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ความเป็นมา
สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกําไร จัดตั้งขึ้น
โดยคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2546 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในรูปของเงินอุดหนุนทั่วไป
จากมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีคณะกรรมการบริหารกํากับดูแล
ทิศทางและนโยบาย
สถาบันคลังสมองของชาติ ทําหน้าที่เป็นกลไกในการประสานผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา และ
หลากหลาย องค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มาร่วมกันศึกษาวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นที่มีผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ปลายปี พ.ศ. 2550-2552 สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยมีความพร้อม
สําหรับความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น และในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งในระดับ
นโยบาย และระดับบริหาร กล่าวคือ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติขึ้น เพื่อทํา
หน้าที่ต่อจากคณะกรรมการบริหารชุดแรก ซึ่งมาจากคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้มีการ
สรรหาผู้ อํ า นวยการคนใหม่ คณะกรรมการบริ ห ารชุ ด ปั จ จุ บั น ได้ ม อบนโยบายให้ ส ถาบั น คลั ง สมองของชาติ
ดําเนินการปรับเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาให้ตอบสนองกับสังคมมากขึ้น และเพิ่มคุณภาพบัณฑิต

ยุทธศาสตร์สถาบันคลังสมองของชาติ : ระยะ 2 ปี (2553-2554)
1. แนวคิดและเป้าหมาย
สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) มีภารกิจสําคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร คือ
“ปรับเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาให้ตอบสนองกับสังคมมากขึ้น และเพิ่มคุณภาพของบัณฑิต (To Transform
Universities to be More Responsive to Society, and Produce Better-Quality Graduates)” ทั้งนี้โดยสนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อศึกษาในเรื่องสําคัญๆของประเทศและของท้องถิ่น ให้ใช้ทุนสําคัญ
ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เป็นจํานวนมากเป็นฐานในการทํางานตอบสนองสังคม และ
ในขณะเดียวกันก็ให้ปรับปรุงระบบภายในสถาบันอุดมศึกษาเอง พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการบริหารจัดการระบบในระดับต่างๆ ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองสังคมได้ดขี นึ้
เป็นแกนนําในการรวมพลังคลังสมองของประเทศ
เป้าหมายของงานนี้ มุ่งที่การสร้างความรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ (Whole System Reform) ไม่เฉพาะ
แต่ จุ ด ใดจุ ด หนึ่ ง หรื อ ด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง
โดยการศึ ก ษาวิ จั ย ติ ด ตามและวิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เชิงระบบ (Systems Research) เสนอแนะแนวทางและเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนระบบ
ทดสอบมาตรการที่เป็นรูปธรรมต่างๆ ที่นําไปสู่ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่ต้องการในแบบของการวิจัยระบบที่ซับซ้อน
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(Complex Systems) มากกว่าการสร้างตัวชี้วัดและพยายามควบคุมการทํางานของส่วนย่อยๆ ของระบบ ซึ่งอาจไม่
สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดด้วยความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
การดําเนินการนี้ควรกระทําให้ครบถ้วนกระบวนการ ไม่เฉพาะแต่ระดับนโยบายแต่ลงถึงมาตรการ
หนุนเสริมต่างๆ เช่นการสร้างระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกัน การจัดสรรทรัพยากร แรงจูงใจต่อบุคลากร และเงื่อนไข
ในการปฏิบัติงานด้วย เพื่อให้ทุกส่วนในระบบก้าวหน้าไปด้วยกัน

2. ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การทํางานของ สคช. มี 3 ด้านหลัก คือ งานวิจัยระบบอุดมศึกษา (Systems Research)
งานวิจัยนโยบายเรื่องสําคัญของประเทศ (Think Tank) งานหนุนเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
(Intervention Programs)
2.1 งานวิจัยระบบอุดมศึกษา (Systems Research) ศึกษาวิจัยระบบอุดมศึกษาตามสถานการณ์ที่
เป็นอยู่ สิ่งที่เป็นปัญหา อุปสรรค แบบอย่างที่ดี (Best Practices) เพื่อเสนอแนะการปรับเปลี่ยน (Transform)
การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาและระบบอุดมศึกษาให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดีในทุกระดับ มีการจัดการที่
โปร่งใสทั้งด้านการเงิน และบุคลากร มีระบบข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีการเรียนการสอนที่สร้างคุณค่า (Value Chain) ที่
ต่อเนื่องจากโรงเรียนมัธยมจนถึงผู้จ้างงานของบัณฑิต มีการวิจัยที่มีคุณภาพสูง มีระบบประเมินที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม รวมทั้งมีการประเมินเปรียบเทียบระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละ
ประเภท และสถาบันอุดมศึกษาประเภทเดียวกันในต่างประเทศ (Benchmarking) รวมทั้งมีการสื่อสารกับสังคมอย่าง
สม่ําเสมอเพื่อให้สังคมได้เข้าใจและติดตามดูแล เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งพัฒนาตนเองตามภารกิจ
ของประเภทที่ตนเองสังกัดได้เต็มที่
ทั้งนี้ ในระยะ 2 ปีแรกจะเน้นที่มหาวิทยาลัยของรัฐ 78 แห่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
งานวิจัยระบบ
อุดมศึกษา
(Systems
Research)

งานวิจัยนโยบายเรื่อง
สําคัญของประเทศ
(Think Tanks)
ยุทธศาสตร์

งานหนุนเสริมการ
เปลี่ยนแปลง
(Intervention
Programs)
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2.2 งานวิจัยนโยบายเรื่องสําคัญของประเทศ (Think Tank) เนื่องจากระบบอุดมศึกษาเป็นวิถีทาง
ที่นําไปสู่การสร้างความสามารถของประเทศทั้งในด้านการผลิตคน การทําวิจัย และการบริการวิชาการ จึงได้มีการ
ศึกษาวิจัยทั้งที่เป็นงานวิจัยเชิงระบบ และการวิจัยเชิงนโยบายควบคู่กัน การศึกษาวิจัยนโยบายเรื่องสําคัญของ
ประเทศ จะทําให้สถาบันคลังสมองของชาติทําหน้าที่เป็น Think Tank ในเรื่องสําคัญที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ
ซึ่งสามารถรวบรวมมาประกอบเป็นข้อเสนอแนะให้กับสังคมได้และสามารถสร้าง “เครือข่ายความรู้” ได้ ตามชื่อ
ภาษาอังกฤษของ สคช .: (Knowledge Network Institute of Thailand) และสังเคราะห์ข้อมูลความรู้จากการวิจัย
เหล่านั้นขึ้นสู่การวิจัยระดับนโยบาย นําเสนอต่อผู้บริหารนโยบาย และการเผยแพร่สู่สาธารณะ
ในการนี้ สถาบั น อุ ดมศึ ก ษาจะได้ สั ม ผั ส ผู้ใ ช้ จ ริ ง ทั้ ง ในภาคเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งมากขึ้ น
สามารถมองกว้างขึ้นและไกลขึ้น เป็นประโยชน์ย้อนกลับไปยังการปรับเปลี่ยนหลักสูตรอุดมศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนให้ทันกับยุคสมัย เพิ่มการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในภาคการผลิตจริง (Real sector) และ
พัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเองให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในที่สุดคือทําให้สถาบันอุดมศึกษาเป็น“ แหล่งวิชาการ ”
ที่ดีของสังคม
2.3 งานหนุนเสริมการเปลี่ยนแปลง (Incentive Programs / System Intervention) เพื่อให้
ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่างๆได้รับการปฏิบัติจริง สคช. จะแสวงหาทรัพยากรจากภายนอก เพื่อ
หนุนเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้ดําเนินการในด้านต่างๆ ทั้งในลักษณะของโครงการนําร่องและในเชิงระบบทั้งระบบ
เช่นการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อปรับเปลี่ยนระบบอุดมศึกษาให้เป็นไปตามทิศทางที่
เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนการจัดการปลายทาง เช่นการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและวารสารงานวิจัยและ
บริการวิชาการแบบใหม่ ที่ให้ความสําคัญกับภารกิจอื่นๆของอาจารย์ที่ตอบสนองภาคการผลิตจริง (Real Sector)
และชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น
ผลการศึกษาวิจัยจากงานแต่ละด้ าน จะถูกนํามาประมวลเป็นนโยบาย และมาตรการเข้า สู่ระบบ
อุดมศึกษา โดยส่งผ่านไปยังหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

3. โครงสร้างการบริหารงาน
ตามระเบียบมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันคลังสมองของชาติ พ.ศ. 2546
กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ และผู้อํานวยการร่วมกันดําเนินการตามเป้าหมาย และ
ภารกิจของสถาบัน
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน แต่ไม่เกิน
15 คน ซึ่ ง มู ล นิ ธิ ฯ แต่ ง ตั้ ง จากผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละความเชี่ ย วชาญจากภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คมและ
อุดมศึกษา กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี
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สถาบันฯ มีโครงสร้างภายใน ดังแผนภูมิ

คณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ
ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
งานสํานักงาน
บริหารทั่วไป

งานวิจัย

การเงิน/บัญชี/บุคคล

----------------------------------------------------------------------
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ผลการดําเนินงานในปี 2553
ส่วนที่ 1 ระบบอุดมศึกษา
1. โครงการจัดตั้งสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ( University Governance Institute : UGI)
ความนํา
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซึ่งเป็นแผนแม่บทกํากับ การพัฒนา
อุดมศึกษาของไทย ได้กําหนดว่า “ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ (Governance and Management) เป็นปัจจัย
สําคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และอุดมศึกษาในภาพรวม กล่าวคือ หากสถาบันอุดมศึกษา
มีกลไกการกําหนดทิศทางที่ดีและก้าวหน้า พร้อมการขับเคลื่อนโดยการบริหารคนที่มีประสิทธิภาพแล้ว ภารกิจของ
มหาวิทยาลัยก็สําเร็จลุล่วงไปได้ บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรสูงสุดในที่นี้คือ “สภามหาวิทยาลัย” มี
ความสําคัญต่อความเจริญของสถาบัน และผลผลิตที่ดี....” และ ยังได้กําหนดแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาล และ
การบริหารจัดการอุดมศึกษา โดยการจัดตั้งองค์กรหรือกลไกพัฒนาผู้กํากับนโยบาย และผู้บริหาร เพื่อทําหน้าที่
พัฒนาผู้บริหารตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการจัด
ฝึ ก อบรม ให้ ค วามรู้ จั ด เยี่ ย มชม สร้ า งเครื อ ข่ า ยเวที แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด และสนั บ สนุ น การสร้ า งองค์ ก ร และ
นวัตกรรมการบริหารนโยบายและการจัดการ
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการนําหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการที่มา
เป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยและอุดมศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการการบริหารสถาบัน
คลังสมองของชาติ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบัน LGM (Leadership,
Governance and Management) หรือ สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ขึ้น
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
โครงการ UGI นั้นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ทั้ง 4 ด้าน 1) งานวิจัยระบบอุดมศึกษา 2)
งานหนุนเสริมการเปลี่ยนแปลง 3) งานวิจัยนโยบายเรื่องสําคัญของประเทศ เช่น งานวิจัยด้านกฎหมาย และ 4) การ
นําเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา
ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การปฏิ รู ป สภามหาวิ ท ยาลั ย การจั ด หลั ก สู ต รที่ เ หมาะสมแก่ ก รรมการสภา
มหาวิทยาลัย งานวิจัยระบบอุดมศึกษา และตระหนักถึงความสําคัญของธรรมภิบาลให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงนโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี พัฒนาเครือข่าย นอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือ
ของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอีกด้วย ผ่าน
ภารกิจดังนี้
1. การจัดฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับกระบวนทัศน์
2. การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิธีปฏิบัติที่ดี
3. การบริหารจัดการโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในอุดมศึกษา
4. การจัดการความรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านธรรมาภิบาล
5. การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและต่างประเทศ
6. การส่งเสริมและการเผยแพร่ความรู้
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การดําเนินงานที่ผ่านมา
1. จัดทําหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย :
หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา(University Governance Programme : UGP) จึงได้ถูก
พัฒนาขึ้นสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
ต่างๆ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ศ.นพ.จรัส
สุวรรณเวลา ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช คุณนวพร เรืองสกุล คุณสมภพ อมาตยกุล นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และร่วมแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย
ในการพัฒนาหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติได้จัดให้มีหลักสูตร
รุ่น 0 และรุ่น 1 ขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรรุ่นพิเศษ โดยได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการกํากับและการบริหารองค์กร ทั้งจากภาค
การศึกษาและภาคธุรกิจ จํานวน 53 ท่าน อาทิ อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ดร.ชุมพล พรประภา
คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ทั้งนี้ เพื่อให้ทรรศนะ และคําแนะนําต่อหลักสูตรที่ได้จัดทําขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร และ กระบวนการดําเนินการหลักสูตร
การดําเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา ได้จัดหลักสูตร“ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” มาแล้วกว่า 3 รุ่นมี่
รายละเอียดดังนี้
• หลักสูตร รุ่น 0 เริ่มตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2552 – 26 กุมภาพันธ์ 2553
• หลักสูตร รุ่น 1 เริ่มตั้งแต่ 25 มิถุนายน 2553 – 20 สิงหาคม 2553
• หลักสูตร รุ่น 2 เริ่มตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2553 – 24 ธันวาคม 2553
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2.

จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” และการ
ประชุม/เสวนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
• จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การจัดตั้งสํานักงานสภา มหาวิทยาลัย : แนวคิด ประสบการณ์ และ
แนวทางสู่การปฏิบัติที่ด”ี วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์
• โครงการสัมมนา “ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”
วันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ
• การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่
1/2553 วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 และ ครั้งที่ 2/2553 วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553
3. เสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับองค์กรในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล
• ประชุมเครือข่า ยโครงการวิจัยชุดธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะอนุกรรมการวิจัยระบบ
อุดมศึกษา 2 ครั้ง คือ วันที่ 11 และ 30 มีนาคม 2553 เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงงานวิจัยด้าน
ธรรมาภิบาลอุดมศึกษา กับการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการวิจัยระบบอุดมศึกษาของ กกอ.
• จัดประชุม “Role and responsibility in University Governance: An evolving challenge for
Australian Higher Education” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมดุสิตธานี โดยจัดร่วมกับ
สถานทูตออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ออสเตรเลีย
• จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาปัจจุบัน” ในวันที่ 8 เมษายน 2553 ที่โรงแรม
พูลแมน เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย
• จัดสัมมนา “Roundtable Meeting with Prof. Anne Mills “Government Assessment of
Research Quality in the UK” วันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี
4. ดําเนินการศึกษาวิจัยด้านธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ทําการศึกษาวิจัยเพื่อให้ทราบสภานภาพของธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
ประเภทต่างๆ 5 กลุ่ม คือ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ และมหาวิ ท ยาลั ย เอกชน ทั้ ง ในระดั บ สภามหาวิ ท ยาลัย และระดั บ การบริ ห ารจัด การใน
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเทียบเคียงและศึกษาวิธีปฏิบัติ
ที่ดีของมหาวิทยาลัยในประเทศเหล่านี้
5. ดําเนินการจัดการความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
กรณีศึกษา แนวทางปฏิบัติที่ดี และนวัตกรรมธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย อาทิ จดหมายข่าวธรรมาภิบาล
และมีเว็บไซด์ (www.knit.or.th)
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ผลลัพธ์
1. เกิดกระแสความสนใจและมีความต้องการของผู้บริหารระดับสูงในการเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อ
การพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษา” เป็ น จํ า นวนมาก รวมถึ ง ความต้ อ งการให้ มี ห ลั ก สู ต รเฉพาะบุ ค คลในสภา
มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรสําหรับเลขาสภามหาวิทยาลัย หลักสูตรสําหรับสภาคณาจารย์ หลักสูตรพื้นฐาน
(Basic UGI) เป็นต้น
2. มีการนําความรู้ที่ได้จากการอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” ไปประยุกต์ใช้ใน
องค์กรของตนเอง เช่น การส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมสภาฯ การจัดวาระการ
ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสรรเวลาของการะประชุมที่สั้นลง เป็นต้น
3. เกิดเครือข่ายแบบอย่างหลวมๆ เฉพาะพื้นที่
4. เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันในการประชุมหรือ สัมมนา หรือ บทความที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้ดําเนินการเผยแพร่ลงในจดหมายข่าวธรรมภิบาลมหาวิทยาลัย เช่น
ท่านสราวุธ เบญจกุล
ผู้สําเร็จหลักสูตรรุ่น 2 ได้จัดส่ง 2 บทความลงในคอลัมน์ : มหาวิทยาลัยกับคดีพิพาทในศาลปกครอง คือ
• สภามหาวิทยาลัยกับการสรรหาอธิการบดี
• มาตรา 157 ละเว้นหรือปฏิบัตหิ น้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต...เป็นอย่างไร?
ก้าวต่อไป
• ดําเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
• ดําเนินการศึกษาวิจัยธรรมภิบาลสภามหาวิทยาลัย
• ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายธรรมภิบาลในสภามหาวิทยาลัย
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2. วิจัยระบบอุดมศึกษา
2.1 ข้อมูลระบบอุดมศึกษาเพื่อผู้บริโภค
2.1.1 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใน
ระดับภาพรวม ระยะที่ 1
ความนํา
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดทําโครงการข้อมูลอุดมศึกษาเพื่อผู้บริโภค เพื่อจัดระบบเผยแพร่ข้อมูล
อุดมศึกษาต่อสาธารณะ โดยเน้นด้านมาตรฐานคุณภาพให้อยู่ในรูปที่เข้าใจง่ายและเปรียบเทียบได้ง่าย เพื่อให้
ผู้ บ ริ โ ภค ได้ แ ก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ผู้ ป กครอง และผู้ ส นใจทั่ ว ไป มี ข้ อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยมากขึ้น และได้มีส่วนในการช่วยกํากับดูแลอีกทางหนึ่ง ตลอดจนเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุง
ตนเองของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
การจัดทําโครงการข้อมูลอุดมศึกษาเพื่อผู้บริโภค ของปี 2553 ได้จัดทําเป็น 2 โครงการ คือ โครงการ
เชื่อมโยงข้อมูลอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในระดับภาพรวม ระยะที่ 1 และ
โครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาไทยเฉพาะสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์และพัฒนาเครื่องมือ
นําเสนอผลที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารอุดมศึกษา เป็นข้อมูลเชิงลึกระดับรายวิชา
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การศึกษาด้งกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันคลังสมองของชาติ ด้านการวิจัยระบบอุดมศึกษา โดย
การประมวลข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพเกี่ยวกับนักศึกษา หลักสูตรและวิธีการสอน อาจารย์ ทรัพยากรที่ใช้ในการลงทุน
สําหรับโครงการนี้จะทําการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลซึ่งได้แก่ หน่วยงานกลาง เช่น สกอ. สมศ. และมหาวิทยาลัย เพื่อนํา
ข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บอยู่ตามปกติ มาประมวลผล และนําเสนอสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์กลางเพื่ออํานวยความ
สะดวก และตอบสนองความต้ อ งการของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ผู้ ป กครอง และผู้ ส นใจทั่ ว ไป และผู้ บ ริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนอุดมศึกษาไปในทิศทางที่พึง
ประสงค์
การดําเนินงานที่ผ่านมา
เริ่มจากการศึกษาแนวทางการดําเนินงานของต่างประเทศ และสํารวจข้อมูลที่ผู้บริโภคต้องการทราบ
สําหรับใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ดําเนินการติดต่อคณะนักวิจัยที่สนใจ และประสานงานกับ
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล เช่น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล
ให้ทุนอุดหนุนคณะนักวิจัยเพื่อพัฒนาระบบข้อมูล ตามความต้องการของผู้บริโภคซึ่งได้รับจากการสํารวจ
ผ่านเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม และเชิญชวนมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญเข้าร่วมโครงการ โดยขอเข้าพบ
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่ได้เลือกเป็นมหาวิทยาลัยนําร่องของการทําโครงการในระยะที่ 1 และนําเสนอ
ตัวอย่างเว็บไซต์ของต่างประเทศที่ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลมหาวิทยาลัยและนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
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จากการนําเสนอข้อมูลดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เมื่อมหาวิทยาลัยตอบรับเข้าร่วมโครงการ และกําหนดตัวบุคคลที่จะทําหน้าที่ประสานงานกับคณะนักวิจัย
ได้มีการจัดทํา Focus group รวม 2 ครั้ง เพื่อทําความตกลงเกี่ยวกับข้อมูลที่จะทําการเชื่อมโยง และนําเสนอผ่าน
เว็บไซต์กลาง สําหรับข้อมูลที่จะนําเสนอผ่านเว็บไซต์มี 6 กลุ่ม ได้แก่ ได้แก่ ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูล
หลักสูตร ข้อมูลการเงิน ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลงานวิจัย
ผลลัพธ์
เว็บไซต์กลางที่เชื่อมโยงข้อมูล 6 กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง ซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์
สําหรับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ก้าวต่อไป
การขยายผลไปยั ง มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ โดยเฉพาะกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ที่ ไ ด้ มี ก ารลงนามในบั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างกลุ่มอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 27 แห่ง กับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันคลังสมองของชาติ
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2.1.2 โครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาไทยเฉพาะสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์
และพัฒนาเครื่องมือนําเสนอผลที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารอุดมศึกษา
ความนํา
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดทําโครงการข้อมูลอุดมศึกษาเพื่อผู้บริโภค เพื่อจัดระบบเผยแพร่ข้อมูล
อุดมศึกษาต่อสาธารณะ โดยเน้นด้านมาตรฐานคุณภาพ ให้อยู่ในรูปที่เข้าใจง่ายและเปรียบเทียบได้ง่าย เพื่อให้
ผู้บริโภค ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป มีข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้น และได้มีส่วนในการ
ช่วยกํากับดูแลอีกทางหนึ่ง ตลอดจนเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงตนเองของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การศึกษาด้งกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันคลังสมองของชาติ ด้านการวิจัยระบบอุดมศึกษา โดย
การประมวลข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพเกี่ยวกับนักศึกษา หลักสูตรและวิธีการสอน อาจารย์ ทรัพยากรที่ใช้ในการลงทุน
ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของการจัดการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ของอุดมศึกษาไทย
ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวอย่างแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ และพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ใน
การนําเสนอข้อมูลในมุมมองที่ผู้บริหารอุดมศึกษาต้องการ
การดําเนินงานที่ผ่านมา
เริ่มจากการติดต่อคณะนักวิจัยที่สนใจ และประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล เช่น สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อขอความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูล
ให้ทุนอุดหนุนคณะนักวิจัยทําการศึกษาฐานข้อมูลของ สกอ. และสมศ. ในส่วนของ สกอ. มีฐานข้อมูลหลัก 3
ฐาน คือ 1) CHE QA Online ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลการได้งานทํา
ข้ อ มู ล งบประมาณ 2) ฐานข้ อ มู ล ด้ า นมาตรฐานและการประมวลผลสํ า หรั บ วั ด คุ ณ ภาพมาตรฐานของแต่ ล ะ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์เชื่อมต่อกับ CHE QA Online 3) ฐานข้อมูลทําเนียบผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการแห่งชาติเป็นซอฟต์แวร์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ และผลงานของอาจารย์แต่ละท่าน
สําหรับ สมศ. จะมีข้อมูล 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นรายงานของแต่ละมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ งบประมาณ ผลการ
ประเมินใน 6 ด้าน 1) คุณภาพบัณฑิต 2) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3) งานบริการวิชาการแก่สังคม 4) การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 5) การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 6) การประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพภายใน ส่วนที่
2 เป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินโดยกรรมการเพื่อบ่งชี้ว่า แต่ละมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานแต่ละด้านเป็นอย่างไร
จัดเก็บ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิตกลุ่มเดียวกัน โดย
มีรายวิชาหลักเหมือนกัน แต่ชื่อหลักสูตรต่างกันนั้น มีจํานวนการรับเท่าใด มีการรับโดยวิธีใด มีผลต่อการจบ
อย่างไร เป็นต้น
ประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต้องการให้
นําเสนอจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ จากการประชุมสามารถสรุปประเด็นที่ผู้บริหารต้องการทราบได้ดังนี้ คุณสมบัติของ
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อาจารย์ ภาพรวมของแต่ละสาขาวิชา และการเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาเดียวกัน ข้อมูลจาก
งานวิจัย การลงทุนกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ข้อมูลนักศึกษา การชี้วัดคุณภาพของมหาวิทยาลัย ข้อมูลสําหรับการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากความสามารถในเชิงเทคนิค สามารถตอบสนองความต้องการในเชิง
เทคนิคได้ 4 ประเด็น ได้แก่ บูรณาการข้อมูลอุดมศึกษาที่กระจายกันให้อยู่ในรูปแบบคลังข้อมูล แสดงภาพการ
กระจายตัวของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตในลักษณะสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบที่ใช้ในการนําเสนอข้อมูลที่
ได้จากการวิจัยจะต้องเปลี่ยนแปลงได้ การรักษาความลับของข้อมูลในกรณีที่เป็นข้อมูลที่ใช้ในการบริหาร
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการนําเสนอข้อมูล ออกแบบระบบโดยคัดกรองข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล
ซึ่ ง จะถู ก ออกแบบเพื่ อ การตอบโจทย์ ที่ ผู้ บ ริ ห ารอุ ด มศึ ก ษาต้ อ งการทราบ โดยนํ า เสนอในหลายรู ป แบบ เช่ น
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ตาราง และกราฟชนิดต่างๆ เป็นต้น
ผลลัพธ์
ผลจากการศึกษา คือ ได้โปรแกรมที่ใช้ในการนําเสนอข้อมูลที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริหาร
ภายใต้ฐานข้อมูลและความสามารถในเชิงเทคนิคที่มีอยู่ โดยแสดงข้อมูลในลักษณะสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตาราง
กราฟชนิดต่างๆ ทั้งกราฟเส้น กราฟวงกลม กราฟแท่ง กราฟเรดาร์ เป็นต้น
ก้าวต่อไป
ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของสาขาวิชาอื่นๆ โดยอาจจะดําเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งข้อมูลอื่น เช่น สมาคม
วิชาชีพ และรวบรวมจากสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจาก สกอ. เป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่
สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ได้เต็มที่
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2.2 ข้อมูลระบบอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
2.2.1 โครงการสํารวจข้อมูลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ความนํา
โครงการ การสํารวจข้อมูลการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นโครงการที่นําแนวคิดมาจากการสํารวจความคิดเห็น
ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ในประเทศสหรัฐอเมริกามานานกว่า 10 ปีแล้ว ชื่อว่า
National Survey of Student Engagement (NSSE) โดยองค์กรกลางที่ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นนักศึกษาที่
กํ า ลั ง เรี ย นอยู่ ใ นชั้ น ปี ที่ 1 และปี ที่ 4 เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพการใช้ ชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย นับตั้งแต่ที่เริ่มเข้ามาศึกษาในปีแรกและก่อนจบการศึกษาออกไปใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย โดยมี
กลุ่มคําถามที่ต้องการข้อมูลหลักๆ อยู่ 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
• การมีระดับความรู้ งานที่สร้างสรรค์ และคุณภาพการศึกษา (Level of Academic Challenge : LAC)
• การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ (Active and Collaborative Learning : ACL)
• การฝึกปฏิบัติ การแก้ปัญหา และการมีปฏิสัมพันธ์ (Student Faculty Interaction : SFI)
• การประยุกต์ความรู้ทางวิชาการ และการมีประสบการณ์ที่หลากหลาย (Enriching Education Experiences : EEE)
• การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และสนับสนุนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย (Supportive Campus Environment : SCE)
ผลการสํารวจจะนําเสนอต่อสาธารณะในรูปแบบเชิงสถิติเปรียบเทียบการใช้ชีวิตของนักศึกษาระหว่างปี 1
และปี 4 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
โครงการดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ การจัดทําระบบข้อมูลอุดมศึกษาไทย ซึ่งข้อมูลที่
รวบรวมได้จากการสํารวจความคิดเห็น ถือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ
(Whole System Reform) ทั้งต่อการสะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศในภาพรวม การ
นําไปสู่ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
รวมทั้งยังได้เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาได้ทราบสถานภาพเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของตนเองต่อไปด้วย
การดําเนินงานที่ผ่านมา
โครงการนี้ได้เชื่อมโยงการทํางานเพื่อรวบรวมข้อมูลอุดมศึกษาร่วมกับโครงการวิจัย “เชื่อมโยงข้อมูล
อุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในระดับภาพรวม ระยะที่ 1” ซึ่งสถาบันคลังสมอง
ของชาติสนับสนุนทุนวิจัยโครงการดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้ดําเนินการความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยนําร่อง 8 แห่ง ที่เข้าร่วมในโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏพระนคร และมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีความสนใจและยินดีในการประสานความร่วมมือ
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เบื้องต้นได้ดําเนินการนําแบบสอบถามของ NSSE มาทํา Pre-test เพื่อหาค่าความน่าเชื่อถือ และปรับ
แบบสอบถามเพื่อนําแบบสอบถามดังกล่ าวขึ้นเว็บ ไซต์ และประสานขอหมายเลขที่ประจํ าตัวนักศึกษาเพื่อ ให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สามารถเข้ารหัสในการทําแบบสอบถามออนไลน์ รวมทั้งขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่
เข้าร่วมโครงการดําเนินการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาเป้าหมายเข้ามาตอบแบบสอบถามตาม
ช่วงเวลาที่กําหนด
จากแผนการทํางานในช่วงแรกนั้น จะทําการสํารวจนักศึกษาเฉพาะปีที่ 3 และปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาเฉพาะ
หลักสูตร 4 ปี โดยกําหนดให้ทําแบบสอบถามออนไลน์เท่านั้น จากมหาวิทยาลัยนําร่อง จะขยายสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่มีสัญญาความร่วมมือกันอยู่อีก 27 แห่ง
ผลลัพธ์
หลังจากที่ได้ดําเนินงานมาประมาณ 6 เดือน พบว่า มีอุปสรรคและข้อจํากัดค่อนข้างมาก ทั้งจากการติดต่อ
ประสานงาน การเชื่อมโยงข้อมูลทางด้านเทคนิค และความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานนําร่องต่างๆ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ ในขณะที่วัฒนธรรมในการตอบแบบสอบถามออนไลน์สําหรับนักศึกษาไทยยังเป็นโจทย์หนึ่งที่
คณะทํางานต้องมาคิดต่อเพื่อปรับกระบวนการทํางาน ที่ผ่านมามีเพียงข้อมูลจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เท่านั้นที่เข้ามาตอบแบบสอบถาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ประมาณ 10,475 คน
ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม คือ วันที่ 16 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2553
มีนักศึกษาเข้ามาตอบแบบสอบถาม จํานวน 684 คน
• มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ประมาณ 5,494 คน
ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม คือ วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 2553
มีนักศึกษาเข้ามาตอบแบบสอบถาม จํานวน 100 คน
ก้าวต่อไป
สํ า หรั บ แผนการดํ า เนิ น งานในขั้ น ต่ อ ไปก็ คื อ นํ า ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มาวิ เ คราะห์ ในขณะเดี ย วกั น
คณะทํางานจําเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานใหม่ เพื่อให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย ทั้งจากแนว
ทางการทํางานเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ และรูปแบบในการให้ข้อมูลของ
นักศึกษา ในการจะนํามาซึ่งข้อมูลที่สําคัญหลักๆ เหมาะสม และถูกต้อง ดังนั้น จึงวางแผนการทํางานดังนี้
1) ข้อมูล : ปรับแบบสอบถาม โดยมุ่งเฉพาะประเด็นสําคัญหลัก
2) กลุ่มเป้าหมาย : เลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงขึ้น ในระยะแรก เลือกกลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
และกลุ่มเทคโนโลยี จากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นตัวแทน
3) กระบวนการเก็บข้อมูล : เน้นวิธีการและหลักการเชิงสถิติที่สามารถนําไปใช้อ้างอิงได้ โดยจะ
ดําเนินการติดต่อประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะ หรือหัวหน้าภาควิชา
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2.2.2 โครงการวัดผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา (The Assessment of Higher Education Learning
Outcomes)
ความนํา
จากการศึกษาวิจัย พบว่า บัณฑิตที่จะมีโอกาสในการได้รับการจ้างงาน นอกจากจะต้องมีทักษะและความรู้
ในสาขาวิชาที่ศึกษามาทั้งในทางกว้างและในเชิงลึกแล้ว ยังต้องมีทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะการสื่อสารด้วยการพูดและ
การเขียน ทักษะการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล ทักษะการนําเสนอ ทักษะการทํางานเป็นทีมและการสร้า ง
ความสัมพันธ์ ทักษะการบริหารจัดการตนเองและเวลา และความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นต้น
ด้วยความตระหนักว่า ทักษะการคิดขั้นสูงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความเป็น
พลเมืองของศตวรรษที่ 21 ในปี 2008 องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for
Economic Co-operation and Development : OECD) ได้ริเริ่มโครงการ Assessment of Higher Education
Learning Outcomes (AHELO) เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา โครงการนี้จะทดสอบทักษะผู้เรียน 2 ด้าน คือ ทักษะ
ทั่วไป (Generic Skill) ที่นักศึกษาในทุกสาขาวิชาควรมี และทักษะแต่ละสาขาวิชา (Discipline-Specific Skills) โดย
ในขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ จะศึกษาเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ก่อน สําหรับการ
ทดสอบทักษะทั่วไปนั้น OECD ได้นําแบบวัดและประเมินผลทักษะการคิดขั้นสูง CLA ซึ่งพัฒนาโดย Council for Aid
to Education (CAE) มาใช้ในการทดสอบนักศึกษา
จากการที่สถาบันคลังสมองของชาติได้เริ่มทําการศึกษาแนวทางการวัดและประเมินทักษะการคิดขั้นสูงของ
CAE มาระยะหนึ่ง ได้พบว่า แบบวัดและประเมินผล CLA ใช้สําหรับการวัดทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาใน 4 ด้าน
ได้แก่ Critical Thinking, Analytical Reasoning, Problem Solving และ Written Communication Skill ซึ่งใกล้เคียง
กับทักษะที่ผู้จ้างงานส่วนใหญ่ต้องการ รวมทั้งได้ศึกษาการจัดทําโครงการของ OECD จึงได้เกิดแนวคิดในการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา โดยการวั ดผลการเรียนรู้ของนักศึก ษา เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ สําหรับมหาวิทยาลัยในการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน โดยสถาบันจะดําเนินการศึกษาเพื่อการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานสําหรับ
การวัดทักษะทั่วไป (Generic Skill) ที่นักศึกษาในทุกสาขาวิชาควรมีเป็นอันดับแรก
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันคลังสมองของชาติ ด้านการวิจัยระบบอุดมศึกษา โดย
การทําวิจัยในประเด็นเฉพาะ (Empirical Research) เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับระหว่างที่ศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย สําหรับโครงการนี้ ต้องการวัด Generic Skill และ Discipline-Specific Skills ผลการศึกษาจะเป็นข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อให้มหาวิทยาลัยนําไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนได้ตรงจุด ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัย
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงออกไปทํางานรับใช้สังคม
การดําเนินงานที่ผ่านมา
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้เสนอขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. โครงการการศึกษาทักษะการคิดและการประเมินความสามารถในการคิด ส่วนที่ 1 : การประมวลผลการ
ศึกษาวิจัย
2. โครงการศึกษาการวัดและประเมินผลทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 : การ
พัฒนาเครื่องมือทดสอบ
โครงการนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ สกอ.
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2.3 โครงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าศึกษาโดย
วิธีการสอบคัดเลือกจากส่วนกลางและการรับตรง
ความนํา
หลังจากที่ได้ใช้ “ระบบ entrance” ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของไทยมานาน
เกือบ 40 ปี ในปี 2549 ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็น “ระบบ Admission” ซึ่งกําหนดให้ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 10%
เกรดเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3-5 กลุ่มสาระ 20% คะแนนจาก O-NET 35-70 % คะแนนจาก A-NET
0-35% โดยคะแนนส่วนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย และเมื่อใช้ “ระบบ Admission” มา
ระยะหนึ่ง ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ ผู้ที่ผ่านระบบ Admission มีผลการเรียนฟิสิกส์ต่ําลง เนื่องจากในการสอบ A-NET
วิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาถูกนํามาสอบรวมกัน โดยมีคะแนนเต็มเพียง 100 คะแนน ซึ่งน้อยกว่าวิชาภาษาไทย
สังคม และภาษาอังกฤษ ทําให้นักเรียนให้ความสําคัญกับวิชาทั้งสามน้อยลงมาก และจากการศึกษาวิจัย พบว่า
ระบบ Admission ทําให้คุณภาพของการเรียนในมหาวิทยาลัยลดลง คณะได้นักศึกษาที่มีความสามารถไม่ตรงกับ
ความต้องการมากขึ้น อัตราการสอบไม่ผ่านวิชาวิทยาศาสตร์ของนิสิตชั้นปีที่หนึ่งสูงขึ้น เด็กลาออกกลางคันมากขึ้น
และเยาวชน ร้อยละ 86.377 ไม่เห็นด้วยกับระบบ Admission
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันคลังสมองของชาติ ด้านการวิจัยระบบอุดมศึกษา โดย
การทําวิจัยในประเด็นเฉพาะ (Empirical Research) เกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย สําหรับโครงการนี้
เป็นการศึกษาอัตราการตกออก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกระบวนวิชา Physics, Calculus, Chemistry,
Computer Programming, Engineering Mechanics, Engineering Drawing, Engineering Materials และผลการ
เรียนเฉลี่ยของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากส่วนกลางและจากการรับตรง ผลการศึกษา
จะทําให้เกิดความเข้าใจในเหตุปัจจัยซึ่งจะนําไปสู่การแก้ปัญหาได้ตรงจุด และส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพสูงออกไปทํางานรับใช้สังคม
การดําเนินงานที่ผ่านมา
พัฒนาตารางเก็บข้อมูลของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มาจากการรับตรง และนักศึกษาที่มาจาก
Admission ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550 และ 2551 ของมหาวิทยาลัย 12 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมนักศึกษาประมาณ 10,000 คน
รวบรวมข้อมูล 3 ส่วนจากมหาวิทยาลัย 12 แห่ง เพื่อใช้ในการศึกษา ได้แก่ อัตราการตกออก ผลการเรียน
เฉลี่ยกระบวนวิชา Physics, Calculus, Chemistry, Computer Programming, Engineering Mechanics,
Engineering Drawing, Engineering Materials และผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1-3
ดําเนินการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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ผลลัพธ์
ผลการศึกษามีข้อสรุปดังนี้
อัตราการตกออกของนักศึกษาที่มาจากวิธีการรับทั้งสองวิธขี อง 12 สถาบัน แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีอัตราของการพ้นสภาพที่แตกต่างกันโดยสิน้ เชิง ส่วนที่เหลือไม่มีความแตกต่างของอัตราการพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา ส่วนผลการเรียนกระบวนวิชาหลัก และผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละระดับชั้นปี
แม้นักศึกษาที่มาจากการรับตรงส่วนใหญ่จะมีผลการเรียนที่สูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกมาจาก
ส่วนกลาง แต่ยังไม่สามารถระบุเหตุผลที่ชัดเจนได้ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เริ่มจากวิธีการรับตรง
และระยะเวลาของการรับของแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างกัน อาจทําให้บางสถาบันได้นักศึกษาที่เรียนเก่ง
เข้าศึกษาได้ก่อน ซึ่งจะทําให้อัตราการตกออกน้อยกว่านักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากส่วนกลาง รวมทั้งมีผลการเรียน
ในแต่ละระดับชั้นปีที่สูงกว่า แต่ก็มีบางสถาบันที่อัตราการตกออกของนักศึกษาที่มาจากวิธีการรับเข้าจากส่วนกลาง
น้อยกว่านักศึกษาที่มาจากวิธีการรับตรง
สําหรับวิธีการรับจากส่วนกลาง ผู้สมัครประกอบด้วย ผู้ที่ยังไม่สามารถหาสถานที่ศึกษาได้ รวมกับผู้ที่สละ
สิทธิจากวิธีการคัดเลือกแบบรับตรง จึงทําให้บางสถาบันมีทั้งผู้ที่เรียนเก่งและไม่เก่งอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทําให้ยากต่อ
การจัดการศึกษาของอาจารย์ รวมทั้งอาจทําให้มีจํานวนนักศึกษาตกออกเนื่องจากผลการเรียนที่แตกต่างกันมาก
เพื่อป้องกันความสูญเสียที่เกิดขึ้น และง่ายต่อการจัดการศึกษา ควรจัดให้มีการรับสมัครทั้งการรับตรง และ
รับเข้าจากส่วนกลางพร้อมกัน เพื่อให้แต่ละสถาบันได้บุคคลเข้าศึกษาในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ที่พร้อม และเป็นการ
ลดการแข่งขันระหว่างสถาบันด้วยกันเอง นอกจากนั้น รัฐควรให้ความสําคัญกับคุณภาพของการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับพื้นฐาน มากกว่าการได้มาของบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ก้าวต่อไป
หากจะมีการศึกษาในประเด็นนี้ต่อไป จะต้องนําตัวแปรหรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องมาศึกษาร่วมด้วยเพื่อให้ได้ผล
การศึกษาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น วิธีการรับ และเวลาที่เริ่มรับบุคคลเข้าศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งทําให้ได้บุคคลเข้า
ศึกษาที่แตกต่างกัน
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2.4 โครงการจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา
ความนํา
จากการติดตามอัตราการตกออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า ในบางคณะวิชา มีจํานวนนักศึกษา
ตกออกเป็ น อั ต ราค่ อ นข้ า งสู ง เช่ น ในสาขาวิ ช าเคมี ชี ว วิ ท ยา วิ ท ยาศาสตร์ สถิ ติ ป ระยุ ก ต์ วิ ท ยาศาสตร์ ก าร
คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีอัตราไม่สําเร็จการศึกษาร้อยละ 55.60 และจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การตกออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีพบว่าปัจจัยที่ทําให้นักศึกษาตกออก ได้แก่ อ่านหนังสือไม่ทัน พื้นความรู้
ไม่ดี และถูกบังคับให้เรียนวิชาที่ไม่ชอบ ปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นช่องว่างทางวิชาการ และการเตรียมนักเรียน
เข้าสู่ระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษาซึ่งควรได้รับการปรับปรุงและหาแนวทางช่วยเหลือ เพื่อป้องกันความสูญเปล่า
ทางการศึกษา
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันคลังสมองของชาติ ด้านการวิจัยระบบอุดมศึกษา โดย
การทําวิจัยในประเด็นเฉพาะ (Empirical Research) เกี่ยวกับภูมิหลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กําลัง
จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย สําหรับโครงการนี้ เป็นการศึกษาช่องว่างระหว่างการเรียนการสอน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนที่
สามารถสอบผ่านเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จในการศึกษาตามที่มุ่งหวัง ผลการศึกษาจะทําให้
เกิดความเข้าใจในเหตุปัจจัยซึ่งจะนําไปสู่การแก้ปัญหาได้ตรงจุด และส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพสูงออกไปทํางานรับใช้สังคม
การดําเนินงานที่ผ่านมา
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การนํ า ร่ อ งกั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 พร้ อ มทั้ ง อาจารย์ ที่ ส อนสาระ
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จาก 6 โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งใช้วิธีการสังเกตชั้นเรียน และการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกลุ่มต่างๆ นั้น ได้
ดําเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
1) แบบสังเกตชั้นเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1
2) แบบสํารวจการทํากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และนักศึกษาชั้นปีที่ 1
3) แบบสัมภาษณ์ และทําการสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์
ผลลัพธ์
อยู่ระหว่างการสรุปผลการศึกษา
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2.5 โครงการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศทางสาขาคอมพิวเตอร์และความต้องการคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตใน
ระดับอุดมศึกษาไทยและปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อความสําเร็จทางด้านคอมพิวเตอร์
ความนํา
ในปัจจุบันมักมีคําถามเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในอาชีพของบัณฑิต ซึ่งการศึกษาวิจัยสรุปได้
ว่า ความรู้ ด้า นเทคนิ ค หรื อ เชิ ง วิช าการเป็น สิ่ ง จํา เป็น พื้ น ฐานต่อ การประกอบอาชี พ แต่ ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะนํา ไปสู่
ความสําเร็จ ปัจจัยอื่นๆเช่นความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็น
องค์ประกอบที่สําคัญยิ่ง การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ และปัจจัยที่จะส่งผลต่อความสําเร็จในการประกอบอาชีพจะ
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของการผลิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆ เป็นอย่างมาก
สํ า หรั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะ และปั จ จั ย ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ ความสํ า เร็ จ ในสาขาเดี ย วคื อ สาขา
คอมพิวเตอร์ก่อน
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและในต่างประเทศทางสาขา
คอมพิวเตอร์ฯ ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของระบบอุดมศึกษาไทย โดยทําการศึกษาวิจัยเชิง
ประจักษ์ (Empirical Research) เพื่อติดตามการประกอบอาชีพของบัณฑิตภายหลังสําเร็จการศึกษา ผลการศึกษาจะ
เป็นข้อมูลย้อนกลับให้มหาวิทยาลัยนําไปใช้ในการปรับปรุงการผลิตบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพสูงเพื่อออกไปทํางานรับใช้สังคม
การดําเนินงานที่ผ่านมา
จัดทําแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของบัณฑิต โดยจะทําการสัมภาษณ์
ในประเทศ
• หัวหน้างานของหน่วยงาน/บริษัทอย่างน้อย 5 แห่ง พร้อมทั้งบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี
และที่จบการศึกษาเกิน 5 ปี ที่ได้รับการระบุว่ามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
• มหาวิทยาลัยที่บัณฑิตสําเร็จการศึกษา
ต่างประเทศ
• มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่อยู่ใน 10 อันดับแรกของ World’s Best Universities: The
Methodology (Robert Morse Posted February 25,2010) www.topuniversities.com ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกด้าน Engineering และ Information Technology โดยจะทําการ
สัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษาในสาขาด้านคอมพิวเตอร์
• การสัมภาษณ์บริษัทในอเมริกา จะทําการสัมภาษณ์ในลักษณะเดียวกับการสัมภาษณ์ในประเทศไทย
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ของความสําเร็จใน
อาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิต และใช้การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ในการหาปัจจัยสนับสนุนที่ทําให้เกิด
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ประสบความสําเร็จ
ผลลัพธ์
อยู่ระหว่างการดําเนินงาน
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2.6 โครงการศึกษาสภาพการณ์การเรียนรู้นอกหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตอีสานใต้
ความนํา
หากโจทย์ใ หญ่ของอุดมศึกษาคือการตีความภารกิจทั้ง 4 ประการ (จั ดการเรียนการสอน วิ จัย บริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) ที่จําเป็นต้องขยายความไปสู่การบูรณาการและให้ความสําคัญกับกิจกรรม
นอกหลักสูตร ที่เปรียบเสมือนพื้นที่การศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัยของนักศึกษาภายใต้ระบบอุดมศึกษาให้มากขึ้น
จากคําถามข้างต้น สถาบันคลังสมองของชาติ ได้เล็งเห็นความสําคัญที่จะศึกษาสภาพการณ์งานกิจกรรม
นอกหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของนักศึกษากับชุมชน และถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการ โดยได้
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แห่ง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาความต้องการ/ความคิดเห็น และข้อเสนอเชิงการจัดการของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนอกหลักสูตร อาทิ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น โดยคาดหวังจะได้ข้อเสนอแนะเชิงระบบที่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ใน
เชิงคุณภาพและการกําหนดองค์ประกอบการประกันคุณภาพด้านกิจกรรมนอกหลักสูตรที่จะนําไปสู่การสร้างบัณฑิต
ที่มีคุณภาพต่อไป
เป้าหมายของการศึกษา
เพื่อศึกษาสภาพการณ์การเรียนรู้นอกหลักสูตรของนักศึกษา ตลอดจนแสวงหาวิธีปฏิบัติที่ดีของกิจกรรม
นอกหลักสูตร อันจะนําไปสู่ข้อเสนอเชิงระบบที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อไป
การดําเนินงานที่ผ่านมา
1. การค้นคว้า ทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนักศึกษา โดยทําการศึกษาจากเอกสาร
งานวิจัย บทความ รายานการสัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ
2. การสํารวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานชุมนุม/ชมรม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคอีสานใต้ 6 สถาบัน
ผลลัพธ์
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่
สนใจเข้า ร่วมกิจกรรมประเภทบําเพ็ ญประโยชน์มากที่สุ ด รองลงมาคือ บริหาร กีฬา วิช าการ ตามลําดับ โดย
กิจกรรมประเภทศิลปวัฒนธรรมได้รับความสนใจน้อยที่สุด ทั้งนี้การสํารวจและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคอีสานใต้ ในปี 2553 ที่ผ่านมา พบกิจกรรมชมรมนักศึกษาทั้งสิ้น 114 ชมรม จัดเป็น
กิจกรรมประเภท วิชาการ กีฬาและส่งเสริมสุขภาพ บําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม นันทนาการ และ
ศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีการจัดตั้งชมรมมากที่สุด จํานวน 41 ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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นครราชสีมา จํานวน 30 ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จํานวน 14 ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 11 ชมรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จํานวน 10 ชมรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จํานวน 8 ชมรม
ชมรมที่พบส่วนใหญ่เป็นชมรมในประเภทบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือประเภท
ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ กีฬาและส่งเสริมสุขภาพ และชมรมที่พบน้อยที่สุดคือประเภทนันทนาการ ตามลําดับ จาก
การสํารวจและรวบรวมข้อมูลพบว่า แนวโน้มความสนใจเรียนรู้ตามอัธยาศัยของนักศึกษาผ่านกิจกรรม “ชมรม” นั้น
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจเรียนรู้ผ่านกิจกรรมประเภทบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับหนึ่ง
รองลงมาคือศิลปวัฒนธรรม วิชาการ กีฬาและส่งเสริมสุขภาพ และนันทนาการ ตามลําดับ ดังจะเห็นได้จากจํานวน
การจัดตั้งชมรมที่พบในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แห่ง
ก้าวต่อไป
จากผลการศึกษาและข้อค้นพบข้างต้น ก้าวต่อไปคือ การลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แห่ง เพื่อศึกษา
และเก็บข้อมูลความต้องการ/ความคิดเห็นหรือข้อเสนอเชิงระบบจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ในการแสวงหา
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี โดยคาดหวั ง ไปถึ ง การได้ รั บ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง ระบบที่ ส ามารถนํ า ไปสู่ ก าร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในเชิงคุณภาพ การกําหนดองค์ประกอบการประกันคุณภาพด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร ตลอดจน
ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันสู่ระดับนโยบายต่อไป
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2.7 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา (Discipline-Based University Rating)
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ เช่น Times Higher Education (THE), QS World University
Ranking, หรือ Academic Ranking of World University ของประเทศจีน นั้น มีการกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณา และพบว่าเกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นการวัดเฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเท่านั้น
เช่น จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จํานวนการอ้างถึง สัดส่วนจํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษา จํานวน
นักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ จํานวนผู้ได้รับรางวัลโนเบล เป็นต้น ซึ่งผลจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ ทํา
ให้เกิดความเข้าใจว่า มหาวิทยาลัยที่มีรายชื่ออยู่ในลําดับต้นๆ คือมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพดีกว่ามหาวิทยาลัยที่มี
รายชื่อรองลงมา หรือไม่มีรายชื่อเลย ความเชื่อเหล่านี้ทําให้เกิดผลกระทบมากมายทั้งในด้านบวกและลบ ในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเอง หน่วยงานของรัฐ ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา ผู้ประกอบการ และสังคมทุก
ภาคส่วน
จากข้อจํากัดดังกล่าว ได้มีหลายประเทศ เช่น เยอรมัน ไต้หวัน ได้จัดทําการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตาม
สาขาวิชาขึ้นแทน โดยใช้เกณฑ์ที่ครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัยทุกมิติ แต่นําเสนอตามสาขาวิชา (Disciplines)
จากกลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ก ารเรี ย นการสอนในสาขาวิ ช าเหล่ า นั้ น ไม่ ใ ช่ ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ดั ง เช่ น การจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัยโลก ทั้งในด้านการเรียน การสอน เช่น จํานวนหลักสูตรต่างๆและรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร
จํานวนอาจารย์ จํานวนนักศึกษา ค่าเล่าเรียน ห้องปฏิบัติการวิจัย อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการเรียนการสอน จํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษา ในด้านการวิจัย เช่น จํานวนโครงการวิจัย จํานวนผลงานวิจัย แหล่งทุน การบริหารจัดการ เช่น
จํานวนงบประมาณที่ได้รับ นโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
กิจกรรมเสริมการเรียนในห้องเรียน และการบริการสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการสํารวจความคิดเห็นของ
อาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยนั้นๆ ด้วย ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
นัก ศึ ก ษา ผู้ ปกครอง อาจารย์ และผู้ป ระกอบการ ในการคั ด เลื อ กมหาวิท ยาลัย ตามความต้ อ งการส่ ว นบุ ค คล
นอกจากนี้ ข้อมูลที่นํามาใช้ในการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย ยังเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีและเป็นการแสดงความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนด้วย
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา ในฐานะ
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยและบัณฑิต จึงได้ศึกษาแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตาม
สาขาวิชา โดยได้เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “The Academic Rankings: From Popularity to Reliability and
Relevance” ในวันที่ 3-9 ตุลาคม 2553 ที่ประเทศเยอรมัน ซึ่งสถาบันฯได้นําผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมา
จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : ประสบการณ์จาก IREG" ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดทํา การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชากับ Centre for
Education Development (CHE) ของประเทศเยอรมันเพื่อดําเนินการต่อไป โดยในชั้นแรก CHE ยินดีที่จะให้ความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการ และวิธีการจัดทําเรื่องนี้ในการฝึกอบรมนักวิจัยของสถาบันฯที่ประเทศเยอรมัน
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2.8 หลักสูตรคณบดี (Deans’ Course)
จากการที่สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดให้มีหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” เพื่อพัฒนา
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ ท ราบและตระหนั ก ในบทบาทหน้ า ที่ ข องตั ว เอง เพื่ อ ให้ ส ามารถกํ า กั บ ดู แ ล
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งแต่ รุ่น 0 ในปี 2552 เป็นต้นมา จนถึงรุ่น 2 ในปี 2553 และ
ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากแล้วนั้น อย่างไรก็ต าม หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ แต่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทั้งระดับสูงและระดับกลาง ขาดความรู้ และทักษะในการบริหารให้เต็ม
ศักยภาพ ย่อมส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการทั้งระบบ เพราะไม่สามารถก้าวเดินตามมติของสภามหาวิทยาลัยได้
กอปรกับมีข้อเสนอจากคณบดีหลายคณะที่เสนอแนะให้สถาบันฯ จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาคณบดีด้วยอีกหลักสูตรหนึ่ง
คู่ขนานไปกับหลักสูตรพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างที่ดีในต่างประเทศ เช่น เยอรมัน ซึ่งมีหลักสูตร Deans’ Course อย่างต่อเนื่องและ
ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่ดี ตั้งแต่ระดับคณะ
จนถึงสภามหาวิทยาลัย สถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้ศึกษารูปแบบ วิธีการ และเนื้อหา ของหลักสูตรดังกล่าว
รวมทั้ ง ประสานงานกั บ นั ก วิ ช าการของไทยที่ เ คยเข้ า ร่ ว มหลั ก สู ต รของประเทศเยอรมั น เพื่ อ ขอคํ า แนะนํ า
ข้อเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรนี้ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดหลักสูตรนี้ได้ ในช่วงปลายปี 2554
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2.9 มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม (University Social Responsibility: USR)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับปีที่ 12 (พ.ศ. 2551-2565) ได้กล่าวถึงพันธกิจและความคาดหวังที่
มีต่อมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยจะไม่เป็นเพียงสถาบันที่จัดการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น แต่จะเป็น
สถาบันทางสังคมที่มีบทบาทชี้นําความคิดและการเปลี่ยนแปลงของสังคม อุดมศึกษาจึงเปรียบเสมือนหัวรถจักรทาง
ปัญญาพาชาติออกจากวิกฤต (ประเวศ วสี) และปัจจุบันความคาดหวังของสังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัยนั้นทวีคูณ
เพิ่มขึ้นหลายด้าน ทั้งด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงความต้องการของสังคมซึ่งเกี่ยวโยงกับการจัดการเรียนการ
สอน การบริการชุมชน การทําวิจัยที่รับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ
ปี 2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีดําริให้สถาบันคลังสมองของชาติรับผิดชอบพัฒนางานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (USR) เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเข้าใจ รับทราบและ
ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ควรมีต่อสังคม อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยนับเป็นองค์กรที่แสดงความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมผ่ า นกิ จ วั ต รพั น ธกิ จ องค์ ก รในทุ ก ด้ า น ผสมผสานเป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น กั บ การปฏิ บั ติ ง านของ
คณาจารย์และบุคลากรตามแผนงานและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่บริหารและกํากับดูแลโดยฝ่ายบริหารและสภา
มหาวิทยาลัย ตามลําดับ ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมากมายที่ได้ดําเนินการมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
นั้น ล้วนสามารถนับเป็นงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีคุณค่ายิ่งและอย่างปฏิเสธมิได้
อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนางานด้าน USR นี้ จุดเป้าหมายหลักซึ่งเป็นเป้าหมายร่วม คือ ความยั่งยืน
(Sustainability : S) ของมหาวิทยาลัยและประเทศไทย ดังนั้น กระบวนการของการขับเคลื่อนงาน USR นี้จึงเป็น
เพียงเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาองค์กรอุดมศึกษาเข้าสู่เป้าหมายร่วมดังกล่าว กล่าวคือการดําเนินงานควรมีความ
สอดคล้องกับทิศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ด้วย อาทิ การสานพลังรวมของสังคม ในการ
นี้ สถาบันคลังสมองฯ พิจารณาแล้ว พบว่ายังมีช่องว่าง (Niche) ที่เป็นจุดหมุนสําคัญ คือ การขาดระบบการบริหาร
จัดการ ขาดเวทีกลาง ที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางการเชื่อมโยง เก็บคุณค่าข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อนํามาจัดการ
ความรู้ เ พื่ อ การสื่ อ สาร เพื่ อ แลกการเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ทั้ ง แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ละ แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา ทั้ ง ใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับสากล ดังนั้น จึงมีความจําเป็นยิ่งที่จะต้องออกแบบระบบ เพื่อยกระดับคุณค่าเดิม
และเสริมสร้างนวัตกรรมกรรมใหม่ ผ่านการสื่อสารที่พร้อมเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนทั้งในระบบเสมือน (Virtual) และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริง (Physical)
การออกแบบระบบงาน USR&S ในประเทศไทยควรต้องดําเนินการในวิถีที่ไม่เพิ่มภาระงานให้กับ
คณาจารย์และบุคลากรในภาคอุดมศึกษา ในทางตรงกันข้าม ระบบงานนี้ควรเข้าไปเสริมกลไกการทํางานของ
มหาวิทยาลัยด้วยกรอบปฏิบัติที่ชัดเจนและยืดหยุ่นตามสภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งกรอบปฏิบัตินี้ควรต้องมีความ
เชื่อมโยงกับแนวปฏิบัติสากลด้วย (Link Global ..Reach Local) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในอนาคต อาทิ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในด้านการวัดผล องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวชี้วัดควรพัฒนาตัวชี้วัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศที่มุ่งสู่การพัฒนาที่มี ดุลยภาพ ทั้งด้านสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ภาพใหญ่ของการพัฒนา USR & S ควรถูกออกแบบให้สามารถต่อยอดและเชื่อมโยงกับภาคีที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อาทิ CSR Club ทั้งนี้ เพื่อนําศักยภาพของบุคคลและหน่วยงานอื่นๆ ในสังคมมาร่วมช่วยพัฒนา
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อุดมศึกษา กล่าวคือ นอกจาก “มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม สังคมต้องรับผิดชอบมหาวิทยาลัยด้วย” ในการ
เชื่อมโยงระบบอุดมศึกษากับภายนอกนี้ หากได้รับการสนับสนุนให้มีสะพานเชื่อมที่มีประสิทธิภาพแล้ว จะสามารถ
ทําให้ต่างฝ่ายสามารถมองเห็นความต้องการและศักยภาพการให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน
การนําแนวคิดสู่การปฏิบัติจริงอย่างประสบความสําเร็จ สถาบันคลังสมองฯ ได้นําเสนอ Roadmap นี้ต่อกลุ่มผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย UNESCO นักวิชาการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน / CSR คณาจารย์ที่เป็นผู้ปฏิบัติจริง ซึ่ง
มีผลสรุปให้ดําเนินการในขั้นที่ 3 ไปพร้อมกับการเริ่มพัฒนาขั้นที่ 1 กล่าวคือ ควรพัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชน
โดยมุ่งประสานงานไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งการเสนอ 1) ความต้องการ
จากมหาวิทยาลัย และ 2) เสนอให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือให้กับมหาวิทยาลัย ไปพร้อมๆ กัน
ผลจากการประชุมดังกล่าวข้างต้น มีมหาวิทยาลัยชั้นนําสมัครใจร่วมพัฒนา USR&S Documentation เช่น
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
Roadmap
มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
Phase 3
USR&S
USR&S Catalysis
สุ ร นารี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอม
Rally to
Synergy
เกล้ า ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป็ น ต้ น
และได้รับความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ
Platforms
Phase 2
USR&S Value
Movement
จากสถาบั น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม
ตลาด
Exchange
& Linkage
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ CSR Club
Platform Mgmt.
Phase 1
และภาคี อื่ น ๆ เช่ น สสส. ซึ่ ง จะร่ ว มจั ด SR
Mechanism
Thai USR & S
(Focal point)
Platform Building
seminar series ต่อไปในอนาคตเพื่อร่วม
ยกระดับทั้ง CSR และ USR ไปพร้อมๆ กับ
ก า ร ผ นึ ก พ ลั ง ร ว ม ข อ ง สั ง ค ม (Social
Synergy) ต่อไป
-Autocatalysis
-SR Synergy
-USR&S activities linked
with university policy

Type of Thai
USR&S Platform
: Physical
: Virtual (Website)
Intra/Inter
platform
Linkage
: Horizontal
: Vertical

USR&S Database
& Good Story
Documentation
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3. โครงการสัมมนาทางวิชาการ 2553: มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก (Seminar Series :
Thai Universities on the World Stage)
ความนํา
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงที่มีภารกิจหลักในการสร้าง พัฒนา และประยุกต์องค์ความรู้
ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับบริบทของ
สังคมในทุกสถานการณ์ อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินโลกในช่วงที่ผ่านมา และกระแส
โลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้เงื่อนไขและความคาดหวังของสังคมต่อมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐในหลาย
ประเทศเปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องมียุทธศาสตร์ใหม่เพื่อนําพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย
ที่สังคมตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประเด็นคุณภาพและความสอดคล้อง (Quality and Relevance)
ของการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการต่อสังคม การสร้างนวัตกรรม และความเชื่อมโยงกับการพัฒนา
เชิงพื้นที่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการพัฒนาทุนมนุษย์ตามความต้องการของพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่
จึงเป็นประเด็นที่สังคมมีความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยสูงมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอุดมศึกษาทั่วโลก ตลอดจนรับรู้แนวคิด และวิธีปฏิบัติที่ดีของอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ในการเทียบเคียง เตรียมการ และวางแผนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไทย
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันต่อเหตุการณ์ สถาบันคลังสมองของชาติจึงจัดให้มีการชุดการสัมมนา
วิชาการ “มหาวิทยาลัยบนเวทีโลก” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างนักการศึกษา
และนักวิชาการของไทย กับนักการศึกษาและนักวิชาการชาวต่างประเทศขึ้น
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กิจกรรมนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การมองโลกภายนอก ที่เสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และความ
เปลี่ยนแปลงในวงการอุดมศึกษาต่างประเทศ เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาของไทย
การดําเนินงานที่ผ่านมา ได้จัดการสัมมนา 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เรื่อง “อุดมศึกษาโลกหลังวิกฤติเศรษฐกิจ : มุมมองจาก OECD”
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 โดยวิทยากรคือ Dr.Richard Yelland ผู้อํานวยการ Institutional
Management in Higher Education (IMHE) แห่ง OECD (Organization for Economic Co-operation and
Development) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอประเด็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของประเทศต่างๆ และการทบทวน
ระบบอุดมศึกษาในประเทศต่างๆ (National Reviews of Higher Education) ที่ OECD ได้ดําเนินการแล้ว เช่น ชิลี
อียิปต์ คาซัคสถาน และรัฐปีนังของมาเลเซีย ตลอดจนเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เป็นไปได้ในการทบทวนระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยโดยความร่วมมือกับ OECD
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ครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : มุมมองจาก IREG”
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 โดยวิทยากรคือ Professor Dr.Jan Sadlak President of the IREG
Observatory on Academic Ranking and Excellence, Warsaw, Poland โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มและเกณฑ์ใหม่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ตามเกณฑ์ที่เหมาะสมกับบริบท
และความต้องการของสังคมไทย
ผลลัพธ์
การสัมมนาทางวิชาการทั้งสองครั้ง มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนามากกว่า 120 คน และมีการอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความรู้อย่างกว้างขวาง เป็นการสร้างกระแส และกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมเห็นสถานภาพปัจจุบันของ
อุดมศึกษาไทย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป
ก้าวต่อไป
จากผลการประเมินของผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสองครั้ง ได้เสนอแนะให้สถาบันคลังสมองของชาติ จัดการ
สัมมนาในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ก้าวต่อไปคือ การจัดสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
อุดมศึกษาและระบบวิจัย เช่น การปฏิรูปมหาวิทยาลัยและระบบวิจัยในประเทศเดนมาร์ก ระบบวิจัยเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมของประเทศฟินแลนด์ และระบบบริหารและระบบวิจัยในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น
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4. งานวิชาการรับใช้สังคม
4.1 โครงการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาและพหุภาคีในท้องถิ่นเพื่อ
ดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดภายใต้การดูแลของกรมควบคุมประพฤติด้วยกระบวนการ
ศิลปะบูรณาการ
ความนํา
ภายใต้ ภ ารกิ จ ทั้ ง 4 ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาคื อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต วิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ และทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม นี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถบูรณาการภารกิจต่างๆเพื่อสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบัน
กับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆในชุมชนหรือท้องถิ่น โดยนําทรัพยากรความรู้ที่มีอยู่ เชื่อมโยงความรู้ และประสานผู้รู้
เพื่อการพัฒนาหรือสร้างสรรค์สังคมคุณภาพให้เกิดขึ้นในชุมชนหรือท้องถิ่น
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สถาบันคลังสมองของชาติได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่สถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
ทดลองนําร่องบูรณาการความรู้ด้านศิลปะกับศาสตร์สาขาอื่น ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์ประเด็นต่างๆที่
เกิดขึ้นในชุมชนหรือท้องถิ่นโดยนักศึกษาและคณาจารย์ พร้อมทั้งประสานการทํางานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กร
ในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดโดยแบ่งระยะการดําเนินงานวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ภายในเวลา 2 ปี ทั้งนี้เพื่อสร้างวิธีปฏิบัติที่
ดีของการบูรณาการภารกิจในการรับใช้สังคมต่อไป
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพระบบอุดมศึกษา: งานวิชาการรับใช้สังคม
การดําเนินงานที่ผ่านมา
สถาบันคลังสมองของชาติได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาดําเนินงานวิจัยใน
ระยะที่ 1 ซึ่งมีการประสานความรู้ภายในและภายนอกสถาบัน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมดําเนินงานและการร่วมทุน
กับสํานักงานคุมประพฤตินครราชสีมา เพื่อจัดกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในความดูแลของสํานักงานฯ
โดยใช้กระบวนการศิลปะบูรณาการ
ผลลัพธ์
กระบวนการศิลปะบูรณาการเป็นกระบวนการที่สามารถนําไปใช้ในการทําความเข้าใจ และเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก้าวต่อไป
การดําเนินงานวิจัยในระยะต่อไป จะเป็นการขยายผลไปสู่การดําเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อการเข้าถึงและติดตั้งความรู้ในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
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4.2 โครงการระบบนิเวศของงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม
ความนํา
งานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ส่วนใหญ่เริ่มต้นจากงานวิจัย
พื้นฐาน (Basic Research) และงานวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) ที่มีผลผลิตค่อนข้างมาก ผลงานวิจัยทั้ง
สองรูปแบบส่งผลกระทบในเชิงวิชาการ (Academic Impact) เป็นหลัก และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ถูกนํามาพัฒนา
เป็นต้นแบบและนําไปสู่การใช้งานจริง ผลงานและประโยชน์จากงานวิชาการเหล่านี้จึงถูกส่งต่อไปยังสังคมลดน้อย
ถอยลงไปด้วย อย่างไรก็ดี การที่จะหนุนเสริมหรือผลักดันให้งานวิชาการรับใช้สังคมให้เพิ่มมากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริงนั้น จําเป็นต้องคํานึงถึงปัจจัยเงื่อนไข
ต่างๆที่ล้อมรอบอยู่ ซึ่งจะเอื้อให้งานวิชาการเหล่านี้เติบโตและแพร่ขยายได้อย่างเต็มศักยภาพด้วย ปัจจัยเงื่อนไข
ต่างๆเหล่านี้คือ "ระบบนิเวศ" ของงานวิชาการ ที่มีความครอบคลุมทั้งในมิติของโจทย์ปัญหาหรือความต้องการ การ
สนับสนุนจากสถาบัน ความก้าวหน้าของนักวิชาการ และที่สําคัญคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ทั้งหมด
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
โครงการนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบที่เชื่อมโยงอุดมศึกษากับสังคม
และขยายผลของงานวิชาการให้มีประโยชน์กับสังคมมากขึ้น
การดําเนินงานที่ผ่านมา
โครงการได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิด 4 ครั้ง ในส่วนกลางและในภูมิภาคอื่นๆ ได้แก่ภาคเหนือ
ตอนบน ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคใต้ โดยโครงการได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ และการสนั บ สนุ น ในการ
ดํ า เนิ น งานเป็ น อย่ า งดี จ ากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในพื้ น ที่ ซึ่ ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ (ภาคเหนื อ )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาคใต้)
โครงการนี้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ZOPP: Objective Oriented Project Planning (การระดมความคิดโดยตั้ง
ประเด็นคําถามหลัก เพื่อค้นหาปัญหา/อุปสรรคพร้อมทั้งจัดกลุ่มและจัดลําดับความสําคัญ แล้วจึงแปลงกลับให้เป็น
วัตถุประสงค์ในการดําเนิน งานขั้นต่อไป) ในการรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อจํากัดและปัจจัยเกื้อหนุนต่อระบบนิเวศของงานวิจัย/วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งกรณีตัวอย่างของการ
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากภูมิภาคหลัก 4 ภาคของประเทศ
ผลลัพธ์
ผลของโครงการนี้ส ามารถเชื่ อมโยงกั บยุ ท ธศาสตร์ ของสถาบัน คลั งสมองฯ ในด้า นการหนุ นเสริ มการ
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งข้อสรุป/ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประมวลผลสรุปของการประชุมทั้ง 4 ภูมิภาคจะสามารถนํากลับ
เข้าสู่ระบบอุดมศึกษาในมิติด้านนโยบายและการวัดผล (Policy and Measurement) ในภาพรวมได้
ผลสรุปเบื้องต้นจากการประชุมครั้งแรก พบว่าประเด็นปัญหาสําคัญที่ทําให้งานวิชาการไม่สามารถรับใช้
สังคมได้นั้น ได้แก่ การสื่อสาร/ เชื่อมโยงระหว่างนักวิชาการและกลุ่มต่างๆ ในสังคม การขาด KPI ในการกํากับดูแล
นโยบายทางด้านนี้ การขาดเกณฑ์หรือกติกาการประเมินที่เหมาะสมและชัดเจน การขาดงบประมาณสนับสนุน คน
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ในสังคมไม่เห็นประโยชน์/ความคุ้มค่า การขาดความสนใจหรือความเข้าใจเรื่องความต้องการของสังคมจากตัว
นักวิจัย/นักวิชาการ เป็นต้น และเมื่อแปลงประเด็นปัญหาให้กลับเป็นวัตถุประสงค์แล้วจัดลําดับความสําคัญในการ
แก้ไขปัญหาแล้วพบว่า การสร้างเกณฑ์การประเมินผลงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสําคัญ
เป็นลําดับแรก รองลงมาคือ การสร้างโจทย์วิชาการจากปัญหาจริงของสังคม และการสร้าง KPI ระดับมหาวิทยาลัยที่
กํากับงานนี้ตามลําดับ
ก้าวต่อไป
โครงการจะจัดทําเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะต่อ สกอ. และผ่านไปยัง “โครงการปฏิรูประบบวิจัยของ
ประเทศ” ที่สถาบันคลังสมองฯ กําลังดําเนินการอยู่ เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป
นอกจากนี้ จากการประชุมระดมความคิดของแต่ละภูมิภาคได้สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน องค์กร และ
สถาบันต่างๆ ที่มาเข้าร่วมการประชุม ซึ่งจะได้นําผลการระดมความคิดกลับไปประยุกต์ใช้ในสถาบันของตนเอง
ต่อไป
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4.3 โครงการบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษากับสังคมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ความนํา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษานอกจากจะมี ภ ารกิ จ หลั ก ด้ า นการเรี ย นการสอน การวิ จั ย และการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังมีภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่สําคัญ ซึ่งที่ผ่านมา
สถาบันอุดมศึกษาต่างดําเนินการในรูปแบบที่แตกต่างกันตามความเชี่ยวชาญและความพร้อมของแต่ละสถาบัน
อาทิเช่น การฝึกอบรม การบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง และการประชุม/สัมมนา เป็นต้น ซึ่งการให้บริการทางวิชาการ
นั้นนอกจากจะเป็นการทําประโยชน์ให้กับสังคมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ไป
ด้วยในตัว นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ของสังคมเพื่อพัฒนาไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการ
ในรูปแบบต่างๆ ต่อไปอีกด้วย แม้ว่าที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อพิจารณาคุณภาพ
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งรวมถึงคุณภาพด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมแล้วก็ตาม แต่การพัฒนา
และปรับปรุงการบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและ
เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างแท้จริงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพนั้นยังคงเป็นสิ่งจําเป็นและต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ดั ง นั้ น สถาบั น คลั ง สมองของชาติ จั ด ได้ ทํ า โครงการศึ ก ษารู ป แบบการบริ ก ารทางวิ ช าการของ
สถาบันอุดมศึกษากับสังคมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ขึ้น เพื่อสํารวจสถานการณ์และประเมินผลการให้บริการทาง
วิ ช าการแก่ สั ง คมในปั จ จุ บั น ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา รวมทั้ ง ศึ ก ษาความต้ อ งการในการรั บ บริ ก ารวิ ช าการจาก
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของท้ อ งถิ่ น และศึ ก ษากรณี ตั ว อย่ า งที่ ดี ใ นพื้ น ที่ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บและนํ า ไปสู่ ก ารจั ด ทํ า
ข้อเสนอแนะนโยบายการพัฒนาต้นแบบการบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาสําหรับประเทศไปในอนาคต
โดยครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษา 16 แห่งในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดของภาคกลางตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วย จังหวัด
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การบริการวิชาการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดําเนินการให้บริการทางวิชาการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน หรือนานาชาติ หรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าที่ใดๆที่มีผล
ต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งของชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติ
นิยามตามการศึกษาเฉพาะในโครงการนี้
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
โครงการนี้เป็นการศึกษาที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย
(Systems Research) โดยเฉพาะบทบาทในการให้บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา

รายงานประจําปี 2553
สถาบันคลังสมองของชาติ

32

การดําเนินเงินที่ผ่านมา
สถาบันฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนเพื่อทําการศึกษาวิจัยประเด็นดังกล่าว จํานวน 2 โครงการคือ
1. โครงการศึกษารูปแบบการบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษากับสังคมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง: กรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ผู้รับทุน
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
พื้นที่ศึกษา
ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง ได้แก่
1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
2) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
3) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตนครปฐม
5) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี
7) โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
8) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. โครงการศึกษารูปแบบการบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษากับสังคมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง: กรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และวิทยาลัยชุมชน
ผู้รับทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พื้นที่ศึกษา
ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง ได้แก่
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
8) วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ทั้งนี้ โครงการศึกษาทั้ง 2 โครงการอยู่ระหว่างการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์
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ส่วนที่ 2 นโยบาย
1. โครงการเฝ้ามองนโยบายเกษตรไทย
ความนํา
โครงการ“เฝ้ามองนโยบายเกษตรไทย” นี้ สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) ได้รับการสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้เป็นผู้จัดทําชุดโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกหนึ่ง
ในการสานประโยชน์จากการขยายตัวของการศึกษาไทยและนําพาให้ทั้งอาจารย์และนิสิตในสถาบันต่างๆ ได้มีเวที
สําหรับการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรและนโยบายการเกษตรของไทย รวมถึงการใช้
ความรู้เพื่อการเฝ้ามอง ติดตาม และการชี้แนะให้กับสังคมไทยโดยรวม
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
เป็นหน่วยประสานงาน พร้อมกับจัดทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเด็นเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร เพื่อตอบโจทย์ปัญหาสําคัญๆทางการเกษตรของชาติ รวมถึงการเฝ้าระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
เศรษฐกิจการเกษตรไทยในมิติต่างๆ โดยการประสานงานจัดการขึ้นเป็นเครือข่ายวิจัย ในระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนากําลังคนให้เกิดความเชี่ยวชาญจําเพาะและก้าวไปข้าวหน้าร่วมกัน
การดําเนินงานที่ผ่านมา
1) ติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย 3 โครงการ คือ
a. โครงการ “พลวั ต ของความยากจน:
กรณี ศึ ก ษาครั ว เรื อ นชาวนาในพื้ น ที่ เ ขตชนบทภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของไทย” ซึ่งได้มีการลงนามทําสัญญาให้ทุนไปเมื่อวันที่ 1
กันยายน 2553 มีระยะเวลาดําเนินการ 1 ปี ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ผู้ได้รับทุนวิจัยคือ น.ส.
อานันท์ชนก สกนธวัฒน์ ซึ่งเป็นข้าราชการของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
กําลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Sussex
b. โครงการ “การปรับตัวของการผลิตข้าวและชาวนาในพื้นที่น้ําท่วมซ้ําซากระดับสูงภาคเหนือตอนล่าง
ของประเทศไทย” ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาการให้ทุนไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 มีระยะเวลา
1 ปี ถึง วัน ที ่ 14 กัน ยายน 2554 ผู ้ที ่ร ับ ทุน คือ อ.ทรงชัย ทองปาน สัง กัด ภาควิช าภูม ิศ าสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
c. โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของข้าวไทย : กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิบรรจุถุง” ซึ่ง
ได้เสนอไว้โดย ดร.รวิสสาข์ สุชาโต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกําลังอยู่ในระหว่างการลงนามในสัญญารับทุน
2) ได้จัดทําเอกสารวิชาการเพื่อการเผยแพร่ จํานวน 1 เล่ม ในเรื่อง “ข้าวไทย: การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง
การผลิตและการกระจาย” เพื่อจัดส่งให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของภาครัฐและ
เอกชน พร้อมกับการเผยแพร่ใน website ของสถาบัน
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3) ได้จัดส่งบทความเรื่อง “Recent Changes in Rice Farm Households in Thailand: A Case Study of Six
Villages in Central Plain and Northeast เพื่อนําเสนอในเวทีประชุมทางวิชาการเรื่องข้าวครั้งที่ 3 (The
Third International Rice Congress) ในภาค Poster ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติและรัฐบาล
ประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2553 ที่ประเทศเวียดนาม
4) ได้จัดทําเอกสารเผยแพร่ เรื่อง “ รายงานสถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวของโลกและของไทย” และได้
ลงเผยแพร่ใน website ของสถาบัน
5) ร่วมมือกับมูลนิธิข้าวไทยในการจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ “ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่
นวัตกรรม” ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
กรุงเทพฯ ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่สําคัญ เช่น การบรรยายพิเศษ การเสวนา การเสนอผลงานวิชาการ
ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
6) การจัดเวทีประชุมสัมมนาได้ปรับแผนงานโครงการเป็นการร่วมกับสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ฝ่าวิกฤตภาคการเกษตรไทย : มุมมองเชิง
นโยบาย” .ในวันที่ 13 มกราคม 2554 โดยในงานประกอบด้วยการบรรยายของ Professor Dr. Andrew
Schmitz ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเกษตรและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ จาก University of Florida and
University of California at Berkeley, United States และการอภิปราย ซึ่งมีวิทยากรประกอบด้วย
ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบัน TDRI คุณลดาวัลย์ คําภา รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณมนตรี คงตระกูลเทียน โดยมี รศ.สมพร อิศวิลานนท์ เป็นผู้ดําเนินการอภิปราย
ก้าวต่อไป
1) ขณะนี้ทางโครงการฯได้อยู่ระหว่างการจัดทําเอกสารวิชาการ เรื่อง “รายงานสถานการณ์การค้ายางพารา
ของโลกและของไทย” เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์และการสร้าง
ความรู้ในการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อยางพาราของไทย ซึ่งทางโครงการ
คาดว่าเอกสารวิชาการดังกล่าวจะเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ปี 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ
2) ดําเนินการขยายขอบเขตของงานจากชุดโครงการเฝ้าระวังนโยบายเรื่องข้าวจากระยะที่ 1 มาให้ครอบคลุม
สิ น ค้ า ที่ สํ า คั ญ ประกอบด้ ว ยยางพารา ปาล์ ม น้ํ า มั น มั น สํ า ปะหลั ง และข้ า วโพด เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี
เป้ า ประสงค์ เ พื่ อ สร้ า งนั ก วิ จั ย ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นเกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ
การเกษตรและนโยบาย ตลอดจนนักวิเคราะห์เชิงนโยบาย เพื่อเป็นกําลังให้กับสังคมไทยในการตอบโจทย์
ปัญหาต่างๆ ของเศรษฐกิจภาคการเกษตร
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2. โครงการจัดทําร่างพระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา พ.ศ. .....
ความนํา
พระราชบั ญ ญัติ ก ารศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กํา หนดให้มี ค ณะกรรมการการอุด มศึก ษาทํ า หน้ า ที่
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ผลการจัดการศึ กษาระดับอุ ดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ได้พิจารณาสภาพ
ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาแล้วเห็นว่า ควรจะต้องมีการสังคายนากฎหมายการอุดมศึกษาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาของชาติเป็นกฎหมายกลางใช้เป็นเครื่องมือในการกํากับ
ดูแลมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
สอดคล้องตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มอบให้สถาบัน
คลังสมองของชาติดําเนินการศึกษา หลักการและทฤษฎี กฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการ
อุดมศึกษา รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักการและสาระสําคัญในการจัดทําร่าง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาของประเทศไทย
และเมื่อได้มีการจัดทําร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะได้นําเสนอคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อผลักดันให้มีการตราเป็นพระราชบัญญัติต่อไป
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
โครงการวิจัยนี้ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ทั้ง 4 ด้าน 1) งานวิจัยระบบอุดมศึกษา 2)
งานหนุนเสริมการเปลี่ยนแปลง 3) งานวิจัยนโยบายเรื่องสําคัญของประเทศ เช่น งานวิจัยด้านกฎหมาย และ 4) การ
นําเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา
ผ่านภารกิจดังนี้
1. เพื่อศึกษาหลักการและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ปรัชญา
การอุดมศึกษา หลักการอุดมศึกษา และการจัดการอุดมศึกษา เป็นต้น
2. เพื่ อ ศึ ก ษากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และ University Act หรือ University
Bill ของต่างประเทศ เป็นต้น
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
สถาบันอุดมศึกษา การรับนักศึกษา และการจัดสรรเงินงบประมาณ เป็นต้น
4. เพื่อจัดทําร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
อุดมศึกษาของประเทศไทย
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การดําเนินงานที่ผ่านมา
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําร่างกฎหมายการอุดมศึกษา” วันที่ 9 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมกมล
มาศ ชั้น 6 โรงแรมสยามซิตี
ผลลัพธ์
1. ทําให้ทราบถึงหลักการและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา
2. ทําให้ทราบถึงหลักการและแนวคิด รวมทั้งสาระสําคัญของกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา
3. ทําให้ทราบถึงความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา
4. ได้ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .....
ก้าวต่อไป
1. เพื่อจัดทําพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ..... ต่อไป
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3. โครงการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ
ความนํา
โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และสํานักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) โดยมอบหมายให้สถาบันคลังสมองของชาติเป็นผู้ประสานงานในการปฏิรูประบบวิจัยในครั้งนี้
เริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 มีระยะเวลา 13 เดือน และคาดว่าจะใช้ผลจากการดําเนินงานในการ
ตั้งงบประมาณวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ 2555 ด้วย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
โครงการนี้ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยระบบอุดมศึกษาในส่วนของการวิจัย ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย
การดําเนินงานที่ผ่านมา
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ระดับคือ 1) ระดับนโยบาย เพื่อเสนอทางเลือกของระบบวิจัยใหม่ และแนวทาง
การบริหารจัดการระบบการวิจัยตามมิติต่างๆ 9 มิติ อันได้แก่ มิติด้านนโยบาย มิติด้านการสนับสนุนทุนวิจัย มิติ
ด้านเงินทุนสนับสนุนการวิจัย มิติด้านสถาบันวิจยั มิติด้านบุคลากรวิจัย มิติด้านโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการวิจัย
มิติด้านมาตรฐาน มิติด้านการจัดการผลผลิต และมิติด้านการประเมินผล 2) ระดับปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานภาคี และได้ฐานปฏิบัติการร่วม (Common Operating Platforms) ที่เชื่อมโยง
ระหว่างผู้วิจัยและ ผู้ต้องการใช้ผลงานวิจัย และรองรับการทํางานระหว่างเครือข่ายองค์กรภาคี
แนวคิดของโครงการต้องการเสนอแนะการปฏิรูประบบวิจัยและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยแยก
ผลงานที่พึงประสงค์เป็น 4 กลุ่มคือ
1.1. งานวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) และสถาบันวิจัยนโยบาย (Think Tanks)
1.2. งานวิจัยเชิงวิชาการ (Academic Research)
1.3. งานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Research for Economic Development) ซึ่งรวมถึงภาคการผลิต
ภาคบริการ และภาคการเกษตร
1.4. งานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางสังคมและชุมชน (Research for Society and Community)
ผลลัพธ์
อยู่ในระหว่างการดําเนินงาน
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ส่วนที่ 3 การนําไปสู่การปฏิบัติ
การนําไปสู่การปฏิบัติ “เครือข่ายพื้นที่สถาบันอุดมศึกษา”
ความนํา
จากแผนการทํางาน “ระบบการศึกษาในจังหวัด” ที่ผ่านมาในปี 2553 ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงในการทํางานร่วมกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ และชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความพร้อมสําหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการทํางานในพื้นที่ หรือมีความพร้อมสําหรับการศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ถือเป็นโครงการหนึ่งที่เชื่อมโยงต่อภารกิจสําคัญของ สคช. คือ “การสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อศึกษาเรื่องสําคัญๆ ของประเทศและของท้องถิ่น ให้ใช้ทุนสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ผู้รู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เป็นฐานในการทํางานตอบสนองสังคม และปรับปรุงระบบภายในสถาบันอุดมศึกษาเอง มี
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการระบบในระดับต่างๆ”
นั่นเอง รวมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่แนวคิด การขับเคลื่อน “1 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 1 จังหวัด” ด้วย
การดําเนินงานที่ผ่านมา
แนวทางการทํางานสําคัญ ก็คือ การเชื่อมโยงความต้องการ (Demand) ของภาคธุรกิจ ประชาสังคม และ
ภาครัฐในพื้นที่ (จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด) เข้ากับการสร้างกําลังคน การวิจัยและบริการวิชาการ (Supply) ของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ โดยมีปรัชญาสําคัญ คือ เพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและ
ประกอบอาชีพในแผ่นดินเกิด สามารถมีความก้าวหน้าในชีวิตโดยอยู่ในพื้นที่ได้ แทนที่จะต้องย้ายถิ่นฐานไปยัง
เมืองใหญ่ๆ และเพิ่มบทบาทของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะมีผลดีต่อเนื่องตามมาในด้าน
การรักษาความสัมพันธ์ทางสังคม ครอบครัว ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
ผลลัพธ์
จากการดําเนินการระยะแรกในพื้นที่นําร่อง คือ จังหวัดลําปาง ได้ผลการทํางานเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่อื่นๆ ได้ดังนี้
1. ฐานข้อมูลกําลังคนเบื้องต้นของจังหวัดทั้งทางด้านผู้ผลิตกําลังคน ผู้ต้องการกําลังคน
2. แนวร่วมภาคีเครือข่ายการทํางานในพื้นที่
3. ขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน และบทเรียนต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการทํางานเชิงปฏิบัติการ
4. โจทย์ในการทํางานต่อเพื่อขยับไปสู่การบูรณาการหลักสูตรสําหรับท้องถิ่น โดยมีแนวร่วมการทํางาน
จากหลากหลายสถาบันการศึกษาในพื้นที่ทํางานร่วมกัน
5. แนวทางการดําเนินการสําหรับภาคการศึกษาเพื่อวางระบบการผลิตกําลังคนในพื้นที่ โดยคํานึงถึง
การทํางานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหลายๆ สถาบันในพื้นที่ (มหาวิทยาลัย/อาชีวศึกษา/กศน./
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ฯลฯ ที่มีรูปแบบพหุพาคีการศึกษา โดยการยึดหลักการวางเป้าหมายร่วมกันในการผลิตคนให้ตรงกับ
ความต้องการของพื้นที่ ทั้งในลักษณะการจ้างงาน และประกอบอาชีพอิสระได้ด้วยตนเอง และการ
สร้างงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการในพื้นที่
ก้าวต่อไป
เพื่อให้การดําเนินงานที่ผ่านมาข้างต้นสามารถสานต่อ และสอดคล้องกับแผนงบประมาณปี 2554 ของ
สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) จึงได้ปรับบทบาทแผนการทํางานในเชิงลึกและมีขอบเขตที่เฉพาะขึ้น แต่ยัง
คํานึงถึงและคงรักษาเป้าหมาย ฐานคิดเดิมไว้ คือ ระบบการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการกําลังคนของพื้นที่
ทั้งนี้ สคช. จะลดบทบาทในการให้ทุนสนับสนุนโครงการ แต่จะเพิ่มบทบาทและทําหน้าที่ในการหนุนเสริมให้เกิด
การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมต่ า งๆ ระหว่ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยสถาบั น การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ใ ห้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น โดยให้ เ ครื อ ข่ า ย
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เกิดการรวมตัว สร้างความร่วมมือ เห็นคุณค่า และสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่มากขึ้น ผ่าน
กลไกการขับเคลื่อนต่างๆ รวมทั้งการทํางานร่วมมือระหว่างองค์กรสนับสนุนทุนต่างๆ (อาทิ สกว. / สสส. และ
หน่วยงานอื่นๆ ) ในประเด็นที่เชื่อมโยงกับแนวคิดดังกล่าว (ดูภาพประกอบ)
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ส่วนที่ 4 โครงการอื่นๆ
1. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้สกู่ ารสร้างเครือข่ายการประเมินแห่งชาติ
ความนํา
ศาสตร์ทางด้านการประเมินผลในประเทศไทยยังมีความก้าวหน้าในขอบเขตจํากัด การขับเคลื่อนเพื่อให้
เกิดเครือข่ายนักประเมินอันจะเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างความโปร่งใสในระบบการประเมิน
นับว่ามีความสําคัญ สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกองทุนเพื่อ
เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ได้ตระหนักถึงช่องว่างดังกล่าว ได้ร่วมมือกันในการจัดหาแนวทางการ “เสริมสร้าง
เครือข่ายนักประเมินของประเทศไทย (Thailand Evaluation Society: TES)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
ยกระดับการประเมินในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นกลไกในการปรับปรุง นโยบาย โครงการ แผนงาน และยุทธศาสตร์
ของภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กรเอกชน ผ่านเวทีสําหรับนักประเมิน นักบริหารระดับสูงและระดับกลาง
นักวางแผน และผู้นําผลของการประเมินไปใช้ในการพัฒนานโยบาย ในหน่วยงานของรัฐบาล ภาคเอกชน และ
ประชาสังคม เพื่อฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างเครือข่ายต่อไป
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ในการพัฒนาคุณภาพของของระบบอุดมศึกษา
ด้วยการสร้างเครือข่ายนักประเมินให้รวมตัวกันในรูปประชาคมนักประเมินของชาติ อันจะเป็นการสนับสนุนและ
เสริมสร้างกําลังคนและศาสตร์ด้านการประเมินให้เข้มแข็งและเกิดการพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
การดําเนินงานที่ผ่านมา
โดยความร่วมมือระหว่างสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) UNICEF และสถาบันคลังสมองของชาติ
ได้จัดให้มีเวทีสัมมนาในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนความรู้สู่การสร้างเครือข่ายการประเมินแห่งชาติ” ในวันพฤหัสบดีที่
25 พฤศจิกายน 2553 โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ ได้แก่
Prof. Dr.A. K. Shiva Kumar อาจารย์สอนที่ Institute for Human
Development ประเทศอินเดีย บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Engaging
Evaluation in Policy and Development” และ

Prof. Dr.A. K. Shiva Kumar
อาจารย์สอนที่ Institute for Human Development ประเทศอินเดีย
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Mr.Koshy Thomas ปลัดกระทรวงการคลัง ประเทศมาเลเซีย
มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Opportunities and Challenges in Creation
of a National Evaluation Network ”
ซึ่งเป็นการนําเสนอประสบการณ์ในการจัดตัง้ เครือข่าย รวมทั้ง
ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อเป็นกรณีศกึ ษาจาก
ต่างประเทศให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา
ในเวที ดั งกล่ าว ยั งได้ เชิ ญผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ในประเทศ 3 ท่ าน มา
บรรยายให้ความรู้ ในด้านวิสัยทัศน์และมุมมองในการเสริมสร้างเครือข่าย
Mr.Koshy Thomas
นักประเมินในประเทศไทย ได้แก่ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ประเทศมาเลเซีย
มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) บรรยายหัวข้อ
เรื่ อง “การพั ฒนามาตรฐานของวิ ชาชี พการประเมิ นในประเทศ”
รศ.ดร. จุรี วิจิตรวาทการ ประธานกรรมการศูนย์สาธารณประโยชน์และ
ประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) บรรยายหัวข้อ
เรื่อง“การเสริมสร้างพลัง และสมรรถนะนักประเมินมีความสําคัญ
อย่ า งไร” และ คุ ณ สุ ว รรณี คํ า มั่ น รองเลขาธิ ก ารสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ
เรื่อง “คุณภาพของการประเมินช่วยส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์
คุณสุวรรณี คํามั่น (ซ้าย)
และนโยบายแห่ ง ชาติ ใ ห้ เ ข้ ม แข็ ง อย่ า งไร” ในการบรรยายครั้ ง นี้
ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ และ
ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการปฏิรูป
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
ระบบเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชนและสังคม (สปกช.) ได้ให้เกียรติ
มาเป็นผู้ดําเนินรายการ
เพื่อนําไปสู่การวางแผนจัดการ และการดําเนินการที่จะช่วยให้บรรลุความสําเร็จในการสร้างเครือข่าย
นักการประเมินแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดรับให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม
ในเครือข่ายดังกล่าว
ผลลัพธ์
ในเวทีสัมมนาดังกล่าว มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวม
ทั้งสิ้น 139 ท่าน รวมทั้งมีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มก่อตั้งเครือข่ายการประเมินแห่งชาติ 42 ท่าน และเป็น
สมาชิกทั่วไปในเครือข่ายการประเมินแห่งชาติ 84 ท่าน
โดย “กลุ่มสมาชิกผู้ก่อตั้ง” จะจัดทําเป้าหมาย หน้าที่ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ จัดหาแนวทาง วิธีการที่
แตกต่าง หลากหลาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร่วมมือกับ สคช. สกว. และ UNICEF ในการจัดทํากิจกรรมต่างๆ
ตามความเหมาะสม “กลุ่มสมาชิกทั่วไป” เป็นกลุ่มผู้ประสงค์ที่จะเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรม และรับข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่ อการพัฒ นาศัก ยภาพในศาสตร์การประเมิน และช่วยผลักดั นให้เ กิด มาตรฐาน จรรยาบรรณ และ
คุณธรรมด้านการประเมินในประเทศไทย
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ก้าวต่อไป
การดําเนินการจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในศาสตร์ด้าน
การประเมินในทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และวิธีการในการประเมิน เพื่อนําไปสู่การยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการประเมินในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล กิจกรรมของโครงการในอนาคต
จะประกอบไปด้วย การแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Sharing Good Practices) การถอดบทเรียน
(Lessons Learned) การสัมมนาผ่านเว็บไซต์ (Webinar) การจัดเวทีสัมมนาทางวิชาการ จดหมายข่าว และการจัดทํา
ฐานข้อมูลนักประเมินแห่งชาติ เป็นต้น
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสร้างความตระหนัก เพื่อสนับสนุน ผลักดันให้เกิดนโยบายการประเมินผล อย่าง
เป็นระบบ เพื่อนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง นโยบาย แผนงาน และโครงการ นําไปสู่ความเป็น
ธรรมในสังคม (Training Courses for Policy and Decision Makers, and Managers) และสร้างมาตรฐานการ
ประเมิน คุณธรรม จริยธรรม (development of evaluation standards)
เว็บไซต์ของโครงการ http://kut.trf.or.th

Prof. Dr.A. K. Shiva Kumar (ซ้าย) Institute for Human Development ประเทศอินเดีย
ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Mr.Andrew Claypole
Chief of Social Policy, UNICEF
Mr.Koshy Thomas
ปลัดกระทรวงการคลัง ประเทศมาเลเซีย
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2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย:
กรณีงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ความนํา
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสําคัญและมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ โดยผลประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรถือเป็นประเด็นที่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติควรให้ความสําคัญ อย่างไรก็ตาม การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย
ดังกล่าวยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก ตลอดจนยังคงมีข้อจํากัดในด้านการพัฒนาเป็นหลักสูตรที่ชัดเจน เข้าใจได้
และสามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้จริงตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ
จากข้อจํากัดดังกล่าว สถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
จัดทําโครงการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย: กรณีงานวิจัยด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างและขยายผลความรู้ด้านการประเมินผล
กระทบจากงานวิจัย ให้กับคณาจารย์และบุคลากรในสถาบันการศึกษา และผู้สนใจจากหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จาก
งานประเมิน
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
โครงการดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างนักวิจัยด้านการประเมินผลกระทบและสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ให้กับบุคคลากรในสถาบันการศึกษาในด้านการประเมินผลกระทบ รวมถึงการนําศาสตร์ความรู้ดังกล่าวไปต่อยอด
พัฒนาเป็นหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและการพัฒนาเป็นวิชาเลือกทั้งในระดับปริญญาตรีและในระดับบัณฑิตศึกษา
ในสถาบันการศึกษา
การดําเนินงานที่ผ่านมา และผลลัพธ์
1) ได้ ป ระสานงานกั บ สถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ป็ น เครื อ ข่ า ยการทํ า งาน ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2) ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เป็นเอกสารวิชาการ “การ
ประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร”
3) จัดทําเอกสารทางวิชาการ “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร”
จํานวน 1,600 เล่ม เพื่อเป็นเอกสารอ่านประกอบและเป็นตัวอย่างให้ผู้ฝึกอบรมหรือผู้สนใจติดตามและทํา
ความเข้าใจ โดยเนื้อหาของเอกสารประกอบด้วยองค์ความรู้ด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและ
กรณีตัวอย่างสําหรับการประเมินโครงการวิจัย พร้อมกับการนําเสนอไว้ใน website ของสถาบัน
4) ได้ร่วมมือกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน เป็นเครือข่ายเพื่อจัดทําหลักสูตรฝึกอบรม
5) จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ในวัน
ศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2553 โดยขอความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องของ
การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย และความเห็นจากหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์จากงานประเมินผลกระทบ
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จากงานวิจัยประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ อาทิจาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากสถาบันคลังสมองของชาติ เป็นต้น
6) ได้จัดทําร่างหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งได้รูปแบบของการจัดฝึกอบรม คือ หลักสูตร 1 วัน สําหรับผู้บริหารและ
ผู้สนใจเบื้องต้น และ หลักสูตร 2 วัน สําหรับนักวิจัยหรือผู้ที่ประสงค์จะนําหลักการประเมินผลกระทบจาก
งานวิจัยไปใช้
ก้าวต่อไป
 ร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยมี อ.ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล เป็นหัวหน้าโครงการในการจัด
ฝึกอบรม
 ร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครั้ ง ที่ 2 วั น ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยมี อ.ดร.พรสิ ริ สื บ พงษ์ สั งข์ เป็ น หัว หน้ า โครงการในการจั ด
ฝึกอบรม
 ร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และ 4 วันที่ 25-26 และ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยมี ผศ.ดร.สุวรรณา
ประณีตวตกุล เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ อ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
 ร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยมี อ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติ-ปฐมชัย
เป็นหัวหน้าโครงการ
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3. โครงการภาพอนาคตประเทศไทย 2562
ความนํา
ปี 2552 ประเทศไทยนอกจากจะต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤต
ทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับนานาประเทศทั่วโลกแล้ว ยังต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ทางความคิ ด อั น เป็ น ผลมาจากความเห็ น ที่
แตกต่างกันทางการเมืองของประชาชนในชาติ แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
จะถูกคลี่คลายไปในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่ความเชื่อมั่นและความ
ศรัทธาทางการเมืองที่แตกต่างกันของประชาชนในชาติยังคงดํารงอยู่
อย่ า งชั ด เจนและขยายตั ว สู่ สั ง คมในทุ ก ระดั บ อย่ า งกว้ า งขวาง จนยากจะ
คาดการณ์ถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้
ปี 2562 ของประเทศไทย หรืออนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนั้น ไม่อาจพยากรณ์หรือ
ทํานายได้ (forecast) ดังนั้นเมื่อต้นปี 2552 สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย
จึงได้ริเริ่มจัดทําโครงการภาพอนาคตประเทศไทย 2562 ขึ้น และดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปี 2553
ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ของหน่ ว ยงานพั น ธมิ ต รหลั ก คื อ ศู น ย์ ค าดการณ์ เ ทคโนโลยี เ อเปค สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมแห่ง ชาติ องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ThaiPBS โดยอาศัยกระบวนการของการมองอนาคต (foresight) อย่างมีส่วนร่วม
เพื่อพยายามมองภาพอนาคตของประเทศทั้งในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนฐานของการเกิดวิกฤต
ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ประเทศกําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและความเป็นไปในอนาคต 10 ปีข้างหน้า เพื่อ
สร้างการรับรู้และความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้กับคนในสังคม อันจะนําไปสู่แนวคิด
เกี่ยวกับมาตรการการพัฒนาประเทศในมิติใหม่ต่อไป
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
โครงการนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ในการทําหน้าที่เป็น Think Tank ต่อประเด็น
สําคัญของประเทศ และสร้าง “เครือข่ายความรู้” ตามชื่อภาษาอังกฤษของ สคช. : Knowledge Network Institute of
Thailand โดยมีการสังเคราะห์ข้ อมูล/ความรู้ดัง กล่า วเหล่านั้นขึ้ นสู่การวิจัยระดั บนโยบาย นําเสนอต่อ ผู้บริห าร
นโยบาย และการเผยแพร่สู่สาธารณะ
การดําเนินงานที่ผ่านมา
ด้วยมุ่งหวังให้สังคมหันมามองและให้ความสําคัญกับอนาคตประเทศในระยะยาวบนฐานของวิกฤตทาง
เศรษฐกิจและการเมืองที่ประเทศต้องเผชิญมาตลอดทั้งปี 2552 และหาทางออกที่ครอบคลุมทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน การดําเนินงานในปี 2553 จึงเน้นที่การสร้างการรับรู้ให้กับสังคมในวงกว้าง ด้วยการ
นําเสนอภาพอนาคตประเทศ 2562 ที่เกิดจากข้อคิดเห็นของผู้รู้ที่มีความหลากหลายทั้งสาขาอาชีพและวัยวุฒิจาก
การประชุมระดมความเห็นอย่างต่อเนื่องเมื่อปีที่ผ่านมา จํานวน 3 ภาพ ได้แก่ ภาพเกาเหลาไม่งอก น้ําพริกปลาทู
และต้มยํากุ้งน้ําโขง โดยให้ความสําคัญกับกลไกหลักทางสังคมในการชี้นําแนวคิดและผลักดันสู่การปฏิบัติ เพื่อให้
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เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคล กลุ่มความคิด องค์กร และนโยบาย โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อนําเสนอ
และเผยแพร่ภาพอนาคตประเทศไทย ดังนี้
• การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ภาพอนาคตประเทศไทย 2562” วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรม
รามาการ์เด้น
• การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ภาพอนาคตประเทศไทย 2562” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น
• ออกอากาศรายการเปลี่ยนประเทศไทย ทางสถานีโทรทัศน์องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ThaiPBS) จํานวน 3 ตอน
o วันที่ 7 เมษายน 2553 ตอน แก้ปัญหาประเทศไทย ต้องมองอนาคต
o วันที่ 21 เมษายน 2553 ตอน ความหวังและการสร้างอนาคต
o วันที่ 28 เมษายน 2553 ตอน ภาพอนาคตประเทศไทย

ภาพจากการสัมมนาวิชาการ

รับรู้ Î
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เกิดความตระหนัก
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ภาพเกาเหลาไม่งอก
เป็นภาพในอนาคตที่สะท้อนถึงความขัดแย้งและทางออกที่
รุนแรงของคนในสังคม ทั้งความขัดแย้งที่มาจากความคิดเห็น
ทางการเมืองทีแ่ ตกต่าง และความขัดแย้งของคนต่างด้าวและ
บุคคลไร้สัญชาติที่ได้รับการปฏิบัติอย่างละเลยและเพิกเฉย
ในขณะที่สถาบันทางสังคมไม่อาจเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจได้
อีกต่อไป

ภาพน้ําพริกปลาทู
เป็นภาพในอนาคตที่สะท้อนวิถีความเป็นไทยในแบบ
เอเชียทีช่ ัดเจนมากขึ้น ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและ
ความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคม ประชาชนเกิด
การเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตและนําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ ยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างทั้งทางความคิด เชือ้ ชาติ และวัฒนธรรม
เศรษฐกิจเข้มแข็งจากการบริโภคภายในประเทศที่มีสัดส่วน
มากขึ้น

ภาพต้มยํากุ้งน้ําโขง
เป็นภาพของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็น
ผลมาจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอาเซียน
และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหภาพพม่าหลังจากหยุดนิ่ง
มาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ประเทศมีการปรับตัวบนฐานของ
ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในทางเศรษฐกิจ
การเมืองและวัฒนธรรม
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ผลลัพธ์
ภาพอนาคตประเทศไทย 2562 ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดําเนินงานระหว่างปี 2552-2553 ได้ถูกเรียบเรียง
และนําเสนอด้วยสื่อประเภทต่างๆ ทั้งละครเวทีและสิ่งพิมพ์ เพื่อให้สังคมได้มีการรับรู้และยอมรับอย่างกว้างขวาง
ดังนี้
ละครเวที

โดยคณะละครแปดคูณแปด

ละครเกาเหลาไม่งอก

ละครน้ําพริกปลาทู

สิ่งพิมพ์
1. เอกสารชุด “ประเทศไทย 2562” พร้อม CD-Rom
2. หนังสือ “ภาพอนาคตประเทศไทย 2562 ภาค 2”
3. หนังสือ “ภาพอนาคตประเทศไทย 2562 ภาค 3”
4. Roll-up ภาพอนาคตประเทศไทย 2562
5. Policy Brief ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เรื่อง “ภาพอนาคตประเทศไทย 2562 ภาค 2 “
6. Policy Brief ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เรื่อง ”ภาพอนาคตประเทศไทย 2562 ภาค 3”
7. Policy Brief ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เรื่อง ”ภาพอนาคตประเทศไทย 2562 ฉบับสมบูรณ์”

ตัวอย่างสิ่งพิมพ์ภายใต้โครงการภาพอนาคตประเทศไทย 2562
ก้าวต่อไป
การจัดกิจกรรมที่ผ่านมาได้สร้างการรับรู้ให้กับสังคมในหลายระดับและเกิดการยอมรับในระดับหนึ่ง จน
เกิดการขยายแนวคิดจากเครือข่ายความรู้ในการสร้างภาพอนาคตระยะยาวอย่างมีส่วนร่วมทั้งในเชิงประเด็นและเชิง
พื้นที่ ภายใต้ชื่อโครงการภาพอนาคตการเกษตร 2563 และโครงการภาพอนาคตภูมิภาคประเทศไทย 2563
ซึ่งจะดําเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2554 ในขณะที่การสร้างความตระหนักและการสร้างคุณค่าให้เห็นถึง
ความสําคัญของการมองอนาคตประเทศ จนนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้นจําเป็นต้องอาศัยระยะเวลาและการมีส่วน
ร่ ว มจากหลายภาคส่ ว นของสั ง คมในการผลั ก ดั น และขั บ เคลื่ อ น ซึ่ ง สถาบั น ฯ จะทํ า หน้ า ที่ เ ฝ้ า ดู แ ละติ ด ตาม
ปรากฏการณ์ของภาพอนาคตประเทศไทยในช่วงเวลา 10 ปีต่อจากนี้ไป
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4. โครงการภาพอนาคตการเกษตรไทย 2563
ความนํา
ด้วยสถานการณ์ทางการเกษตรของไทยทั้งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและที่กําลังจะเกิดขึ้นต้องเผชิญกับข้อจํากัด
ภายในประเทศและปัจจัยกระทบจากภายนอก โดยเฉพาะภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศโลก
ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อความแปรปรวนในภูมิอากาศ และส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของการผลิตในภาคการเกษตร
ตลอดจนรายได้ของเกษตรกรแล้ว สถานการณ์ของปัญหาภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในการผลิตสินค้าเกษตรหลายๆ ชนิด ยังได้ถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นกีดกันทางการค้า พร้อมกับการเพิ่ม
ความเสี่ยงภัยในระบบการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรที่ตามมาอีกด้วย ประกอบกับนโยบายการเปิดเสรีการลงทุน
ภายใต้กรอบกติกาของข้อตกลงอาเซียนของภาครัฐที่กําลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจา ตลอดจนภาวะวิกฤตด้าน
พลังงานด้วยแล้ว นับเป็นปัจจัยเร่งที่จะสร้างผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทยที่รุนแรงยิ่งขึ้น การเร่งหาจุดร่วม
เพื่ อ สร้ า งมาตรการเชิ ง นโยบายกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การปรั บ ตั ว และการบรรเทาผลกระทบตลอดจนการเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรของไทยและเกษตรกรไทยจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งที่ผ่านมาการ
ประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการจัดการในองค์ความรู้ดังกล่าวมีค่อนข้างจํากัด
สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิสง่ เสริมทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานวิจัยแห่งชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทําโครงการภาพอนาคตภาคการเกษตรไทย 2563 ขึ้น เพื่อสร้าง
ความตระหนักถึงอนาคตการเกษตรของประเทศ รวมทั้งสร้างกรอบของข้อความรู้และสร้างเครือข่ายทางสังคม อัน
จะนําไปสู่การกําหนดทิศทางและสร้างยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการภาคเกษตรของไทยให้มีความก้าวหน้าและ
ก้าวทันกับความเป็นพลวัตของปัญหาอันเกิดจากทั้งปัจจัยภายในประเทศและจากปัจจัยภายนอกประเทศและ
สิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในมิติใหม่อย่างยั่งยืน
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
โครงการนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ อยู่ 2 ประการคือ
1. การทําหน้าที่เป็น Think Tank ประเด็นสําคัญของประเทศ โดยเฉพาะประเด็นทางการเกษตรซึ่งเป็น
ภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่มีการถือครองทรัพยากรที่ดินและแรงงานจํานวนมาก แต่ในช่วงเวลาที่
ผ่านมาความสําคัญของภาคการเกษตรไทยในการเป็นแหล่งเศรษฐกิจของประเทศกลับกําลังถดถอย
และลดความสําคัญลงเป็นลําดับ
2. การสร้าง “เครือข่ายความรู้” ตามชื่อของสถาบันฯ โดยทําหน้าที่เชื่อมร้อยองค์กรวิจัยและหน่วยงานที่
เกี่ย วข้อ งกับ ภาคการเกษตรของประเทศ เพื่อร่ วมกั นสัง เคราะห์ข้อ มูล/ความรู้ที่ มีอยู่ อย่า งกระจั ด
กระจายขึ้นสู่การวิจัยระดับนโยบาย นําเสนอต่อผู้บริหารนโยบาย และเผยแพร่สู่สาธารณะ
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ภาพแสดงห่วงโซ่ภาคการเกษตร
การดําเนินงานที่ผ่านมา
ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการมองอนาคตภาค
การเกษตรของไทยอีก 10 ปีข้างหน้า ดังนี้
¾ การเสวนาวิชาการ “จุดเริ่มต้น...ภาพอนาคตการเกษตรไทย” วันที่ 27 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี
กรุงเทพ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับสังคมเกี่ยวกับแนวคิดในการมองภาพอนาคตภาคการเกษตรของไทย
ระยะยาว และสร้างแนวร่วมในการดําเนินงานกับภาคีที่เกี่ยวข้อง
¾ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “มองภาพอนาคตการเกษตรไทย 2563” เพื่อระดมข้อมูล/ข้อคิดเห็นจากผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับภาคการเกษตรทั้ งภาครั ฐ เอกชน และภาคประชาชนในการร่ว มกันมองสถานการณ์
ปัจจุบัน ประเด็นอุบัติใหม่ แนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนภาพในอนาคต จนนํามาสู่การค้นหาประเด็น
ความไม่แน่นอนและสร้างภาพอนาคตการเกษตรไทยในอีก 10 ปีข้างหน้าทั้งภาพที่พึงประสงค์และไม่
พึงประสงค์ จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2553
ณ Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-am จ.เพชรบุรี
 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2553
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพ

ภาพจากการเสวนาวิชาการ
“จุดเริ่มต้นภาพอนาคตการเกษตรไทย...”
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ภาพจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ครั้งที่ 1

ภาพจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ครั้งที่ 2

ก้าวต่อไป
จากการดําเนินงานในระยะแรกที่ผ่านมาทําให้เกิด “เครือข่ายความรู้” ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ของห่วงโซ่การเกษตร โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรร่วมกันระหว่างกระบวนการในการมองอนาคต
ในขณะเดียวกันได้มีการสะสมองค์ความรู้ทั้งจากการรวบรวมเอกสารและข้อคิดเห็นจากเวทีระดมความเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และจัดทําภาพอนาคตการเกษตรไทยอีก 10 ปีข้างหน้าในระยะต่อไป ซึ่งจะมีการนําเสนอสู่
สาธารณะในเดือนพฤษภาคม 2554
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5. โครงการภาพอนาคตภูมิภาคประเทศไทย 2563
ความนํา
จากการจัดทําภาพอนาคตของประเทศไทย 2562 ที่ประกอบด้วย ภาพเกาเหลาไม่งอก น้ําพริกปลาทู และ
ต้มยํากุ้งน้ําโขงในปีที่ผ่านมาพบว่า แม้จะยังไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนนัก
แต่สังคมเริ่มเรียนรู้ถึงแนวคิดและตระหนักถึงความสําคัญของการมองอนาคต (foresight) ในระยะยาวเพิ่มมากขึ้น
ทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเชิงแนวคิดของสังคมในรูปแบบใหม่ เพื่อให้
เกิดการขยายผลและเกิดการขับเคลื่อนในสังคมให้วงกว้างขึ้น จึงได้จัดทําโครงการ “ภาพอนาคตภูมิภาคประเทศไทย
2563” ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่มีความหลากหลายทั้งในทางภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
ภาพอนาคตประเทศไทย 2562 ทั้ง 3 ภาพไม่อาจสะท้อนและเป็นตัวแทนที่บ่งบอกรายละเอียดในระดับภูมิภาคได้
อย่างชัดเจนนัก โดยในการดําเนินงานจะเน้นพื้นที่หลักๆคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแสวงหาข้อมูล/ข้อคิดเห็นในระดับพื้นที่ และจัดทําภาพอนาคตระดับภูมิภาคของ
ประเทศในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยคาดหวังว่าการปะต่อภาพอนาคตของทั้ง 3 ภูมิภาคจะสร้างเวทีหรือพื้นที่ในการ
สนทนา ทําความรู้จัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง ผนึกกําลังและการมีส่วนร่วมระหว่างภูมิภาคและ
ภาคส่วนต่างๆ ในการนําสังคมไทยไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสันติที่ดีขึ้น
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
โครงการนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ อยู่ 2 ประการคือ การทําหน้าที่เป็น Think Tank
ประเด็นสําคัญของประเทศและการสร้าง “เครือข่ายความรู้” เพื่อผลักดันสู่การวิจัยระดับนโยบาย นําเสนอต่อ
ผู้บริหารนโยบาย และเผยแพร่สู่สาธารณะ
การดําเนินงานที่ผ่านมา
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายขององค์ความรู้ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค การดําเนินงานที่ผ่านมา
จึงเน้นการประสานความร่วมมือและสร้างแนวร่วมเพื่อผลักดันแนวคิดของการมองอนาคตระยะยาวให้กว้างขวางโดย
เน้ น การสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในระดั บ ภู มิ ภ าคเพื่ อ หนุ น เสริ ม บทบาทการทํ า งานของ
สถาบันอุดมศึกษาให้เกิดการทํางานทางสังคม โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการมอง
อนาคต (Foresight) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความท้าทายของกระบวนการมองอนาคตสําหรับประเทศไทย”
ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2553 ณ ห้องอิสติน ชั้น 8 โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการตอบรับและ
เกิดการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องดังนี้
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ภาคเหนือ

ทํางานรวมกับ
core team
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย

KNIT
STI
TPBS
TKPark

workshop

สกัด/สังเคราะห
ผลิตสื่อ
ภาพอนาคต
ภาคเหนือ

workshop

สกัด/สังเคราะห
ผลิตสื่อ
ภาพอนาคต
ภาคอีสาน

workshop

สกัด/สังเคราะห
ผลิตสื่อ
ภาพอนาคต
3 จังหวัดภาคใต

ภาคอีสาน

ทํางานรวมกับ
core team
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ภาคใต

ทํางานรวมกับ
core team
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี

seminar
รวม 3 ภาค
พฤษภาคม 54
นําเสนอ
ภาพอนาคต
ภูมิภาค
เผยแพรสู
สาธารณะ

ภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด
เชียงราย น่าน พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลําปาง ลําพูน และอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้ดาํ เนินการขับเคลื่อนกระบวนของการมองอนาคตภาคเหนือตอนบน โดย
การจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
9 การสัมมนาจัดทําภาพอนาคตประเทศไทย 2563: ภูมิภาคล้านนา ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน
2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยครอบคลุมพื้นที่กลุ่มจังหวัด เชียงราย พะเยา และลําปาง
9 การสัมมนาจัดทําภาพอนาคตประเทศไทย 2563: ภูมิภาคล้านนา ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2553
ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นส์ จ.เชียงใหม่
โดยครอบคลุมพื้นที่กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน และ
แม่ฮ่องสอน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด
หนองคาย นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อํานาจเจริญ
ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประสานเพื่อขับเคลื่อนการจัดภาพอนาคตภูมิภาคอีสานร่วมกับ เครือข่าย
อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุบลราชธานี
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ภาคใต้ 3 จังหวัด
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มีการขับเคลื่อนการจัดภาพอนาคต 3 จังหวัด
ชายแดนภายใต้ โ ดยสถานวิ จั ย ความขั ด แย้ ง และความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมภาคใต้ ภายใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความท้าทายของกระบวนการมองอนาคตสําหรับประเทศไทย”
ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2553
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รายงานการเงิน
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