
 

สถาบนัคลงัสมองของชาติ 
KNOWLEDGE NETWORK INSTITUTE OF THAILAND 

Enhancing Higher Education’s Responsiveness to Society 
หนุนเสริมสถาบนัอดุมศึกษาให้ตอบสนองต่อสงัคมมากขึน้ 

ยทุธศาสตรแ์ละการดาํเนินงาน  2554 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

สถาบันคลังสมองของชาติ  
ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย   จัดตั้งข้ึนโดยคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ 7   
มกราคม 2452   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในรูปของเงินอุดหนุนทั่วไปจากมูลนิธิ
ส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยมีคณะ
กรรมการบริหารก ากับดูแลทิศทางและนโยบาย 
 
ตามภารกิจเมื่อจัดตั้งน้ันสถาบันคลังสมองของชาติ   ท าหน้าที่เป็นกลไกในการประสาน
ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและหลากหลายองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ให้มาร่วมกันศึกษาวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
 
ปลายปี พ.ศ. 2440-2442  สถาบันคลังสมองของชาติ  ได้ริเร่ิมโครงการจัดตั้งสถาบันส่งเสริม
ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยมีความพร้อมส าหรับความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น   และในระหว่าง
ช่วงเวลาดังกล่าว      มีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนทั้งในระดับนโยบายและระดับบริหาร  
กล่าวคือ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติข้ึน   เพื่อท าหน้าที่
ต่อจากคณะกรรมการบ ริหารชุดแรก  ซ่ึงมาจากคณะกรรมการมูล นิธิส่ ง เส ริม
ทบวงมหาวิทยาลัย  รวมทั้งได้มีการสรรหาผู้อ านวยการคนใหม่     คณะกรรมการบริหารชุด
ปัจจุบันได้มอบนโยบายให้สถาบันคลังสมองของชาติมุ่งเน้นการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา   

ให้ตอบสนองกับสังคมมากขึ้น และเพิ่มคุณภาพบัณฑิต  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์สถาบัน 

 

วิจัยเชิงระบบ 
(Systems Research)

ศึกษาวิจัยระบบอุดมศึกษา                           
ตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ สิ่งที่เป็นปัญหา 
อุปสรรค แบบอย่างทีด่ี                                      
เพื่อเสนอแนะการปรับเปลีย่น                             
การบริหารจัดการสถาบันอุดมศกึษา                      
และระบบอดุมศกึษา

มองโลกภายนอก

ศึกษาวิจัย                                                  
เกี่ยวกับสภานการณ์ของประเทศและภูมิภาค 
ที่จะมีบทบาทต่อสถาบันอดุมศึกษา                          
ในการเรียน การสอน การวิจัย                                 
และการบริการวิชาการต่อสังคม 

หนุนเสริมมหาวิทยาลัย

จัดหลกัสูตรฝกึอบรม                                      
จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์                       
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ                          
เพื่อหนุนเสริมมหาวิทยาลัย                                
ให้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เครือข่าย                      
และแรงบันดาลใจ ที่จะตอบสนองตอ่สังคม

น าเข้าสู่ระบบ

(Rules, Regulations              
and Mechanisms)

สร้างข้อเสนอ                                                  
เพื่อปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับ                          
และกลไกการบริหารจัดการสถาบันอุดมศกึษา

ระบบข้อมูล



การด าเนินงาน ปี 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิจัยเชิงระบบ 

(Systems Research)
มองโลกภายนอก

หนุนเสริมมหาวิทยาลัย
น าเข้าสู่ระบบ

(Rules, Regulations              
and Mechanisms)

ระบบข้อมูล

 ระบบข้อมูลอุดมศึกษา  

 (Thai University Information 

Network – TUIN)    

 หลักเกณฑก์ารประเมิน                    

สภาสถาบันอุดมศึกษา                         

(Board of the Year Award) 

 การจัดอันดับสาขาวิชา                            

ในมหาวิทยาลัย                           

(University Rating by Discipline) 

 การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(Learning Outcomes Assessment)  

 โครงการนโยบายเกษตร 

 โครงการภาพอนาคต 

 ภาพอนาคตประเทศไทย 

 ภาพอนาคตภูมิภาค 

 ภาพอนาคตภาคการเกษตร 

 ภาพอนาคตคณะเกษตร 

 ภาพอนาคตอุดมศึกษาไทย 

  

 

 โครงการจัดตั้งสถาบันธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรคณบดีเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

 การจัดสัมมนา 

- การสัมมนาชุด “มหาวิทยาลัยไทยบน

เวทีโลก” Z 

- การสัมมนาและประชุมเชงิปฏิบัติการชุด 

“คุณภาพอุดมศกึษา”  

 เวทีความรับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัยต่อสังคม 

(University Social Responsibility / 

Responsiveness Forum)    

 การเงินอุดมศึกษา                      

University Finance 

 การทบทวนบทบาทอุดมศึกษากับ

การพัฒนาพื้นที่  

(Review of Higher Education for 

Cities and Regions) 

 บรรยาย / ให้ค าปรึกษา 

 ให้ทุนวิจัยขนาดเล็ก 

 โครงการกฏหมายอุดมศึกษา 

 โครงการปฏิรูประบบวิจัย                

ของประเทศ 

 คณะท างานศึกษาลักษณะและ

รูปแบบของผลงานวิชาการรับใช้

สังคม ส าหรับการเสนอขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ 

 



 

 

 

    ผลการด าเนินงานในปี 2554 
 

 

● ระบบข้อมูลอุดมศึกษา 

● หลักเกณฑ์การประเมินสภาสถาบันอุดมศึกษา 

● การจัดอันดับสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย 

● การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 

 

● โครงการจัดตั้งสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย 

● หลักสูตรคณบดีเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

● การสัมมนาชุด “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก” 

● การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการชุด “คุณภาพอุดมศึกษา” 

● เวทีความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อสังคม 

● การเงินอุดมศึกษา 

● การทบทวนบทบาทอุดมศึกษากับการพัฒนาพื้นที่ 

 

 

● โครงการนโยบายเกษตร 

● โครงการภาพอนาคต 

 

 

● โครงการกฏหมายอุดมศึกษา 

● โครงการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ 

● คณะท างานศึกษาลักษณะและรูปแบบของผลงานวิชาการรับใช้สังคม                                      

ส าหรับการสเนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

ส าหรับมหาวิทยาลัย ระบบข้อมูลไม่ได้มีประโยชน์เพียงเพ่ือการบริหารองค์กรเท่านั้น แต่ข้อมูลที่
มหาวิทยาลัยมีอยู่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซึ่งได้แก่ ผู้ปกครองและนักเรียนที่ก าลังจะเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัย หากได้มีการประมวลข้อมูลที่ส าคัญ และน าเสนอผ่านเว็บไซต์กลางที่เข้าถึงได้
ง่ายและเข้าใจได้ง่าย ก็จะช่วยผู้บริโภคให้สามารถเลือกหลักสูตร เลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับ
ตัวเองได้โดยสะดวก และมหาวิทยาลัยเองก็จะได้มีโอกาสน าเสนอจุดดีๆของมหาวิทยาลัยที่จะเป็น
ประโยชน์กับนักเรียนและผู้ปกครองด้วย 

โครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจ านวน 6 กลุ่ม 
หลักสูตร นักศึกษา อาจารย์ วิจัย ค่าใช้จ่าย อาคารสถานที ่

จากมหาวิทยาลัยน าร่อง 8 แห่ง  
และได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัย 

โดยขยายโครงการเพ่ิมเป็น 26 แห่ง  
 

 

สถาบันคลังสมองของชาติได้ให้การสนับสนุนโครงการ
เชื่อมโยงข้อมูลอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในระดับภาพรวม  เพ่ือ
รวบรวมเป็นองค์ความรู้และเป็นแหล่งอ้างอิงส าหรับการ
เสนอแนะแนวทางการศึกษาท่ีมีในประเทศให้แก่ นักเรียน  
นักศึกษา ผู้ปกครอง พร้อมให้บริการข้อมูลด้านอุดมศึกษา
ส าหรับผู้ประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
 

สามารถเข้าชมข้อมูลได้ที่ 
http://www.wb.sci.ku.ac.th/KNIT/General/Home.aspx  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญญบุรี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

Thai University Information Network  

 

TUIN ระบบข้อมูลอดุมศกึษา 

http://www.wb.sci.ku.ac.th/KNIT/General/Home.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*โครงการอยู่ระหว่างการท าสัญญากับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

หลักเกณฑ์  การประเมิน 

สภาสถาบันอดุมศกึษา 

สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดในการก ากับดูแล           
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย                       
และตามที่สังคมตลอดจนประเทศชาติคาดหวัง  
สภามหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่
รักษาผลประโยชน์และก ากับควบคุมคุณภาพการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภารกิจด้านต่างๆ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ                   
จึงเป็นหัวใจส าคัญของการสร้างการก ากับดูแลที่ดี                 
ของสถาบันอุดมศึกษา  
ดังนั้น การก าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
น าไปสู่การยกย่องหรือการประกาศเกียรติคุณ จะ
ช่วยสร้างกระแสความตื่นตัวให้คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในการเร่งพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักการกับดูแล
กิจการที่ดี 

คณะกรรมการแห่งปี 

ของสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 

(University council Board of the Year) 

Award) 

โครงการการพัฒนาหลักเกณฑ์                                      
การประเมินสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 
การด าเนินงาน 
1. ศึกษาเทียบเคียงเกณฑ์ประเมินผลการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการในองค์กรต่างๆ 
2. ศึกษาและเสนอแนวทางการแบง่ประเภทย่อย

ของ “รางวัลคณะกรรมการแห่งปีของ
สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย” ให้
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย 

3. พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินสภา
สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อใช้พิจารณาประกาศ
เกียรติคุณ 

 

● เกณฑ์ประเมินและตัวชี้วัด 
เพ่ือพิจารณาการประกาศเกียรติคุณ 

● การก ากับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ                           
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการก ากับดูแล                       
ที่ดีมากยิ่งขึ้นของสภาสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

การจัดอันดับ 

University Rating by Discipline 
สาขาวิชาในมหาวิทยาลัย 

หลักสูตร 

อาจารย์ 

นักศึกษา 

ค่าเล่าเรียน 

ห้องปฏิบัติการ 

อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการเรียนการสอน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

โครงการวิจัย 

ผลงานวิจัย 

แหล่งทุน 

แหล่งฝึกงาน 

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ 

กิจกรรมเสริมการเรียนในห้องเรียน 

โครงการช่วยเหลือสังคม 

ฯลฯ 

 

การเปิดเผยข้อมูล ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการต่อสังคม และสภาพการเรียนรู้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ข้อมูลเหล่านี้มักหาดูได้
ยาก และยังไม่มีการน าเสนอในเชิงเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆอย่างเป็นระบบ  
 
ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐผู้ให้ทุนสนับสนุน ผู้ก าหนดนโยบาย 
สังคม ชุมชนผู้ใช้บัณฑิต และต่อมหาวิทยาลัยเอง เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอน การวิจัย และกิจกรรมอ่ืนๆของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น 

การจัดอันดับตามสาขาวิชา ครอบคลุมภารกิจของคณะทุกด้าน ทั้งในด้านการ
เรียนการสอน ในด้านการวิจัย และการบริการสังคม เพ่ือน าเสนอต่อสาธารณะ 
ให้นักเรียนได้เลือกคณะและมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด และแต่
ละคณะจะได้เห็นจุดแข็ง/จุดอ่อน รวมทั้งต าแหน่งแห่งที่ (Position) ของตนเอง
เปรียบเทียบกับสาขาวิชาเดียวกันในคณะวิชาของมหาวิทยาลัยอ่ืน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 
 
 ได้รับความร่วมมือจาก CHE – The Centre for Higher Education  ประเทศ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดโปรแกรมฝึกอบรม        
เรื่อง “การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท า University Rating”  

 อยู่ระหว่างการออกแบบก าหนดข้อมูลพื้นฐาน                                                  
 เชิญชวนคณะวิชาน าร่อง 6 สาขาวิชา  
 ประสานสื่อมวลชนเพื่อความร่วมมือในการเผยแพร่  

คณะแพทยศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ 

คณะเกษตรศาสตร์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะนิเทศศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกจิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวดัผลลัพธ์การเรียนรู ้
LEARNING  OUTCOMES  ASSESSMENT 

 
Council for Aid to Education (CAE) เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้จัดท าแบบวัดและประเมินทักษะที่เป็นมาตรฐาน 
ที่เรียกว่า Collegiate Learning Assessment (CLA) ซึ่งเน้นการวัดทักษะ 4 ด้าน (Higher Order Thinking 
Skills) เป็นแบบสอบวัดมาตรฐานที่ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน 
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยมากกว่า 500 แห่ง 
และมีนักศึกษามากกว่า 200,000 คน ที่ได้เข้าร่วมในการวัดและประเมินผล CLA ตลอดระยะเวลาที่ได้
ด าเนินการมากว่า 10 ปี 

การเริ่มต้นปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาให้นักศึกษามี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น 
งานขั้นแรกที่ควรท า คือการวัดว่าปัจจุบันนักศึกษา
กลุ่มต่างๆมีทักษะเช่นนี้อยู่ในระดับใด และมีปัจจัย
ใดบ้างท่ีมีผลต่อการสร้างทักษะเช่นนี้ให้กับนักศึกษา 
 
การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่ได้มุ่งวัดความรู้ในเชิง 
“เนื้อหาวิชา” แต่เป็นการวัดสิ่งที่อาจเรียกว่า             
Higher Order Thinking Skills ซึ่งอยู่เหนือความรู้
เชิงเนื้อหาอีกชั้นหนึ่ง  

 การพัฒนาการสอนและการสอบวัดมาตรฐาน               
ทักษะการคิดข้ันสูงส าหรับอดุมศกึษาไทย 

 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตดว้ยการเพิ่มทกัษะ                    
ที่ผู้จ้างงานมคีวามเห็นว่าจ าเป็นตอ่การท างาน                 
ของบัณฑิต 

 

Higher Order Thinking Skills 

● Analytical Reasoning 

 

● Critical Thinking 

  

● Problem Solving 

 

● Written Communication Skill 

โครงการวิจัยของสถาบันฯ 
 
● โครงการพัฒนาทักษะการคิด 
● โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ                                                

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา 

สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัย          

น าร่องในการสอบวดัมาตรฐาน

ทักษะการคิดข้ันสูงของนักศกึษา 

จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้

ความเข้าใจกับผูเ้ชี่ยวชาญจาก 

CAE ประเทศสหรัฐอเมริกา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) ซึ่งเป็นแผนแม่บทก ากับการ
พัฒนาอุดมศึกษาของไทย ได้ก าหนดว่า “ธรรมาภิ
บาล และการบรหิารจดัการ (governance and 
management) เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อการพัฒนามหาวิทยาลยั และอดุมศึกษา
ในภาพรวม กล่าวคือ หากสถาบนัอุดมศึกษามีกลไก
การก าหนดทิศทางที่ดีและก้าวหนา้ พร้อมการ
ขับเคลื่อนโดยการบริหารคนที่มีประสิทธิภาพแล้ว 
ภารกิจของมหาวิทยาลัยกส็ าเร็จลลุ่วงไปได ้ บทบาท
และความรับผดิชอบขององค์กรสงูสุดในท่ีนี้คือ 
“สภามหาวิทยาลัย” มีความส าคัญต่อความเจรญิ
ของสถาบัน และผลผลติที่ดี....” และ ยังได้ก าหนด
แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาล และการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา โดยการจดัตัง้องค์กรหรือกลไก
พัฒนาผู้ก ากับนโยบาย และผู้บรหิาร เพื่อท าหน้าท่ี
พัฒนาผู้บริหารตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลยั ไป
จนถึงผู้บริหารระดับสูงของมหาวทิยาลัย โดย
ด าเนินการจัดฝึกอบรม ให้ความรู ้จัดเยี่ยมชม สร้าง
เครือข่ายเวทีแลกเปลี่ยนความคดิ และสนับสนุน
การสร้างองค์กร และนวัตกรรมการบริหารนโยบาย
และการจัดการ 

โครงการจัดต้ัง 

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงานปี 2554 

จัดหลักสูตร                                                                 

“ธรรมาภบิาลเพื่อการพฒันาอุดมศกึษา”                   
จ านวน 5 รุ่น รวม 118 คน 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรประกอบด้วย                                      
นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 

ประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการสภาฯ                         

จากสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน                    

หนังสือเล่มเล็ก 4 ฉบบั (รวม 9,000 เล่ม) 
 กฏหมายและวิธีปฏิบัติส าหรับกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 

 ปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย...ปฏิรูปอุดมศึกษา 
 คุณธรรมจริยธรรมของสภามหาวิทยาลัย 

 สภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

จัดการประชุมสมัมนาจ านวน 6 คร้ัง 
ในหัวข้อต่อไปน้ี 
 สภามหาวิทยาลัยกับบทบาทในการก าหนดนโยบาย

และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

 การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย บทบาทและภารกิจของ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 คณบดีกับการบริหารคณะในยุคเปลี่ยนแปลง 
 มหาวิทยาลัยรับผิดช่อบต่อสังคม...สังคมร่วม

รับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย 
 การประชุมสมัชชาสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่ง

ประเทศไทย 

 บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการควบคุมดูแล
มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา 

จดหมายข่าว “ธรรมาภบิาลมหาวทิยาลัย”       

4 ฉบับ (รวม 8,000 เล่ม) 

จากแนวทางการจัดหลักสตูรของโครงการจัดตั้งสภาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลยั ที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมในหลักสตูรได้
แลกเปลีย่นประสบการณ์การบรหิารอุดมศึกษาร่วมกัน และท าความเข้าใจในภาพรวมของสถานการณอ์ุดมศึกษาไทย ทั้งจุดแข็ง
และจุดอ่อน ก่อให้เกดิกระบวนการต่อยอด และเกิดข้อเรยีกร้องให้สถาบันคลังสมองของชาติ จัดท าหลักสตูร คณบดีเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง (Deans for Future Change) ซึ่งสถาบันฯก าลังด าเนนิการเพื่อเปิดหลักสูตรในปีงบประมาณ 2555  

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

วิทยากร และ Coach เป็นผู้ทรงคณุวุฒิจากในประเทศและต่างประเทศ 
ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 
มีความเข้าใจในบริบทอุดมศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง  
อาทิ Prof.Dr.Frank Ziegele จาก DAAD  
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน,์ ศ.ดร.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา  
ศ.ดร.ลีนา สุนทรสุข, ศ.ดร.สรุศักดิ ์ฐานีพานิชสกุล 
ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง, ดร.มัทนา สานติวัตร  
และ คณุมนูญ สรรค์คุณากร  
 

 

หลักสูตรคณบดีเพื่อการเปลีย่นแปลง 
DEANS FOR CHANGE 

ปัจจุบันอุดมศึกษาทั่วโลกก าลังเผชิญกับประเด็นท้าทายใหม่ๆ  สืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับชาติและระดบันานาชาต ิ
เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากรในวยัอุดมศึกษา งบประมาณสนับสนนุจากรัฐบาลลดลง ภาครัฐให้อ านาจมหาวิทยาลัยมากข้ึนในการ
ก ากับดูแลและบรหิารจดัการตนเอง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละการสื่อสาร รวมทั้งค่านิยมและพฤติกรรมของนักศึกษายคุ 
Net-Generation ส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงในวงการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลยัมีรปูแบบท่ีแตกต่างกันเพิ่มขึ้น ทั้ง
ในรูปวิทยาเขตต่างประเทศ การลงทุนร่วมกับเอกชน เครือข่ายกับภาคธุรกิจผู้จา้งงาน การสอนในระบบเสมือนและทางไกล ท าให้
จ านวนของสถาบันอุดมศึกษามมีากข้ึน แต่คุณภาพของบัณฑติในหลายกรณีด้อยลง นอกจากน้ี กระแสความเป็นนานาชาติของ
มหาวิทยาลยั และการตลาดรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่เข้มข้นมาก
ขึ้น ยิ่งไปกว่าน้ี ปัญหาทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ ท าให้ความคาดหวังของสังคมต่อมหาวิทยาลยัในการเป็นผู้น าทางความคดิ 
และผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่ดีกินดีของสังคมมีมากข้ึนเป็นล าดับ 
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง คณบดีจะต้องมีความรอบรู้และมทีักษะในด้านการบรหิารงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทั้งด้านการ
สร้างวิสยัทัศน์และการบรหิารยุทธศาสตร์ การสร้างแรงบันดาลใจใหแ้ก่ผู้ร่วมงาน การแก้ไขปญัหาความขัดแย้ง การจดัการการเงิน 
การระดมทุน การใช้กฏระเบียบตา่งๆด้วยความเข้าใจและสร้างสรรค์ ตลอดจนการพัฒนาคณะในมิตติ่างๆที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
คณะ ด้วยทักษะ ความรู้ และความเข้าใจเหล่านี้ คณบดีจะสามารถบริหารคณะให้ประสบความส าเร็จและสามารถแข่งขันในยุค
แห่งการเปลีย่นแปลงได้ ไม่ว่าคณบดีจะมีประสบการณ์มาก่อนมากเพียงใด ก็มีประเด็นท่ีจะเรยีนรู้ใหม่ไดเ้สมอ ทั้งจากวิทยากรที่มี
ประสบการณ์และจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บรหิารคณะด้วยกันเอง 

สถาบันคลังสมองของชาติ รว่มกับ 
DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst)   
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดหลักสูตร  

คณบดีเพ่ือการเปล่ียนแปลง  
(Deans for Change – DFC) 
ส าหรับผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัในระดับ                                    
คณบด ีรองคณบดี และหัวหน้าภาควชิา 
เพื่อร่วมรับรู้ประเด็นทา้ทายใหม่      
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารในมหาวทิยาลัยอืน่  
รวมทั้งหนว่ยงานในต่างประเทศ  
เพื่อประโยชนใ์นการบริหารการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานระดับคณะ             

ของมหาวิทยาลัยไทย 

 
เปิดหลกัสูตรรุ่นที่ 1 
ในเดือนมีนาคม 2555 

รุ่นละ 30 ท่าน 

7 Modules 
 
1. Strategic Faculty Management 
2. Leadership & Change Management 

3. การบริหารการเงินและทรัพย์สิน 

(Financial Management) 
4. การบริหารทรัพยากรบุคคล             

(Human Resource Management) 
5. กฏหมายและระเบียบต่างๆท่ีคณบดีควร

ทราบ 
6. การเสริมสร้างสมรรถนะของคณะ 

(Faculty Performance Enhancement) 

7. การจัดท าโครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
(Project Action Plan – PAP) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ                                                                        
นักวิจัย นักศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน                                                                     

องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้สนใจทั่วไป                                                                                         
จ านวนทั้งหมด 1,306 คน 

การจัดสัมมนา 

 การจัดสัมมนาชุด “คุณภาพอุดมศึกษาไทย” 

 การจัดสัมมนาทางวิชาการ                                                  

มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก 2553-2554 

Thai Universities on the World Stage 

 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์จากอุดมศึกษาทั่วโลก 
เพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

การจัดสัมมนาชุด “คุณภาพอุดมศึกษาไทย” 

จ านวน 2 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 341 คน 

 การวัดคณุภาพบณัฑิต : Collegiate Learning Assessment 
หลักการ แนวปฏิบตัิ และประเด็นท้าทาย  

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา CLA Performance Task 
ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 

 

 

การจัดสัมมนาทางวชิาการ มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก 2553-2554 

จ านวน 8 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 965 คน 

 อุดมศึกษาโลกหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : มุมมองจาก OECD  
 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : มมุมองจาก IREG  
 การปฏิรปูอุดมศึกษา : บทเรียนจากเดนมาร์ก  
 การปฏิรปูระบบวจิัย : บทเรียนจากเดนมาร์กสู่การปฏริูประบบวจิัยของไทย 
 ระบบวิจัยแห่งชาตเิพื่อการพัฒนานวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขัน : บทเรียนจากฟินแลนด ์
 ระบบบรหิารและระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ : จุดร่วม...ที่แตกต่าง 
 อุดมศึกษากับการพัฒนาภูมิภาคและเมือง : ประสบการณจ์ากอัมสเตอร์ดัม 
 ระบบข้อมลูมหาวิทยาลัยเพื่อผู้บรโิภค  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 เกิดกระแสความสนใจและการสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึง แนวคิด ปัญหา                                         
องค์ความรู้ใน guideline (หรือแนวปฏิบัติสากล) ระหว่างกันในการประชุมสัมมนาเฉพาะประเด็น 

 เกิดความเข้าใจในภาพใหญ่ของงาน USR&S มากขึ้น มีการประชุมเจาะลึกประเด็น เช่น Green University                              
และเกดิความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 

 เกิดเครือข่ายอย่างหลวมๆ ของแตล่ะประเด็นใน core group กรุงเทพฯ และปรมิณฑล รวมทั้ง มหาวิทยาลัยชั้นน าในภูมภิาค  
 มี Portal website อย่างไม่เปน็ทางการ และมีการ matching ด้วยบุคคลเป็นรายกรณ ี

มีระบบและการสื่อสารด้วย facebook ปัจจุบันมี friend จ านวน 185 คนหรือหน่วยงาน 

 
 

เวทีความรบัผดิชอบของมหาวทิยาลัยต่อสังคม 
(University Social Responsibility / Responsiveness Forum)    

ยังมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเกีย่วกับงานด้าน USR ที่ไปเน้นหนักในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และมช่ีองว่าง (Niche) ที่เป็นจุดหมุน
ส าคัญ คือ การขาดระบบการบริหารจัดการข้อมูล ขาดเวทีกลาง ที่ท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางการเช่ือมโยงงานด้านความรับผดิชอบต่อ
สังคมกับภาคส่วนอ่ืนอย่างเป็นทางการ รวมถึง การเช่ือมโยงองค์ความรู ้การเก็บคุณค่าข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาพใหญ่ของ
งานด้านนี ้ที่จะน ามาสู่การจดัการความรู้เพื่อการสื่อสาร เพื่อแลกการเปลีย่นเรยีนรู้แนวปฏิบตัิที่ด ี นอกจากน้ี  ระบบการจดัการกลาง
ยังสามารถเพิ่มคณุค่าด้วยตัวระบบท่ีสร้าง “พลังรวมของสังคม” โดยการท าหน้าท่ีเป็น match maker ของอุปสงค์และอุปทานของ
งาน USR&S กับภาคส่วนอ่ืนในสังคม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นยิ่งท่ีจะต้องออกแบบระบบ เพื่อยกระดับคุณค่างาน USR&S และ
เสริมสร้างนวัตกรรมกรรมใหม ่ผา่นการสื่อสารที่พร้อมเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนทั้งระบบเสมือน (Virtual) และการแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ริง 
(Physical) 
  

โครงการส่งเสริมความรับผิดขอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย  
(University Social Responsibility)  
และความยั่งยืน (Sustainability) : USR&S 
 

ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 
 CSR Club สถาบันไทยพัฒน์ 

 UNESCO 
 ชุดโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรด้วย

ยุทธศาสตร์ CSR - สสส. 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 

 สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ต.ล.ท. 

 Change Fusion 
 ฯลฯ 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 
 จัดประชุมหารือ “กรอบแนวทางความรับผิดชอบต่อ

สังคมและความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย”     
 จัดสัมมนาเรื่อง  “มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม...

สังคมร่วมรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย” : จุดเปลี่ยน 

CSR กับคุณภาพการศึกษาไทย 
 ร่วมจัดประชุมและเสวนา USR&S Core group ครั้งท่ี 

1-4 “ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย” 
 จัดประชุมหารือ Specific USR&S Core Group : Eco 

& Green University ครั้งท่ี 1    

 ร่วมจัดสัมมนาเรื่อง CSR The Path to Sustainability 
 บรรยายพิเศษกับหน่วยงานความร่วมมือ 

 จัดท า USR&S portal website รับข้อมูลจากภาค
อุดมศึกษา ภาคธุรกิจ CSR ภาคประชาสังคม และอ่ืนๆ 

 สร้างระบบส่ือสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยระบบ 

social network เฉพาะ facebook 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเงินอดุมศกึษา 
UNIVERSITY FINANCE 

ในสถานการณ์อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวและยกระดับการจัดการด้านการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สถาบันฯ เล็งเห็นความส าคัญของข้อมูลการเงินและการใช้ข้อมูลการเงิน 
เพ่ือพัฒนาการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพย์สินที่มีอยู่  และเพ่ือใช้
วางแผน ก าหนดยุทธศาสตร์ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้รับทราบ
สถานะทางการเงินของตนเอง และสามารถเปรียบเทียบได้กับค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในกลุ่ม
เดียวกัน  ด้วยการจัดท า University Finance Benchmarking รวมทั้ง ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผ่าน
การจัดประชุมในประเด็นที่มีความสนใจร่วม สถาบันคลังสมองของชาติจึงได้ริเริ่ม  

 

      การด าเนินงานที่ผ่านมา 
 
 จัดประชุมหารือ                                                            

University Finance  
 จัดสัมมนา                                                                  

University Finance : Core Group  

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย 33 แห่ง ท าให้ทราบว่า การท า Benchmarking นั้น        
อาจประสบปัญหาที่มหาวิทยาลัยใช้มาตรฐานบัญชีที่ต่างกัน                                                            
ความไม่มีมาตรฐานกลางของมาตรวัดข้อมูลตัวเลข อาทิ พ้ืนที่ใช้สอย จ านวนบุคลากร                                   
และการได้มาซึ่งตัวเลขดิบด้วยมาตรวัดที่ขาดมาตรฐานส่งผลให้ผลของการเทียบวัดขาดความน่าเชื่อถือ  
 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยท าให้ทราบว่าประเด็นร่วมที่เป็นที่สนใจของมหาวิทยาลัย                    
อย่างกว้างขวาง คือ “การระดมทุน” ประเด็นนี้อาจมีความจ าเป็นในระดับที่สูงกว่าการจัดท า                       
การเทียบวัดประสิทธิภาพ  
 
การจัดประชุม และสัมมนา เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ University Finance                                      
ระหว่างมหาวิทยาลัยในระยะเริ่มแรก  

  โครงการประมวลข้อมูล 
   การเงินมหาวิทยาลัย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนบทบาท 

 
อุดมศกึษากบัการพัฒนาพืน้ที่  
Review of Higher Education for Cities and Regions 

บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพ้ืนที่ ได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศสมาชิกของ OECD ซึ่งจัดให้มีกิจกรรม
การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนบทบาทของ
อุดมศึกษาในการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งในระดับภูมิภาคและ
เมืองมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนอุดมศึกษาให้มีบทบาทในการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของภูมิภาค 
หรือเมืองที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในมากขึ้น 
 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 
 
 สถาบันคลงัสมองของชาติเข้าร่วมเป็นสมาชกิฝ่ายการศึกษาของ OECD 
 เข้าร่วมประชมุทางวิชาการเร่ือง “Higher Education in Cities and Regions – for 

Stronger, Cleaner and Fairer Regions” ณ ประเทศสเปน 
 ศึกษารายงานการทบทวนบทบาทอุดมศกึษาโดย OECD ในประเทศต่างๆ  
 จัดสัมมนาทางวิชาการ 2553- 2554 มหาวทิยาลัยไทยบนเวทีโลก เร่ือง               

“อุดมศึกษากบัการพฒันาภูมิภาคและเมือง : ประสบการณจ์ากอัมสเตอร์ดัม”                     
โดยเชิญผู้อ านวยการจาก Amsterdam Knowledge Network Foundation                     
ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักของโครงการทบทวนบทบาทอุดมศึกษาในเมืองอมัสเตอร์ดัม                 
มาเป็นวิทยากร 

 รับเชิญจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพือ่ร่วมจัดประชุมน าร่อง                        
“การทบทวนบทบาทอุดมศึกษา ภาคธุรกจิ อุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น และภาคประชาสงัคม กับการพัฒนาเมืองภูเก็ตอย่างยัง่ยืน” 

 จัดประชุมโต๊ะกลมในกรุงเทพฯและภูเก็ต โดยมีนักวิเคราะห์จาก OECD                              
มาบรรยายถึงประสบการณ์ของ OECD ในการทบทวนบทบาทอุดมศึกษา  
 

 

 

OECD จะวิเคราะห์ผลกระทบของระบบอดุมศกึษา                                                   
ที่มีต่อการพัฒนาภูมิภาคและเมืองใน 4 มิต ิ

 
 การสร้าง capacity building เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐฏิจ                     

ของภูมิภาคให้สามารถแข่งขันได้ 
 การสร้างนวตักรรมในระดบัพื้นที่ 
 การพัฒนาทรัพยากรบคุคลตลอดจนทกัษะในด้านต่างๆ 
 การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ 

 
การทบทวนดังกล่าวน้ีก่อใหเ้กดิความร่วมมือจากองคก์รทุกภาคสว่น
ในพื้นที่ เช่น มหาวทิยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม และภาคชุมชน 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการนโยบายเกษตร 

สถาบันคลังสมองของชาติได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้
เป็นผู้จัดท าชุดโครงการด้านนโยบายเกษตรไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกลไกหนึ่งในการสาน
ประโยชน์จากการขยายตัวของการศึกษาไทย และน าพาให้ทั้งอาจารย์และนิสิตในสถาบันต่างๆ ได้
มีเวทีส าหรับการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรและนโยบายการเกษตร
ของไทย รวมถึงการใช้ความรู้เพ่ือการเฝ้ามอง ติดตาม และการชี้แนะให้กับสังคมไทยโดยรวม 

ชุดโครงการ  

“การเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยเชิงนโยบายการเกษตร” 
ภายใต้กรอบวิจัยดังนี้ 
 มาตรการเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพ                                 

ในการแข่งขันของสินค้าเกษตร 

 มาตรการเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนากลไกในระบบตลาด การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
 กระบวนการจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ                            

ในภาคการเกษตร 
 การจัดการเชิงนโยบายด้านความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและความผันผวนของราคา 

 การปรับตัวของภาคการเกษตรไทยภายใต้การแข่งขันระหว่างพืชอาหารและพืช

พลังงาน 
ได้รับข้อเสนอโครงการจ านวน 41 โครงการ 

 

 

ชุดโครงการ  

“การเฝ้ามองนโยบายเกษตรไทย” 
โครงการท่ีแล้วเสร็จ  

 การศึกษาเก่ียวกับพลวัตความยากจนของครัวเรือน             
ชาวนาไทย 

 การศึกษาเก่ียวกับการปรับตัวของการผลิตข้าว                     

และชาวนาในพื้นท่ีน้ าท่วมซ้ าซาก 
ภายใต้ชุดโครงการนี้ ได้มีความร่วมมือกับเครือข่าย                  

Agri Benchmark จัดท าเอกสารเผยแพร่เรื่อง                        
“Cash Crop Report 2011” เพื่อสร้างฐานข้อมูลทาง

การเกษตรของไทย และใช้เป็นข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัย
ทางการเกษตรต่อไป 

 

โครงการ  

“การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของบุคลากรด้านการ
ประเมินผลกระทบจาก
งานวิจัย: กรณีงานวิจัยด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร” 
การด าเนินงาน 
 จัดหลักสูตรอบรมร่วมกับ

สถาบันการศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายการ
ท างานจ านวน 5 ครั้ง มีผู้เข้ารับการ

อบรมท้ังส้ิน 176 คน 

 จัดท าเอกสารวิชาการ “การ
ประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้าน

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
จ านวน 1,600 เล่ม 

 

โครงการ  

“เครือข่ายการประเมินแห่งชาติ” 
TEN: Thailand Evaluation Network 
การด าเนินงาน 
 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 

สถานการณ์ทางการเกษตรของไทยทั้งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและที่ก าลังจะเกิดขึ้น ต้องเผชิญกับข้อจ ากดัภายในประเทศและปัจจยั
กระทบจากภายนอก โดยเฉพาะภาวะโลกร้อนและการเปลีย่นแปลงในภูมิอากาศโลก ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อความแปรปรวนใน
ภูมิอากาศและส่งผลกระทบต่อความเสีย่งของการผลติในภาคการเกษตรตลอดจนรายได้ของเกษตรกรแล้ว สถานการณ์ของ
ปัญหาภาวะโลกร้อนอันเนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตสินค้าเกษตรหลายๆชนิด ยังได้ถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็น
กีดกันทางการค้า ประกอบกับนโยบายการเปิดเสรีการลงทุนภายใตก้รอบกติกาข้อตกลงอาเซียนของภาครัฐท่ีก าลังอยู่ในข้ันตอน
ของการเจรจา ตลอดจนภาวะวิกฤตด้านพลังงาน นับเป็นปัจจัยเร่งที่จะสร้างผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทยท่ีรุนแรงยิ่งขึ้น  
การเร่งหาจดุร่วมเพื่อสร้างมาตรการเชิงนโยบายกระตุ้นใหเ้กิดการปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบ ตลอดจนการเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรของไทยและเกษตรกรไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งท่ีผ่านมาการประสาน
ความร่วมมือเพื่อให้เกิดการจัดการในองค์ความรู้ดังกลา่วมีค่อนข้างจ ากัด  
 

 

เครือข่ายความร่วมมือ 
 
 ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค                                                         

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธกส.) 
 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  

(องค์การมหาชน)  
 สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย  

 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (TPBS) 
 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 

 

        ไม้ล้ม          ไม้เล้ียง      ไม้ป่า 

ผลจากการระดมความเห็น ของผู้ที่เกี่ยวข้องตลอด
ห่ว ง โซ่ อุปทานทางการ เกษตรร่ วม  100 คน 
คณะท างานได้วิเคราะห์และเติมเต็มข้อมูลวิชาการ 
โดยให้ความส าคัญกับความไม่แน่นอน ทั้งที่เป็น
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก คือ การเมือง
ภายในประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ จนน ามาสู่ภาพอนาคตการเกษตรของ
ไทยในปี 2563 จ านวน 3 ภาพ และได้น าเสนอสู่
สังคมในการสัมมนาวิชาการ ซึ่งมีผู้ เข้าร่วมการ
สัมมนาประมาณ 250 คน ประกอบด้วย เกษตรกร 
ผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร นักวิชาการ นักนโยบาย
และวางแผน องค์กร ไ ม่ แสวงผลก า ไร  และ
สื่อมวลชน  
 

ผลลัพธ์ 

 ธกส. จัดพิมพ์หนังสือ “ภาพอนาคตการเกษตรไทย 2563” 
จ านวน 2,000 เล่ม 

 ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค จัดพิมพ์หนังสือ  

“ภาพอนาคตการเกษตรไทย 2563” จ านวน 1,000 เล่ม 
 รายการ “เปลี่ยนประเทศไทย” ช่องทีวีไทย ประสานข้อมูล

กับสถาบันคลังสมองของชาติ และออกอากาศในประเด็น
อนาคตการเกษตรไทย ติดต่อกันเป็นจ านวน 4 ตอน  

 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เผยแพร่บทความว่าด้วยภาพ
อนาคตการเกษตรไทย 2563 จ านวน 4 บทความ  

 จดหมายข่าว BAAC Research Centre News ของ ธกส. 

เผยแพร่บทความและบทสัมภาษณ์ จ านวน 2 ฉบับ 
 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จัดพิมพ์บทความเผยแพร่

ในวารสาร “ส่ือพลัง” ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 3 ปี 2554  
จ านวน 20,000 เล่ม 

 

สถาบันคลังสมองของชาติ  
 จัดพิมพ์พนังสือ “ภาพอนาคตการเกษตรไทย 2563”  

จ านวน 1,000 เล่ม 

 จัดท า DVD Motion Information วิดีทัศน์ภาพอนาคต 
 การเกษตรไทย 2563 จ านวน 4 เรื่อง 1,000 แผ่น 

สภาคณบดีสาขาเกษตร อยูร่ะหว่างการพิจารณาด าเนินโครงการ “ภาพอนาคตการศกึษาคณะเกษตร”    

ต่อยอดจากภาพอนาคตการเกษตรไทย 2563 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพอนาคตภูมิภาคประเทศไทย2563 

2563 จากการจัดท าภาพอนาคตของประเทศไทย 2562 ที่ประกอบด้วย ภาพ
เกาเหลาไม่งอก น้ าพริกปลาท ู และตม้ย ากุ้งน้ าโขงในปีท่ีผ่านมา แม้จะยังไม่
ส่งผลกระทบให้เกดิการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนนัก แต่สังคมเริ่ม
เรียนรู้ถึงแนวคิดและตระหนักถึงความส าคญัของการมองอนาคต (foresight) 
ในระยะยาวเพิ่มมากขึ้นท้ังในระดบับุคคลและหน่วยงาน ซึ่งเป็นจดุเริ่มต้นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงแนวคิดของสังคมในรูปแบบใหม่  เพื่อให้เกิดการขยายผลและ
เกิดการขับเคลื่อนในสังคมให้วงกว้างขึ้น  สถาบันคลังสมองของชาติจึงได้จัดท า
โครงการ “ภาพอนาคตภูมภิาคประเทศไทย 2563” ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของประเทศท่ีมีความหลากหลายทั้งภูมศิาสตรส์ังคมและวัฒนธรรม การ
ด าเนินงานจะเน้นพ้ืนท่ีหลักคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อแสวงหาข้อมูล/ข้อคิดเห็นในระดับพื้นที่ และ
จัดท าภาพอนาคตระดับภูมภิาคของประเทศในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยคาดหวัง
ว่าการปะต่อภาพอนาคตของทั้ง 3 ภูมิภาคจะสร้างเวทีหรือพื้นที่ในการสนทนา  
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง ผนึกก าลังการมีส่วนรว่มระหว่าง
ภูมิภาคและภาคส่วนต่างๆ ในการน าสังคมไทยไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทาง
สันติที่ดีขึ้น 

3 ภูมิภาค 
 
ภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด 
ในเขตวัฒนธรรมล้านนา 

เชียงราย น่าน พะเยา เชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน แพร่ ล าปาง ล าพูน        
และอุตรดิตถ์ 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                    

19 จังหวัด 

หนองคาย นครพนม สกลนคร 
อุดรธานี หนองบัวล าภู เลย      

มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น  
อ านาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด 

มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา  

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี 

 
ภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดน 
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

ภาพอนาคตภาคเหนือ 9 จังหวดั 
ในเขตวัฒนธรรมลา้นนา 

 ขันโตกล้านนา 
 ล้านนากลียุค 
 ล้านนาอินเตอร์ 

ด าเนินการโดย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ภาพอนาคตภาครตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เมืองอีสานเพฮา่ง 
 สวรรค์อีสานบ้านเฮา 
 บั้งไฟ Hi Speed 

ด าเนินการโดย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น                             
และ เครือข่ายอุดมศึกษา                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ภาพอนาคต 3 จังหวดัชายแดนใต้  
 เงินตราและผลประโยชน์ 
 ปอเนาะกีตอกอเลาะซแีย 
 ย้อนรอยเลือด 
 อาซูรออาเซียน 

ด าเนินการโดย  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี
 

เครือข่ายร่วมด าเนินงาน 

 ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแห่งชาติ 

 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย 

 คณะท างานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายอุดมศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 



 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการกฏหมายอุดมศกึษา 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 5 
มิถุนายน 2551 ได้พิจารณาสภาพปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาแล้วเห็นว่า  ควรจะต้องมีการสังคายนา
กฎหมายการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งกฎหมายว่าด้วย
การอุดมศึกษาของชาติเป็นกฎหมายกลางใช้เป็นเครื่องมือในการ
ก ากับดูแลมาตรฐานการอุดมศึกษา  เพื่อให้การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยมีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน และ
สอดคล้องตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มอบให้สถาบันคลังสมองของชาติ
ด าเนินการศึกษา หลักการและทฤษฎี  กฎหมายไทย กฎหมาย
ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา รวมถึงการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักการและสาระส าคัญใน
การจัดท าร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาของประเทศไทย และเมื่อได้มี
การจัดท าร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อย
แล้วจึงจะได้น าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อผลักดันใหม้กีาร
ตราเป็นพระราชบัญญัติต่อไป  

โครงการวิจัย  
“การจัดท าร่างพระราชบัญญัต ิ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ....” 

วัตถปุระสงค์ 
1. เพื่อศึกษาหลักการและทฤษฎี    

ที่เกี่ยวข้องกบัการอุดมศึกษาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ     
เช่น ปรัชญาการอดุมศกึษา 
หลกัการอุดมศึกษา               
และการจัดการอดุมศึกษา 

2. เพื่อศึกษากฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง     
กับการอุดมศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒ ิที่เกี่ยวข้องกับ           
การอดุมศกึษา 

4. เพื่อจดัท าร่างพระราชบญัญตัิ        
การอดุมศกึษา พ.ศ. ....                   
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัการ
แก้ไขปัญหาอุดมศึกษา                  
ของประเทศไทย 

สถานภาพปัจจุบันของโครงการ 

ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนของการยกร่างกฎหมาย  โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้ง
ที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 มีมติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. .... เพ่ือท าหน้าที ่จัดท าร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณา คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วยนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธาน ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช  
ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ นายถนอม อินทรก าเนิด รอง
ศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง รองศาสตราจารย์ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลินทร์ พินิจภูวดล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลานุการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างระบบวิจัย 3 ระดับชั้น (3 Tiers) 

ระบบวิจัยใหม่ควรค านึงถึงโครงสร้างระบบวิจยั ท่ีจะต้องมีกลไกการท างานหลากหลาย แตส่ามารถประสานเชื่อมโยงกันได้         
โดยมีกลไกทางการเงินและงบประมาณของรัฐเป็นตัวกระตุ้นและก าหนดทิศทางที่เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อเสนอเพือ่การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศไทย 
ส าหรับจดัการการวิจัยที่สังคมเป็นผู้ลงทุน 
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายทีส่ังคมมุ่งหวัง 
 

โครงการปฏริปูระบบวิจัยของประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติมอบให้สถาบันคลังสมองของชาติเป็นแกนหลักรวบรวมคณะวิจัยด าเนินการ
ศึกษาและจดัท ารายงานข้อเสนอการปฏิรปูระบบวจิัยของประเทศ ซึ่งพบว่าระบบวิจัยของประเทศยังมีปัญหาข้อจ ากัด
หลายดา้น อีกทั้งยังขาดกลไกกระบวนการที่พึงไดร้ับการพัฒนาอีกเป็นจ านวนมาก ดังสะท้อนให้เหน็ตามประเด็นทีม่ี
ความสัมพันธ์กัน 4 ด้าน คือ ปัญหาดุลยภาพ ปัญหาประสิทธิภาพ ปญัหาคณุภาพ และปัญหาสัมฤทธิภาพ 

การจัดโครงสร้างระบบวิจัยใหม ่
พึงจ าแนกระบบบริหารการวจิัย 
ตามงานวิจัย 4 ประเภทหลัก 
 
 งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 งานวิจัยเชิงนโยบาย 
 งานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

 งานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิน่ 

Tier 1 
หน่วยนโยบายวิจยัระดบัประเทศและสาขา 

ท าหน้าที่ก าหนดและก ากับทิศทาง นโยบาย แผนงานวิจยัและบริหารจัดการนโยบายวิจัยของประเทศ ก าหนดเป้าหมาย
การวิจัยและแนวทางการลงทุน เพดานวงเงินงบประมาณที่ภาครัฐควรลงทุนด้านการวิจัย เป้าหมายการระดมทุนจาก
ภาคเอกชน ประสานและตดิตามภาพรวมของนโยบายวิจัย จดัสรรงบประมาณวิจัย (ตามประเภท ประเด็น ฯลฯ) และ
ก าหนดผลที่ควรเกดิขึ้นจากการวจิยั โดยใช้แนวทางภาคีความร่วมมอื และ COP (Common Operation Platform) 

Tier 2 
หน่วยจัดการทุนวิจัย 

หน่วยนี้ควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างงานวิจัยประเภทต่างๆ ใช้แนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม
กับงานวิจัยแต่ละประเภท ทั้งนีไ้ม่จ าเป็นจะต้องจดัตั้งหน่วยจดัการทุนวิจัยส าหรับแตล่ะประเภทงานวิจัย แต่หน่วย
จัดการทุนวิจัยต้องจ าแนกประเภทการด าเนินการระหว่างงานวิจัยประเภทต่างๆ หน่วยจัดการทุนวิจัยควรใช้ระบบการ
สนับสนุนทุนแบบ competitive หรือ semi-competitive bidding ตามลักษณะหรือเงื่อนไขข้อจ ากัดของการวิจัย 
และนอกจากการสนับสนุนทุนในลกัษณะโครงการหรือแผนงานแล้ว ควรจัดให้มีการสนับสนุนทุนแกส่ถาบัน/องค์กรใน
ระยะกลาง-ยาว เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานวิจัยเฉพาะทาง 
 

Tier 3 
หน่วยปฏิบัติการวิจัย/หน่วยวิจัย 

นักวิจัย สถาบันวิจัย หรือศูนย์วิจยั เป็นผู้จดัท าหรือรวบรวมโครงการวิจัยจากนักวิจัย แล้วน าเสนอตอ่หน่วยจัดการทุน
วิจัยเพื่อขอรับทนุอุดหนุนการวิจยัและเป็นผู้ปฏิบตัิงานวิจัย ตามโจทย์ความต้องการของตนเองหรือตามโจทย์ที่ผู้ใช้
ประโยชน์งานวิจัยต้องการ  
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิชาการรบัใชส้ังคม  

ปี 2553-2554 สถาบันคลังสมองของชาติได้จัดท า  
โครงการศึกษาระบบนิเวศของงานวิชาการเพ่ือรับใช้สังคม  

เพ่ือรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น 
เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับข้อจ ากัด 

และปัจจัยเกื้อหนุนต่อระบบนิเวศของงานวิชาการรับใช้สังคม 
 

จัดประชุมระดมความคิดท้ังในภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก 3 แห่งในส่วนภูมิภาค คือ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มีผู้เข้าร่วมระดมความคิดจ านวนทั้งหมด 110 คน 

 

โจทย์ 

“ท าไมงานวิชาการจึงรับใช้สังคมไม่ได้” 
 

สาเหตุ 4 ประการแรก 
1. อาจารย์ไม่เห็นความส าคัญ (ไม่ใช่งานในหน้าท่ี 

หรือ “ท าแล้วไม่ได้อะไร”) 

2. อาจารย์ไม่มีประสบการณ์ในการท างานวิชาการแบบ
นี้ (ยาก ข้อมูลไม่พอ ต้องจัดการมาก และใช้

เวลานาน 
3. อาจารย์ท่ีสนใจจะท าก็ไม่มีพี่เลี้ยงหรือท่ีปรึกษาท่ีดี 

4. อาจารย์ไม่มีเวลา (มีภาระงานอื่นมาก) 

 
ข้อเสนอแนะ 

 สร้างเกณฑ์การประเมินผลงานวิชาการเพื่อรับใช้
สังคม 

 สร้างโจทย์วิชาการจากปํญหาจริงของสังคม 
 สร้าง KPI ระดับมหาวิทยาลัยท่ีก ากับดูแล 

 ปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหาร 

 พัฒนาบุคลากรท้ังในระดับอาจารย์และนักศึกษา 
 พัฒนาระบบ/กลไกสนับสนุนการท างานวิชาการรับ

ใช้สังคม 

การด าเนินงานในป ี2554 

การศึกษาลักษณะและรูปแบบของผลงาน 
ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 ทบทวนประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2440 

 ศึกษาระเบียบข้อบังคับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน 
 ศึกษารวบรวมข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของ ก.พ.อ. และ สกอ. 10 สาขาวิชา 
 สถาบันคลังสมองของชาติร่วมเป็นคณะท างานกับส านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สกอ. เพื่อ

ศึกษาลักษณะและรูปแบบของผลงานวิชาการรับใช้สังคม ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

และยกร่าง ฉบับท่ี 1 แล้วเสร็จ 

... 

 

งาน
วิชาการ
เพื่อรับ
ใช้สังคม

ตัว
นักวิชาการ

และ
นักศึกษา

ปัญหา
คุณภาพ
งาน

วิชาการ

โจทย์วิจัย
ไม่ได้มา
จากปัญหา
ของสังคม

ปัญหา
การ

น าไปใช้

แรงจูงใจ
ระบบ
บริหาร
จัดการ

ขาด
เกณฑ์

หรือกตกิา
การ

ประเมิน

ขาดกลไก
การ

เชื่อมโยง
ผู้ใช้กับฝ่าย
วิชาการ

ขาดการ
ส่ือสาร /
เช่ือมโยง
ระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ การ
เข้าถึงข้อมูล



 

 

 

สถาบนัคลงัสมองของชาติ 

ภายใต้มลูนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลยั 
 

 


