างอาจารยแ์ละนกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสนใจทัว่ประเทศ ในปีทีผ่า่นมา
การประสานการดาํเนินงานของเครอืขา่ยฯ เป็นไปในลกัษณะของการจดักจิกรรมทีเ่ปิดสูส่าธารณะมาก
ขึน้ ซึง่ในปีถดัไปจะเป็นการเชือ่มประสานใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างเครอืขา่ยฯกบัหน่วยงานภาครฐั
และภาคเอกชน ตลอดจนการสรา้งงานวชิาการเผยแพรสู่ส่าธารณะผา่นการจดัการใหเ้กดิวารสารวชิาการ 
โดยการหนุนเสรมิของสถาบนัคลงัสมองของชาต ิ 

แผนงานในอนาคต  

 ภายใตย้ทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบ
อุดมศกึษา บรูณาการกบัยุทธศาสตร์
การพฒันาคณุภาพบณัฑติ ผา่น
ศลิปะวฒันธรรม โปรแกรมศลิปะเพือ่
การศกึษาไดร้บัมอบหมายจากสถาบนั
คลงัสมองของชาตใิหด้าํเนินโครงการ
จดัทาํขอ้มลูยอ้นกลบัเพือ่การพฒันา
ระบบอุดมศกึษา โดยผลกัดนัและหนุน
เสรมิใหน้กัศกึษาสรา้งสรรค ์ “หนงัสัน้” 
วา่ดว้ยชวีติและการเรยีนใน
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มหาวทิยาลยัในมมุมองของนกัศกึษา และสรา้งพืน้ทีใ่นการแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้า่นหนงัสัน้ระหวา่ง
นกัศกึษา อาจารย ์ และมหาวทิยาลยัต่างๆ นําไปสูก่ารสงัเคราะหเ์ป็นขอ้มลูภาพรวมเพือ่เอือ้ต่อการ
พฒันาระบบการบรหิาร บรกิาร การเรยีนการสอน กจิกรรมนกัศกึษาและอื่นๆในสถาบนัอุดมศกึษาทัว่
ประเทศ 

 ปี พ.ศ. 2553 โปรแกรมศลิปะเพือ่การศกึษาไดเ้ริม่ตน้การประสานความรว่มมอืเพือ่การแลกเปลีย่น
นกัศกึษาในภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กบัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ผา่นชอ่งทาง
ศลิปะวฒันธรรม โดยใช ้ “วรรณกรรมสนิไซ” ซึง่เป็นวรรณกรรมพืน้บา้นในทอ้งถิน่อสิาน ทีม่งีาน
สรา้งสรรคเ์ป็น ฮปูแตม้ (ภาพเขยีนฝาผนงัโบสถ)์ หนงัปราโมทยั หมอลาํ ฯลฯ ในจงัหวดัต่างๆของภาคอิ
สาน และเป็นวรรณกรรมประชาชาตขิอง สปป.ลาว เป็นประเดน็ในการแลกเปลีย่น ซึง่รปูแบบการ

แลกเปลีย่นน้ี จะขยายผลไปสูก่ารสรา้ง
ความรว่มมอืในการแลกเปลีย่น

นกัศกึษากบัประเทศกมัพชูา และ
มาเลเซยี เพือ่ตอบโจทยก์ารพฒันา
คณุภาพบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบัประเทศเพือ่นบา้นต่อไป 
 โปรแกรมศลิปะเพือ่การศกึษา ได้

เลง็เหน็ถงึการบรูณาการภารกจิทัง้ 4 
คอื การผลติบณัฑติ การวจิยั การ

บรกิารชมุชน และการทาํนุบาํรงุศลิปะวฒันธรรม กบัยทุธศาสตรก์ารหนุนเสรมิใหส้ถาบนัอุดมศกึษาเป็น 
“คลงัสมองของจงัหวดั” และการพฒันาคณุภาพบณัฑติ ผา่นการประสานพลงัใหเ้กดิกจิกรรมเชงิวชิาการ
ทีบ่รูณาการกบัศลิปะวฒันธรรมในทอ้งถิน่ โดยสรา้งความร่วมมอืกบัระดบักระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง 
หน่วยงานภาครฐัในทอ้งถิน่ โรงเรยีน เครอืขา่ยศลิปิน กลุ่มเยาวชน ตลอดจนภาคเอกชนในสว่นกลาง
และทอ้งถิน่ เพือ่ตอบสนองต่อยทุธศาสตรข์องจงัหวดัและการพฒันาประเทศตามแนวคดิเศรษฐกจิ
สรา้งสรรค ์ โดยเริม่ตน้จากสถาบนัอุดมศกึษาในภาคกลางตอนล่าง (เป็นการทาํงานรว่มกบัโปรแกรม
การศกึษาในภาคกลางตอนล่าง) และจะขยายผลไปสูภ่มูภิาคอื่น และระดบัอาเซยีน 

 จากประสบการณ์ของสถาบนัคลงัสมองของชาตใินการดาํเนินโครงการ “ภาพอนาคตประเทศไทย 2562” 
โดยโปรแกรมศลิปะเพือ่การศกึษามบีทบาทในการประสานความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยสือ่ สง่ผลใหเ้กดิการ
ขยายผลความร่วมมอืกบั สสท. และ เครอืขา่ยสือ่สนัตภิาพ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โปรแกรมฯไดเ้ริม่
รวบรวมขอ้มลูและประสานความรว่มมอืเพือ่นําไปสูโ่ครงการ “มองภาพอนาคตของการศกึษาใน 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต”้ เพือ่สรา้งขอ้เสนอดา้นการศกึษาในเขตพืน้ทีด่งักล่าวบนฐานการมสีว่นรว่มของ
ทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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รายงานการเงิน 
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