ิ
สถาบั
น
คลั
ง
สมองของชาต
KNOWLEDGE NETWORK INSTITUTE OF THAILAND
หนุนเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้ตอบสนองต่อสังคมมากขึน้
Enhancing Higher Education’s Responsiveness to Society

ยุทธศาสตร์และการดําเนินงาน 2554

สถาบันคลังสมองของชาติ

ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิ ทยาลัย จัดตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ 7
มกราคม 2452
ได้ รับ การสนั บ สนุ นงบประมาณในรู ปของเงินอุ ดหนุ นทั่ วไปจากมูล นิ ธิ
ส่ ง เสริ ม ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา โดยมี ค ณะ
กรรมการบริหารกากับดูแลทิศทางและนโยบาย
ตามภารกิจเมื่อจัด ตั้งนั้ น สถาบันคลังสมองของชาติ ท าหน้า ที่ เป็ นกลไกในการประสาน
ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและหลากหลายองค์ก รทั้งในประเทศและต่ างประเทศ
ให้มาร่วมกันศึ กษาวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ปลายปี พ.ศ. 2440-2442 สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งสถาบันส่งเสริม
ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยมีความพร้อมสาหรับความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น และในระหว่าง
ช่ ว งเวลาดั งกล่ า ว มี ค วามเปลี่ ยนแปลงเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในระดั บ นโยบายและระดั บ บริ ห าร
กล่าวคือ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติขึ้น เพื่อทาหน้าที่
ต่ อ จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ชุ ด แ ร ก ซึ่ ง ม า จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร มู ล นิ ธิ ส่ ง เ ส ริ ม
ทบวงมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้มีการสรรหาผู้อานวยการคนใหม่ คณะกรรมการบริหารชุด
ปัจจุบันได้มอบนโยบายให้สถาบันคลังสมองของชาติมุ่งเน้นการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา
ให้ตอบสนองกับสังคมมากขึ้น และเพิ่มคุณภาพบัณฑิต

ยุทธศาสตร์สถาบัน
วิจัยเชิงระบบ
(Systems Research)

มองโลกภายนอก

ศึกษาวิจัยระบบอุดมศึกษา
ตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ สิ่งที่เป็นปัญหา
อุปสรรค แบบอย่างทีด
่ ี
เพื่อเสนอแนะการปรับเปลีย
่ น
การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
และระบบอุดมศึกษา

ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับสภานการณ์ของประเทศและภูมิภาค
ที่จะมีบทบาทต่อสถาบันอุดมศึกษา
ในการเรียน การสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการต่อสังคม

ระบบข้อมูล
หนุนเสริมมหาวิทยาลัย

นาเข้าสู่ระบบ

จัดหลักสูตรฝึกอบรม
จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อหนุนเสริมมหาวิทยาลัย
ให้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เครือข่าย
และแรงบันดาลใจ ที่จะตอบสนองต่อสังคม

(Rules, Regulations
and Mechanisms)
สร้างข้อเสนอ
เพื่อปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับ
และกลไกการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา

การดาเนินงาน ปี 2554

 ระบบข้อมูลอุดมศึกษา
(Thai University Information
Network – TUIN)
 หลักเกณฑ์การประเมิน
สภาสถาบันอุดมศึกษา
(Board of the Year Award)
 การจัดอันดับสาขาวิชา
ในมหาวิทยาลัย
(University Rating by Discipline)
 การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้
(Learning Outcomes Assessment)

 โครงการนโยบายเกษตร
 โครงการภาพอนาคต
 ภาพอนาคตประเทศไทย
 ภาพอนาคตภูมิภาค
 ภาพอนาคตภาคการเกษตร
 ภาพอนาคตคณะเกษตร
 ภาพอนาคตอุดมศึกษาไทย

วิจัยเชิงระบบ

มองโลกภายนอก

(Systems Research)
ระบบข้อมูล

หนุนเสริมมหาวิทยาลัย
 โครงการจัดตั้งสถาบันธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรคณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 การจัดสัมมนา
- การสัมมนาชุด “มหาวิทยาลัยไทยบน
เวทีโลก” Z
- การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการชุด
“คุณภาพอุดมศึกษา”
 เวทีความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยต่อสังคม
(University Social Responsibility /
Responsiveness Forum)
 การเงินอุดมศึกษา
University Finance
 การทบทวนบทบาทอุดมศึกษากับ
การพัฒนาพื้นที่
(Review of Higher Education for
Cities and Regions)
 บรรยาย / ให้คาปรึกษา
 ให้ทุนวิจัยขนาดเล็ก

นาเข้าสู่ระบบ
(Rules, Regulations
and Mechanisms)
 โครงการกฏหมายอุดมศึกษา
 โครงการปฏิรูประบบวิจัย
ของประเทศ
 คณะทางานศึกษาลักษณะและ
รูปแบบของผลงานวิชาการรับใช้
สังคม สาหรับการเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ

ผลการดาเนินงานในปี

●
●
●
●

ระบบข้อมูลอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์การประเมินสภาสถาบันอุดมศึกษา
การจัดอันดับสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้

●
●
●
●
●
●
●

โครงการจัดตั้งสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
หลักสูตรคณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง
การสัมมนาชุด “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก”
การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการชุด “คุณภาพอุดมศึกษา”
เวทีความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อสังคม
การเงินอุดมศึกษา
การทบทวนบทบาทอุดมศึกษากับการพัฒนาพื้นที่
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● โครงการนโยบายเกษตร
● โครงการภาพอนาคต

● โครงการกฏหมายอุดมศึกษา
● โครงการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ
● คณะทางานศึกษาลักษณะและรูปแบบของผลงานวิชาการรับใช้สังคม
สาหรับการสเนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

TUIN

ระบบข้อมูลอุดมศึกษา
Thai University Information Network

สาหรับมหาวิทยาลัย ระบบข้อมูลไม่ได้มีประโยชน์เพียงเพื่อการบริหารองค์กรเท่านั้น แต่ข้อมูลที่
มหาวิทยาลัยมีอยู่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซึ่งได้แก่ ผู้ปกครองและนักเรียนที่กาลังจะเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัย หากได้มีการประมวลข้อมูลที่สาคัญ และนาเสนอผ่านเว็บไซต์กลางที่เข้าถึงได้
ง่ายและเข้าใจได้ง่าย ก็จะช่วยผู้บริโภคให้สามารถเลือกหลักสูตร เลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับ
ตัวเองได้โดยสะดวก และมหาวิทยาลัยเองก็จะได้มีโอกาสนาเสนอจุดดีๆของมหาวิทยาลัยที่จะเป็น
ประโยชน์กับนักเรียนและผู้ปกครองด้วย
สถาบัน คลั งสมองของชาติไ ด้ให้ การสนับ สนุน โครงการ
เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล อุ ด มศึ ก ษาระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย และ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในระดั บ ภาพรวม เพื่ อ
รวบรวมเป็นองค์ความรู้และเป็นแหล่งอ้างอิงสาหรับการ
เสนอแนะแนวทางการศึกษาที่มีในประเทศให้แก่ นักเรียน
นักศึกษา ผู้ปกครอง พร้อมให้บริการข้อมูลด้านอุดมศึกษา
สาหรับผู้ประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
สามารถเข้าชมข้อมูลได้ที่
http://www.wb.sci.ku.ac.th/KNIT/General/Home.aspx
โครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจานวน 6 กลุ่ม
หลักสูตร นักศึกษา อาจารย์ วิจัย ค่าใช้จ่าย อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

จากมหาวิทยาลัยนาร่อง 8 แห่ง
และได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัย
โดยขยายโครงการเพิ่มเป็น 26 แห่ง

การประเมิน
สภาสถาบันอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์

สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดในการกากับดูแล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย
และตามที่สังคมตลอดจนประเทศชาติคาดหวัง
สภามหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสาคัญในการทาหน้าที่
รักษาผลประโยชน์และกากับควบคุมคุณภาพการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภารกิจด้านต่างๆ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
จึงเป็นหัวใจสาคัญของการสร้างการกากับดูแลที่ดี
ของสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น การกาหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
นาไปสู่การยกย่องหรือการประกาศเกียรติคุณ จะ
ช่วยสร้างกระแสความตื่นตัวให้คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในการเร่งพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักการกับดูแล
กิจการที่ดี

โครงการการพัฒนาหลักเกณฑ์
การประเมินสภาสถาบันอุดมศึกษา

การดาเนินงาน
1. ศึกษาเทียบเคียงเกณฑ์ประเมินผลการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการในองค์กรต่างๆ
2. ศึกษาและเสนอแนวทางการแบ่งประเภทย่อย
ของ “รางวัลคณะกรรมการแห่งปีของ
สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย” ให้
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย
3. พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินสภา
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อใช้พิจารณาประกาศ
เกียรติคุณ

คณะกรรมการแห่งปี
ของสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
(University council Board of the Year)
Award)

● เกณฑ์ประเมินและตัวชี้วัด
เพื่อพิจารณาการประกาศเกียรติคุณ
● การกากับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการกากับดูแล
ที่ดีมากยิ่งขึ้นของสภาสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
*โครงการอยู่ระหว่างการทาสัญญากับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การจัดอันดับ

สาขาวิชาในมหาวิทยาลัย

University Rating by Discipline

การเปิดเผยข้อมูล ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการต่อสังคม และสภาพการเรียนรู้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ข้อมูลเหล่านี้มักหาดูได้
ยาก และยังไม่มีการนาเสนอในเชิงเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆอย่างเป็นระบบ
ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐผู้ให้ทุนสนับสนุน ผู้กาหนดนโยบาย
สังคม ชุมชนผู้ใช้บัณฑิต และต่อมหาวิทยาลัยเอง เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอน การวิจัย และกิจกรรมอื่นๆของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น
การจัดอันดับตามสาขาวิชา ครอบคลุมภารกิจของคณะทุกด้าน ทั้งในด้านการ
เรียนการสอน ในด้านการวิจัย และการบริการสังคม เพื่อนาเสนอต่อสาธารณะ
ให้นักเรียนได้เลือกคณะและมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด และแต่
ละคณะจะได้เห็นจุดแข็ง/จุดอ่อน รวมทั้งตาแหน่งแห่งที่ (Position) ของตนเอง
เปรียบเทียบกับสาขาวิชาเดียวกันในคณะวิชาของมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาปรับปรุงต่อไป
คณะแพทยศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร
อาจารย์
นักศึกษา
ค่าเล่าเรียน
ห้องปฏิบัติการ
อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการเรียนการสอน
ผู้สาเร็จการศึกษา
โครงการวิจัย
ผลงานวิจัย
แหล่งทุน
แหล่งฝึกงาน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
กิจกรรมเสริมการเรียนในห้องเรียน
โครงการช่วยเหลือสังคม
ฯลฯ

การดาเนินงานที่ผ่านมา
 ได้รับความร่วมมือจาก CHE – The Centre for Higher Education ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดโปรแกรมฝึกอบรม
เรื่อง “การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทา University Rating”
 อยู่ระหว่างการออกแบบกาหนดข้อมูลพื้นฐาน
 เชิญชวนคณะวิชานาร่อง 6 สาขาวิชา
 ประสานสื่อมวลชนเพื่อความร่วมมือในการเผยแพร่

การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้
LEARNING OUTCOMES ASSESSMENT

Higher Order Thinking Skills
●

Analytical Reasoning

●

Critical Thinking

●

Problem Solving

●

Written Communication Skill

การเริ่มต้นปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาให้นักศึกษามี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น
งานขั้นแรกที่ควรทา คือการวัดว่าปัจจุบันนักศึกษา
กลุ่มต่างๆมีทักษะเช่นนี้อยู่ในระดับใด และมีปัจจัย
ใดบ้างที่มีผลต่อการสร้างทักษะเช่นนี้ให้กับนักศึกษา
การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่ได้มุ่งวัดความรู้ในเชิง
“เนื้อหาวิชา” แต่เป็นการวัดสิ่งที่อาจเรียกว่า
Higher Order Thinking Skills ซึ่งอยู่เหนือความรู้
เชิงเนื้อหาอีกชั้นหนึ่ง

โครงการวิจัยของสถาบันฯ
● โครงการพัฒนาทักษะการคิด
● โครงการวิจย
ั เชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา

สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัย
นาร่องในการสอบวัดมาตรฐาน
ทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษา
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ความเข้าใจกับผูเ้ ชี่ยวชาญจาก
CAE ประเทศสหรัฐอเมริกา

 การพัฒนาการสอนและการสอบวัดมาตรฐาน
ทักษะการคิดขั้นสูงสาหรับอุดมศึกษาไทย
 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้วยการเพิ่มทักษะ
ที่ผู้จ้างงานมีความเห็นว่าจาเป็นต่อการทางาน
ของบัณฑิต

Council for Aid to Education (CAE) เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้จัดทาแบบวัดและประเมินทักษะที่เป็นมาตรฐาน
ที่เรียกว่า Collegiate Learning Assessment (CLA) ซึ่งเน้นการวัดทักษะ 4 ด้าน (Higher Order Thinking
Skills) เป็นแบบสอบวัดมาตรฐานที่ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน
เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยมากกว่า 500 แห่ง
และมีนักศึกษามากกว่า 200,000 คน ที่ได้เข้าร่วมในการวัดและประเมินผล CLA ตลอดระยะเวลาที่ได้
ดาเนินการมากว่า 10 ปี

โครงการจัดตั้ง

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงานปี 2554
จัดหลักสูตร

“ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา”
จานวน 5 รุ่น รวม 118 คน
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรประกอบด้วย
นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการสภาฯ
จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

หนังสือเล่มเล็ก 4 ฉบับ (รวม 9,000 เล่ม)
 กฏหมายและวิธีปฏิบัติสาหรับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
 ปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย...ปฏิรูปอุดมศึกษา
 คุณธรรมจริยธรรมของสภามหาวิทยาลัย
 สภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

จัดการประชุมสัมมนาจานวน 6 ครั้ง
ในหัวข้อต่อไปนี้

 สภามหาวิทยาลัยกับบทบาทในการกาหนดนโยบาย
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
 การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย บทบาทและภารกิจของ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 คณบดีกับการบริหารคณะในยุคเปลี่ยนแปลง
 มหาวิทยาลัยรับผิดช่อบต่อสังคม...สังคมร่วม
รับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย
 การประชุมสมัชชาสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย
 บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการควบคุมดูแล
มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551-2565) ซึ่งเป็นแผนแม่บทกากับการ
พัฒนาอุดมศึกษาของไทย ได้กาหนดว่า “ธรรมาภิ
บาล และการบริหารจัดการ (governance and
management) เป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และอุดมศึกษา
ในภาพรวม กล่าวคือ หากสถาบันอุดมศึกษามีกลไก
การกาหนดทิศทางที่ดีและก้าวหน้า
พร้อมการ
ขับเคลื่อนโดยการบริหารคนที่มีประสิทธิภาพแล้ว
ภารกิจของมหาวิทยาลัยก็สาเร็จลุล่วงไปได้ บทบาท
และความรับผิดชอบขององค์กรสูงสุดในที่นี้คือ
“สภามหาวิทยาลัย” มีความสาคัญต่อความเจริญ
ของสถาบัน และผลผลิตที่ดี....” และ ยังได้กาหนด
แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาล และการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา โดยการจัดตัง้ องค์กรหรือกลไก
พัฒนาผู้กากับนโยบาย และผู้บริหาร เพื่อทาหน้าที่
พัฒนาผู้บริหารตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไป
จนถึงผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
โดย
ดาเนินการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ จัดเยี่ยมชม สร้าง
เครือข่ายเวทีแลกเปลี่ยนความคิด และสนับสนุน
การสร้างองค์กร และนวัตกรรมการบริหารนโยบาย
และการจัดการ

จดหมายข่าว “ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย”
4 ฉบับ (รวม 8,000 เล่ม)

จากแนวทางการจัดหลักสูตรของโครงการจัดตั้งสภาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมในหลักสูตรได้
แลกเปลีย่ นประสบการณ์การบริหารอุดมศึกษาร่วมกัน และทาความเข้าใจในภาพรวมของสถานการณ์อุดมศึกษาไทย ทั้งจุดแข็ง
และจุดอ่อน ก่อให้เกิดกระบวนการต่อยอด และเกิดข้อเรียกร้องให้สถาบันคลังสมองของชาติ จัดทาหลักสูตร คณบดีเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง (Deans for Future Change) ซึ่งสถาบันฯกาลังดาเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรในปีงบประมาณ 2555

หลักสูตรคณบดีเพื่อการเปลีย
่ นแปลง
DEANS FOR CHANGE

ปัจจุบันอุดมศึกษาทั่วโลกกาลังเผชิญกับประเด็นท้าทายใหม่ๆ สืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากรในวัยอุดมศึกษา งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลลดลง ภาครัฐให้อานาจมหาวิทยาลัยมากขึ้นในการ
กากับดูแลและบริหารจัดการตนเอง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมทั้งค่านิยมและพฤติกรรมของนักศึกษายุค
Net-Generation ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในวงการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมีรปู แบบที่แตกต่างกันเพิ่มขึ้น ทั้ง
ในรูปวิทยาเขตต่างประเทศ การลงทุนร่วมกับเอกชน เครือข่ายกับภาคธุรกิจผู้จา้ งงาน การสอนในระบบเสมือนและทางไกล ทาให้
จานวนของสถาบันอุดมศึกษามีมากขึ้น แต่คุณภาพของบัณฑิตในหลายกรณีด้อยลง นอกจากนี้ กระแสความเป็นนานาชาติของ
มหาวิทยาลัย และการตลาดรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่เข้มข้นมาก
ขึ้น ยิ่งไปกว่านี้ ปัญหาทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ ทาให้ความคาดหวังของสังคมต่อมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้นาทางความคิด
และผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่ดีกินดีของสังคมมีมากขึ้นเป็นลาดับ
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง คณบดีจะต้องมีความรอบรู้และมีทักษะในด้านการบริหารงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทั้งด้านการ
สร้างวิสยั ทัศน์และการบริหารยุทธศาสตร์ การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ร่วมงาน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การจัดการการเงิน
การระดมทุน การใช้กฏระเบียบต่างๆด้วยความเข้าใจและสร้างสรรค์ ตลอดจนการพัฒนาคณะในมิตติ ่างๆที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
คณะ ด้วยทักษะ ความรู้ และความเข้าใจเหล่านี้ คณบดีจะสามารถบริหารคณะให้ประสบความสาเร็จและสามารถแข่งขันในยุค
แห่งการเปลีย่ นแปลงได้ ไม่ว่าคณบดีจะมีประสบการณ์มาก่อนมากเพียงใด ก็มีประเด็นที่จะเรียนรู้ใหม่ได้เสมอ ทั้งจากวิทยากรที่มี
ประสบการณ์และจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารคณะด้วยกันเอง
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ
DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst)
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดหลักสูตร

คณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง
(Deans for Change – DFC)

เปิดหลักสูตรรุ่นที่ 1
สาหรับผูบ
้ ริหารมหาวิทยาลัยในระดับ
ในเดือนมีนาคม 2555
คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชา
รุ่นละ 30 ท่าน
เพื่อร่วมรับรู้ประเด็นท้าทายใหม่
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารในมหาวิทยาลัยอืน
่
รวมทั้งหน่วยงานในต่างประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานระดับคณะ
ของมหาวิทยาลัยไทย
7 Modules

วิทยากร และ Coach เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากในประเทศและต่างประเทศ
ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
มีความเข้าใจในบริบทอุดมศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง
อาทิ Prof.Dr.Frank Ziegele จาก DAAD
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์, ศ.ดร.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ศ.ดร.ลีนา สุนทรสุข, ศ.ดร.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง, ดร.มัทนา สานติวัตร
และ คุณมนูญ สรรค์คุณากร

1. Strategic Faculty Management
2. Leadership & Change Management
3. การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
(Financial Management)
4. การบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management)
5. กฏหมายและระเบียบต่างๆที่คณบดีควร
ทราบ
6. การเสริมสร้างสมรรถนะของคณะ
(Faculty Performance Enhancement)
7. การจัดทาโครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลง
(Project Action Plan – PAP)

การจัดสัมมนา

 การจัดสัมมนาชุด “คุณภาพอุดมศึกษาไทย”
 การจัดสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก 2553-2554
Thai Universities on the World Stage

เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์จากอุดมศึกษาทั่วโลก
เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การจัดสัมมนาชุด “คุณภาพอุดมศึกษาไทย”
จานวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจานวนทั้งสิ้น 341 คน

 การวัดคุณภาพบัณฑิต : Collegiate Learning Assessment
หลักการ แนวปฏิบตั ิ และประเด็นท้าทาย
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา CLA Performance Task
สาหรับใช้ในการเรียนการสอน

การจัดสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก 2553-2554
จานวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจานวนทั้งสิ้น 965 คน









อุดมศึกษาโลกหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : มุมมองจาก OECD
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : มุมมองจาก IREG
การปฏิรปู อุดมศึกษา : บทเรียนจากเดนมาร์ก
การปฏิรปู ระบบวิจัย : บทเรียนจากเดนมาร์กสู่การปฏิรูประบบวิจัยของไทย
ระบบวิจัยแห่งชาติเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขัน : บทเรียนจากฟินแลนด์
ระบบบริหารและระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ : จุดร่วม...ที่แตกต่าง
อุดมศึกษากับการพัฒนาภูมิภาคและเมือง : ประสบการณ์จากอัมสเตอร์ดัม
 ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัยเพื่อผู้บริโภค

มีผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ
นักวิจัย นักศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้สนใจทั่วไป
จานวนทั้งหมด 1,306 คน

เวทีความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อสังคม
(University Social Responsibility / Responsiveness Forum)

ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกีย่ วกับงานด้าน USR ที่ไปเน้นหนักในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และมีช่องว่าง (Niche) ที่เป็นจุดหมุน
สาคัญ คือ การขาดระบบการบริหารจัดการข้อมูล ขาดเวทีกลาง ที่ทาหน้าที่เป็นตัวกลางการเชื่อมโยงงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมกับภาคส่วนอื่นอย่างเป็นทางการ รวมถึง การเชื่อมโยงองค์ความรู้ การเก็บคุณค่าข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาพใหญ่ของ
งานด้านนี้ ที่จะนามาสู่การจัดการความรู้เพื่อการสื่อสาร เพื่อแลกการเปลีย่ นเรียนรู้แนวปฏิบตั ิที่ดี นอกจากนี้ ระบบการจัดการกลาง
ยังสามารถเพิ่มคุณค่าด้วยตัวระบบที่สร้าง “พลังรวมของสังคม” โดยการทาหน้าทีเ่ ป็น match maker ของอุปสงค์และอุปทานของ
งาน USR&S กับภาคส่วนอื่นในสังคม ดังนั้น จึงมีความจาเป็นยิ่งที่จะต้องออกแบบระบบ เพื่อยกระดับคุณค่างาน USR&S และ
เสริมสร้างนวัตกรรมกรรมใหม่ ผ่านการสื่อสารที่พร้อมเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนทั้งระบบเสมือน (Virtual) และการแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ ริง
(Physical)
โครงการส่งเสริมความรับผิดขอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
(University Social Responsibility)
และความยั่งยืน (Sustainability) : USR&S

การดาเนินงานที่ผ่านมา

 จัดประชุมหารือ “กรอบแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สังคมและความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย”
 จัดสัมมนาเรื่อง “มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม...
สังคมร่วมรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย” : จุดเปลี่ยน
CSR กับคุณภาพการศึกษาไทย
 ร่วมจัดประชุมและเสวนา USR&S Core group ครั้งที่
1-4 “ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย”
 จัดประชุมหารือ Specific USR&S Core Group : Eco
& Green University ครั้งที่ 1
 ร่วมจัดสัมมนาเรื่อง CSR The Path to Sustainability
 บรรยายพิเศษกับหน่วยงานความร่วมมือ
 จัดทา USR&S portal website รับข้อมูลจากภาค
อุดมศึกษา ภาคธุรกิจ CSR ภาคประชาสังคม และอื่นๆ
 สร้างระบบสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยระบบ
social network เฉพาะ facebook

ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
 CSR Club สถาบันไทยพัฒน์
 UNESCO
 ชุดโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรด้วย
ยุทธศาสตร์ CSR - สสส.
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ต.ล.ท.
 Change Fusion
 ฯลฯ

 เกิดกระแสความสนใจและการสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึง แนวคิด ปัญหา
องค์ความรู้ใน guideline (หรือแนวปฏิบัติสากล) ระหว่างกันในการประชุมสัมมนาเฉพาะประเด็น
 เกิดความเข้าใจในภาพใหญ่ของงาน USR&S มากขึ้น มีการประชุมเจาะลึกประเด็น เช่น Green University
และเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
 เกิดเครือข่ายอย่างหลวมๆ ของแต่ละประเด็นใน core group กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้ง มหาวิทยาลัยชั้นนาในภูมภิ าค
 มี Portal website อย่างไม่เป็นทางการ และมีการ matching ด้วยบุคคลเป็นรายกรณี
มีระบบและการสื่อสารด้วย facebook ปัจจุบันมี friend จานวน 185 คนหรือหน่วยงาน

การเงินอุดมศึกษา
UNIVERSITY FINANCE

ในสถานการณ์อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว และยกระดับการจัดการด้านการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สถาบันฯ เล็งเห็นความสาคัญของข้อมูลการเงินและการใช้ข้อมูลการเงิน
เพื่อพัฒ นาการบริ ห ารการเงิน ของมหาวิทยาลั ย ให้ ได้ประโยชน์สู งสุ ดจากทรัพย์สิ นที่มีอยู่ และเพื่อใช้
วางแผน กาหนดยุทธศาสตร์ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้รับทราบ
สถานะทางการเงิน ของตนเอง และสามารถเปรีย บเทียบได้กับค่าเฉลี่ ย ของมหาวิทยาลั ยอื่นๆ ในกลุ่ ม
เดียวกัน ด้วยการจัดทา University Finance Benchmarking รวมทั้ง ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผ่าน
การจัดประชุมในประเด็นที่มีความสนใจร่วม สถาบันคลังสมองของชาติจึงได้ริเริ่ม
โครงการประมวลข้อมูล
การเงินมหาวิทยาลัย

การดาเนินงานที่ผ่านมา
 จัดประชุมหารือ
University Finance
 จัดสัมมนา
University Finance : Core Group

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย 33 แห่ง ทาให้ทราบว่า การทา Benchmarking นั้น
อาจประสบปัญหาที่มหาวิทยาลัยใช้มาตรฐานบัญชีที่ต่างกัน
ความไม่มีมาตรฐานกลางของมาตรวัดข้อมูลตัวเลข อาทิ พื้นที่ใช้สอย จานวนบุคลากร
และการได้มาซึ่งตัวเลขดิบด้วยมาตรวัดที่ขาดมาตรฐานส่งผลให้ผลของการเทียบวัดขาดความน่าเชื่อถือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยทาให้ทราบว่าประเด็นร่วมที่เป็นที่สนใจของมหาวิทยาลัย
อย่างกว้างขวาง คือ “การระดมทุน” ประเด็นนี้อาจมีความจาเป็นในระดับที่สูงกว่าการจัดทา
การเทียบวัดประสิทธิภาพ
การจัดประชุม และสัมมนา เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ University Finance
ระหว่างมหาวิทยาลัยในระยะเริ่มแรก

การทบทวนบทบาท

อุดมศึกษากับการพัฒนาพืน
้ ที่

Review of Higher Education for Cities and Regions

บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่ ได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศสมาชิกของ OECD ซึ่งจัดให้มีกิจกรรม
การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนบทบาทของ
อุดมศึกษาในการพัฒนาพื้นที่ทั้งในระดับภูมิภาคและ
เมืองมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนอุดมศึกษาให้มีบทบาทในการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของภูมิภาค
หรือเมืองที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในมากขึ้น
OECD จะวิเคราะห์ผลกระทบของระบบอุดมศึกษา
ที่มีต่อการพัฒนาภูมิภาคและเมืองใน 4 มิติ
 การสร้าง capacity building เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐฏิจ
ของภูมิภาคให้สามารถแข่งขันได้
 การสร้างนวัตกรรมในระดับพื้นที่
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตลอดจนทักษะในด้านต่างๆ
 การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่

การดาเนินงานที่ผ่านมา

การทบทวนดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือจากองค์กรทุกภาคส่วน
ในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม และภาคชุมชน

 สถาบันคลังสมองของชาติเข้าร่วมเป็นสมาชิกฝ่ายการศึกษาของ OECD
 เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเรื่อง “Higher Education in Cities and Regions – for
Stronger, Cleaner and Fairer Regions” ณ ประเทศสเปน
 ศึกษารายงานการทบทวนบทบาทอุดมศึกษาโดย OECD ในประเทศต่างๆ
 จัดสัมมนาทางวิชาการ 2553- 2554 มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก เรื่อง
“อุดมศึกษากับการพัฒนาภูมิภาคและเมือง : ประสบการณ์จากอัมสเตอร์ดัม”
โดยเชิญผู้อานวยการจาก Amsterdam Knowledge Network Foundation
ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักของโครงการทบทวนบทบาทอุดมศึกษาในเมืองอัมสเตอร์ดัม
มาเป็นวิทยากร
 รับเชิญจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพือ
่ ร่วมจัดประชุมนาร่อง
“การทบทวนบทบาทอุดมศึกษา ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม กับการพัฒนาเมืองภูเก็ตอย่างยัง
่ ยืน”
 จัดประชุมโต๊ะกลมในกรุงเทพฯและภูเก็ต โดยมีนก
ั วิเคราะห์จาก OECD
มาบรรยายถึงประสบการณ์ของ OECD ในการทบทวนบทบาทอุดมศึกษา

โครงการนโยบายเกษตร
สถาบันคลังสมองของชาติได้รับการสนับสนุนจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้
เป็นผู้จัดทาชุดโครงการด้านนโยบายเกษตรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการสาน
ประโยชน์จากการขยายตัวของการศึกษาไทย และนาพาให้ทั้งอาจารย์และนิสิตในสถาบันต่างๆ ได้
มีเวทีสาหรับการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรและนโยบายการเกษตร
ของไทย รวมถึงการใช้ความรู้เพื่อการเฝ้ามอง ติดตาม และการชี้แนะให้กับสังคมไทยโดยรวม
ชุดโครงการ

“การเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยเชิงนโยบายการเกษตร”
ภายใต้กรอบวิจัยดังนี้
 มาตรการเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพ
ในการแข่งขันของสินค้าเกษตร
 มาตรการเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนากลไกในระบบตลาด การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 กระบวนการจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในภาคการเกษตร
 การจัดการเชิงนโยบายด้านความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและความผันผวนของราคา
 การปรับตัวของภาคการเกษตรไทยภายใต้การแข่งขันระหว่างพืชอาหารและพืช
พลังงาน
ได้รับข้อเสนอโครงการจานวน 41 โครงการ
ชุดโครงการ

“การเฝ้ามองนโยบายเกษตรไทย”

โครงการ

“การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของบุคลากรด้านการ
ประเมินผลกระทบจาก
งานวิจัย: กรณีงานวิจัยด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร”
การดาเนินงาน
 จัดหลักสูตรอบรมร่วมกับ
สถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายการ
ทางานจานวน 5 ครั้ง มีผู้เข้ารับการ
อบรมทั้งสิ้น 176 คน
 จัดทาเอกสารวิชาการ “การ
ประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
จานวน 1,600 เล่ม

โครงการที่แล้วเสร็จ
 การศึกษาเกี่ยวกับพลวัตความยากจนของครัวเรือน
ชาวนาไทย
 การศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของการผลิตข้าว
และชาวนาในพื้นที่น้าท่วมซ้าซาก
ภายใต้ชุดโครงการนี้ ได้มีความร่วมมือกับเครือข่าย
Agri Benchmark จัดทาเอกสารเผยแพร่เรื่อง
“Cash Crop Report 2011” เพื่อสร้างฐานข้อมูลทาง
การเกษตรของไทย และใช้เป็นข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัย
ทางการเกษตรต่อไป
โครงการ

“เครือข่ายการประเมินแห่งชาติ”
TEN: Thailand Evaluation Network
การดาเนินงาน
 จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การแลกเปลี่ยนความรู้
สู่การสร้างเครือข่ายการประเมินแห่งชาติ” ร่วมกับ สกว.
และ UNICEF มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 139 คน
 จากการสัมมนาข้างต้น ส่งผลให้เกิดเครือข่าย
The Thailand Evaluation Network – The TEN
จัดประชุมกลุ่มย่อยไปแล้ว 5 ครั้ง
 พันธกิจของเครือข่าย มีดังนี้
o
เป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
o
พัฒนาศาสตร์การประเมินและนักประเมิน
ให้ได้มาตรฐานมีธรรมาภิบาล
o
ใช้การประเมินเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบาย

โครงการภาพอนาคต

ภาพอนาคตการเกษตรไทย2563
สถานการณ์ทางการเกษตรของไทยทั้งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและที่กาลังจะเกิดขึ้น
ต้องเผชิญกับข้อจากัดภายในประเทศและปัจจัย
กระทบจากภายนอก โดยเฉพาะภาวะโลกร้อนและการเปลีย่ นแปลงในภูมิอากาศโลก ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อความแปรปรวนใน
ภูมิอากาศและส่งผลกระทบต่อความเสีย่ งของการผลิตในภาคการเกษตรตลอดจนรายได้ของเกษตรกรแล้ว
สถานการณ์ของ
ปัญหาภาวะโลกร้อนอันเนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตสินค้าเกษตรหลายๆชนิด ยังได้ถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็น
กีดกันทางการค้า ประกอบกับนโยบายการเปิดเสรีการลงทุนภายใต้กรอบกติกาข้อตกลงอาเซียนของภาครัฐที่กาลังอยู่ในขั้นตอน
ของการเจรจา ตลอดจนภาวะวิกฤตด้านพลังงาน นับเป็นปัจจัยเร่งที่จะสร้างผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทยที่รุนแรงยิ่งขึ้น
การเร่งหาจุดร่วมเพื่อสร้างมาตรการเชิงนโยบายกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบ ตลอดจนการเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรของไทยและเกษตรกรไทยจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งที่ผ่านมาการประสาน
ความร่วมมือเพื่อให้เกิดการจัดการในองค์ความรู้ดังกล่าวมีค่อนข้างจากัด

ไม้ล้ม

ไม้เลี้ยง

ไม้ป่า

สถาบันคลังสมองของชาติ
 จัดพิมพ์พนังสือ “ภาพอนาคตการเกษตรไทย 2563”
จานวน 1,000 เล่ม
 จัดทา DVD Motion Information วิดีทัศน์ภาพอนาคต
 การเกษตรไทย 2563 จานวน 4 เรื่อง 1,000 แผ่น

ผลลัพธ์
 ธกส. จัดพิมพ์หนังสือ “ภาพอนาคตการเกษตรไทย 2563”
จานวน 2,000 เล่ม
 ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค จัดพิมพ์หนังสือ
“ภาพอนาคตการเกษตรไทย 2563” จานวน 1,000 เล่ม
 รายการ “เปลี่ยนประเทศไทย” ช่องทีวีไทย ประสานข้อมูล
กับสถาบันคลังสมองของชาติ และออกอากาศในประเด็น
อนาคตการเกษตรไทย ติดต่อกันเป็นจานวน 4 ตอน
 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
เผยแพร่บทความว่าด้วยภาพ
อนาคตการเกษตรไทย 2563 จานวน 4 บทความ
 จดหมายข่าว BAAC Research Centre News ของ ธกส.
เผยแพร่บทความและบทสัมภาษณ์ จานวน 2 ฉบับ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) จัดพิมพ์บทความเผยแพร่
ในวารสาร “สื่อพลัง” ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ปี 2554
จานวน 20,000 เล่ม

ผลจากการระดมความเห็น ของผู้ที่เกี่ยวข้องตลอด
ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานทางการเกษตร ร่ ว ม 100 คน
คณะทางานได้วิเคราะห์และเติมเต็มข้อมูล วิชาการ
โดยให้ความส าคัญ กับ ความไม่ แ น่ น อน ทั้ ง ที่ เป็ น
ปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอก คื อ การเมื อ ง
ภายในประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ จนนามาสู่ภาพอนาคตการเกษตรของ
ไทยในปี 2563 จานวน 3 ภาพ และได้นาเสนอสู่
สั ง คมในการสั ม มนาวิ ช าการ ซึ่ ง มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการ
สัมมนาประมาณ 250 คน ประกอบด้วย เกษตรกร
ผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร นักวิชาการ นักนโยบาย
และวางแผน องค์ ก รไ ม่ แ สวงผลก าไร และ
สื่อมวลชน
เครือข่ายความร่วมมือ
 ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.)
 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)
 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (TPBS)
 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

สภาคณบดีสาขาเกษตร อยูร่ ะหว่างการพิจารณาดาเนินโครงการ “ภาพอนาคตการศึกษาคณะเกษตร”
ต่อยอดจากภาพอนาคตการเกษตรไทย 2563

ภาพอนาคตภูมิภาคประเทศไทย2563
2563
จากการจั
ดทาภาพอนาคตของประเทศไทย 2562 ที่ประกอบด้วย ภาพ
เกาเหลาไม่งอก น้าพริกปลาทู และต้มยากุ้งน้าโขงในปีที่ผ่านมา แม้จะยังไม่
ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนนัก แต่สังคมเริ่ม
เรียนรู้ถึงแนวคิดและตระหนักถึงความสาคัญของการมองอนาคต (foresight)
ในระยะยาวเพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงแนวคิดของสังคมในรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดการขยายผลและ
เกิดการขับเคลื่อนในสังคมให้วงกว้างขึ้น สถาบันคลังสมองของชาติจึงได้จัดทา
โครงการ “ภาพอนาคตภูมภิ าคประเทศไทย 2563” ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของประเทศที่มีความหลากหลายทั้งภูมศิ าสตร์สังคมและวัฒนธรรม การ
ดาเนินงานจะเน้นพื้นที่หลักคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแสวงหาข้อมูล/ข้อคิดเห็นในระดับพื้นที่ และ
จัดทาภาพอนาคตระดับภูมภิ าคของประเทศในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยคาดหวัง
ว่าการปะต่อภาพอนาคตของทั้ง 3 ภูมิภาคจะสร้างเวทีหรือพื้นที่ในการสนทนา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง ผนึกกาลังการมีส่วนร่วมระหว่าง
ภูมิภาคและภาคส่วนต่างๆ ในการนาสังคมไทยไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทาง
สันติที่ดีขึ้น
ภาพอนาคตภาคเหนือ 9 จังหวัด
ในเขตวัฒนธรรมล้านนา
 ขันโตกล้านนา
 ล้านนากลียุค
 ล้านนาอินเตอร์
ดาเนินการโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เครือข่ายร่วมดาเนินงาน
 ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ
 สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม
 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย
 คณะทางานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3 ภูมิภาค
ภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด
ในเขตวัฒนธรรมล้านนา
เชียงราย น่าน พะเยา เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน แพร่ ลาปาง ลาพูน
และอุตรดิตถ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19 จังหวัด
หนองคาย นครพนม สกลนคร
อุดรธานี หนองบัวลาภู เลย
มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
อานาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี
ภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดน
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ภาพอนาคตภาครตะวันออกเฉียงเหนือ
 เมืองอีสานเพฮ่าง
 สวรรค์อีสานบ้านเฮา
 บั้งไฟ Hi Speed
ดาเนินการโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ภาพอนาคต 3 จังหวัดชายแดนใต้
 เงินตราและผลประโยชน์
 ปอเนาะกีตอกอเลาะซีแย
 ย้อนรอยเลือด
 อาซูรออาเซียน
ดาเนินการโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

โครงการกฏหมายอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 5
มิ ถุ น ายน 2551 ได้ พิ จ ารณาสภาพปั ญ หาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาแล้ ว เห็ น ว่ า ควรจะต้ อ งมี ก ารสั ง คายนา
กฎหมายการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งกฎหมายว่าด้วย
การอุด มศึ ก ษาของชาติ เ ป็น กฎหมายกลางใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ก ากั บ ดู แ ลมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในประเทศไทยมี คุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐาน และ
สอดคล้องตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มอบให้สถาบันคลังสมองของชาติ
ด าเนิ น การศึ ก ษา หลั ก การและทฤษฎี กฎหมายไทย กฎหมาย
ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกั บการอุดมศึก ษา รวมถึงการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักการและสาระสาคัญใน
การจัดทาร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาของประเทศไทย และเมื่อได้มี
การจัดทาร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อย
แล้วจึงจะได้นาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อผลักดันให้มกี าร
ตราเป็นพระราชบัญญัติต่อไป

โครงการวิจัย
“การจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ....”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาหลักการและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
เช่น ปรัชญาการอุดมศึกษา
หลักการอุดมศึกษา
และการจัดการอุดมศึกษา
2. เพื่อศึกษากฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการอุดมศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องกับ
การอุดมศึกษา
4. เพื่อจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ....
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาอุดมศึกษา
ของประเทศไทย

สถานภาพปัจจุบันของโครงการ

ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการยกร่างกฎหมาย โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้ง
ที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 มีมติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
พ.ศ. .... เพื่อทาหน้าที่ จัดทาร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณา คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วยนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธาน ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช
ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ นายถนอม อินทรกาเนิด รอง
ศาสตราจารย์ อ านนท์ เที่ ย งตรง รองศาสตราจารย์ ท ศพร ศิ ริ สั ม พั น ธ์ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เป็นกรรมการ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลินทร์ พินิจภูวดล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลานุการ

โครงการปฏิรป
ู ระบบวิจัยของประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติมอบให้สถาบันคลังสมองของชาติเป็นแกนหลักรวบรวมคณะวิจัยดาเนินการ
ศึกษาและจัดทารายงานข้อเสนอการปฏิรปู ระบบวิจัยของประเทศ ซึ่งพบว่าระบบวิจัยของประเทศยังมีปัญหาข้อจากัด
หลายด้าน อีกทั้งยังขาดกลไกกระบวนการที่พึงได้รับการพัฒนาอีกเป็นจานวนมาก ดังสะท้อนให้เห็นตามประเด็นทีม่ ี
ความสัมพันธ์กัน 4 ด้าน คือ ปัญหาดุลยภาพ ปัญหาประสิทธิภาพ ปัญหาคุณภาพ และปัญหาสัมฤทธิภาพ
การจัดโครงสร้างระบบวิจัยใหม่
พึงจาแนกระบบบริหารการวิจัย
ตามงานวิจัย 4 ประเภทหลัก
ข้อเสนอเพือ
่ การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศไทย
สาหรับจัดการการวิจัยที่สังคมเป็นผู้ลงทุน
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายทีส
่ ังคมมุ่งหวัง






งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
งานวิจัยเชิงนโยบาย
งานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
งานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิน
่

โครงสร้างระบบวิจัย 3 ระดับชั้น (3 Tiers)

ระบบวิจัยใหม่ควรคานึงถึงโครงสร้างระบบวิจยั ที่จะต้องมีกลไกการทางานหลากหลาย แต่สามารถประสานเชื่อมโยงกันได้
โดยมีกลไกทางการเงินและงบประมาณของรัฐเป็นตัวกระตุ้นและกาหนดทิศทางที่เหมาะสม

Tier 1
หน่วยนโยบายวิจย
ั ระดับประเทศและสาขา

ทาหน้าที่กาหนดและกากับทิศทาง นโยบาย แผนงานวิจยั และบริหารจัดการนโยบายวิจัยของประเทศ กาหนดเป้าหมาย
การวิจัยและแนวทางการลงทุน เพดานวงเงินงบประมาณที่ภาครัฐควรลงทุนด้านการวิจัย เป้าหมายการระดมทุนจาก
ภาคเอกชน ประสานและติดตามภาพรวมของนโยบายวิจัย จัดสรรงบประมาณวิจัย (ตามประเภท ประเด็น ฯลฯ) และ
กาหนดผลที่ควรเกิดขึ้นจากการวิจยั โดยใช้แนวทางภาคีความร่วมมือ และ COP (Common Operation Platform)
Tier 2
หน่วยจัดการทุนวิจัย

หน่วยนี้ควรคานึงถึงความแตกต่างระหว่างงานวิจัยประเภทต่างๆ ใช้แนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม
กับงานวิจัยแต่ละประเภท ทั้งนีไ้ ม่จาเป็นจะต้องจัดตั้งหน่วยจัดการทุนวิจัยสาหรับแต่ละประเภทงานวิจัย แต่หน่วย
จัดการทุนวิจัยต้องจาแนกประเภทการดาเนินการระหว่างงานวิจัยประเภทต่างๆ หน่วยจัดการทุนวิจัยควรใช้ระบบการ
สนับสนุนทุนแบบ competitive หรือ semi-competitive bidding ตามลักษณะหรือเงื่อนไขข้อจากัดของการวิจัย
และนอกจากการสนับสนุนทุนในลักษณะโครงการหรือแผนงานแล้ว ควรจัดให้มีการสนับสนุนทุนแก่สถาบัน/องค์กรใน
ระยะกลาง-ยาว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานวิจัยเฉพาะทาง
Tier 3
หน่วยปฏิบัติการวิจัย/หน่วยวิจัย

นักวิจัย สถาบันวิจัย หรือศูนย์วิจยั เป็นผู้จดั ทาหรือรวบรวมโครงการวิจัยจากนักวิจัย แล้วนาเสนอต่อหน่วยจัดการทุน
วิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั และเป็นผู้ปฏิบตั ิงานวิจัย
ตามโจทย์ความต้องการของตนเองหรือตามโจทย์ที่ผู้ใช้
ประโยชน์งานวิจัยต้องการ

วิชาการรับใช้สังคม
ปี 2553-2554 สถาบันคลังสมองของชาติได้จัดทา

โครงการศึกษาระบบนิเวศของงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม

เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น
เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับข้อจากัด
และปัจจัยเกื้อหนุนต่อระบบนิเวศของงานวิชาการรับใช้สังคม
จัดประชุมระดมความคิดทั้งในภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก 3 แห่งในส่วนภูมิภาค คือ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีผู้เข้าร่วมระดมความคิดจานวนทั้งหมด 110 คน
ขาดการ
สื่อสาร /
เชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ การ
เข้าถึงข้อมูล

ขาดกลไก
การ
เชื่อมโยง
ผู้ใช้กับฝ่าย
วิชาการ

ขาด
เกณฑ์
หรือกติกา
การ
ประเมิน

ตัว
นักวิชาการ
และ
นักศึกษา

ปัญหา
คุณภาพ
งาน
วิชาการ

งาน
วิชาการ
เพื่อรับ
ใช้สังคม

ระบบ
บริหาร
จัดการ

แรงจูงใจ

โจทย์วิจัย
ไม่ได้มา
จากปัญหา
ของสังคม

ปัญหา
การ
นาไปใช้

โจทย์
“ทาไมงานวิชาการจึงรับใช้สังคมไม่ได้”
สาเหตุ 4 ประการแรก
1. อาจารย์ไม่เห็นความสาคัญ (ไม่ใช่งานในหน้าที่
หรือ “ทาแล้วไม่ได้อะไร”)
2. อาจารย์ไม่มีประสบการณ์ในการทางานวิชาการแบบ
นี้ (ยาก ข้อมูลไม่พอ ต้องจัดการมาก และใช้
เวลานาน
3. อาจารย์ที่สนใจจะทาก็ไม่มีพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาที่ดี
4. อาจารย์ไม่มีเวลา (มีภาระงานอื่นมาก)
ข้อเสนอแนะ
 สร้างเกณฑ์การประเมินผลงานวิชาการเพื่อรับใช้
สังคม
 สร้างโจทย์วิชาการจากปํญหาจริงของสังคม
 สร้าง KPI ระดับมหาวิทยาลัยที่กากับดูแล
 ปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหาร
 พัฒนาบุคลากรทั้งในระดับอาจารย์และนักศึกษา
 พัฒนาระบบ/กลไกสนับสนุนการทางานวิชาการรับ
ใช้สังคม

การดาเนินงานในปี 2554

การศึกษาลักษณะและรูปแบบของผลงาน
สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
 ทบทวนประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2440

 ศึกษาระเบียบข้อบังคับการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน
 ศึกษารวบรวมข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของ ก.พ.อ. และ สกอ. 10 สาขาวิชา
 สถาบันคลังสมองของชาติร่วมเป็นคณะทางานกับสานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สกอ. เพื่อ
ศึกษาลักษณะและรูปแบบของผลงานวิชาการรับใช้สังคม สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
และยกร่าง ฉบับที่ 1 แล้วเสร็จ

...

สถาบันคลังสมองของชาติ
ภายใต้มลู นิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย

