รายงานประจําป
2555

ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในการตอบสนอง
ต่อสังคม และส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต

สถาบันคลังสมองของชาติ
ภายใตมูลนิธิสงเสริมทบวงมหาวิทยาลัย

สถาบันคลังสมองของชาติ
จัดตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่7 มกราคม 2546 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในรูปของเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากมูลนิธิสงเสริมทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีคณะ
กรรมการบริหารกํากับดูแลทิศทางและนโยบาย
ตามภารกิจเมื่อจัดตั้งนั้นสถาบันคลังสมองของชาติทําหนาที่เปนกลไกในการประสานผูเชี่ยวชาญจากหลากหลาย
สาขาและหลากหลายองคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ ใหมารวมกันศึกษาวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นที่มี
ผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ปลายป พ.ศ. 2550-2552 สถาบันคลังสมองของชาติ ไดริเริ่มโครงการจัดตั้งสถาบันสงเสริมธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยมีความ
พรอมสําหรับความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น และในระหวางชวงเวลาดังกลาว มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับบริหาร กลาวคือ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติขึ้น
เพื่อทําหนาที่ตอจากคณะกรรมการบริหารชุดแรก ซึ่งมาจากคณะกรรมการมูลนิธิสงเสริมทบวงมหาวิทยาลัย
รวมทั้งไดมีการสรรหาผูอํานวยการคนใหม คณะกรรมการบริหารชุดปจจุบันไดมอบนโยบายใหสถาบันคลังสมอง
ของชาติมุงเนนการสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาใหตอบสนองกับสังคมมากขึ้น และเพิ่มคุณภาพบัณฑิต
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ยุทธศาสตรสถาบัน
วิจัยเชิงระบบ
(Systems Research)

มองโลกภายนอก

ศึกษาวิจัยระบบอุดมศึกษา
ตามสถานการณที่เปนอยู สิ่งที่เปนปญหา
อุปสรรค แบบอยางทีด่ ี
เพื่อเสนอแนะการปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
และระบบอุดมศึกษา

ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับสภานการณของประเทศและภูมิภาค
ที่จะมีบทบาทตอสถาบันอุดมศึกษา
ในการเรียน การสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการตอสังคม

ระบบขอมูล
หนุนเสริมมหาวิทยาลัย

นําเขาสูระบบ

จัดหลักสูตรฝกอบรม
จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
เพื่อหนุนเสริมมหาวิทยาลัย
ใหเพิ่มพูนความรู ทักษะ เครือขาย
และแรงบันดาลใจ ที่จะตอบสนองตอสังคม

(Rules, Regulations and Mechanisms)
สรางขอเสนอ
เพื่อปรับเปลีย่ นระเบียบขอบังคับ
และกลไกการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษา

2

ป 2555
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

1

ยุทธศาสตรท่ี 1 วิจัยเชิงระบบ
โครงการการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินสภาสถาบันอุดมศึกษา
โครงการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ยุทธศาสตรท่ี 2 หนุนเสริมมหาวิทยาลัย
โครงการจัดตัง้ สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
หลักสูตรคณบดีเพื่อการเปลีย
่ นแปลง
หลักสูตร “ผูบ
้ ริหารงานวิชาการเพื่อสังคม”
การจัดสัมมนาชุด “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก”
โครงการหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนําของต่างประเทศ
เวทีความรับผิดชอบต่อสังคม (University Social Responsibility Forum)
โครงการมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา: งานอาสาสมัครไทยก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน
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4

ยุทธศาสตรท่ี 3 มองโลกภายนอก
โครงการนโยบายเกษตร
โครงการภาพอนาคต


ยุทธศาสตรท่ี 4 นําเขาสูระบบ
โครงการวิชาการรับใช้สังคม
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โครงการพัฒนาหลักเกณฑ
การประเมินสภาสถาบันอุดมศึกษา
สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดในการกํากับดูแลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยและตามที่สังคมตลอดจนประเทศชาติคาดหวัง สภามหาวิทยาลัย
จึงมีบทบาทสําคัญในการทําหน้าที่รักษาผลประโยชน์และกํากับควบคุมคุณภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตามภารกิจด้านต่างๆ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพจึงเป็นหัวใจสําคัญของการสร้างการกํากับดูแล
ที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น การกําหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสู่การยกย่องหรือการประกาศเกียรติคุณ จะช่วยสร้างกระแสความตื่นตัวให้คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยในการเร่งพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักการกับดูแลกิจการที่ดี

การจัดทําโครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินสภาสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันคลังสมองของชาติได้รบั
การสนับสนุนด้านงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะเวลาดําเนินงานประมาณ 2 ปี ตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2556
การดําเนินงาน
1. ศึกษาเทียบเคียงเกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในองค์กรต่างๆ
2. ศึกษาและเสนอแนวทางการแบ่งประเภทย่อยของ “รางวัลคณะกรรมการแห่งปีของสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย” ให้สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
3. พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินสภาสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ ใช้พจิ ารณาประกาศเกียรติคุณ
4. การพิจารณาการประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปีของสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย”
(University Council Board of the Year Award)
ผลการศึกษาป 2555
การเทียบเคียงเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ดีในการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในองค์กรต่างๆ
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ตนเองของสภามหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ และเกณฑ์ ป ระเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
ต่างประเทศ และร่างคู่มือเกณฑ์การประเมินสภาสถาบันอุดมศึกษา
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โครงการการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของสภาหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันคลังสมองของชาติ รับเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการจัดทําโครงการติดตาม
ประเมินผลสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2521 และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลที่
สามารถนํ า ไปใช้ ป รั บ ปรุ ง บทบาทได้ อ ย่ า งเหมาะสม และสามารถทํ า หน้ า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลมหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระยะเวลาดําเนินงาน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานตามบทบาทและ
หน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
ของคณะกรรมการประจําที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งวางระบบการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยและเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการดําเนินงาน






การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่เกีย่ วข้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
สร้างแบบประเมิน แบบสัมภาษณ์ และแบบวิเคราะห์เอกสาร
ดําเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มต่างๆ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
สรุปสาระและเสนอแนวทางพร้อมจัดทําคู่มือการใช้ระบบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์

ผลการศึกษาวิจัยมี 3 สวน
สวนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานชวงปงบประมาณ 2552-2554
•
•
•
•

การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

สวนที่ 2 การนําเสนอระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย
จากผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะนักวิจัยได้นําเสนอระบบการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ของกรรมการประจําที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ดังแผนภูมิที่ 1
5

แผนภูมิที่ 1 ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บทบาทหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประเมินตนเอง
ตามบทบาทหนาที่สภาฯ

หลักอัตตาภิบาล
ความมีเสรีภาพทางวิชาการ

การประเมินผลปฏิบัติงานสภาฯ
จากรายงานการประชุม

ความมีอิสระ
ความรับผิดชอบตอสังคม

การประเมินกรรมการประจํา

ตัวบงชี้ สกอ. สมศ. ก.พ.ร.

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

•
•
•
•

หลักธรรมาภิบาล
หลักนิตธิ รรม
หลักการมีสวนรวม
หลักความโปรงใส
หลักการตอบสนอง

•
•
•
•
•

หลักความเสมอภาค
หลักความรับผิดชอบ
หลักการกระจายอํานาจ
หลักประสิทธิภาพ
หลักประสิทธิผล

• หลักการมุงเนนฉันทามติ

ผลการปฏิบัติงานสภามหาวิทยาลัย
ที่สอดคลองกับหลักอัตตาภิบาล
และหลักธรรมาภิบาล

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของสภา ฯ ที่สรางความเขมแข็งในการดําเนินงานของสภา ฯ

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงพัฒนาและสรางความเขมแข็งในการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
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โครงการจัดตั้ง
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซึ่งเป็นแผนแม่บทกํากับการพัฒนา
อุดมศึกษาของไทย ได้กําหนดว่า“ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ (governance and management) เป็น
ปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย และอุ ด มศึ ก ษาในภาพรวม กล่ า วคื อ หาก
สถาบันอุดมศึกษามีกลไกการกําหนดทิศทางที่ดีและก้าวหน้า พร้อมการขับเคลื่อนโดยการบริหารคนที่มีประสิทธิภาพ
แล้ว ภารกิจของมหาวิทยาลัยก็สําเร็จลุล่วงไปได้ บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรสูงสุดในที่นี้คือ “สภา
มหาวิทยาลัย” มีความสําคัญต่อความเจริญของสถาบัน และผลผลิตที่ดี....”และยังได้กําหนดแนวทางการพัฒนาธรร
มาภิบาล และการบริหารจัดการอุดมศึกษาโดยการจัดตั้งองค์กรหรือกลไกพัฒนาผู้กํากับนโยบายและผู้บริหาร เพื่อทํา
หน้าที่พัฒนาผู้บริหารตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการ
จัดการฝึกอบรม ให้ความรู้ จัดเยี่ยมชม สร้างเครือข่ายเวทีแลกเปลี่ยนความคิด และสนับสนุนการสร้างองค์กร และ
นวัตกรรมการบริหารนโยบายและการจัดการ

กิจกรรมของโครงการฯ ในป 2555
หลักสูตรธรรมาภิบาลเพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษา
(University Governance Programme : UGP)
เป็นหลักสูตรสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างธรร
มาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และหนุนเสริมการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรรุ่นแรกที่จัด คือ รุ่น 0 เริ่ม
ในปลายปี 2552 เป็นการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหา กระบวนการในการดําเนินการหลักสูตร
เพื่อให้ได้รูปแบบและเนื้อหาของหลักสูตร รุ่น 1
ในการจัดหลัก สู ตร ได้มีก ารปรับปรุงหลักสูตรมาเป็นระยะทั้งโดยการรับ ฟังความคิดเห็ นจากผู้เข้าร่ว ม
หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมหลักสูตร เนื้อหาที่อยู่ในความสนใจของผู้เข้าร่วม
หลักสูตร ได้แก่ เรื่องกฎหมาย การประกันคุณภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคมของสภา ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
สําหรับรูปแบบที่ต้องการคือ อยากมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ที่อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเดียวกัน
ปี 2555 มีการจัดหลักสูตรรวม 7 รุ่น มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วม
หลักสูตรประมาณ 120 ท่านนอกจากการดําเนินการจัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษารุ่นต่อๆ ไปแล้ว
โครงการจัดตั้งสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ยังได้เตรียมการสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยในด้านการ
บริหารจัดการให้แก่ผู้บริหารระดับคณะ โดยการจัดทําหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ” ซึ่งคาดว่าจะเริ่ม
ดําเนินการได้ในต้นปีหน้า
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จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
“ที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย”




การประชุมคณะกรรมการบริหารสมัชชานายกสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่
1/2555 วันพุธที่ 4 เมษายน 2555
การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ 2/2555 วันที่ 6 ธันวาคม 2555

การศึกษาวิจัยดานธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย



โครงการการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินสภาสถาบันอุดมศึกษา
โครงการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เสริมสรางเครือขาย
และความรวมมือกับองคกรในประเทศและตางประเทศ










การสัมมนาวิชาการเรื่อง “สภามหาวิทยาลัยกับบทบาทในการกํากับดูแลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามหลักนิติธรรม” วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 มีนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมประมาณ 170 คน
การสัมมนาหัวข้อ “Improving Research Performance and Positions in Global
University Rankings : A colloquium for Thailand’s Universities with The
University of Western Australia (UWA)” วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 มีนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมประมาณ 80 คน
จัดการประชุม USR & S Core group ครั้งที่ 5 “Rio+20 พัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทาย
สู่ ก ารขั บ เคลื่ อ นเชิ ง นโยบายของประเทศ และการประชุ ม เครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย ความ
รับผิดชอบต่อสังคม” ตอน “กิจกรรมจิตอาสา: การให้แบบบูรณาการ” วันพุธที่ 29 สิงหาคม
2555 ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน
การประชุมต่างประเทศ UGP Abroad 2012 “The 7th Annual University
Governance and Regulations Forum”ระหว่างวันที่ 2-7 กันยายน 2555
จัดประชุม UGP Forum 2 ครั้ง
o Academic Governance and University Leadership and Managementวันที่
6 พฤศจิกายน 2555
o Governing
Body Leadership in UK Higher Educationวันที่ 26
พฤศจิกายน 2555

การเผยแพร และประชาสัมพันธโครงการฯ ได้ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ กรณีศึกษา
แนวทางปฏิบัติที่ดี และนวัตกรรมเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
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จดหมายข่าว “ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย” เป็นจดหมายข่าวรายไตรมาส ปัจจุบันดําเนินการมาเป็นเวลา 4
ปี มีจดหมายข่าวรวม 16 ฉบับ และพิมพ์จํานวน 2,000 เล่มต่อฉบับ

เว็บไซต์นอกจากนั้น ยังได้ดําเนินการเผยแพร่ผ่านของสถาบันคลังสมองของชาติ www.knit.or.th รวมทั้งมี
ช่องทางให้สื่อสารกันผ่านสังคมออนไลน์ได้ที่ http://www.facebook.com/ugiknit1

ผลจากการดําเนินงานของโครงการ







ทําให้เกิดกระแสความสนใจและความต้องการของผู้บริหารระดับสูงในการเข้าร่วมหลักสูตร
“ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” เป็นจํานวนมาก รวมถึงความต้องการหลักสูตร
เฉพาะบุคคลสําหรับสภามหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรสําหรับเลขาสภามหาวิทยาลัย หลักสูตร
สําหรับสภาคณาจารย์ หลักสูตรพื้นฐาน (Basic UGI) เป็นต้น
มีการนําความรู้ที่ได้จากการอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” ไป
ประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเอง เช่น การส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุม
สภาฯ การจัดวาระการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสรรเวลาของการะประชุมที่สั้นลง
เป็นต้น
เกิดเครือข่ายเฉพาะพื้นที่ เช่น ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันในการประชุมหรือสัมมนาหรือบทความที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการเผยแพร่ลงในจดหมายข่าวธรรมภิบาลมหาวิทยาลัย
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หลักสูตร
คณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Deans For Change
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เรียนรู้วิธีการบริหารในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และประสบการณ์ที่ได้พบใน
คณะ หรือในภาควิชาของตนเอง และจากการสํารวจความคิดเห็นของคณบดีของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศพบว่า
คณบดีส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาในการบริหารองค์กร สถาบันคลังสมองของชาติจึงจัดทําหลักสูตร
“คณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง” (Deans For Change : DFC) เพื่อพัฒนาคณบดีให้มีความรู้และทักษะในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงคณะ
ในการจัดทําหลักสูตรดังกล่าว สถาบันฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน 3 แห่ง คือ German Academic
Exchange Service (DAAD), German Rectors’ Conference (HRK), และ Centre for Higher Education
Development (CHE) ของประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการจัดทําหลักสูตร
International Deans’ Course (IDC) สําหรับคณบดีในกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศในอาฟริกา รวมทั้ง
ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีประสบการณ์ความสําเร็จในด้านการบริหารระดับคณะของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ
ไทยซึ่งทําให้หลักสูตร “คณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง” มีความเป็นสากลในขณะเดียวกันก็มีความสอดคล้องกับบริบท
ของประเทศและผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับคณบดีในภูมิภาคอาเซียน และกลุ่มประเทศอาฟริกา
โครงสรางของหลักสูตรมี 3 สวน
สวนที่หนึ่ง (ระยะเวลา 1 สัปดาห์) แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการ และกรณีศึกษาในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการบริหารแนวใหม่และการเปลี่ยนแปลงคณะ เช่น นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการ การเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 การบริหารบุคลากรแนวใหม่ การเงินและการลงทุนในโมเดลใหม่ เป็นต้น รวมทั้งเรียนรู้การพัฒนา
โครงการปฏิบัตกิ าร (Project Action Plan - PAP) ตามที่ได้เสนอไว้ก่อนเข้าร่วมหลักสูตร
สวนที่สอง (ระยะเวลา 1 สัปดาห์)ศึกษาดูงานที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
หลักสูตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ
สวนที่สาม (ระยะเวลา 2 วัน)ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานตามPAPและรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีเวลา 7 เดือนสําหรับการนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการทํา PAP
ดําเนินงานทางสถาบันฯ ได้จัดโค้ชเพื่อให้คําปรึกษาให้แก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรทุกท่าน

และในระหว่างการ

สําหรับผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรครบทุกส่วน และได้นําเสนอผลงานตามที่กําหนดจะได้รับมอบเกียรติบัตรจาก
สถาบันฯ
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นอกจากการร่วมกิจกรรมทั้งสามส่วนของหลักสูตรแล้ว ผู้เข้าร่วมหลักสูตร รุ่น 1 มีโอกาสได้สัมมนากับ
ผู้เข้าร่วมหลักสูตร International Dean’s Course Southeast Asia (IDC) ของประเทศเยอรมนี ผู้เชี่ยวชาญจาก
ประเทศเยอรมนี และภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นโอกาสสําคัญของการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตร และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมนี

ผลทีไ่ ดรับ
หลักสูตร DFC รุ่น 1 เริ่มเปิดหลักสูตรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง วันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีผู้เข้าร่วม
หลักสูตรจํานวน 26 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี และหัวหน้าภาควิชา จาก 15 มหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
โครงการปฏิบัติการ PAP 26 เรื่อง จัดได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร
(HRM) การวิจัย การเรียนการสอนและโครงการเฉพาะเรื่อง ในจํานวนนี้มีบางโครงการที่ได้มีการนําไปใช้และเกิด
การเปลี่ยนแปลงในคณะอย่างต่อเนื่อง เช่น “To Integrate University's KPIs and Annual Pay Raise of
Faculty Members” โดย ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม “Applying for International accreditation for Martin de
Tours School of Management and Economics (MSME), Assumption University (integration of
CHE/ ONESQA quality assurance system) โดย ดร อุรีย์ เจียสกุล และ “การเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ การ
ใช้เหตุผล และการแก้ปัญหาของเนื้อหาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” โดย ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ
หนิสอ ซึ่งสถาบันฯ ได้คัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนจาก The Higher Education Academy (HEA)
ประเทศอังกฤษ ในการเดินทางไปร่วมประชุม และนําเสนอรายละเอียดของโครงการนี้ ในการประชุมประจําปี
ชื่อ “HEASTEM: Annual Learning and Teaching Conference 2013: Where practice and pedagogy
meet
นอกจากนั้ น ยั ง เกิ ด การสร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า งผู้ เ ข้ า ร่ ว มหลั ก สู ต รจากมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ กั บ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับผู้เชี่ยวชาญเยอรมันในการทําหลักสูตรร่วมกัน
DAAD และ CHE ของเยอรมนี มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของ IDC ร่วมกับ DFC ของสถาบันฯ
เป็นอย่างยิ่ง จึงได้หารือเรื่องความร่วมมือในการจัดหลักสูตรคณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลงกับสถาบันฯ ในรุ่นต่อๆ
ไป โดยอาจจะเป็นการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหลักสูตรบางส่วน ทั้งนี้ DAAD จะนําประเด็นนี้ไปหารือถึง
ความเป็นไปได้กับคณะกรรมการของ DAAD ต่อไป

ส่วน DFC รุ่น 2 เริ่มหลักสูตรเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 และจะปิดหลักสูตรในวันที่ 28 มิถุนายน 2556
DFC 2 มีผู้เข้าร่วมหลักสูตร 15 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีและรองคณบดี จาก 10 มหาวิทยาลัยของรัฐ รวมทั้งมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐโดยรุ่น 2 ได้เดินทางไปศึกษา
ดูงานมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเยอรมนี เมื่อวันที่ 2-8 ธันวาคม 2555
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หลักสูตร
ผูบริหารงานวิชาการเพื่อสังคม
Socially-engaged Scholarship
การริเริ่มหลักสูตร “ผู้บริหารงานวิชาการเพื่อสังคม” ของสถาบันคลังสมองของชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้บริหารงานวิจัยและงานวิชาการของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้/วิธีการ วิธีปฏิบัติที่ดี รวมทั้งได้ร่วมพัฒนาตัวชี้วัด
(KPI) ของงานวิชาการเพื่อสังคมทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบัน โดยสถาบันฯ ได้ใช้เวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2555 หารือกับนักวิชาการ ชุมชน และมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เพื่อประมวลความต้องการ (Needs Assessment)
นํามาออกแบบหลักสูตรเพื่อดําเนินการในปี 2556
เนื้อหาของหลักสูตร
สวนที่ 1 Learn and Share แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัย อาจารย์ผู้สอนที่มากประสบการณ์
ผ่านกรณีศึ กษาที่เกิ ดขึ้นจริง ในมหาวิ ทยาลัย ตั้งแต่ก ารพัฒนาโจทย์ กระบวนการ การนําผลงานไปสู่ก ารใช้
ประโยชน์ทั้งทางวิชาการ สังคม และเศรษฐกิจ ด้วยศาสตร์ทางวิชาการและรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งเงื่อนไข
และปัจจัยในการทํางานภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัย อาทิ กรณีศึกษาไซรัปกล้วยตาก การวิจัยร่วมกับเอกชน
(บริษัทวี พี วูด จํากัด) และสมุนไพรพริกพราน
สวนที่ 2 Study Visit เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทํางานร่วมกับชุมชนประเด็นสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม โดยการศึกษาดูงานจากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับผู้นําชุมชน และ
นักวิชาการในพื้นที่ผ่านกรณีศึกษาอาทิ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยตองแวด การอนุรักษ์กลองตุ้ม และการบริหาร
จัดการองค์กรและการจัดการตลาด กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ
สวนที่ 3 Academic Initiative เรียนรู้แนวทางการริเริ่มด้านวิชาการเพื่อสังคม และร่วมพัฒนา
“กลไก” หรือ “มาตรการ” การสนับสนุนงานวิชาการเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านนโยบาย การพัฒนา
บุคลากร การจัดสรรทรัพยากรระเบียบข้อบังคับที่เอื้อต่อการทํางาน ตลอดจนความก้าวหน้าในวิชาชีพ
หลังจากนั้นจะร่วมกันสรุปแนวทางการริเริ่มงานวิชาการเพื่อสังคมในมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปปฏิบัติอย่าง
เป็นระบบในแต่ละสถาบันต่อไป
หลักสูตรรุนที่ 1 จะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2556 และรุ่นที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยทั้ง 2 รุ่นจะ
เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดอุบลราชธานี
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การจัดสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก 2553-2555
Seminar Series 2012-2012
Thai Universities on the World Stage
สถาบันคลังสมองของชาติ จัดสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก 2553-2555เพื่อให้ผู้บริหาร
ได้รับทราบความเปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษาในมิติต่างๆ โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากองค์กร หรือประเทศที่มีผล
ความสําเร็จจากการดําเนินงานในเรื่องนั้นๆ มานําเสนอ เช่น เรื่องการปฏิรูปอุดมศึกษา และการปฏิรูประบบวิจัย โดย
วิทยากรจากประเทศเดนมาร์ก และฟินแลนด์
รูปแบบการสัมมนา เป็นการบรรยายและอภิปรายระหว่างวิทยากรชาวต่างประเทศกับผู้เข้าร่วมสัมมนาในช่วง
เช้า สําหรับในช่วงบ่าย เป็นการนําเสนอกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยไทยเพื่อให้เห็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง
ในบริบทของประเทศไทย หรือเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับสิ่งที่จะทําต่อไป
ในปี 2555 มีการจัดสัมมนาฯ 11 ครั้ง(ครั้งที่ 8-18) มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาแต่ละครั้งประมาณ 50-250 คน
รายละเอียดของการสัมมนา มีดังนี้
1. ประเด็นการเรียนการสอน มี 2 ครั้ง คือ
 เรื่อง “การเรียน การสอน และการบริการเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม” วัน
พฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555โดยมีวิทยากรจากสหราชอาณาจักรคือ Dr. Clive Robertson,
Higher Education Academy และ ดร. เทิดชาย ช่วยบํารุง NIDA
 เรื่ อ ง “การเรี ย น การสอน การบริ ห ารเครื อ ข่ า ย และมาตรฐานการประเมิ น ในคณะวิ ช าด้ า น
บริหารธุรกิจ” โดยมีวิทยากรจากสหราชอาณาจักรคือ Dr. Clive Robertson, Higher Education
Academy และ รศ. ดร. เกศินี วิฑูรชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ประเด็นนโยบายมหาวิทยาลัยและการบริหารจัดการทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ
มี 3 ครั้ง คือ
 เรื่อง “การเงินมหาวิทยาลัย : การระดมทุนและการลงทุน” วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 โดย
Dr. Marc Weinstein, McGill University, Canada และผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 เรื่อง “ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยกับการหนุนเสริมโรงเรียน” วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม
2555โดยมีวิทยากรจากOECD คือ Dr. Stephan Vincent-Lancrin และดร. สีลาภรณ์ บัวสาย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ อ. พนิดา ฐปนางกูร สถาบันคลังสมองของชาติ
 เรื่อง “Strategic Departmental Management in Higher Education Institutions in the
UK” วันจันทร์ที่ 28 -29 พฤษภาคม 2555โดยร่วมมือกับ British Council วิทยากรคือ Dr.
Paul Gentle Director of Programmes ของ Leadership Foundation for Higher
Education (LFHE) และ Prof. Craig Mahoney, Chief Executive ของ The Higher
Education Academy (HEA) รวมทั้งผู้บริหารระดับภาควิชาของมหาวิทยาลัยไทยจาก
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มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3. ประเด็นความเปนนานาชาติของมหาวิทยาลัยมี 4 ครั้งคือ
 เรื่อง “Campus Internationalization: the University of Michigan’s Experience”
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 โดยร่วมมือกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรคือ Dr. Catherine Shaw, Assistant Vice Provost for Academic and Faculty
Affairs และ Dr. Evans Young, Assist. Dean for Undergraduate Education, College
of Literature, Science and the Arts, University of Michigan
 เรื่อง “Strategies for Internationalization of Universities” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
โดยมีวิทยากรคือ Prof. Dr John Hearn, University of Sydney และ ศ. ดร. ปิยะวัติ
บุญ-หลง และ ดร. นงเยาว์ เปรมกมลเนตร จากสถาบันคลังสมองของชาติ
 เรื่อง “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา: ประสบการณ์จากเยอรมัน” วันจันทร์ที่ 26
มีนาคม 2555โดยมีวิทยากรคือ Prof. Dr. Frank Ziegele, CHE, Germany และ ศ. ดร.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 เรื่อง “Massification of Higher Education : Reflections and Insights from the
OECD 2012 General Conference” วันที่ 12 ธันวาคม 2555วิทยากรคือ ผู้เข้าร่วมการ
ประชุม OECD ปี 2012 ได้แก่ ศ. ดร. วิจิตร ศรีสะอ้าน ดร. สุนทร อรุณานนท์ชัย ดร. พีระ
ศักดิ์ จันทรประทีป ดร. บัณฑิต ทิพากร เป็นต้น
4. ประเด็นการมองอนาคตอุดมศึกษา มี 1 ครั้งคือ
 เรื่อง “มองอนาคตอุดมศึกษา: OECD’s Higher Education to 2030 และอุดมศึกษาไทย
2025” วันพุธที่ 14 มีนาคม 2555โดย ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช, Dr. Stephan VincentLancrin, OECD, Paris และผู้บริหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลที่ไดรับ
กิจกรรมดังกล่าว ส่งผลกระทบในเชิงบวกทั้งต่อมหาวิทยาลัยและสถาบันคลังสมองของชาติ ดังนี้

ผลกระทบตอมหาวิทยาลัย
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับและผู้กําหนดนโยบาย ได้รับทราบข้อมูลใหม่ๆ และมีความตื่นตัวมาก
ยิ่งขึ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการเรียนการสอนการบริหารจัดการสมัยใหม่ทั้งในด้านวิชาการ
หลักสูตร การบริหารงานบุคคลและความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยและได้นําไปประกอบการ
พิจารณาในการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
2. มีประเด็นใหม่ๆ เกิดขึ้น เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น Financial Benchmarking, Financial
Responsibility, Benchmarking of University Governance โดยเฉพาะประเด็นหลังนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดําเนินการในเรื่องนี้แล้ว
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3. เกิดเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาในประเด็นต่างๆ เช่น เครือข่าย
การพัฒนาการเรียนการสอน เครือข่ายการเงินมหาวิทยาลัย เครือข่าย Tourism
Network เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

Excellence

ผลกระทบตอสถาบันคลังสมองของชาติ
1. เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ เช่น The British Council

2.
3.

4.

5.

Thailand, หน่วยงานของ OECD 2 หน่วยงาน คือ Institutional Management for Higher
Education (IMHE) และ Centre for Educational Research and Innovation (CERI), IREG,
Centre for Higher Education Development (CHE) ของประเทศเยอรมนี, Higher Education
Academy (HEA) ของประเทศอังกฤษ ฯลฯ
สถาบันฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะทํางานของโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของสหภาพยุโรป คือ UMultirank Project ซึ่งสนับสนุนทุนโดย European Union (EU)
บุคลกรของสถาบันฯ 2 คน ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในหลักสูตร Head of Department ซึ่งจัดโดย
Leadership Foundation for Higher Education (LFHE) และ HEA และได้นําเทคนิคและ
กระบวนการของหลักสูตรดังกล่าว มาปรับใช้ในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันฯ
สถาบันฯ เรียนรู้ว่า การจัดกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนกลุ่มเล็ก ระหว่างอาจารย์นักวิชาการเฉพาะสาขาวิชา
(Subject-specific) ก่อให้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างการหนุนเสริมทางวิชาการระหว่างกัน
ได้ดี
สถาบันฯ ได้รับความไว้วางใจ และได้รับความเชื่อถือจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และความ
รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
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โครงการหารือกับผูบริหาร
มหาวิทยาลัยชั้นนําของตางประเทศ
สถาบันคลังสมองของชาติ จัดให้มีโครงการเวทีมหาวิทยาลัยสัญจร โดยมุง่ หวังที่จะนําผู้บริหาร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาไทย ร่วมเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์กับ
ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทมี่ ีประสบการณ์ตรงของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเฉพาะ
กลุ่ม/เรื่อง (Focus Group Meeting) การเข้าร่วมประชุมนานาชาติ หรืออื่นๆทั้งนี้ ในปี 2555 สถาบันฯ ได้จัดให้มี
โครงการเวทีมหาวิทยาลัยสัญจร 3 ครัง้ ดังนี้
ครั้งที่ 1 เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ 12 – 13 มกราคม 2555 เพื่อร่วมสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
Prof. Seeram Ramakrishna, Vice-President (Research Strategy) ที่ National University of Singapore;
NUS ในประเด็น Research Development and Collaboration พร้อมทั้งร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
กลุ่มผู้บริหารของ Nanyang Technology University (NTU) และ National Institute of Education (NIE)
(สถาบันหนึ่งภายใต้ NTU) ในประเด็นต่างๆ อาทิ Strategy for Academic and Research Excellence,
Academic Staff Career System: Tracks and APT (Appointment, Promotion, and Tenure), Quality
Management Framework โดยมีผู้เข้าร่วมเดินทางจํานวน 13 คน ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี
รองอธิการบดี จาก 6มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2 เดินทางไปเข้าร่วมประชุม IREG – 6 Conference: Academic Ranking and Advancement
of Higher Education Lessons from Asia and other Regions ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 17 – 20 เม.ย.
55 เพื่อรับทราบข้อมูลเกีย่ วกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก ในมิตติ ่างๆ ทั้งด้าน
สถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียและทิศทางในอนาคต รูปแบบและวิธีการใหม่ๆ ของการจัดอันดับ บทเรียน/ตัวอย่างการ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ผลสะท้อนจากการจัดอันดับ การพัฒนา ปรับปรุง และตรวจสอบวิธีการจัดอันดับต่างๆ เป็น
ต้น พร้อมกับการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มกับผู้บริหารของ Center for Faculty
Development & Instructional resources, Fu Jen Catholic University, Taipei, Taiwan ในประเด็น faculty
development and instructional resources and lesson learnt from HEEACT University Ranking โดยมี
ผู้เข้าร่วมเดินทางจํานวน 18 คน ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี จาก 7
มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3 เข้าร่วมประชุม เรือ่ ง “IMHE General Conference 2012” ณ กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส
ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2555 หัวข้อการประชุมคือ Attaining and Sustaining Mass Higher Education
และได้ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยในกรุงปารีสรวม 3 แห่ง ได้แก่ AERES (Evaluation Agency for Research and
Higher Education)เพื่อเรียนรูเ้ รื่อง Evaluating Institutions และ Evaluating the Research, Sciences Po และ
University Paris 9 at Dauphine ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีผู้รว่ มเดินทาง
จํานวน 23 คน ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และผู้อํานวยการสํานัก จาก 15 มหาวิทยาลัย
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เวทีความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตอสังคม
University Social Responsibility / Responsive Forum
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดเวทีความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อสังคมภายใต้โครงการ University
Social Responsibility & Sustainability (USR & S)เพื่อให้เกิดการเผยแพร่กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากเวที “มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม...สังคมร่วมรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย”
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย และ CSR Club ผลจาก
การสัมมนาทําให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัย จึงเกิด USR&S Core Group หรือเครือข่ายกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคมและได้
ผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและภาคส่วนต่างๆ ในเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน จํานวน 4
ครั้งในปีที่ผ่านมา โดยมี สถาบันคลังสมองของชาติ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติผลัดกันเป็น
เจ้าภาพ

การดําเนินงานป 2555
การจัดกิจกรรมของ USR & S Core Group มีเพียงครั้งเดียว โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ประเด็นที่ได้นํามาเสวนากันคือ เรื่อง “Rio+20 พัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทายสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายของ
ประเทศ” ซึ่งเป็นผลจากการประชุม “Rio +20” ที่องค์การสหประชาชาติจัดขึ้นในปี 2012 ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และความมั่นคงทาง
อาหาร มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 100 คน เป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยกลุ่มละ
ประมาณ 50 คน ในการเสวนาครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์คือ ได้สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ
ประชุม “Rio+20” และได้ข้อสรุปเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวคิดมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมภายในกลุ่มเครือข่าย USR

สิ่งที่จะดําเนินการตอไปคือ
การส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายธรรมาภิบาลในสภามหาวิทยาลัยและเครือข่าย USR & S ตามภูมิภาค เช่น ภาคเหนือ
และภาคใต้
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โครงการการสรางประสบการณอาสาสมัคร
ใหกับนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน
The Volunteer Experience for Students to ASEAN
สถาบันคลังสมองของชาติจัดทําโครงการการสร้างประสบการณ์อาสาสมัครให้กับนักศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียนเพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมมือกันในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานอาสาสมัครให้แก่
นักศึกษาผ่านประสบการณ์ของหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านงานอาสาสมัครและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์
ชีวิตจากการทํางานอาสาสมัครทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแสดงออกซึ่งความเอื้อ
อาทร และน้ําใจอันดีต่อสังคมของตนเอง และความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
กิจกรรมแรกที่เริ่มดําเนินการคือ “มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา : งานอาสาสมัครไทยก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน” จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555 โดยความร่วมมือ
ร ะ ห ว่ า ง ส ถ า บั น ค ลั ง ส ม อ ง ข อ ง ช า ติ แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้ แ ก่ สํ า นั ก บั ณ ฑิ ต อ า ส า ส มั ค ร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ เครือข่ายจิตอาสา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สมาคมธรรมศาสตร์ และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม รูปแบบ
ของกิ จ กรรมแบ่ ง เป็ น การสั ม มนาทางวิ ช าการ และนิ ท รรศการการส่ ง เสริ ม งานอาสาสมั ค รของโรงเรี ย น
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาคประชาสังคม และเครือข่ายองค์กรเครือข่ายการทํางานอาสาสมัคร ซึ่งได้รับความสนใจ
ทั้ง 2 ส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 250 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ถึงหัวหน้าภาควิชา รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษา และมีหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ 75 หน่วยงาน
ผลที่ตามมาคือ ความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนร่วมกัน ทําการสํารวจข้อมูลและ
ค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติม สร้างหลักสูตรการศึกษาว่าด้วยงานอาสาสมัคร หรือบูรณาการการทํางานอาสาสมัครเข้าไปใน
รายวิ ช าต่ า งๆ รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมชมรมของนั ก ศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสบการณ์
อาสาสมัคร และการเรียนรู้ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในสังคมแก่นักศึกษา
ประเด็นที่จะจัดในครั้งต่อไปคือ “บทบาทสถาบันการศึกษาด้านอาสาสมัครเพื่อสังคม”
พฤศจิกายน 2556
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ในเดือน

โครงการนโยบายเกษตร
ชุดโครงการประสานงาน
“การเสริมสรางความเขมแข็ง
งานวิจัยเชิงนโยบายการเกษตร”
เป็นโครงการนําร่องที่สถาบันคลังสมองของชาติได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจการเกษตรไทยและประชาคมการค้า
เสรีอาเซียนของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในการตอบโจทย์ปัญหาที่เป็นแรงกดดันจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้เดิม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ซึ่งเป็นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ วิเคราะห์ ติดตาม เตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตรและนโยบายเกษตรของไทย และสร้างเวที
สาธารณะและเครือข่ายความรู้ให้กับสังคมเพื่อระดมความคิดเห็น รับทราบปัญหา แสวงหาข้อเท็จจริง และ
สนับสนุนการนําประเด็นปัญหามาประมวลเป็นโจทย์วิจัย โดยมีวงเงินงบประมาณ 2,110,900 บาท ระยะเวลา
ดําเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 ถึงเดือนเมษายน 2556
การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน
1. การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
สถาบันฯ ดําเนินการคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีกรอบการศึกษาครอบคลุมประเด็นเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศและนําเสนอ สกว. เพื่อให้ทุนสนับสนุนการวิจัยรวม 10 โครงการ และ
ติดตามผลการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย







โครงการ “ข้าวเหนียวไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการ “การปรับตัวของภาคการเกษตรไทยต่อผลกระทบของการเพิ่มการผลิตพืชพลังงาน” โดย
ดร.เออวดี อุบลศุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ “
การศึกษาพลวัตเศรษฐกิจข้าวในภาคใต้ตอนบน”
โดย ดร.วีวะศักดิ์ คงฤทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ “การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวไร่อย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”
โดย ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ “กลไกตลาดยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
โดย ดร.สุภาภรณ์ พวงชมพู
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพความเสี่ยงของการปลูกข้าวแบบอินทรีย์และแบบทั่วไปใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย ดร.สาธิต อดิตโต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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โโครงการ "กาารเสริมสร้างคความเข้มแข็งในการพั
ใ
ฒนาาฟาร์มสุกรอยย่างยั่งยืนด้วยประสิทธิภาพพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ" โดดย ดร.ชีระวิทย์
ท รัตนพันธ์ มหาวิ
ม ทยาลัยมหิ
ม ดล
โ
โครงการ
"สสถานการณ์ ความรู
ค
้ เ กี่ ย ว กั บ มาตรการรทางกฎหม ายในการจั ดดหาแหล่ ง น้ํ าเพื
า ่ อ การ
เกษตรกรรมขของไทย" โดย อาจารย์กรกกฎ ทองขะโชคค มหาวิทยาลััยทักษิณ
โ
โครงการ
"กาารปรับตัวของการทําเกษตรรกรรมจากการเปลี่ยนแปลงงภูมิอากาศในนพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาค
ท
ตะวันออก: จังหวัดชลบุรี ระยอง
ร
จันทบุบุรี และตราด"" โดย ดร.ณรงงค์ พลีรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โ
โครงการ
"กาารปรับตัวของงระบบการผลิลิตยางพาราต่อการเปลี่ยนแแปลงสภาพภูภูมิอากาศในเขขตภาคใต้
ตอนบน" โดยย ดร.ภาสกร ธรรมโชติ
ธ
มหาวิทยาลัยสงขขลานครินทร์

โโครงการที่เสร็
ส จสิ้นแล้วจะะถอดประเด็นผลการศึ
น
กษาและจั
ษ
ดทําเป็นเอกสารวิชชาการเพื่อเผผยแพร่แก่
ผู้สนใจ งานวิ
ง จัยที่อยู่ระหว่างการจจัดทําเป็นเอกกสารวิชาการรคือ “การวิเคราะห์
ค
ห่วงโซซ่อุปทานของงข้าวไทย:
กรณีศึกษาข้
ษ าวหอมมะลิบรรจุถุง” สําหรับงาานวิจัยที่ได้ข้อสรุ
อ ปที่เป็นประโยชน์
ป
จะนํนําเสนอต่อหนน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ข้อสรุปของโครงการ
ป
รวิจัย เรื่อง “สส่องนโยบายเกกษตรไทย เพื่อพัฒนาศักยภภาพการแข่งขัขนภายใต้
การค้าเสสรี” ซึ่งได้ข้อสรุปที่เป็นปรระโยชน์ต่อการเพิ่มศักยภาพพการแข่งขันสินค้าเกษตรไไทยในตลาดออาเซียนได้
นําเสนอตต่อรัฐมนตรีกระทรวงพาณิ
ร
ช
ชย์

2. การจัดเวทีความรู
ค
ใหกับสังคม
ร่วมมือกับ สกว. และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่
แ งชาติ (วช.) จัดการสัมมมนาเวทีประชชาคมข้าว
ไทย “อนนาคตตลาดส่งออกข้
ง
าวไทยจะก้าวไปอย่างไร?”
า
เมื่อเดืดือนกันยายน 2555 ข้อสรุปปและข้อเสนออแนะจาก
งานสัมมนาดังกล่าวได้ด้รับการเผยแแพร่ในสื่อหนังสื
ง อพิมพ์ 2 ฉบั
ฉ บ ได้แก่ คมม ชัด ลึก และะไทยโพสต์ นอกจากนี
น
้
ได้นําเสนนอข้อมูลควาามรู้ด้านนโยบบายเกษตรแกก่สังคมทั้งโดยการเป็นวิทยากร และผู้ดําเนินรายการในการ
ประชุมวิชาการ การเขียนบทความมตีพิมพ์ในหนันังสือพิมพ์และนิตยสาร กาารให้สัมภาษณ์นักหนังสือพิมพ์และ
ผู้สื่อข่าวรายการโทรททัศน์ การให้ข้ข้อเสนอแนะแแก่นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประะเทศ ผู้แทนหหน่วยงาน
ตลอดจนนการเข้าร่วมปประชุมกับองค์ค์กรระหว่างปรระเทศ
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โครงการนโยบายเกษตร
ชุดโครงการประสานงาน
“การวิจัยเชิงนโยบายดานเกษตร”
ภาคเกษตรของประเทศไทยมีความจําเป็นต้องสร้างฐานองค์ความรู้เชิงนโยบายและแนวทางในการจัดการ
เพื่อให้สังคมเกิดความตระหนัก ถึงผลกระทบของปัญหาทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง
สามารถใช้ข้อความรู้ใ ห้เกิดกระบวนการปรับตัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สถาบันฯ จึง ได้จัดทําชุดโครงการ
ประสานงาน “การวิจัยเชิงนโยบายด้านการเกษตร” เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรและ
นโยบายเกษตร สร้างเวทีวิชาการสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัย และขยายฐานข้อความรู้จากชุด
โครงการไปสู่ภาคส่วนต่างๆ โดยการจัดเวทีสาธารณะและจัดทําเอกสารเผยแพร่ผลการวิจัย ในการดําเนินงานดังกล่าว
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จํานวน 1,743,000 บาท ระยะเวลา
ดําเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนเมษายน 2556

การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน
1. การกําหนดโจทยวิจัย และการคัดเลือกขอเสนอโครงการ
การกําหนดโจทย์วิจัยมาจากการระดมความเห็นในเวทีวิชาการที่ได้จัดขึ้น และการนําเสนอโดยตรงของ
นักวิจัยอาวุโส จากนั้น สถาบันฯ คัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีผู้ส่งเข้ามาและนําเสนอ สกว.เพื่อให้ทุนสนับสนุนการทํา
วิจัย และติดตามผลการดําเนินงานของโครงการที่ได้รับทุนการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย สําหรับ
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการคัดเลือกมี 6 โครงการ ดังนี้






โครงการ “ฟุตพริ้นน้ําของพืชอาหาร อาหารสัตว์ และพลังงาน เพื่อจัดการทรัพยากรน้ําอย่างมี
ประสิทธิภาพ” โดย Professor Dr.Shabbir H. Gheewalaมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
โครงการ “ห้าทศวรรษของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยและการก้าวต่อไปเพื่อ
รองรั บ กั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น”
โดย ดร.กั ม ปนาท วิ จิ ต รศรี ก มล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ “การสร้างเสริมความสามารถของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําไทยเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: สถานภาพและการมองไปข้างหน้า” โดย รศ.ดร.เรืองไร โตกฤษณะ
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โครงการ “การวั ด ระดั บ การแข่ ง ขั น ในตลาดส่ ง ออกข้ า วไทย”
โดย ดร.อิ ท ธิ พ งศ์
มหาธนเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ “บทวิเคราะห์โครงการช่วยเหลือชาวนาของภาครัฐในด้านการขายผลผลิตเมื่อสิ้นสุด
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว” โดย นายอุชุก ด้วงบุตรศรี นักศึกษาทุนรัฐบาลปริญญาเอก Michigan State
University
โครงการ “อุปสงค์การบริโภคข้าวของไทย” โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI)

2. การเผยแพรความรูตอสังคม
การจัดเวทีสาธารณะและเครือข่ายความรู้ให้กับสังคม นําเสนอข้อมูลความรู้ด้านนโยบายเกษตรแก่
สั ง คมโดยการเป็ น วิ ท ยากร และผู้ ดํ า เนิ น รายการในการประชุ ม วิ ช าการ การเขี ย นบทความตี พิ ม พ์ ใ น
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร การให้สัมภาษณ์นักหนังสือพิมพ์และผู้สื่อข่าวรายการโทรทัศน์ การให้ข้อเสนอแนะ
แก่นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ ผู้แทนหน่วยงาน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมกับองค์กรระหว่าง
ประเทศ
กาวตอไป
ร่วมมือกับ สกว. และ Institute of Farm Economics ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี เตรียมจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการระดับนานาชาติเรื่อง “South-East Asian Agri Benchmark Rice Network” ในเดือนมีนาคม2556 เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนัก วิชาการในกลุ่มประเทศที่ผลิตข้าวที่สําคัญของอาเซียน และองค์กรระหว่าง
ประเทศที่สนับสนุนงานวิจัยเรื่องข้าว
นอกจากนั้น ได้มีการเตรียมการยกระดับโครงการประสานงานทั้งสองโครงการ คือ “การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งงานวิจัยเชิงนโยบายการเกษตร” และ “การวิจัยเชิงนโยบายด้านการเกษตร” เป็น “สํานักประสานงานชุด
โครงการ งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” เพื่อให้การดําเนินงานครอบคลุม
การจัดการงานวิจัยเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นน้ําคือ การพัฒนาโจทย์วิจัย การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย การสร้างองค์ความรู้
ให้ทันกับบริบทและปัญหา การสร้างเครือข่ายและเป็นพี่เลี้ยงให้นักวิจัยรุ่นใหม่ การเชื่อมต่องานวิจัยกับประชาคม
ต่างประเทศ การถอดความรู้ จนถึงปลายน้ําคือ การจัดเวทีเผยแพร่ความรู้
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โครงการรนโยบายเกษตรร
เครือขายการปรระเมินแหหงชาติ
Thaiiland

Evaluuation Netwwork (TENN)

สถาบันคลังสมมองของชาติ ร่รวมมือกับสํานันกงานกองทุนสนั
น บสนุนการรวิจัย (สกว.) แและกองทุนเพืพื่อเด็กแห่ง
สหประชาาชาติ (UNICEF) จัดตั้งเครือข่ขายการประเมิมินของประเทศศไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลีลี่ยนข้อมูล พัฒนาศาสตร์
ฒ
การประเเมิน และพัฒนานั
น กประเมินให้
ใ ได้มาตรฐานนและมีธรรมาภิภิบาล อันจะเป็ป็นประโยชน์กกัับการประเมินโครงการ
น
พัฒนาต่างๆของรั
า
ฐ จาากการจัดประชชุมครั้งแรกในปปลายปี 2553 และอีก 2 ครัั้งในปี 2554 ทําให้เครือข่ายมมีสมาชิกผู้
ร่วมก่อตัั้ง 43 ท่าน สมมาชิกทั่วไป 84 ท่าน และสสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง 11 ท่านอาสาเข้
น
าร่วมมเป็นคณะทํางาน
ง (core
group) ร่วมกับ 3 สถถาบันในการปปรึกษาหารือเกีกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างเคครือข่ายและได้มีการจด
ทะเบียนเเป็น Thailandd Evaluation Network

กิจกรรมมของ TENในนป 2555 คือ
จัดประชุมเชิงปฏิ
ป บัติการ เรื่อง “สร้างความเข้ข้มแข็งการประเมินเพื่อพัฒนาชชาติ : วิธีการ เครื่องมือ และกการปฏิบัติ”
ระหว่างวันที
น ่ 29-30 พฤศศจิกายน 2555 โดยได้รับการสสนับสนุนด้านวิทยากรจาก
ท
UNNICEF ที่มาให้คววามรู้เกี่ยวกับการประเมิน
อย่างมีคุณภาพและน่
ณ
าเชืชื่อถือ มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมรวม 700 ท่าน ร้อยละ 39 มาจากสถาาบันอุดมศึกษา//หน่วยงาน
ด้ า นวิ ช ากการ ร้ อ ยละ 29
2 มาจากหน่ วยงานภาครั ฐ ร้ อ ยละ 19 มาจากหน่
ม
ว ยง านให้ ทุ น วิ จั ย อี ก ร้ อ ยละ 144 มาจาก

ภาคเอกชชน NGO/CSOO และอื่นๆ
เป็นภาคีร่วมในนการประชุมนานาชาติ เรื่อง Innternational Forum
F
on Civvil Society’s Evaluation Capacities:
C
Practical Steps towards Strengthening Voluntary Organizatioons of Professsional Evaluaators” ที่ UNICCEF จัดขึ้น
ระหว่างวัันที่ 3-6 ธันวาคคม 2555 เพื่อการแลกเปลี
ก
่ยนกรณี
น ศึกษาขอองแต่ละประเทศในประเด็น กการสร้างเครือข่ขาย ปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาาน วิธีแก้ปัญหาา และการเสริมสร้างเครือข่าย มีตัวแทนจากเเครือข่ายด้านกการประเมินจาากทั่วโลก

เข้าร่วมปประชุม 90 ท่าน
า
1

โครงการนโยบายเกษตร
การจัดทําสารานุกรม
ขาวเพื่อชีวิต
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)
ประสานการจัดเตรียมบทความนําลงในสารานุกรม “ข้าวเพื่อชีวิต” ทั้งนี้เป็นการประมวลความรู้พระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยเกี่ยวกับเรื่องข้าวและประมวลความรู้เกี่ยวกับบทบาทของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ที่มีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับ
เกษตรกร
โดยสารานุกรมประกอบไปด้วยบทความ 7 บทความ ได้แก่
บทความเรื่อง.. ‘พระมหากษัตริย์กับข้าว’
โดย รศ.ดร.โสฬส ศิริไสย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทความเรื่อง.. ‘เรารักในหลวง....หรือในหลวงรักเรา....’
โดย คุณวีรญา เดชเฟื่อง
นักวิชาการอิสระ และ
คุณทองแท่ง ชูวาธิวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักงาน
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บทความเรื่อง.. ‘กว่าจะมาเป็น ธ.ก.ส. และสถาบันสินเชือ่ การเกษตรระดับชาติ’
โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์
สถาบันคลังสมองของชาติ
บทความเรื่อง.. ‘วิวัฒนาการของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก’
โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์
สถาบันคลังสมองของชาติ
บทความเรื่อง.. ‘เกษตรอินทรีย:์ การสร้างคุณค่าและความสุขในวิถีชวี ิตชาวนา’
โดย คุณวีรญา เดชเฟื่อง นักวิชาการอิสระ
บทความเรื่อง.. ‘ตลาดกลางสองทศวรรษของธนาคารพัฒนาชนบท’
โดย คุณวีรญา เดชเฟื่อง นักวิชาการอิสระ
บทความเรื่อง.. ‘ธ.ก.ส. สอดรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’
โดย ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ สถาบันคลังสมองของชาติ
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โครงการจัดทําภาพอนาคตและยุทธศาสตร
อุดมศึกษาสาขาเกษตร ป 2564
มีปัจจัยหลายประการทั้งการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การปรับตัวของการวิจัยและพัฒนาทั้งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ฯลฯ และโดยเฉพาะการที่คนรุ่นใหม่ ไม่
สนใจก้าวเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม หรือสืบทอดอาชีพด้านการเกษตรต่อจากบรรพบุรุษ ซึ่งจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ให้ภาค
เกษตรของประเทศอ่อนแอลง ด้วยเหตุที่ภาคการเกษตรมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นพื้นฐาน
สําคัญของประเทศสถาบันคลังสมองของชาติจึงจัดทําโครงการจัดทําภาพอนาคตและยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสาขา
เกษตร ปี 2564 เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและจัดทํายุทธศาสตร์ของการศึกษาสาขาเกษตรของประเทศไทย และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสภาคณบดี
สาขาการเกษตร* มีระยะเวลาดําเนินการ 10 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556

การดําเนินงาน





รวบรวมข้อมูลที่เกีย่ วข้องทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
ประชุมระดมความคิดใน 4 ภูมภิ าค เพื่อจัดทําภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตรของไทยที่เป็น
ภาพพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์
นําเสนอภาพอนาคต และประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ภาพรวมของ
อุดมศึกษาสาขาเกษตร
จัดเวทีสาธารณะเพื่อนําเสนอผลงาน

เปาหมายของการดําเนินงาน




ฉายภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาการเกษตร ปี 2564ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ อันจะ
นําไปสู่การเตรียมการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ภาพรวมของอุดมศึกษาไทย สาขาการเกษตร
(บนฐานของสภาคณบดีสาขาการเกษตร) เพื่อการบริหารจัดการทั้งในด้านการลดผลกระทบและ
การปรับตัวเพื่อให้ทันกับความเป็นพลวัตของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อไป
สร้างเครือข่ายของเวทีความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่
ในการจัดการศึกษาสาขาการเกษตร

แผนดําเนินการในระยะตอไป



ผลักดันให้มกี ารนําผลการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ และสร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้การสนับสนุนทางวิชาการในการจัดทําภาพอนาคตอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์ระดับ
มหาวิทยาลัย
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*สภาคณบดีสาขาการเกษตรประกอบด้วย สมาชิก 28 คน ทั้งด้านการเกษตร ประมง สัตวศาสตร์ วนศาสตร์
เทคโนโลยี ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม จาก 23 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี สุ ร นารี ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวร มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ม หาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
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โครงการพัฒนาหลักเกณฑ
การพิจารณาผลงานวิชาการรับใชสังคม
ป 2553
สถาบันคลังสมองของชาติ เริ่มทําการศึกษาระบบนิเวศของงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม ตั้งแต่ปี 2553 โดยร่วมมือกับ
มหาวิ ท ยาลั ย 3 แห่ ง ในส่ ว นภู มิ ภ าค คื อ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมระดมความคิดทั้งในภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ
รวบรวมข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับ ข้อจํากัด และปัจจัยเกื้อหนุนต่อระบบนิเวศของงานวิชาการรับใช้สังคม

ป 2554
ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทํางานร่วมกับสํานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการศึกษาลักษณะและรูปแบบของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ โดยการทบทวนกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของ ก.พ.อ. และสกอ. 10 สาขาวิชา พร้อมทั้งยกร่างการเสนอ
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 1

การดําเนินงานและผลทีไ่ ดรับ
ปี 2555 ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่นจัดการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการ” โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วม
สัมมนาประมาณ 500 ท่าน จัดทําประชาพิจารณ์ หลังจากนั้นได้สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) พร้อมทั้งเตรียมการ
ขับเคลื่อนระบบภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในส่วนของมหาวิทยาลัยในกํากับ

แนวทางการดําเนินงานระยะตอไป


สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการทํางานวิชาการสายรับใช้สังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนากลไกการทํางานในระดับนโยบาย และมาตรการสนับสนุน
ทางปฏิบัติสําหรับงานวิชาการสายรับใช้สังคม รวมทั้งการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ การฝึกอบรม การประชุม / สัมมนาระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง


สนับสนุน และผลักดันการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการขอตําแหน่งผลงานวิชาการ
สายรับใช้สังคม ในระดับมหาวิทยาลัยหรือสาขาวิชา
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