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บทสรุปรายงานประจำปี 2563 

 สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ปี (2559-2563) โดยมีสาระสำคัญคือ 1) 

หนุนเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการพัฒนาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย 2) การใช้

ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม และ 3) การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อ

พัฒนาระบบอุดมศึกษา  

 การดำเนินงานในปี 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้มีการจัด

หลักสูตรอบรม ทั้งด้านการบริหารงาน และด้านธรรมาภิบาล เช่นหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ 

ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา การพัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภาฯ และหัวหน้าสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องกฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย ในด้านของการเพิ่ม

ความเข้มแข็งด้านการบริหารของมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดฝึกอบรมและดูงาน เช่น เร่ืองการบริหารจัดการงาน

วิจัยแนวใหม่ การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งหลักสูตรประเภทนี้ได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัย

ต่างๆ เป็นอย่างมาก โดยได้จัดอบรมทั้งสิ้นรวม 8 หลักสูตร 11 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 261 คน    

 หลักสูตรอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ คือ 

หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ ในปีที่ผ่านมา มี 4 หน่วยงาน ได้

ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติในการจัดหลักสูตรเหล่านี้ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 168 คน 

 นอกจากหลักสูตรฝึกอบรมแล้ว ยังมีการจัดสัมมนาวิชาการและการระดมสมองอีก 2 เรื่อง และมีการ

จัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายอีกหลายครั้ง โดยในปีนี้ได้เน้นในเรื่องของการ

พัฒนาเมือง โดยใช้กระบวนการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ และใช้พลังจาก

อุดมศึกษาในการขับเคลื่อน และการพัฒนาดังกล่าวเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียน และตัวชี้วัด Sustainable Development Goals (SDGs) โดยการดำเนินงานดังกล่าว ได้ร่วมมือ

กับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กทม. กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีความพยายามที่จะขับเคลื่อน

เมืองเพื่อเข้าสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม SDG ที่ 11 

เป็นต้น 

 ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ในปีนี้สถาบันคลังสมองของชาติไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก

ปัญหาเรื่องการระบาดของโรค โควิด-19 ซึ่งไม่สามารถเดินทางไปร่วมประชุม สัมมนา หรือดูงานในต่าง

ประเทศได้  อย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายามในการใช้เครื่องมือสื่อสารและการประชุมทางไกลเข้ามาช่วยได้

บางส่วน  

 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ประเทศและสังคม กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการรับทุนสนับสนุนจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่เป็นสำนัก

ประสานงานวิจัย เพื่อผลักดันให้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนในการสร้างความรู้เพื่อนำมาใช้ในการ

พัฒนาประเทศ ตามทิศทางที่กำหนดไว้ ในปีนี้ได้มีการดำเนินงานของสำนักประสานงานรวม 6 งานด้วยกัน 
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เช่น โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มวิจัยการจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่เป้าหมายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

โครงการสำนักประสานงานงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากยางพารา โครงการการ

บริหารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และสำนักประสานงาน งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงาน

วิจัยเชิงนโยบาย 

 ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้มีโครงการวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานแหล่ง

ทุนวิจัยทั้งสิ้น 152 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น 53.4 ล้านบาท และอยู่ในระหว่างการ

พิจารณาโดยแหล่งทุนอีก 86.4 ล้านบาท โดยเป็นโครงการภายใต้สำนักประสานงานงานวิจัยเชิงนโยบาย

เกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย จำนวน 11 โครงการ และได้รับงบสนับสนุนจาก สกว. 

รวม 16.0 ล้านบาท โครงการวิจัยภายใต้สำนักประสานงานงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์

จากยางพารา จำนวน 6 โครงการ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สกว. จำนวน 11.5 ล้านบาท โครงการ

วิจัยภายใต้ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มวิจัยการจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่เป้าหมายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ

ฐานราก จำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 33.3 ล้านบาท และโครงการภายใต้ โครงการการบริหารงานวิจัยเพื่อ

ท้องถิ่น จำนวน 75 โครงการ วงเงิน 21 ล้านบาท 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษา สถาบันฯ ได้สนับสนุนทุนวิจัย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวเช่น งานวิจัย โครงการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อศึกษาปัจจัย

ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายใต้บริบทอุดมศึกษาไทย และ โครงการจัดทำข้อเสนอ

เชิงนโยบายเพื่อเกิดแนวทางการจัดสมดุลกรณีพิพาทของมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน ความรู้ที่ได้ดังกล่าว ได้มีการจัด

พิมพ์เป็นเอกสารฉบับย่อ และได้มีการสรุปข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปลัด

กระทรวง สภามหาวิทยาลัย และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการผลักดันเชิงนโยบายต่อไป 
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รายงานประจำปี 2563 

ความนำ 

สถาบันคลังสมองของชาติ ทำหน้าที่ดำเนินการและประสานเครือข่ายทางวิชาการของสถาบัน

อุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้มาเป็นพลังในการพัฒนา

ประเทศ โดยมีแนวคิดว่ามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งพัฒนาและศูนย์รวมภูมิปัญญาแหล่งใหญ่

ของสังคม หากมีกลไกที่สามารถดึงภูมิปัญญาในแหล่งที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ด้วยคลังสมองดัง

กล่าวมาเป็นอุปทานที่ตอบสนองต่อความต้องการของรัฐ ก็จะยังประโยชน์ให้กับการพัฒนาประเทศโดยรวมได้

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สมตามนโยบายแห่งรัฐ ดังนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 

มกราคม 2546 จึงมีมติรับทราบการจัดตั้งสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย 

ซึ่งสังกัดสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม) หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระยะต่อ

มา และเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของสถาบันคลังสมองของชาติ ใน

ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งก็ได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในปัจจุบัน 

 ในปี 2552 คณะกรรมการบริหารของสถาบันคลังสมองของชาติ ได้มอบนโยบายให้สถาบันฯ มุ่งเน้น

การส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้ตอบสนองต่อสังคมมากขึ้น และเพิ่มคุณภาพบัณฑิต ปัจจุบัน สถาบันฯ ได้

ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา เช่นการจัดฝึกอบรม การวิจัย การ

สัมมนาและศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ สร้่างเครือข่ายที่เข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย

หลายอย่างเพื่อการพัฒนาประเทศ  

 ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารของสถาบันคลังสมองของชาติ ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การดำเนิน

งานระยะ 5 ปี (2559-2563) โดยให้สถาบันคลังสมองของชาติมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ

สถาบันอุดมศึกษา ทั้งด้านการบริหารงานและธรรมาภิบาล การใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษา

เพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม รวมไปถึงการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันคลัง

สมองของชาติ ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
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คณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ 

วาระ  4 ปี  พ.ศ. 2562 – 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2566) 

1 ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน   ประธานกรรมการ  

2 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม     กรรมการ 

3 ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช   กรรมการ 

4 ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ   กรรมการ 

5 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม    กรรมการ 

6 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร    กรรมการ 

7 ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์  กรรมการ 

8 ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์   กรรมการ 

9 คุณสุพันธุ์   มงคลสุธี    กรรมการ  

10. ดร.สัมพันธ์  ศิลปนาฎ    กรรมการ  

11. ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ  กรรมการ 

12.  รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช  ทองอำไพ  กรรมการและเลขานุการ!
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โครงสร้างองค์กร 

!

6

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย

สถาบันคลังสมองของชาติ

คณะกรรมการบริหาร 
สถาบันคลังสมองของชาติ



ยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานในช่วงปี 2559-2563 

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันคลังสมองของชาติ และนโยบายของคณะกรรมการบริหาร

สถาบันฯ ประกอบกับแนวโน้มและแนวทางในการพัฒนาประเทศ สถาบันฯ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และ

ทิศทางการดำเนินงานของสถาบันดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
 เป็นหน่วยงานที่หนุนเสริมความเข้มแข็งของการอุดมศึกษา เพื่อให้ตอบสนองต่อสังคมและการพัฒนา

ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 
 1.  หนุนเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย 

 2.  ใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม 

 3.  วิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตร์การหนุนเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดำเนินงาน 

 1.  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกอบรมผ่าน

หลักสูตรต่างๆ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ   

 2.  การหนุนเสริมขีดความสามารถในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา เช่นการจัดหลักสูตรฝึก

อบรมด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหารทั่วไป (กฎหมาย บุคลากร การประเมินผล การพัฒนาระบบสารสนเทศ) 

การเรียนการสอน  การวิจัยและการบริหารงานวิจัย (การกำหนดโจทย์และประเด็นวิจัย การจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญา การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์) การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

 3.  การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการในด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหนุนเสริมให้

มหาวิทยาลัยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เครือข่าย และแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการตอบสนองต่อ

สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.  การบริการด้านคำปรึกษาเพื่อการพัฒนางาน โดยอาจดำเนินการควบคู่กับการจัดฝึกอบรมแบบ

การปฏิบัติจริงระยะยาว (On-the-job training) เช่น การจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน การบริหารงาน

วิจัย การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 
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ยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม 

แนวทางการดำเนินงาน 

 1.  การจัดให้มีเวทีระดมความคิด (Forum) ในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อ

เสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล 

 2.  ใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่คนรุ่นหลัง เช่นการจัดอบมรม

ต่างๆ การสัมมนา การเป็นที่ปรึกษา  

 3.  จัดให้มีฐานข้อมูลคลังสมองของประเทศ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฐานข้อมูล BIODATA) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ฐานข้อมูล NRMS) 

เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษา  

แนวทางการดำเนินงาน 

 1. จัดให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโบายในการสร้างความเข้มแข็งของระบบอุดมศึกษา 

เช่น ตัวชี้วัดด้าน Social Engagement การจัดอันดับ (Rating) มหาวิทยาลัย การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

เป็นต้น  

 2.  จัดให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต้นแบบ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนา

ประเทศ 
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหนุนเสริมเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหนุนเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย 

1. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ 

1.1 หลักสูตรทั่วไป 

1.1.1 การกำกับและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk 

Management - Integrating with Strategy and Performance (ERM) 

สถาบนัฯ ไดก้ำหนดใหม้หีลกัสตูร “การกำกบัและการบรหิารความเสีย่งตามกรอบแนวทาง COSO En-

terprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance” ขึน้ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ปรบั

กระบวนทศัน ์ เสรมิความรู ้ ความเขา้ใจในการบรหิารความเสีย่งของมหาวทิยาลยั เพือ่ใหม้คีวามตระหนกัถงึความ

สำคญัการบรหิารความเสีย่งและความเชือ่มโยงกบัระบบงานอืน่ๆ และเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณแ์ละ

ความคดิเหน็ในการพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งภายใตห้ลกัธรรมาภบิาลอดุมศกึษาทีด่ ี รวมถงึการสรา้งเครอื

ขา่ยระหวา่งมหาวทิยาลยั  โดยจดัหลกัสตูร 2 รุน่ ในป ี2563  ดงันี ้

ผลที่ได้รับ : จากผลสรุปของแบบสอบถามประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม พบว่า อยู่ในระดับดี 
มีข้อเสนอแนะ  

• ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างมากขึ้น โดยเฉพาะช่วง Workshop 

• วิทยากรและทีมช่วยแนะนำวิธีการคิด วิเคราะห์ได้ดี รวมทั้งการมีข้อมูล และตัวอย่างที่ชัดเจนเป็นรูป

ธรรมที่ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ 

รุน่ วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ

ERM 1 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 27 ท่าน

ERM 2 27-28 สิงหาคม 2563 31 ท่าน
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1.1.2 หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ” (FGP) 

สถาบันคลังสมองของชาติให้ความสำคัญการนำแนวทางการธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการมา

เป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการปฏิรูปอุดมอุดมศึกษา ในการนี้เพื่อการดำเนินการตามกรอบแผน 

อดุมศกึษาระยะยาวฯ จงึจดัทำหลกัสตูรธรรมาภบิาลเพือ่การพฒันาคณะ (Faculty Governance Programme, FGP) 

ขึน้ เพื่อเป็นกลไกพัฒนาคณะกรรมการคณะ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท

และหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะในการบริหารงาน รวมทั้งการถ่ายทอดนโยบายจากสภา

มหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ให้สอดคล้องกับนโยบายปรชัญาอดุมศกึษา และกรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาวฯ ตลอดจนสถานการณแ์วดลอ้ม

ทัง้ภายในและภายนอกสถาบนัอดุมศกึษา และประเดน็ทา้ทายอดุมศกึษาในปจัจบุนัและอนาคต รวมทัง้การแลก

เปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ ์และความคดิเหน็ในเรือ่งเกีย่วกบัการทำหนา้ทีข่องคณะกรรมการคณะ ภายใตห้ลกัธร

รมาภบิาล และการบรหิารจดัการอดุมศกึษาทีด่ ี ในป ี 2563 มกีารจดัหลกัสตูร 2 รุน่ โดยการจดัรปูแบบ Social 

Distancing ดงันี ้ 

ผลที่ได้รับ : จากผลสรุปของแบบสอบถามประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 

รายละเอียดเพิ่มเติมเนื้อหาสาระอะไรบ้างที่ต้องการให้เพิ่มเติมในการบรรยาย 

• การนำเกณฑ์มาตรฐานไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัย 
• หลักกฎหมายปกครองเบื้องต้น และแนวทางการป้องกันการเกิดข้อพิพาทภายในคณะ 
• การป้องกันการเกิดข้อพิพาทภายในคณะ 
• แนวคิดของ HRM โดยรวม และ HRD โดยเฉพาะ Talent Management 

• การนำเกณฑ์มาตรฐานไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัย และ ตัวอย่างการพัฒนานิสิต
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1.1.3 หลกัสตูรพฒันาสมรรถนะเลขานกุารสภาฯ และหวัหนา้สำนกังานสภามหาวทิยาลยัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(USP) 

สถาบันคลังสมองของชาติ เห็นความสำคัญของบทบาทและการทำหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นี้อย่างมาก จึงได้กำหนดจัด “หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภาฯ และหัวหน้าสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องบทบาท

รุน่ วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ

FGP 22 2-5 มีนาคม 2563 9 ท่าน 

FGP 23 18-20 สิงหาคม 2563 12 ท่าน
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และหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง

และรับทราบแนวทางบริหารจัดการแก่บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การทำหน้าที่ของเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยต่อไป 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย หรือ ผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับงานสภามหาวิทยาลัย  

เนื้อหา เนื้อหามีความกระชับและมีการนำแนวทางการตรวจสอบการบริหารมหาวิทยาลัยใน 5 มิติ ตามการ

ประชุม OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ซึ่งเป็นการยึดกรอบ

การพิจารณาจากหลักการธรรมาภิบาล (Good Governance) และอัตตาภิบาล (Self Governance) ได้แก่ 

มิติความรู้ พันธกิจและเป้าหมาย (Mission and Goals) มิติด้านการจัดการ (Management)  มิติด้านความ

เป็นอิสระ (Autonomy) มิติด้านความรับผิดชอบ (Accountability) มิติการมีส่วนร่วม (Participation)  

สถาบันฯ เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญดังกล่าว จึงนำรูปแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ และมีรายละเอียด

ดังนี้ 

• Overview 
- ภาพใหญ่ของอุดมศึกษาไทย การปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ ในหัวข้อ "บทบาทของ
เลขานุการสภาฯ และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้สนับสนุนธรรมาภิบาล 
(Good Governance)" 

- บริบท พันธกิจ และเป้าหมาย (Context, Mission, and Goals)  
- ทิศทางบริหารจัดการสภามหาวิทยาลัย (Management Orientation) ของสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย 

- ความเป็นอิสระ (Autonomy) (การกำหนดเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางในการเตรียม
การ)  

• How to? 
- ความรับผิดชอบ (Accountability) (การจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ/ การจัดเตรียม
ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย/ กฎหมายและวิธีปฏิบัติที่
ควรทราบ/ ผลประโยชน์ทับซ้อน) 

- การมีส่วนร่วม (Participation) (ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกลยุทธ์ โดยใช้กรณีศึกษา
ในการนำกระบวนการเชิงปฏิบัติการ) 

• Practice  
o กรณีศึกษาจากคดีพิพาทที่เกิดขึ้นที่เลขานุการสภาควรทราบ  
o Do & Don’t 

• Monitoring การติดตามและประเมินผล ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี (Out 
Come)  
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วิทยากร วิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงที่มีความรู้ และความ

เข้าใจในบริบทอุดมศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง  

ระยะเวลา สถานที่การศึกษาอบรม และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ ใช้

เวลาทั้งสิ้น 13 ชม. (2 วัน) ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ และต้องร่วมหลักสูตรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาหลักสูตร   

 จงึไดม้กีารจดัอบรมขึน้ 1 รุน่ ดงันี ้

 

ผลที่ได้รับ : จากผลสรุปของแบบสอบถามประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 

รายละเอียดเพิ่มเติม เนื้อหาสาระอะไรบ้างที่ต้องการให้เพิ่มเติมในการบรรยาย 

• คุณสมบัติของผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
• เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
• หลักจิตวิทยาสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
• การปฏิบัติตามข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

• หลักการอ้างถึงข้อกฎหมายต่างๆ ในวาระประชุม 

รุน่ วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ

USP 2 11-12 มิถุนายน 2563 14 ท่าน 
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1.1.4 หลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” (CMAE) 

 สถาบันคลังสมองของชาติ เห็นความสำคัญของการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นพลังใน

การขับเคลื่อนการพัฒนา และการปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในด้าน

วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของบุคลากร และเพื่อมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา จึงได้จัดหลักสูตร “การ

บริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ (Curriculum Management for Academics Excellence : CMAE)” ขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยและคณะ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการประจำคณะ  

กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการคณะ  คณะกรรมการบริหารคณะ  หรือกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กิจการหลักสูตร  ตลอดจนคณาจารย์ที่มีความสนใจ 

เนื้อหาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความพร้อมของ

มหาวิทยาลัย ความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ระบบและกลไกบริหารหลักสูตร และการปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่ และ

ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ

องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการรับผิดชอบในการเปิด ปิด และพัฒนาหลักสูตร  โดยสาระสำคัญดังนี้ 

• หลักคิดและแนวทางปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2558  
• การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรยุคใหม่ IQA, CUPTQA, AUNQA 
• การบูรณาการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางเกณฑ์ TQF และ EdPEx 
• การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยใช้กรณีศึกษา (case study) การบริหารหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศ 

ระยะเวลาดำเนินการและสถานที ่  ใช้เวลา 2 วัน รวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 

กรุงเทพฯ 

วิทยากร คอื ศาสตราจารย์ นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล/ รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร และ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล 

 ในป ี2563 ไดก้ำหนดใหม้กีารอบรมจำนวน 2 รุน่ แตเ่นือ่งจากในเดอืนมนีาคม 2563 ทีผ่า่นมา อยูใ่นชว่ง

โรคระบาดของโรคโควดิ-19 จงึควบรวมการจดัอบรมไปในเดอืนมถินุายน 2563 และจดัรปูแบบ Social Distancing 

ซึง่มรีายละเอยีดดงันี ้

รุน่ วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ

CMAE 8 และ 9 25-26 มิถุนายน 2563 24 ท่าน 
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ผลที่ได้รับ : จากผลสรุปของแบบสอบถามประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมทั้ง พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 

 รายละเอียดการใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมการอบรม 

• การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การเตรียมเอกสารเพื่อรอรับการประเมิน และประกันคุณภาพการ
ศึกษา 

• การประยุกต์ใช้การบริหารหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา (ป.โท+ป.เอก) เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์อุดมศึกษา  

• การสร้างความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรให้กับคณาจารย์ในคณะ และการจัดทำ AUN-QA  
• สามารถนำความรู้ที่ได้ไว้เพื่อประกอบการเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจประเมินของหลักสูตรในเบื้องต้น  
• มีความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมากขึ้นและมีความรู้เพิ่มเติมในการนำไปเตรียมตรวจประเมิน
หลักสูตร  

 
      

1.1.5 หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” (LAW) 

สถาบนัคลงัสมองของชาต ิ ไดจ้ดัหลกัสตูร “กฎหมายมหาชนกบัการบรหิารงานมหาวทิยาลยั” ขึ้น 

สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงของการดำเนินงาน 

และการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจขัดกับกฎหมายตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือ และความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน    

กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วย

อธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ศูนย์หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า หัวหน้าภาควิชา จากสถาบัน

อุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา 

เนื้อหาหลักสูตร  

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานในภาคมหาชน 

2. ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายมหาชนที่ส่งผลกระทบต่องานบริหารมหาวิทยาลัย 

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
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4. ระบบงบประมาณ การเงิน และการตรวจสอบประเมินผลมหาวิทยาลัย 

ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่  ใชเ้วลา 3 วนั ณ โรงแรมปทมุวนัปริน๊เซส กรงุเทพฯ 
วิทยากร คอื ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ / ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และ  

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ  วงศ์สวัสดิ์กุล /ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต 
       และไดม้กีารจดัอบรมขึน้ 1 รุน่ ในป ี2563 ดงันี ้

ผลทีไ่ดร้บั : จากผลสรุปของแบบสอบถามประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 
มีข้อเสนอแนะ คือ ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ หลักการในการนำไปปรับใช้ และเพิ่มความระมัดระวังในการทำงาน

เพราะทุกอย่างเกี่ยวข้องกับกฎหมาย  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับ

กฎหมายที่ต้องทราบในคณะ และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังส่งผลให้ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานให้       

ถูกระเบียบไม่ขัดกับหลักนิติธรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ 

1.1.6 หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” (UGP) 

 สถาบันคลังสมองของชาติได้จัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (University Gover-
nance Programme, UGP) สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ขึ้นเพียง 1 รุ่น/ปี เนื่องจากในระยะหลังมีผู้
สนใจสมัครมีจำนวนลดลง และต้องการให้การจัดงานมีความครอบคลุมในเรื่องต้นทุน จึงกำหนดจัดในช่วง
กลางปี เพื่อให้ผู้สนใจรับทราบได้ทันเวลา ซึ่งปี 2563 นี้จัดอบรม 1 รุ่นคือ  

ผลทีไ่ดร้บั : จากผลสรุปของแบบสอบถามประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 

รุน่ วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ

LAW 9 15-17 กรกฎาคม 2563 24 ท่าน 

รุน่ วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ

UGP 28 9-11 และ 16-18 กันยายน 2563 15 ท่าน 
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มีข้อเสนอแนะจาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ (ผู้เข้าอบรม) คือ ขอบคณุทีจ่ดัหลกัสตูรนีข้ึน้ เรือ่งธรรมาภบิาล         
สภามหาวทิยาลยัมรีายละเอยีดและรายการทีด่ีๆ  สำหรบัสภามหาวทิยาลยัตา่งๆ ไดเ้หน็ประเดน็ทีม่คีวามสำคญัใน
การดำเนนิงาน 
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1.1.7 หลักสูตร การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Research 

Outcomes Delivery and Communications) 

 ทุกประเทศล้วนให้ความสำคัญกับการวิจัย ด้วยคาดหวังว่าการสร้างความรู้เป็นต้นทาง

นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่น สะท้อนให้เห็นพัฒนาการทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลไทยได้มุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย

และผลงานวิจัย โดยการปรับระบบวิจัยครั้งใหญ่ในปี 2563 โดยคาดหวังว่าจะมีการส่งมอบผลงานวิจัยที่ตอบ

สนอง Objective Key Results (OKRs) 

 ข้อเท็จจริงสำคัญประการหนึ่งคือประเทศไทยมีผลงานวิจัยจำนวนมาก ผลงานวิจัยดีๆ มากมายที่มี

คุณค่าทางวิชาการสูง แต่ไม่ได้ปรากฎเป็นที่รับรู้ต่อสังคม สาธารณะ จนกว่าสถานการณ์จะเอื้ออำนวย เช่น 

แผ่นดินไหว โรคระบาด ภัยแล้ง น้ำท่วม และอื่นๆ แล้วจึงมีข้อเสนอ (Solution) ที่ถูกต้องครบถ้วน อันเป็นผล

จากการสร้างและสะสมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และสื่อสารได้ทันตามความต้องการ ในรูปแบบที่สาธารณชน

เข้าถึงและเข้าใจได้หรือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

จากมุมมองที่ว่า ความรู้เป็นสมบัติสาธารณะ 

(Public goods) การสร้างคุณค่าจากผลงานวิจัย

และสื่อสารเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึง

เป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุค

ปัจจุบันที่มีช่องทางการสื่อสารไม่จำกัด ข้อมูลถูก

ส่งผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้โดยไม่จำเป็น

ต้องมีการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องครบถ้วน

รอบด้าน ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อความรู้ ความ

เข้าใจของสาธารณชน 

การขับเคลื่อนผลงานวิจัย (outputs) ให้บรรลุเป้าหมายสู่ outcomes  และการสื่อสารมักเป็นจุดอ่อนของนัก

วิจัยและหน่วยงาน มีสาเหตุหลายประการ เช่น ขาดการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานวิจัยตัวจริง ขาดความเข้าใจความ

ต้องการของ users ผลงานไม่ครบถ้วนเพียงพอที่จะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้ ขาดช่องทางการสื่อสารหรือ

การวิเคราะห์ "สาร” ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

 การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและการสื่อสาร เป็นภารกิจปลายน้ำในระบบวิจัยที่จะช่วยสร้าง Perceived 

Value ใหม่ ของผลงานวิจัยที่เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ เพื่อให้เกิด "สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนา
ประเทศ” ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของสังคม สถาบันคลังสมองของชาติจึงได้ออกแบบหลักสูตร "การ
ส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” ขึ้น เพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้ โดยในปี 2563  ได้มีจัด

หลักสูตรขึ้นครั้งแรกเป็นรุ่นที่ 1 เพื่อผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจและสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าผลงานวิจัยและ
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สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  29-30 กันยายน 2563 ณ โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส มี

ผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตรจำนวน 22 คน  

สรุปข้อมูลผู้เข้าร่วมแยกตามหน่วยงาน 

 

สรุปผลการจัดหลักสูตร 

หลักสูตร "การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” เป็นหลักสูตรใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 

2563เดิมได้กำหนดจัดหลักสูตรในรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 แต่ด้วยสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการการป้องการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล จำเป็น

ต้องเลื่อนการจัดหลักสูตรดังกล่าวออกไป จนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายลง จึงได้กำหนดจัดหลักสตรดังกล่าว

อีกครั้งระหว่างวันที่  29-30 กันยายน 2563 ณ โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส มีผู้สมัครสนใจเข้าร่วมจำนวน 22 

คน โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตร 13 คน เคยเข้าร่วมหลักสูตรบริหารจัดการงานวิจัยที่สถาบันฯ จัดขึ้นก่อนหน้านี้ 

อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้เข้าร่วมน้อยกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ คือ 40 ท่าน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเบิกจ่าย

งบประมาณไม่ทัน และอยู่ระหว่างปิดงบปีงบประมาณ 2563 

1.1.8 หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ (Research 

Management by Objective and Key Tripple R (Research, Results, Redesign) 

 รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อเป็นกลไก

การบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้จัดตั้ง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขึ้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ประกาศใน

จำนวนผู้เข้าร่วมรุ่นที่ 1
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ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีผลใช้บังคับในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  การปฏิรูปที่

สำคัญจากการจัดตั้งกระทรวง อว. ได้แก่ 1) การปฏิรูปด้านนโยบาย (Policy Reform) 2) การปฏิรูปด้านงบ

ประมาณ (Budgeting Reform)  3) การปฏิรูประบบบริหารจัดการ (Administrative Reform)  และ 4) 

การปฏิรูปด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ (Regulation Reform) โดยเฉพาะการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) 3 เรื่อง ได้แก่ 

1. การจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (5 ประเภท) 

2. การจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุน 

3. การจัดสรรงบประมาณแบบแพลตฟอร์ม (4 Platforms 16 Programs 27 Flagships) 

 
ที่มา :  ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) (เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบ
ประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม “ภาคเหนือ” 19 สิงหาคม 2562 

การออกแบบและวางแผนงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้กระทรวง อว. ที่เกิดขึ้นนี้จำเป็นต้องอาศัย

กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำหนดระบบจัดสรรและ

บริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มีผลสัมฤทธิ์ในลักษณะเป็นก้อน (Block grant) และมีความต่อเนื่อง 

(Multi-year) ตามโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม (Program-based)  

สถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดหลักสูตรด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 3 

หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Execu-

tive Program: R&I) ปี 2558   เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยสำหรับผู้บริหารงาน
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วิจัยมา ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของ

กระบวนการวิจัยได้ประสบความสำเร็จดัง

มุ่งหมาย และเครื่องมือสำคัญในการ

บริหารจัดการโครงการในโอกาสที่ภาครัฐ

มีน โยบายบู รณาการงานวิ จั ย การ

สนับสนุนชุดโครงการขนาดใหญ่ การมุ่ง

เน้นผลลัพธ์ของการวิจัย  2)  หลักสูตร

การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ปี 

2559-2560 เพื่อพัฒนาผู้บริหารและนัก

วิชาการด้านการประเมินผลกระทบงาน

วิจัยให้สามารถออกแบบการประเมินผลเบื้องต้น ทราบถึงหลักเกณฑ์การประเมินและสร้างตัวชี้วัดการ

ประเมินผลได้ และ 3)  หลักสูตรบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ : Research and Triple I (Ideate, Inno-

vate, Impact) Executive Program ปี 2561-2562 โดยมีองค์ประกอบด้านการปฏิรูประบบวิจัย กรณี

ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและกำลังดำเนินการ ทฤษฎีและเครื่องมือการจัดการตั้งแต่การออกแบบ จนถึง 

outcome และ impact   

ในปี 2563 สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดทำหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารจัดการงานวิจัยในช่วงเวลาของการปฏิรูประบบ อววน.  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้จัดหลักสูตรดังกล่าวได้เพียง  2 รุ่น โดยมีผู้เข้า

ร่วมหลักสูตรทั้งสิ้น 83 คน  

ผลการดำเนินงานการจัดหลักสูตรในปี 2563 

รุ่น วัน เวลา สถานที่ จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)

1 21-23 มกราคม 2563 โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส 41

2 25-27 สิงหาคม 2563 โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส 42

รวมทั้งสิ้น 83
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สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมแยกตามหน่วยงาน 
 

สรุปผลการจัดหลักสูตร 
การออกแบบหลักสูตรฯ เป็นการออกแบบใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารจัดการงานวิจัยใน

ช่วงเวลาของการปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ออวน.) โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วม
หลักสูตรเข้าใจและสามารถปรับใช้เครื่องมือการบริหารจัดการในกระบวนการออกแบบและวางแผนโครงการ
วิจัยทุกระดับ ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา รูปแบบการจัดหลักสูตร 
รวมทั้งการแสวงหาวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น จึงหลักสูตรได้รับความสนใจ
และมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตรเต็มจำนวนรับทั้ง 2 รุ่น !
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1.2 หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน 

1.2.1 โครงการให้ความรู้ เรือ่ง “การบรหิารจดัการความเสีย่งสำหรบัผูบ้รหิารคณะแพทยศาสตร ์ ศริริาช

พยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล”  ครัง้ที ่2  

งบประมาณ      :  60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) (1 วัน)  

สถานที่จัดงาน   :  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

   

 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล เหน็ความสำคญัของการกำกบัและการบรหิารความ

เสีย่งสำหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู และเปน็ภารกจิหนึง่ทีต่อ้งหนนุเสรมิใหม้หาวทิยาลยัเกดิความเขม้แขง็เพราะการ

บริหารความเสี่ยงที่ดี นอกจากจะช่วยป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และส่งผลให้การดำเนินงานของ

มหาวทิยาลยับรรลเุปา้หมายตามพนัธกจิและยทุธศาสตรส์ำคญัทีว่างไวแ้ลว้ ยงัสามารถเพิม่โอกาสและคณุคา่ให้

กบัมหาวทิยาลยัไดอ้กีดว้ย 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร : ผู้บริหารคณะฯ ผู้บริหารโรงพยาบาลและหัวหน้าฝ่าย/งาน  จำนวนรวมทั้งสิ้น 70 ท่าน  

 

                                                        

ผลที่ได้รับ : งานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมให้การประเมินผลการอบรม ดีเยี่ยม ซึ่งในการอบรม

แต่ละหัวข้อผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการในกระบวนการการกำกับและบริหารความเสี่ยงของคณะ โดยนำตัวชี้วัด

ของแต่ละภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์มาร่วมวิพากษ์ โดยใช้หลักการของ COSO ERM 2017 : Enterprise 

Risk Management Integrating with Strategy and Performance เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ความเสี่ยงของ

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลในอีก 1 ปีต่อจากนี้ไป 

1.2.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร หลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ: คณะ

มนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร” (CMAE) 

งบประมาณ      :  280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (2 วันครึ่ง)  

สถานที่จัดงาน   :  วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร จังหวัด

พิษณุโลก 
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  คณะมนษุยศาสตร ์ มหาวทิยาลยันเรศวรไดเ้ลง็เหน็ถงึความสำคญัของการบรหิารหลกัสตูรสูค่วามเปน็

เลศิ ตามยทุธศาสตรท์ี ่5 การบรหิารจดัการเชงิบรูณาการเพือ่การดำเนนิการเปน็เลศิในแผนกลยทุธป์ ีพ.ศ. 2563-

2564 และตามยทุธศาสตรท์ี ่5 การบรหิารจดัการเชงิบรูณาการเพือ่ความเขม้แขง็และยัง่ยนื กลยทุธท์ี ่5.2 การยก

ระดบัขดีความสามารถบคุลากรและพฒันาระบบบรหิารงานบคุคล บรรจรุายละเอยีดไวใ้นแผนพฒันาการศกึษา

มหาวทิยาลยันเรศวร ฉบบัที ่12  (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบบัปรบัปรงุ มาเปน็พลงัในการขบัเคลือ่นการพฒันาและ

การปฏริปูอดุมศกึษา โดยมนีโยบายและกลไกในการเสรมิสรา้งการพฒันาสมรรถนะบคุลากรของมหาวทิยาลยั

อยา่งเปน็ระบบ เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบับทบาทและหนา้ทีข่องคณะกรรมการวชิาการ ในการ

บรหิารจดัการหลกัสตูรเพือ่ใหเ้กดิคณุภาพ ตอบสนองตอ่พนัธกจิของทัง้คณะและมหาวทิยาลยั ตลอดจนหลกัสตูร

ทีท่นัสมยัสอดคลอ้งกบัประเดน็ทา้ทายอดุมศกึษาในปจัจบุนัและอนาคต และ เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพและ

ความสามารถในดา้นวชิาการและวชิาชพีอยา่งตอ่เนือ่งของบคุลากร และเพือ่มุง่สูค่ณุภาพอดุมศกึษานัน้ 

ผูเ้ขา้รว่มหลกัสตูร : ผูบ้รหิารระดบัสงู คอื คณบด ีรองคณบด ีผูบ้รหิาร และคณาจารย ์  จำนวนรวมทัง้สิน้ 50 

ทา่น  

 

ผลลพัธ ์ : งานไดร้บัการตอบรบัเปน็อยา่งด ี ผูเ้ขา้รว่มใหก้ารประเมนิผลการอบรม ดเียีย่ม ซึง่ในการอบรมแตล่ะ

หวัขอ้ผูเ้ขา้รว่มมคีวามกระตอืรนืรน้ในการแสดงความคดิเหน็ และยนิดทีีจ่ะเสนอแนะและรบัฟงัความคดิเหน็ของ

วทิยากร รวมทัง้ยงัรว่มแสดงความคดิเหน็ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่มหาวทิยาลยั ดงัการฝกึปฏบิตักิารในการอบรมหลงั

สตูร CMAE ทีค่น้หา Learning Outcome เพือ่สะทอ้นอตัลกัษณข์องคณะมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 

ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

1.2.3 คณะทำงานดำเนินการ : หลักสูตรการออกแบบ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่น 

2 

งบประมาณ :  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) (20 วัน) สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

ระยะเวลา : เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563 
สถานที่    : ชั้น 16 อาคาร KX - Knowledge Exchange for Innovation and Entrepreneurship   
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จำนวน    : 48 คน 
ตามที่ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ

นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการดำเนินการ

พัฒนาหลักสูตรการออกแบบ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมมือ 

โครงการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐเพื่อการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยการ

กำหนดหลักสูตรและการฝึกอบรมบุคลากรของ สอวช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น 

สถาบันคลังสมองของชาติได้รับเชิญให้บุคลากรของสถาบันคลังสมองของชาติเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน

ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ดังกล่าว ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมขับเคลื่อนการทำงานเชิงนโยบายของ

ภาครัฐและการสร้างความสัมพันธ์การทำงานเครือข่ายด้วย 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องการออกแบบนโยบาย วทน. ให้สอดคล้องกับบริบทการ

ทำงานของบุคลากรของ สอวช. โดยเน้นให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

2. เพื่อจัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนานโยบาย วทน. ตามหลักสูตรที่ได้

ออกแบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

3. เพื่อสร้างเครือข่ายนักพัฒนานโยบาย วทน. (STI Policy Network) ของประเทศไทย นำไปสู่การร่วม

กำหนดและผลักดันนโยบาย วทน. ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

กลุ่มเป้าหมาย (48 คน/รุ่น) ได้แก่ บุคลากรของ สอวช. (เน้นบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต)  

และบคุลากรของหนว่ยงานดา้นนโยบายอืน่ๆ หนว่ยงานภายใตก้ระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์ วจิยัและ

นวตักรรม สำนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ สำนกังบประมาณ หนว่ยงานในสงักดั

กระทรวงการคลงั ฯลฯ  และ บุคลากรอื่นๆ ที่สนใจ เช่น อาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา ภาค

เอกชน 
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ความท้าทาย : เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019  ทำให้ได้เรียนรู้การจัดอบรม ด้วยระบบ Virtual 

Instruction and Training   ประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM ในส่วนที่ 2 ทั้งหมดในช่วงเดือน เมษายน-

พฤษภาคม-มิถุนายน 63 ส่งผลให้ทั้งผู้จัด ผู้อบรม และวิทยากรต้องใช้การประชุมผ่านออนไลน์ดังกล่าว 

การฝึกอบรม วัตถุประสงค์ เนื้อหา

สว่นที่ 1 เรียนรู้พื้นฐานทางทฤษฎี 
เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมี
ความรู้ เพียงพอในการ
วิเคราะห์และออกแบบ
นโยบาย

เน้นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการออกแบบนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้เข้าใจเกี่ยว
กับ 1) หลักการของการสร้างนวัตกรรม 2) เศรษฐศาสตร์
นวัตกรรม ประกอบด้วย ระบบนวัตกรรม (ระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับอุตสาหกรรม) นวัตกรรมกับความ
เป็นผู้ประกอบการ ความเชื่อมโยงระหว่างผู้มีบทบาทสำคัญ
ในระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
และภาคอุตสาหกรรม) และการประเมินผลกระทบทาง
เศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากนวัตกรรม และ 3) นโยบาย
สาธารณะเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ 
จะยกตัวอย่างนโยบาย 3 ด้าน ประกอบด้วย กลไกการ
สนับสนุนทางการเงินเพื่อนวัตกรรม การวางแผนการพัฒนา
กำลังคน และเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม

สว่นที่ 2 เ รี ย น รู้ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ออกแบบนโยบาย และ
กระบวนการสร้างการมี
ส่ วนร่ วมจากผู้ที่ มี ส่ วน
เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
เสนอนโยบายและได้รับ
ความเห็นชอบ

มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทำนโยบาย 
(ทั้งทางทฤษฎีและประสบการณ์จริงในการจัดทำนโยบาย) 
โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบการเมือง (Polit-
ical System) ตามรูปแบบกระบวนการ (Process Model) 
ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา (Identification) การ
กำหนดวาระ (Agenda Setting) การก่อรูปนโยบาย (Policy 
Formulation) การได้รับความเห็นชอบตามกฎหมาย (Le-
gitimation) การนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implemen-
tation) และการประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) 

สว่นที่ 3 เ พื่ อ จั ด ท ำ ข้ อ เ ส น อ
นโยบายตามกระบวนการ
พัฒนานโยบาย และเลือก
ใช้กลไก/ เครื่องมือเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบาย

มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเลือกงานที่ตนเองสนใจมาจัดทำเป็น
ข้อเสนอนโยบาย โดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้
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ผลลัพธ์ที่เกิด : 1. ผลลพัธท์ีเ่กดิกบับคุลากร คอื เจา้หนา้ทีข่องสถาบนัคลงัสมองของชาตทิีไ่ดม้โีอกาสเขา้ไปรว่ม

ทมีงานกบัสถาบนันโยบายวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี และนวตักรรม (STIPI) เกดิความเชือ่มโยงการทำงานภาค

นโยบายระดบัสงูและมคีวามเขา้ใจและแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นนโยบายมากขึน้ 2. ผลทีเ่กดิขึน้กบัองคก์ร คอื เกดิ

การสรา้งเครอืขา่ยระหวา่งหนว่ยงาน และนำไปสูก่ารรว่มกำหนด และผลกัดนันโยบาย วทน. รว่มกนัไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

 

1.2.4 โครงการพฒันากรอบการประเมนิผูบ้รหิารสว่นงานมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ และ สถาบนัคลงัสมองของชาต ิ เลง็เหน็ความสำคญัของการออกแบบ

ระบบการประเมนิผูบ้รหิาร จงึเกดิโครงการพฒันากรอบการประเมนิผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ขึน้ 

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ร่วมกันในการออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมในการ

พัฒนาระบบประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบการประเมินผู้บริหาร

มหาวทิยาลยั เพือ่เปน็เวทสีรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัดว้ยกนัในการสรา้งวฒั

ธรรมคณุภาพ สรา้งการเปลีย่นแปลงในการพฒันามหาวทิยาลยัทีย่ัง่ยนื โดยจดังานในวนัที ่5 มนีาคม 2563 ณ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน 

ผลที่ได้รับ : ในการจดัเวทคีรัง้นีไ้ดร้บัความรว่มมอืจากผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรอ์ยา่งดยีิง่ มี

การแสดงความคดิเหน็ผา่นกระบวนการเชงิปฏบิตักิารจนไดก้รอบใหญใ่นการประเมนิผูบ้รหิารเพือ่จดัทำขอ้

เสนอเพือ่พฒันาระบบการประเมนิผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั  ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสำคญัของกระบวนการ

มสีว่นรว่มระหวา่งผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัดว้ยกนัเกดิการสรา้งวฒัธรรมคณุภาพ สรา้งการเปลีย่นแปลงในการ

พฒันามหาวทิยาลยัทีย่ัง่ยนื 
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1.3 การจัดประชุมและสัมมนาวิชาการ 

1.3.1 งานเสวนา หัวข้อ “การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” 

 

 หนึ่งในยทุธศาสตรก์ารดำเนนิงานของสถาบนัคลงัสมองของชาตคิอื การจดัใหม้กีารวจิยัเชงินโยบายเพือ่

พัฒนาระบบอุดมศึกษาและพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการนำการวิจัยไปสู่การประยุกต์ใช้เพื่อสอดคล้องในแต่ละ

บรบิทของมหาวทิยาลยัและในหว้งเวลาดงักลา่ว สถาบนัฯ เหน็ประโยชนแ์ละความสำคญัของการศกึษาสถานภาพ

ในปัจจุบันของการขับเคลื่อนนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยเฉพาะในด้านพัฒนาการของ

นโยบายการเปน็มหาวทิยาลยัในกำกบัของรฐั ดา้นพฒันาการของกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัตา่งๆ ที่

เกีย่วขอ้ง ดา้นความชดัเจนเชงินโยบายและยทุธศาสตรร์ะดบัประเทศ และดา้นอืน่ๆ  รวมทัง้ปจัจยัความสำเรจ็

และปจัจยัความลม้เหลวทีส่ง่ผลตอ่มหาวทิยาลยัในกำกบัของรฐั จงึไดจ้ดัเสวนาทางวชิาการขึน้มาในวนัที ่ 29 

ตลุาคม 2563  เวลา 8.30 – 14.00 น.  ณ ชัน้ 6 โรงแรม แบงคอ็ก มดิทาวน ์

การจัดเวทีเสวนานี้มีวัตถุประสงค์ เพือ่เปน็เวที

แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับ

การบรหิารของมหาวทิยาลยัในกำกบัของรฐั เพือ่

เสรมิสมรรถนะการทำงานใหก้บัผูบ้รหิารระดบัสงู

ของมหาวทิยาลยัภายใตส้ถานการณป์จัจบุนั เพือ่

เปน็เวทสีรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยัและแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี (Good practice) ในการใช้

ประโยชนส์งูสดุของมหาวทิยาลยัในกำกบัของรฐั  โดยมผีู้เข้าร่วมงานเสวนา คือ นายกสภามหาวทิยาลยั กรรมการ

สภามหาวทิยาลยั อธกิารบด ีและผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั จำนวน 60 ทา่น 

ผลที่ได้รับ : งานเสวนาฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากระดับนายกสภา

มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี ตามเจตนารมณ์ของผู้จัด เพื่อต้องการ
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เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใน

กำกับของรัฐ  และหน่วยงานระดับชาติ เพื่อนำนโยบายต่างๆ เชิงรุกตอบโจทย์สังคม และนำพามหาวิทยาลัย

ไปปฏิบัติให้สำเร็จผลตามที่ได้ตั้งไว้ 

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานเสวนาฯ ได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม  ดังนี้ 

• ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

- ควรจัดงานเสวนาลักษณะแบบนี้ในระดับภูมิภาค หรือมีการจัดเสวนาฯ เป็นระยะเพื่อสร้างความ

เข้าใจให้กับผู้บริหารในแต่ละมหาวิทยาลัย 

- ควรเก็บค่าสมาชิกรายปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเสวนาฯ (บริหารโดยใช้ค่าสมาชิก) 

- ข้อมูลเปรียบเทียบบทบาทของสภามหาวิทยาลัย และฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

- ในยุค 4.0 มีการใช้ Big Data มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ควรเตรียม  Enterprise Support 

System ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (ESS) เพื่อรองรับข้อมูลในอนาคต 

• ในอนาคตทา่นอยากใหท้างสถาบนัฯ จดัหวัขอ้ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภามหาวทิยาลยั  

o การประเมนิ 

# การประเมินอัตตาภิบาลสภามหาวิทยาลัย 

# ควรมีการประเมินการได้ประโยชน์ หรือการรับรู้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง

สถานภาพของมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  

o บทบาทและหนา้ที ่

# ข้อพึงระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

# ภารกิจสำคัญของสภามหาวิทยาลัยที่ควรปฏิบัติ 

# เทคโนโลยีพื้นฐานในกิจการงานสภามหาวิทยาลัย 

# บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

o การปฏริปูกลไกการบรหิารจดัการสภามหาวทิยาลยัไทย 

o ขอบเขตและความสมัพนัธร์ะหวา่งสภามหาวทิยาลยัและฝา่ยบรหิาร 

o บทบาท และกระบวนการเพือ่เขา้สูก่ารเปน็มหาวทิยาลยัในกำกบัของรฐั 
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o กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภามหาวทิยาลยั เชน่ พ.ร.บ.จดัซือ้จดัจา้ง : ขอ้จำกดั และทางออก 

o การกระบวนการ KM ในด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ รวมทั้งนโยบายของการเป็น

มหาวทิยาลยัในกำกบัของรฐั เชน่ การบรหิารงานดา้นบคุคล การบรหิารดา้นการเงนิงบ

ประมาณ การแกไ้ขปญัหามหาวทิยาลยัในกำกบัของรฐัเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกนั รวม

ทัง้การนำ Best Practice ดา้นการศกึษา การจดัการบรหิารมหาวทิยาลยั ความยัง่ยนืทีแ่ทจ้รงิ 

o การใช ้Big Data เพือ่การดำเนนิงานสภามหาวทิยาลยัใหม้คีวามอสิระสงูสดุ 

 

1.3.2 การจัดเวทีเสวนาเรื่อง "ความท้าทายสู่เกษตรอัจฉริยะของภาคการเกษตรไทย”  

 ดำเนินการโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และวารสารเคห

การเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:30 – 13:30 น. ณ ห้องประชุมทิวลิป  โรงแรมรา

มาการ์เด้นส์  กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อความเห็นถึงสถานภาพด้าน

เกษตรอัจฉริยะของไทยที่จะก้าวไปในอนาคต รวมถึงประเด็นของเงื่อนไข ข้อปัญหาและความท้าทาย และเพื่อ

พัฒนาความร่วมมือในด้านการวิจัย รวมถึงพัฒนาทิศทางการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะและธุรกิจ startup 
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ภายใต้ฐานเศรษฐกิจใหม่ อันจะนำไปสู่การปรับฐานภาคการเกษตรไทยให้แข่งขันได้และตอบสนองกับความ

เป็นพลวัตของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนตลาดการค้ารูปแบบใหม่  

มีผู้เข้าร่วมประชุม 67 ท่าน ประกอบด้วย เกษตรกร กลุ่มธุรกิจ startup ด้านการเกษตร ผู้

ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร นักวิชาการ หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย อาจารย์ นักวิจัย และ

สื่อมวลชน โดยสรุปรายงานการประชุมสามารติดตามได้ที่ www.agripolicyresearch.com) 
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1.4 เอกสารเผยแพร ่

1.4.1 หนังสือ แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร การออกแบบและการบริหารจัดกาารงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์  

 หนังสือฉบับนี้ได้ดำเนินกาารภายใต้โครงการพัฒนา

แพลตฟอร์มวิจัยการจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งสถาบันคลังสมองของชาติ 

ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) โดยฝ่ายบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ฝ่าย 

ABC) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ เป็น

บรรณาธิการ โดยได้รวบรวมกรณีศึกษาจากผลการ

สนับสนุนการวิจัยต่าง ๆ ทางด้านการเกษตรที่ผ่านมา และ

ได้ร้อยเรียงให้เห็นความเชื่อมโยง การแบ่งหน้าที่ และการ

บริหารจัดการ เพื่อให้ผลงานดังกล่าวเกิดคุณค่ามุ่งสู่การใช้

ประโยชน์และก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ซึ่งในที่สุดนำ

ไปสู่การสร้างแพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตรขึ้นมา 

1.4.2 หนังสือ คู่มือความรู้ การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) กับความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 คู่มือความรู้การวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการการ

พัฒนาตัวชี้วัดความเหลื่อมล้ำของชุมชนจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดย

ผู้เขียนคือ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ ซึ่ง สถาบันคลัง

สมองของชาติ ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) ในดำเนินงานโครงการ การพัฒนาตัวชี้วัดความเหลื่อมล้ำของ

ชุมชนจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

และได้แจกจ่ายให้ นักวิชาการที่ได้มีการดำเนินงานพัฒนาตัวชี้วัด

ความเหลื่อมล้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
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1.4.3 หนังสือ “การบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา”  

สถาบนัคลงัสมองของชาต ิ ไดท้ำการเผยแพรง่านวจิยัลกัษณะ pocket book : 

การบรหิารความเสีย่งของสถาบนัอดุมศกึษา โดยทำการพมิพร์ปูเลม่ จำนวน 

2,000 เลม่ และทำการจดัสง่ใหก้บัสถาบนัศกึษา มรีายชือ่สถาบนัอดุมศกึษาทีไ่ด้

รบั pocket book แลว้ดงันี ้ 

ผลที่ได้รับ : หนังสือเล่มเล็กได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยได้ทำการเผย

แพร่ประชาสัมพันธ์ส่งให้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับ

สูงมหาวิทยาลัย 38 แห่ง เพื่อเป็นสื่อสาระสำคัญและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ด้านการบริหารเสี่ยง แก่บุคลากรสำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อ

นำพามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติให้สำเร็จผลตามที่ได้ตั้งไว้ 

1.4.4 หนังสือเล่มเล็ก “เกษตรไทย 2573”  

สถาบันคลังสมองของชาติจัดทำหนังสือเล่มเล็ก “เกษตรไทย 2573” 

โดยนายยุคล  ลิ้มแหลมทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ซึ่งมีเนื้อหาในการเสนอแนวคิด เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร 

ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และภาครัฐ ต้องผนึกกำลังเพื่อเตรียมตัว

และวางเป้าหมายในการพัฒนาการเกษตร ให้เห็นภาพที่ชัดเจนภายใน 10 

ปี หากจัดการไม่ได้ การเกษตรของประเทศอาจมีปัญหา ทั้งความมั่นคง

ทางอาหาร ความปลอดภัย อาหารศึกษา โภชนาการ สุขภาพ และ

เศรษฐกิจได้ จำนวน 1,000 เล่ม 

ผลที่ได้รับ : มกีารนำหนงัสอืเลม่เลก็ไปเผยแพรก่บัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้น

การเกษตร เพือ่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบและรว่มหานโยบายสำคญัในการปอ้งกนั เชน่ เผยแพรใ่นการอบรม

หลกัสตูรการออกแบบ นโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม รุน่ 2 เปน็ตน้ 

1.4.5 เอกสารวชิาการ การตัดสินใจและรูปแบบการจัดเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิของเกษตรกรในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ 

สำนักประสานงานฯ ได้จัดทำเอกสารวิชาการหมายเลข 15 เรื่อง “การตัดสินใจและรูปแบบการ

จัดเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เขียนโดย ผศ.ดร.อรวรรณ ศรีโสม

พันธ์ และคณะ จุดเด่นของงานวิจัยนี้คือ เป็นกระบวนการหาคำตอบที่บูรณาการกระบวนการวิจัยเชิงสำรวจ 
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ร่วมกับ การวิจัยเชิงทดลอง เพื่อสร้างข้อเสนอแนะงานวิจัยบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้และ

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการหลังเก็บเกี่ยวข้าวหอม

มะลิ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนนโยบายเพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดเก็บข้าวให้มีคุณภาพเพิ่ม

ขึ้นทั้งคุณภาพการสีและความหอม รวมทั้งเป็นข้อมูลสนับสนุนการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิน

ใจจัดเก็บข้าวหอมมะลิและการเข้าร่วมโครงการจำนำยุ้งฉาง นำไปสู่การจัดการอุปทานข้าวในช่วงฤดูเก็บ

เกี่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดเก็บข้าวหอมมะลิที่เหมาะสม โดยเอกสารดัง

กล่าวได้ถูกเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น ธ.ก.ส. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สหกรณ์การเกษตร คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาผลิตผลเกษตรกรรม และสำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัย

ต่างๆ เกือบทั่วประเทศ รวมถึงดำเนินการเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ www.agripolicyresearch.com ของ

สำนักประสานงานฯ  

 

1.4.6 การจัดทำจดหมายข่าว (E-Newsletter) งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร จำนวน 3 ฉบับ 

สำนักประสานงานฯ ได้จัดทำจดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร โดยสำนักประสานงานได้

ดำเนินการมาเข้าสู่ปีที่ 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย ซึ่งจะเป็นกลไกช่วย

ขยายผลผลิตงานวิจัยให้ก้าวไปสู่การสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นตามมากับสังคม โดยสามารติดตามจดหมาย

ข่าวของสำนักประสานงานฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.agripolicyresearch.com  
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จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2563 เป็นการนำเสนอส่วนหนึ่งของ

ผลการศึกษาโครงการวิจัย “การศึกษาผลกระทบของนโยบายการให้นำเข้าและการไม่ให้นำเข้าเนื้อสุกร

ที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง” ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 4 ส่วนด้วยกัน โดยวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งได้นำเสนอเนื้อหา

ของข้อมูลอุตสาหกรรมสุกรไทยที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องระหว่างปี พ.ศ.2540 - 

2561 ทั้งในด้านของการผลิต การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง รูปแบบการผลิต เทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการก

ระจายผลผลิตอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนของผู้บริโภค พร้อมกับนำเสนอผลการศึกษามูลค่า

อุตสาหกรรมสุกรไทย ปี 2560 จากการประยุกต์ใช้แนวคิดของต้นทุนและส่วนเหลื่อมทางการตลาด เพื่อ

คำนวณหาส่วนเหลื่อมทางการตลาดในแต่ละระดับของอุตสาหกรรม กล่าวคือ ระดับฟาร์มเกษตรกร ระดับ

การจัดหาและแปรรูป และระดับการจัดจำหน่าย  

โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในแง่ของความเข้าใจสถานภาพและพลวัตการเปลี่ยนแปลงของ

อุตสาหกรรมสุกรไทยตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ทราบถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจของห่วงโซ่คุณค่าในแต่ละระดับ ซึ่ง

สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการศึกษาวิจัยและการดำเนินงานในมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 ยังคงนำเสนอผลการศึกษา

อีกส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การศึกษาผลกระทบของนโยบายการให้นำเข้าและการไม่ให้นำเข้าเนื้อ

สุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง” โดยวัตถุประสงค์ส่วนนี้ คือ นำเสนอสถานภาพของอุตสาหกรรมสุกรใน

ต่างประเทศ ทั้งกลุ่มประเทศที่มีการให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง  ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี 

ไต้หวัน และเวียดนาม และประเทศที่ไม่ให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง คือ รัสเซีย จีน และ

สหภาพยุโรป โดยพิจารณาถึงข้อมูลความพอเพียงของการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศ (Self-sufficiency 

ratio) อัตราการเปลี่ยนแปลงการผลิต การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างฟาร์มเกษตรกร ความต้องการบริโภค

เนื้อสุกรต่อคน ปริมาณการบริโภคในประเทศ และราคาเนื้อสุกรในประเทศ ทำการเปรียบเทียบในช่วงก่อน

และหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ตลอดจนนำเสนอผลที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมสุกรในประเทศดังกล่าว 

จนถึงปี 2560  
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โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างและกรณีศึกษาทางเลือกให้กับประเทศไทย ถึงผลกระทบที่เกิด

ขึ้น ตลอดจนแนวทางในการปรับตัวของอุตสาหกรรมสุกรทั้งในประเทศที่ไม่มีนโยบายการให้นำเข้าและไม่ให้

นำเข้าฯ 

 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2563 เป็นการสรุปผลการศึกษาจาก

โครงการวิจัย “นวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตเกษตรกรบนพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืน” โดยมี รศ. 

ดร. เขมรัฐ เถลิงศรี และคณะเป็นผู้ศึกษา โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยที่สำนักประสาน

งานชุดโครงการ “นวัตกรรมการพัฒนาเกษตรกรสู่การเกษตรสมัยใหม่” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายในการช่วยชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์ให้ปรับเปลี่ยนตนเองสู่การทำ

เกษตรกรรมที่ยั่งยืนเหมาะสมกับพื้นที่ป่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในโครงการอนุรักษ์และดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ ตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 

2562 โดยพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมทางสังคม ใน 2 หมู่บ้านพื้นที่ศึกษา จ.น่าน ในเขตป่าอนุรักษ์ ให้ปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปสู่การเกษตรที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับป่าและสิ่งแวดล้อม  

โดยผลการศึกษาสามารถนำมาถอดบทเรียน ขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ที่มีบริบททางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม รวมถึงประสบปัญหาที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อ

การพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อผลัดดันให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต 
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1.4.7 คลิปวิดีโอ เผยแพร่องค์ความรู้ 

จากสภาวการณ์ในสังคมปัจจุบัน จนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่าน ส่งผลให้เกิดการปรับ

ตัวในการอบรมและการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ต้องการกระจายอย่างแพร่หลาย และสอดคล้องกับสภาวะการณ์

ดังกล่าว สถาบันคลังสมองของชาติได้เล็งเห็นว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ การอบรมผ่านระบบสารสนเทศมี

ความจำเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อจัดการการเรียนรู้ที่ดีและในอนาคต สถาบันจึงเริ่มดำเนินการจัดทำคลิปวิดิโอ

ในประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาผ่าน

เครื่องมือ 2 ช่องทางคือ  

1. ในเว็บไซด์ สถาบันคลังสมองของชาติ : http://www.knit.or.th/web/?page_id=35336 

2. ใน Facebook Ug ikn i t : h t t p s : / /www . f a c eboo k . c om/med i a / s e t / ?

set=a.3178186482298344&type=3 

1.4.8 คลปิ หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง โดย ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์  

สาระสำคัญมี 5 ประเด็นคือ 
1. มุมมองสถาบันอุดมศึกษาของไทย สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม 

และต้องเตรียมรับมือ 
2. งานวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ตัวอย่างงานวิจัยในช่วง โรค

ระบาด โควิด-19 
3. ปัจจัยสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในเรื่อง การบริหาร

จัดการความเสี่ยง ให้เกิดประโยชน์แท้จริงต่อองค์กร 
4. มุมมองสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นใหม่ และการรับมือ 
5. ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยน สร้างเจตคติใหม่ ค่านิยม 

หรือวัฒนธรรมการตระหนัก 
ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้  : มผีูบ้รหิารมหาวทิยาลยัสนใจและเขา้มาดคูลปิในแตล่ะประเดน็ของวทิยากร  ซึง่ในหวัขอ้ทีไ่ด้
รบัความสนใจมากของ ผศ.ประเสรฐิ อคัรประถมพงศ ์ คอื งานวจิยัสถาบนัอดุมศกึษา ตวัอยา่งงานวจิยัในชว่ง
โรคระบาดโควดิ-19   
 ในอนาคตสถาบันคลังสมองของชาติจะดำเนินการจัดทำสื่อองค์ความรู้ประเด็นสำคัญในรูปแบบคลิป
วิดิโอเพิ่มเติมอีก และจะดำเนินการเผยแพร่สู่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน  

1.4.9 คลิปหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะเลขานุการส

ภาฯและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน สาระสำคัญมี 8ประเด็นคือ 
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1. การปฏิรูปการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เพื่อสามารถทำหน้าที่พิทักษ์ธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

2. อำนาจและหน้าที่ของเลขานุการสภา และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
3. ที่มาของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
4. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นบุคคลสำคัญ บทบาทหน้าที่ของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
5. ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
6. บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่ควรเป็น 
7. ตัวอย่างการจัดระเบียบเรื่องเชิงนโยบาย 
8. การประชุมสภาเป็นหัวใจของการทำงานของสภามหาวิทยาลัย ทำอย่างไรให้การประชุมมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้  : มผีูบ้รหิารมหาวทิยาลยัสนใจและเขา้มาดคูลปิในแตล่ะประเดน็ของวทิยากร ซึง่ในหวัขอ้ทีไ่ด้
รบัความสนใจมาก ศ.ดร.วจิติร ศรสีอา้น คอื การประชมุสภาเปน็หวัใจของการทำงานของสภามหาวทิยาลยั ทำ
อยา่งไรใหก้ารประชมุมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
 ในอนาคตสถาบันคลังสมองของชาติจะดำเนินการจัดทำสื่อองค์ความรู้ประเด็นสำคัญในรูปแบบคลิป
วิดิโอเพิ่มเติมอีก และจะดำเนินการเผยแพร่สู่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน !
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ประโยชน์จาก
พลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาประเทศและสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ

และสังคม 

2.1 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มวิจัยการจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่เป้าหมายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ

ฐานราก 

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายบูรณ

าการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ฝ่าย ABC)  ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานชุดโครงการ “การพัฒนาแพลตฟอร์มวิจัยการ

จัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่เป้าหมายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” งบประมาณ 4,596,900 บาท ระยะเวลาดำเนิน

งาน 1 ปี 4 เดือน (26 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2563)  เพื่อดำเนินงาน ดังนี้ 

1. สร้างและสนับสนุนโครงการวิจัยที่จะเอื้อประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายของฝ่ายและ

ชุดโครงการ 

2. ประสานงานภายในและภายนอกชุดโครงการ และสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยชนิดบูรณาการ 

3. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการและประเมินโครงการตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา 

4. เข้าร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้าของวงการวิชาการและวงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบาท

หน้าที่ของชุดโครงการ 

5. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ สกว. ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อผลักดันสู่การใช้

ประโยชน์ 

6. เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ สกว. จัดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ สกว. มอบหมายเป็นครั้ง

คราว 

7. ประสานกับหน่วยงานภาคราชการและสถาบันวิจัยของภาครัฐและเอกชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การดำเนินงานของชุดโครงการและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ฐานคิค ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย ความเหลื่อมล้ำเกิดได้

หลายระดับทั้งเชิงภูมิศาสตร์ ความสามารถของพื้นที่จังหวัดที่พิสูจน์ได้ด้วยระดับ GPP (Gross Provincial Product) 

ที่แตกต่างกัน  ระดับ Sector ที่กิจกรรมทางการเกษตรสร้างมูลค่าต่ำสุดเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมและบริการ 

ด้านภาคเกษตร ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างผลตอบแทนของผู้ผลิตต้นน้ำ-ปลายน้ำ เป็นประเด็นที่ถูก

หยิบยกมากล่างถึงเสมอ การสนับสนุนการวิจัยที่ผ่านมา มักมีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร 

อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่เกิดแก่เกษตรกรต้นน้ำยังคงต่ำและต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง การ

ลดความเหลื่อมล้ำทั้งระดับพื้นที่และภาคเกษตรเพื่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและเอื้อต่อเกษตรต้นน้ำ 
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ต้องการข้อคิด ข้อวิเคราะห์สังเคราะห์ และเครื่องมือใหม่ เสริมชุดความรู้เชิงเทคโนโลยีที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จ

และเป็นเสาเข็มสำคัญในการพัฒนาการเกษตรและตัวสินค้า 

แนวทาง การออกแบบการวิจัยใหม่ สร้าง Platform การวิจัยที่พิจารณาองค์ประกอบด้านต่างๆ ได้แก่ 1) 

พื้นที่และการวิเคราะห์พื้นที่ 2) ตัวสินค้าหลักที่มีบทบาทสำคัญ 3) รูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่

สนับสนุนการยกระดับ Value Chain ของเกษตรกรและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 4) วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม (Appropriate Technology)  5) การรู้จัก Supply-chain และการบริหาร 

Value Chain 6) เครื่องมือการบริหารจัดการงานวิจัยที่คัดสรรมาใช้อย่างเหมาะสม 7) การบริหารจัดการความเสี่ยง

ระดับตัวสินค้าและเกษตรกร  ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะตกแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นหลัก 

เป้าหมาย 

1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้เอื้อต่อเกษตรกรต้นน้ำ 

2. มีรูปแบบ/กลไก/ระบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ผ่าน Value chain ที่สะท้อนสู่

เกษตรกร 

วัตถุประสงค์ 

1. วิเคราะศักยภาพพื้นที่และกิจกรรมการเกษตรที่มีโอกาสสร้างมูลค่าสูง 

2. พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย SAME 

3. พัฒนาแพลตฟอร์มวิจัยด้านการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

4. จัดทำหนังสือ/เอกสาร ถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
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ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

2.2 โครงการ การบริหารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

จากแนวคิดในการบริหารจัดการระบบการวิจัยและงบประมาณของประเทศแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการ

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคนและพัฒนาพื้นที่ โดยมีทั้งรูปแบบ

การวิจัยที่ให้ชาวบ้านเป็นนักวิจัยด้วยตนเอง ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการเสริมพลัง (Empower) เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งในระดับชุมชน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยโจทย์วิจัยต้องมาจากปัญหาที่สำคัญของพื้นที่ในระดับชุมชน 

รวมถึงต้องมีกระบวนการวิจัยที่สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาพื้นที่จนเกิดเป็นกลไกการพัฒนาชุมชน และ

สามารถขยายตัวเป็นกลไกพัฒนาพื้นที่ได้ ดังนั้นรูปแบบการวิจัยนี้จึงเป็นรูปแบบที่สำคัญที่ต้องมีการจัดการงานวิจัยที่

ท้าทายต่อกระบวนทัศน์การวิจัยแบบเดิมและต้องมุ่งเน้นให้เกิดผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุล

และยั่งยืนได้อย่างแท้จริง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติจึงเห็นควรสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community-Based 

Research: CBR) เพื่อขยายงานวิจัยจากรากฐานที่เข้มแข็งระดับชุมชน และขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ที่กว้างขวาง

ยิ่งขึ้น 

 โดย วช. มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยชาวบ้าน คนในชุมชนท้อง

ถิ่น นักวิชาการ ข้าราชการ นักพัฒนาและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงสร้างกระบวนการพัฒนาและแสวงหาความรู้ใหม่ โดย

อาศัยความร่วมกันของชุมชนท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง/การพัฒนา เน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย

และเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมตั้งแต่การพัฒนาโจทย์การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

ที่มาจากข้อมูล การสรุปผลการวิจัยของชุมชน เพื่อสร้างความรู้ กลไกการจัดการปัญหาและการพึ่งตนเองของชุมชน

ท้องถิ่นในพื้นที่วิจัย โดยที่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมีความแตกต่างจากงานวิจัยในความหมายทั่วไปในหลายประการ โดย

เฉพาะงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเน้นที่ภาคปฏิบัติการ (social action) ซึ่ง วช. ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นพี่

วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงาน

1) วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่และกิจกรรมการเกษตรที่มี
โอกาสสร้างมูลค่าสูง

วิเคราะห์พื้นที่และตัวสินค้าสำคัญที่เป็น
ตัวแทนของภูมิภาคหรือจังหวัด

2) พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อเป้า
หมายกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตรขนาดเล็ก
และขนาดกลาง (Small and Medium Agriculture 
Enterprises ;SMAEs

ได้ข้อเสนอโครงการวิจัย 10 โครงการที่เสนอ
ขอรับการสนับสนุนรายภูมิภาค/จังหวัด 
(ภาพที่ 1)

3) พัฒนาแพลตฟอร์มวิจัยด้านการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ภาพที่ 2

4) จัดทำหนังสือ/เอกสาร ถ่ายทอดประสบการณ์การ
บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่

ได้มีการจัดทำหนังสือชื่อ แพลตฟอร์มวิจัย
ด้านเกษตร จำนวน 4,000 เล่ม
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เลี้ยงในการบริหาร ตั้งแต่การพัฒนาชุดโครงการ การจัดทำข้อเสนอการวิจัย การดำเนินการวิจัย การติดตามและ

ประเมินผล ตลอดจนการหนุนเสริม เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 ด้วยเหตุนี้ กบง. จึงได้จัดทำโครงการการบริหารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการให้บรรลุตามเป้า

หมายดังกล่าวข้างต้น โดยใช้งบประมาณจากงบบริหารตามนโยบายรัฐบาลและท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ 

2559 โดยสถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ดำเนินงานโครงการ 

การบริหารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

- ระยะที่ 1  เวลา 9 เดือน (กันยายน  2562 – มิถุนายน 2563)  งบประมาณ 6,500,000 บาท 

- ระยะที่ 2  เวลา 9 เดือน (กรกฎาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) งบประมาณที่เสนอขอ 7,046,000.00 

บาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1) เพื่อขับเคลื่อน พัฒนา และขยายผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวง

กว้าง ทั้งในเชิงประเด็นการพัฒนาและในเชิงพื้นที่ 

2) เพื่อยกระดับการใช้ความรู้ท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินไปสู่ผลลัพธ์คือการจัดการตนเองและการลดความ

เหลื่อมล้ำ โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่สำคัญของชุมชน  

3) เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ให้สามารถจัดการปัญหาในมิติต่างๆ ในท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็งและ

ยั่งยืนในพื้นที่ 

4) เพื่อจัดทำกรอบการวิจัย ตรวจรับโครงการ การกำกับติดตามและประเมินผล  

ผลการดำเนินงาน 
										 การดำเนินโครงการที่ผ่านมาในระยะที่ 1  ถือเป็นการทำงานช่วงต้นน้ำของงาน CBR  ซึ่งเป็นการติดตั้ง

กรอบคิด และเครื่องมือในการทำงานเรื่องความเหลื่อมล้ำให้กับ

โหนด  สนับสนุนให้โหนดสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการให้มีความ

ชัดเจน  ขณะเดียวกันโครงการก็ได้มีการพัฒนาตัวชี้วัดการลดความ

เหลื่อมล้ำของงาน CBR  ซึ่งในระยะต่อไปจะเริ่มเข้าสู่ช่วงการ

สนับสนุนให้เกิดโครงการิจัยย่อย  ดังนั้นแนวทางการดำเนิน

โครงการในระยะต่อไปก็จะเป็นการหนุนเสริมการทำงานของโหนด 

และโครงการวิจัย  ขณะเดียวกันก็พัฒนาให้ได้ตัวชี้วัด วิธีการเก็บ 

และวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม รวมทั้งสร้างรูปธรรมของการลดความเหลื่อมล้ำด้วยงาน CBR เพื่อใช้สื่อสาร และผลัก

ดันให้เกิดการเผยแพร่และการนำไปใช้ประโยชน์กับสาธารณะ และระดับนโยบายต่อไป	
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ผลผลิตของโครงการในระยะที่ 1 
• โหนดได้เรียนรู้เครื่องมือ LogFrame และ Outcome Mapping เพื่อให้ในการดำเนินงานโครงการ 

• คู่มือความรู้การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) กับความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวน 1,000 เล่ม ให้เป็นคู่มือสำหรับ

กลไก โหนด และนักวิจัย รวมถึงผู้ที่สนใจการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำ 

• แนวทางการจัดทำร่างตัวชี้วัด การลดความเหลื่อมล้ำของงาน CBR 

- ตัวชี้วัดร่วมด้านเศรษฐกิจ  

- ตัวชี้วัดการลดความเหลื่อมล้ำ 7 มิติ (UNESCO) ที่เป็น Bottom up และกำลังร่วมกับทีมนักวิชาการ

เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดที่นโยบายยอมรับ 

2.3 โครงการ การยกระดับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนอย่างเป็นรูป

ธรรม 

 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในดำเนินงานโครงการ 

การยกระดับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ

ท้องถิ่น ระยะเวลาดำเนินงาน 15 เดือน (21 สิงหาคม 2563 – 20 พฤศจิกายน 2564) งบประมาณ 6,500,000 บาท  

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง หรือเป็นโครงการระยะที่ 2 ที่ต่อเนื่องมาจากโครงการบริหารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

หรือโครงการระยะที่ 1 โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1) เพื่อยกระดับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นไปสู่ลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างห่วงโซ่

ผลลัพธ์จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำที่จับต้องได้ 

2) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหาและสามารถเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาต่างๆเข้าด้วยกันอย่า

งบูรณาการ 

3) เพื่อพัฒนานักวิจัยท้องถิ่นและผู้ประสานงาน (โหนด) ในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา

ชุมชนและเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน  

ผลการดำเนินงาน 
สถาบันฯ ได้ รับการอนุมัติ ให้ดำ เนิน

โครงการจาก วช. แล้ว โดยได้เซ็นสัญญาและเริ่ม

ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 

สถาบันฯ ได้มีการดำเนินงานโครงการแล้วเป็นระยะ

เวลา 4 เดือน โดยได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้า

ระยะ 2 เดือน (inception  report) ให้กับทาง วช. 

แล้ว ซึ่งการดำเนินงานในขณะนี้ ทางคณะทำงานโดย

ทีมมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น และนักวิชาการมี

การจัดเวทีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อหนุนเสริมการทำงานของโหนดและนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น
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2.4 โครงการ การพัฒนาตัวชี้วัดความเหลื่อมล้ำของชุมชนจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในดำเนินงานโครงการ 

การพัฒนาตัวชี้วัดความเหลื่อมล้ำของชุมชนจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระยะ

เวลาดำเนินงาน 12 เดือน (21 สิงหาคม 2563 – 20 สิงหาคม 2564) งบประมาณ 8,000,000 บาท  โครงการนี้เป็น

โครงการที่จะดำเนินโครงการคู่ขนานไปกับโครงการการยกระดับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน

อย่างเป็นรูปธรรม (โครงการระยะที่ 2) โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1) เพื่อสร้างตัวชี้วัดการลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามกรอบคิดขององค์การ UN-

ESCO จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

2) เพื่อพัฒนาโหนด ชุมชน และนักวิชาการ ให้มีความรู้ด้านการลดความเหลื่อมล้ำ การเก็บและการ

วิเคราะห์ข้อมูลความเหลื่อมล้ำ และการติดตามการลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

3) เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนเพื่อเผยแพร่  

ผลการดำเนินงาน 
สถาบันฯ ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการจาก วช. แล้ว โดยได้เซ็นสัญญาและเริ่มดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 

21 สิงหาคม 2563  สถาบันฯ ได้ดำเนินงานโครงการและได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโหนดนำร่อง 25 แห่งๆ ละ 

200,000บาท เพื่อทำการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด

ความเหลื่อมล้ำ 7 มิติตามกรอบ UNESCO ร่วมกับนัก

วิชาการประจำมิติ 7 ท่าน และได้สนับสนุนงบประมาณ

ให้นักวิชาการประจำมิติเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดลดความ

เหลื่อมล้ำจำนวน 1,900,000 บาท เพื่อพัฒนาตัวชี้วัด

ความเหลื่อมล้ำจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  

สถาบันฯ ได้ดำเนินงานโครงการเป็นระยะเวลา 4 เดือน 

คู่ขนานไปกับโครงการการยกระดับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดย

ได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าระยะ 2 เดือน (inception  report) ให้กับทาง วช. แล้ว ซึ่งการดำเนินงานในขณะนี้ 

ทางคณะทำงานโดยทีมมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น และนักวิชาการได้มีการดำเนินงานพัฒนาตัวชี้วัดความเหลื่อม

ล้ำจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ทั้งการทบทวนเอกสารและการจัดจัดเวทีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อหนุนเสริมการ

ทำงานของโหนดและนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการออกแบบ วางแผนเก็บข้อมูล
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2.5 โครงการสำนักประสานงาน "งานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จาก
ยางพารา” 

เป็นโครงการประสานงานวิจัย โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ระยะเวลา 2 ปี คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 มกราคม 2564 ตามสัญญาเลขที่ RDC6290001 และได้

รับอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก 3 เดือน คือ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2564 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อได้ข้อเสนอเชิงนโยบายแบบมีทางเลือกในการผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากยางพาราใน

ประเทศ 

2. เพื่อได้ข้อเสนอเชิงนโยบายแบบมีทางเลือกในมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์และมิติของกลไกการ

ตลาดที่จะช่วยเสริมให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และอิทธิพลต่อการ

กำหนดราคายางพาราได้อย่างเป็นธรรม 

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้สำนักประสานงานฯ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ

สนับสนุนรวม 11,476,460 บาท มีรายละเอียดดังนี้  

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลา/งบประมาณ สถานภาพ

1.การศึกษานโยบายที่เหมาะ

สมในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ที่มีผลต่อเศรษฐกิจมหภาค 

แ ล ะ เ ส ถี ย ร ภ า พ ร า ค า

ยางพาราอย่างยั่งยืน

ดร. มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร 

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 ปี 

และขยายออกไป 3 

เดือน 

(1 ส.ค. 62 –31 ต.ค. 

63) 

1,380,090 บาท

สิ้นสุดระยะเวลาดำเนิน

การแล้วเมื่อวันที่ 31 

ต .ค . 2563 และอยู่

ระหว่างการปรับแก้ไข

รายงานวิจัยให้มีความ

สมบูรณ์ชัดเจน

2.พัฒนาศักยภาพการผลิตและ

โครงสร้ างห่ วง โซ่อุปทาน

อุตสาหกรรมยางพาราไทย 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางที่

ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พิ่ ม โ ดย เน้ น

นวัตกรรม

รศ. อาซีซัน แกสมาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมยางพารา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1 ปี 3 เดือน 

และขยายออกไป 3 

เดือน 

(1 ส.ค. 62 – 31 ม.ค. 

64) 

1,999,950 บาท

ใกล้ถึงระยะเวลาสิ้นสุด

การโครงการ ในวันที่ 31 

ม.ค. 2564
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ (outputs) 

1. ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมและเป็นไปได้ โดยมุ่งเน้นด้านอุปสงค์ /อุปทาน รวมทั้ง

รูปแบบของนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายที่จะทำให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพารา อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับยางพารากลางน้ำและปลายน้ำ 

2. ความพร้อมใช้ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ความเป็นไปได้ในการผลิตเชิง

อุตสาหกรรม โดยเน้นศึกษารายสาขาผลิตภัณฑ์ยางที่มีศักยภาพทางการตลาด เพื่อได้แนวทางขับ

3.ก า ร ศึ ก ษ า แ น วท า ง ก า ร

ค ำ น วณต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต

ยางพาราของไทยที่เหมาะสม

รศ. ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช 

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่าง

ประเทศ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย

1 ปี  

และขยายออกไป 3 

เดือน 

(15 ส.ค. 62–14 พ.ย. 

63) 

2,362,399.80 บาท

สิ้นสุดระยะเวลาดำเนิน

การแล้วเมื่อวันที่  14 

พ .ย . 2563 และอยู่

ระหว่างการปรับแก้ไข

รายงานวิจัยให้มีความ

สมบูรณ์ชัดเจน

4.ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ เ ด็ น

อุปสรรคทางกฎหมายและ

ร ะ เ บี ย บ ที่ มี ต่ อ ร ะ บ บ

ยางพาราไทย และการพัฒนา

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

อ. สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์  

สำนักวิชานิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1 ปี และขยายออกไป  

2 เดือน 15 วัน 

(1 ก.ย. 62 – 15 พ.ย. 

63) 

1,082,920 บาท

สิ้นสุดระยะเวลาดำเนิน

การแล้วเมื่อวันที่ 15 

พ .ย . 2563 และอยู่

ระหว่างการปรับแก้ไข

รายงานวิจัยให้มีความ

สมบูรณ์ชัดเจน

5.ดัชนีส เปคตรัมนวัตกรรม

สำหรับประเมินการเก็บกัก

คาร์บอนของแปลงยางพารา

ในประเทศไทย

ดร. ดวงรัตน์ ศตคุณ  

ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการ

ไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

1 ปี  

และขยายออกไป 3 

เดือน 

(15 ก.ย. 62–14 ธ.ค. 

63) 

665,060 บาท

สิ้นสุดระยะเวลาดำเนิน

การแล้วเมื่อวันที่ 15 

ธ.ค. 2563 และอยู่การ

พิจารณา (ร่าง) รายงาน

วิจัย

6. ระบบนวัตกรรมประมาณการ

ผลผลิ ต ย า งพา ร า มวล

ชีวภาพตามช่วงชั้นอายุและ

ชั้นความเหมาะสมที่ดิน

ศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร

เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 ปี  

และขยายออกไป 3 

เดือน 

(30 ก.ย. 62–29 ธ.ค. 

63) 

3,986,040 บาท

สิ้นสุดระยะเวลาดำเนิน

การแล้วเมื่อวันที่ 29 

ธ .ค . 2563 และอยู่

ระหว่างการปรับแก้ไข

รายงานวิจัยให้มีความ

สมบูรณ์ชัดเจน
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เคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากยางพาราไปใช้ประโยชน์โดยภาครัฐ และรูปแบบการแก้

ปัญหายางพาราและทางเลือกเชิงนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ 

3. แนวทางการคำนวณต้นทุนการผลิตยางพาราของไทยที่เหมาะสม หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเห็น

ร่วมกัน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เกี่ยวกับการปรับปรุงแนวทางการคำนวณต้นทุนการผลิต

ยางพาราของแต่หน่วยงานให้เป็นระบบหรือมาตรฐานเดียวกัน 

4. ข้ อ เ ส น อ แ น ะ /

แนวทาง การแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมาย

ตลอดจนระเบียบ 

ข้อบังคับต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการใช้

ย า ง พ า ร า ข อ ง

ประเทศไทย ใน

ร ะ ดั บ ก ฎ ห ม า ย

แม่บทและกฎหมาย

ระดับรอง นโยบาย

ของรัฐ การจัดรูป

แบบองค์กรของรัฐ

เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุก การทำหน้าที่ของคณะกรรมการในระดับนโยบาย เพื่อยกระดับและพัฒนา

ยางพาราให้มีความยั่งยืน เพื่อเป็นข้อเสนอแนะ/แนวทางว่าด้วยนโยบายยางพาราแห่งชาติ 

5.นวัตกรรม (spectral index) ในการเก็บ

กักคาร์บอนของพื้นที่ปลูกยางพาราใน

ประเทศไทย และข้อมูลปัจจัยสภาพ

แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการเก็บกัก

คาร์บอนของพื้นที่ปลูกยางพารา เพื่อนำไป

ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่ปลูก

ยางพารา 

6.ระบบ web application ที่เชื่อมโยงกับ

ฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพารา เพื่อนำเข้า

ข้อมูลและจัดการข้อมูล ตำแหน่งพื้นที่ปลูก

ยางพารา ข้อมูลค่าการสะท้อนแสงของแปลงยางพารา ข้อมูลด้านผลผลิตเนื้อไม้ และน้ำยางพารา 
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7. ต้นแบบระบบนวัตกรรมประมาณการณ์มวลชีวภาพและผลผลิตน้ำยางของพื้นที่ปลูกยางพารา ตาม

ช่วงอายุและชั้นความเหมาะสมที่ดินด้วยข้อมูลระยะไกล ข้อมูลภาคสนามและระบบภูมิสารสนเทศ 

8. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการคงพื้นที่ยางพาราไว้โดยให้มีการนำใช้ระบบนวัตกรรมฯ ในการคำนวณ

ปริมาณคาร์บอนจากพื้นที่ปลูกยางพารา  

9. ข้อเสนอเชิงนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์

ทรัพยากรดิน 
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2.6 สำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบาย เกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” 

 ตามที่สถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับทุนอุตหนุนจากสำนักประสานงานคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้จัดทำสำนักประสานงาน "งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริม
สร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 (สัญญาเลขที่ RD-

C60520004) โดยดำเนินงานเพื่อตอบเป้าประสงค์ด้านการพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

นโยบายเกษตรตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับความสามารถของนักวิจัย รวมถึงการผลักดัน

ผลงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง 

สำนักประสานงานฯ ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมรายงานสรุปการเงิน เพื่อปิด
โครงการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนปี 2562 ภายใต้การดูแลของ
สำนักประสานงานฯ มีจำนวน 8 โครงการ มี 4 โครงการ ที่สำนักประสานงานฯ สามารถดำเนินการขออนุมัติ
ปิดโครงการแล้วเสร็จ และอีก 4 โครงการ ได้ส่งมอมงานไปยังฝ่ายเกษตร สกสว. เพื่อกำกับดูแลการวิจัยต่อไป 

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีผลทำให้ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปลี่ยนเป็น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม 
(สกสว.) ได้ปรับบทบาทเป็นหน่วยงานในการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานให้ทุนวิจัยในระบบการวิจัย
ของประเทศด้วยภารกิจใหม่นั้น และตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน้าที่และ
อำนาจเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ การริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญ
ของประเทศ การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมและการให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ 
หรือยกย่องบุคคลหรือ หน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ในการนี้ สำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิง
นโยบาย” ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแหล่งทุนเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. 
โดยได้จัดส่งข้อเสนอโครงการประจำปี 2563 ในกรอบงาน “สร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงนโยบายเกษตรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของภาคเกษตรไทย เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ และการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อเสนอขอรับทุนต่อ วช. 

วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและนโยบายการเกษตรให้เอื้อ

ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการตอบโจทย์ประเด็นข้อปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของ

ประชาคมเกษตรและของประเทศ ทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่จะพึงเกิดขึ้นในอนาคต 

2) เพื่อสร้างเวทีสาธารณะและเครือข่ายความรู้ให้กับประชาคมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการระดมความ
คิดเห็น การรับทราบปัญหา และการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริง ที่เกิดกับประชาคมเกษตรและภาคการเกษตร
ของไทย แล้วนำมาประมวลต่อยอดขึ้นเป็นโจทย์วิจัย 
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3) เพื่อการถอดความรู้ สังเคราะห์ และการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยให้กับประชาคมกลุ่มต่างๆ ทั้ง
ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน ให้ได้รับข้อความรู้และการเข้าถึงข้อเท็จจริงอย่างเท่า
เทียมกัน 

4) เพื่อขยายและเพิ่มความเข้มแข็งเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเศรษฐศาสตร์เกษตร ให้
ขยายตัวเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค ตลอดจนการเสริมศักยภาพและขีดความสามารถนักวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นเฉพาะด้าน ตอบโจทย์
ปัญหาเชิงนโยบายต่างๆ ด้านเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงผลกระทบอันเกิดจากปัจจัยภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ 

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ในการดำเนินงานของสำนักประสานงานฯ จำนวน 
2,500,000 บาท และอนุมัติกรอบงบประมาณสำหรับให้การสนับสนุนทุนวิจัยรวมถึงขับเคลื่อนงานวิจัย 
จำนวน 15,800,000 บาท โดย วช. เป็นผู้ออกสัญญาสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักวิจัยโดยตรง มีระยะเวลา
ดำเนินการ 12 เดือน (1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) และมี รศ.สมพร  อิศวิลานนท์ ตำแหน่งนัก
วิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ เป็นผู้ประสานงานโครงการ 

สำนักประสานงานฯ ได้กลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่เหมาะสมภายใต้กรอบโจทย์วิจัยที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ ตลอดจนตอบโจทย์ปัญหาในมิติต่างๆ ทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่จะพึงเกิดขึ้นใน
อนาคต ครอบคลุมในประเด็นเชิงตัวสินค้าเกษตรที่เป็นพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ และรวมถึงในประเด็น
เชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากร วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในชนบท 
พร้อมๆ กับสร้างความเข้มแข็งให้กับงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ทั้งในเชิงนโยบายระดับพื้นที่ ภูมิภาค และ
ระดับประเทศ ซึ่งในปี 2563 นี้ ทางสำนักประสานงานฯ ให้ความสำคัญในส่วนของ นักวิจัยอาวุโสที่มีความ
เชี่ยวชาญ และเป็นโจทย์วิจัยเชิงนโยบายเกษตรที่สำคัญ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  

ทั้งนี้ วช. ได้เห็นชอบอนุมัติสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 11 โครงการ 
รวมงบประมาณจำนวน 13.5 ล้านบาท (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1  รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยปี 2563 และสถานะของโครงการ (ข้อมูล ณ 
วันที่ 28 มกราคม 2564) 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ / หน่วย

งานร่วมทุน
สถานะของโครงการ

1 นโยบายการจัดที่ดินทำกินบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น
ที่ 1 และชั้นที่ 2 : วิกฤติหรือยั่งยืน

คุณโสภณ  ชมชาญ  

นักวิจัยอิสระ

อยู่ระหว่างการดำเนิน
งาน 6 เดือนที่ 1

2 ยุทธศาสตร์การตลาดนำเพื่อการส่งออกผล
ไม้ไทยสู่ตลาดจีนรวมบริบทการแพร่ระบาด 
Covid 19

ดร.พิษณุ  เหรียญมหาสาร 

ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา 
สถาบันการจัดการปัญญาภิ
วัฒน์

อยู่ระหว่างการปรับแก้ 
Inception report

3 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของ 
Covid-19 ต่อเกษตรชาวนาในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

ผศ.ดร.อรวรรณ  ศรีโสมพันธ์ 

ภาควิชาเทคโนโลยี
การเกษตร คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อยู่ระหว่างการดำเนิน
งาน 6 เดือนที่ 1

51



4 อุปสรรคจากกฎหมายและนโยบายกับการ
ค้าสินค้าเกษตรในประเทศไทย

ผศ.ดร.พรชัย  วิสุทธิศักดิ์ 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างการดำเนิน
งาน 6 เดือนที่ 1

5 การประเมินผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่หลากหลายต่อความเป็นอยู่ทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกรไทย

รศ.ดร.วิษณุ  อรรถวานิช 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างการดำเนิน
งาน 6 เดือนที่ 1

6 การศึกษาเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การจัด
ที่ดินทำกินเพื่อเกษตรกรรมให้ชุมชน ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ

คุณภาวิณี  อุดมใหม่ 

นักวิจัยอิสระ

อยู่ระหว่างการดำเนิน
งาน 6 เดือนที่ 1

7 นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบริบท
ของความปกติใหม่หลังจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19

ผศ.ดร.อนามัย  ดำเนตร 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

อยู่ระหว่างการดำเนิน
งาน 6 เดือนที่ 1

8 โครงการศึกษาการฟื้นตัวของทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 
และแนวนโยบายเพื่อการใช้ประโยชน์ด้าน
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.อดิศร์  อิศรางกูร ณ 
อยุธยา 

ฝ่ายนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การลดก๊าซเรือนกระจก 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย

อยู่ระหว่างการพิจารณา
รายงานความก้าวหน้า
ระยะ 4 เดือนที่ 1

9 พลวัตการดำรงชีพของครัวเรือนชนบทใน
ประเทศไทย: ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
กลยุทธ์และการเปลี่ยนผ่าน

ผศ.ดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างการดำเนิน
งาน 6 เดือนที่ 1

10 ความเสี่ยง การเตรียมพร้อมรับมือและการ
ปรับตัวต่อเหตุการณ์ไม่ปกติของเกษตรกร
ไทย

รศ.ดร.สิทธิเดช  พงศ์กิจวรสิน 

คณะเศรษฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างการดำเนิน
งาน 6 เดือนที่ 1

11 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับสถานภาพ
ทางกฎหมายของที่ดินที่เหมาะสมสำหรับ
การส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการจัดการ
สวนไม้เศรษฐกิจระดับสากล

ผศ.ดร.ขวัญชัย  ดวงสถาพร  

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างการดำเนิน
งาน 6 เดือนที่ 1

ลำดับที่ ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ / หน่วย

งานร่วมทุน
สถานะของโครงการ
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พร้อมกันนี้ สำนักประสานงานฯ ยังคงกำกับประสานงานโครงการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีงบประมาณ 2562 ที่ยังคงดำเนินการอยู่ (Ongoing) 
จำนวน 4 โครงการ (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2  รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยปี 2562 จาก สกสว. และสถานะของโครงการ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2564) 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ / หน่วยงาน

ร่วมทุน
สถานะของโครงการ

1 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว
และการประมาณการความต้องการเมล็ด
พันธุ์ข้าวสำหรับศูนย์ข้าวชุมชน

รศ.ดร.มาฆะสิริ  เชาวกุล 
คณะบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อยู่ระหว่างพิจารณา 
อนุมัติงบประมาณในการ
จัดทำหนังสือ และอนุมัติ
ปิดโครงการ จาก วช.

2 การส่งผ่านราคาที่ไม่สมมาตรในตลาดข้าว
ของประเทศไทย

ผศ.ดร.อิทธิพงศ์  มหาธนเศรษฐ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ในช่วงปรับแก้ร่าง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

3 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูก
กัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย

ผศ.ดร.รวิสสาข์  สุชาโต 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

อยู่ในช่วงปรับแก้ร่าง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

4 การจัดการระบบนิเวศเกษตรบนพื้นที่สูงใน
บริบทของพื้นที่ทับซ้อนเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนปกาเกอะญอ บ้าน
กลาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ดร.ยิ่งลักษณ์  กาญจนฤกษ์ 
วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลำปาง

อยู่ในช่วงปรับแก้ร่าง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อ
พัฒนาระบบอุดมศึกษา   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษา        

3.1 งานวิจัย โครงการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของ

รัฐภายใต้บริบทอุดมศึกษาไทย 

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สนัต ิ เจรญิพรพฒันา 

 สถาบนัคลงัสมองของชาตไิดเ้ลง็เหน็ถงึความสำคญัของการวจิยัเพือ่คน้หาปจัจยัแหง่ความสำเรจ็ของการ

เปน็มหาวทิยาลยัในกำกบัของรฐัภายใตบ้รบิทอดุมศกึษาไทย เนือ่งจากการศกึษาปจัจยัความสำเรจ็และปจัจยั

ความลม้เหลวดงักลา่วนีจ้ะนำไปสูก่ารวเิคราะหเ์พือ่กำหนดแนวทางการแกไ้ขปญัหา การพฒันา และการบรหิาร

จดัการสถาบนัอดุมศกึษาใหส้ามารถใชป้ระโยชนจ์ากการเปน็มหาวทิยาลยัในกำกบัของรฐัเพือ่บรรลผุลตามความ

คาดหวงั และพฒันาสถาบนัไปสูค่วามเปน็เลศิอยา่งยัง่ยนืตอ่ไปในระยะยาว  

ผลการดำเนนิงานวจิยั พบวา่มขีอ้เสนอแนวทางการสง่เสรมิปจัจยัความสำเรจ็ และลดทอนปจัจยัความ

ลม้เหลว เพือ่สง่เสรมิการพฒันาของมหาวทิยาลยัในกำกบัของรฐัใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลอยา่งยัง่ยนื 

7 ขอ้ ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้เสนอที ่1 ควรมกีารบญัญตักิฎหมายหรอืหลกัเกณฑก์ลางสำหรบัมหาวทิยาลยัในกำกบัของรฐั 

ขอ้เสนอที ่2 กำหนดแนวปฏบิตัทิีด่ทีีเ่ปน็ปจัจยัแหง่ความสำเรจ็ของมหาวทิยาลยัในกำกบัของรฐั 

ขอ้เสนอที ่ 3 ทำความเขา้ใจกบัหนว่ยงานกลางทีเ่ปน็กลไกกำกบัดแูลจากภายนอก (External Gover-

nance) 

ขอ้เสนอที ่4 เรง่สนบัสนนุใหม้หาวทิยาลยัในกำกบัของรฐัพฒันาเครือ่งมอื/ วธิกีารทำงานใหม ่

ขอ้เสนอที ่5 การมหีนว่ยงานกลางหรอืมอบหมายใหม้หีนว่ยงานทำหนา้ทีด่แูลเรือ่งธรรมาภบิาล 

ขอ้เสนอที ่6 การรายงานผลการดำเนนิงานของมหาวทิยาลยัตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ข้อเสนอที่7 ควรมีการเตรียมความพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัยที่จะแปรสภาพไปสู่การเป็น

มหาวิทยาลัย  ในกำกับของรัฐ 

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพื่อทำให้งานวิจัยสมบูรณ์มากขึ้น
คือ 

1.  ทำให้ได้ตามวัตถุประสงค์ตามโจทย์ที่ตั้งไว้ การวิจัยต้องตอบตามวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ อาจจะ

ต้องเพิ่ม Delimitation ของการวิจัย ว่าเรื่องนี้ทีมวิจัยได้ตกลงกับสถาบันคลังสมองของชาติ ต้อง

ใช้เวลาในการดำเนินการวิจัยอีกมาก แต่เนื่องจากต้องใช้ประโยชน์ของงานวิจัยจึงเขียนขอบข่ายงาน

วิจัยไว้ให้ชัดเจน และเขียนข้อจำกัดไว้ 

2.  Delimitation ของคำว่า มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ไม่รวมมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่จัดตั้ง

ใหม่ ทีไ่มเ่คยเปน็สว่นราชการ (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง มหาวทิยาลยั

วลัยลักษณ ์ มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา) ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งไปที่กลุ่ม

มหาวิทยาลัยที่ปรับจากส่วนราชการ ไม่ครอบคลุมมหาวิทยาลัยที่ตั้งใหม่ 
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3. Framework Condition ประเด็นที่สำคัญคือ เรื่อง ธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลัยและภาวะ

ผู้นำของผู้บริหาร เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น : นักวิจัยดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาข้อเสนอเชิงนโยบายของงานวิจัยที่ผู้ทรงคุณวุฒิ

เสนอแนะโดยลงรายละเอียดมากขึ้น เน้นประเด็นข้อเสนอที่ 2 และ 7 และเขียนข้อจำกัดของงานวิจัยเพิ่มเติม 

เพื่อไม่ต้องไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหางานวิจัย  เพื่อให้งานวิจัยสำเร็จตามแบบที่ควรจะเป็น และผู้ทรงคุณวุฒิ

ให้ข้อเสนอแนะถึงการค้นหาตัวอย่างของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานในแต่ละเรื่องสำคัญ โดยค้นหาตัวอย่าง

ปัจจัยความสำเร็จ โดยอาจจะค้นหาตัวอย่างรายคณะ หรือภาควิชาเป็นต้น ซึ่งสามารถจัดทำในเฟสที่ 2 ต่อไป  

3.2 โครงการจดัทำขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่เกดิแนวทางการจดัสมดลุกรณพีพิาทของมหาวทิยาลยัทีย่ัง่ยนื   

หวัหนา้โครงการ : ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เอกบญุ วงศส์วสัดิก์ลุ   

“โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเกิดแนวทางการจัดสมดุลกรณีพิพาทของมหาวิทยาลัยที่

ยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์ เพือ่นำเสนอขอ้เสนอแนะเชงินโยบายใหแ้กผู่เ้กีย่วขอ้งในการปอ้งกนั และแกไ้ขปญัหา        

ขอ้พพิาทของมหาวทิยาลยั และใหผู้บ้รหิารของมหาวทิยาลยัสามารถนำสาเหตขุองปญัหาและแนวทางการปอ้งกนั

ไปปรบัใชใ้นกระบวนการบรหิารงาน และดำเนนิงานของตนเพือ่ปอ้งกนัปญัหาและขอ้พพิาทตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ได ้อนั

จะสง่ผลใหม้หาวทิยาลยัสามารถดำเนนิการตามหนา้ทีแ่ละอำนาจของตนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

มากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถชว่ยเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล และภาพลกัษณด์า้นความโปรง่ใสของมหาวทิยาลยัไดเ้ปน็

อยา่งด ี

สำหรบัการดำเนนิการทีผ่า่นมา คณะผูว้จิยัไดด้ำเนนิการสำรวจปญัหาขอ้พพิาทของมหาวทิยาลยั โดย

ศกึษาจากการรวบรวมกรณพีพิาททีเ่กดิขึน้ในมหาวทิยาลยัของสำนกัปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม (ในสว่นของสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเดมิ) จากคำวนิจิฉยัของศาลปกครองสงูสดุ

ในประเดน็ขอ้พพิาทตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัทีไ่ดจ้ากผลการศกึษาของโครงการประเมนิสถานการณแ์ละวเิคราะห์

คดพีพิาทในศาลปกครองของมหาวทิยาลยั และจากการสมัภาษณผ์ูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั เจา้

หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั ผูป้ฏบิตังิานในสำนกัปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์ วจิยัและ

นวัตกรรม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) และผู้มีส่วน

เกีย่วขอ้งอืน่ และนำมาวเิคราะหส์าเหตขุองปญัหาขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้จากการดำเนนิงานของมหาวทิยาลยั และจดั

ทำแนวทางในการแกไ้ขปญัหาในการบรหิารงานและดำเนนิงานของมหาวทิยาลยั และปอ้งกนัขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้  

การดำเนนิการในขัน้ตอนตอ่ไป คณะผูว้จิยัจะไดด้ำเนนิการสมัภาษณเ์ชงิลกึ (Indepth - Interview) 

หรอืการประชมุกลุม่ยอ่ย (Focus Group) กบัผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั ผู้

ปฏบิตังิานในสำนกัปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์ วจิยัและนวตักรรม (เฉพาะสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ภารกจิของสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเดมิ) และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งอืน่ เพือ่ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัสาเหตุ

ในการเกดิขอ้พพิาทในการบรหิารงานดำเนนิงานของมหาวทิยาลยั และแนวทางการแกไ้ข และดำเนนิการจดัทำ

ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่เกดิแนวทางการจดัสมดลุกรณพีพิาทของมหาวทิยาลยัทีย่ัง่ยนื ในการปรบัปรงุพฒันาและ
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สรา้งความเขม้แขง็การบรหิารงานและดำเนนิงานของมหาวทิยาลยั และแนวทางการปอ้งกนัปญัหาขอ้พพิาททีเ่กดิ

ขึน้ตอ่ไป 

ผลการดำเนินงานวิจัย  เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเกิดแนวทางการจัดสมดุลกรณีพิพาทของ

มหาวทิยาลยัทีย่ัง่ยนื  4 ขอ้คอื 

1. การกาํหนดกระบวนการขัน้ตอนในการร้องเรยีนให้มคีวามชดัเจน  

2. การกาํหนดแนวทางในการดาํเนนิการเกีย่วกบัเรือ่งร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้องกบั การดาํเนนิการของ

มหาวทิยาลยัทีต้่องทลูเกล้าฯ เพือ่โปรดเกล้าแต่งตัง้บคุคล 

3. การกาํหนดโทษสาํหรบัผูท้ีใ่ช้สทิธใินการร้องเรยีนหรอืฟ้องคดเีกีย่วกบั การดาํเนนิการของมหา

วทิยาลยัทีต้่องทลูเกล้าฯ เพือ่โปรดเกล้าแต่งตัง้บคุคล โดยไม่สจุรติ 

4. การเสนอให้ยกเลกิการทลูเกล้าฯ เพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้บคุคลของมหาวทิยาลยั 
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4. อื่น ๆ 

4.1 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

4.1.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการสร้างความเข้มแข็งด้านธรรมาภิบาลให้กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน

อุดมศึกษา 

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ส่งข้อเสนอแนะเพื่อการสร้างความเข้มแข็งด้านธรรมาภิบาลให้

กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา แก่ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนและ

ติดตาม นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้าน

คุณภาพอุดมศึกษา) โดยมีเนื้อหา 7 ประเด็นหลัก ซึ่งได้จากประสบการณ์การดำเนินงานธรรมาภิบาล โดย

มุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบัน ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย

มีหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดย

สภาฯ ทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหาร การดำเนินงานของสภาฯ จึง

ต้องมีธรรมาภิบาล และมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปอย่างมีธร

รมาภิบาลด้วยเช่นกัน (ดังเอกสารแนบ) จากการประชุมในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมหว้อกอ 

สอวช. 

ผลที่ได้รับ : คณะทำงานฯ (ด้านคุณภาพอุดมศึกษา) นำข้อเสนอแนะจากสถาบันคลังสมองของชาติไป

พิจารณาในการประชุมของคณะทำงานและเล็งเห็นสาระสำคัญบางข้อที่จะต้องดำเนินการ โดยแบ่งออก

เป็นระยะสั้น ระยะยาว ในการดำเนินการต่อไป 

4.1.2 ให้ความคิดเห็น ร่วมอภิปราย และหารือในเวทีต่างๆ ที่สำคัญ  

 การดำเนินงานในส่วนนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลการดำเนินงานของสำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบาย

เกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” ดังนี้ 

1) 5 พฤษภาคม 2563 ให้ความเห็นในที่ประชุมกับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เรื่อง 

"มาตรการและการดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์จากผลกระทบของ COVID-19” ณ อาคารรัฐสภา

เกียกกาย วุฒิสภา 

2) 5 มิถุนายน 2563 ให้ความเห็นในที่ประชุมกับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ต่อ 

“รายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยจากโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) 

และข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติตามสถานการณ์” ในการ

ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)” ณ อาคารรัฐสภาเกียกกาย วุฒิสภา 
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3) 2 กรกฎาคม 2563 หารือเรื่อง "การจัดทำโครงการจัดตั้ง SECr ศูนย์ความเชี่ยวชาญการวิจัยเชิงพื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ฯ" กับคุณสุภาพร  โชคเฉลิมวงศ์ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

4) 4 พฤศจิกายน 2563 นำเสนอประเด็นเชิงนโยบายในที่ประชุมคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต

เกษตรกรรม เรื่อง “แนวทางการยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว” ณ ห้องประชุมคณะ

กรรมาธิการ (สผ.) 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 

7) 11 พฤศจิกายน 2563 นำเสนอประเด็นเชิงนโยบายในที่ประชุมคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคา

ผลผลิตเกษตรกรรม เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวบนโซ่อุปทานเมล็ดพันธุ์” ณ 

ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 

4.1.3 หลักสูตร Circular Economy in Higher Education 

 สถาบันฯ ได้สนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy : CE) มา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2563 ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในปี 2563 มีความก้าวหน้าในบริบท Education for 

Sustainable Development โดยร่วมกับพันธมิตรเอกชนผลักดัน "การบรรจุรายวิชาการศึกษาทั่วไปด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน” ในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมรัฐ-เอกชน

เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนารายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และได้มีการจัดทำคู่มือการสอน

รายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และหนังสือการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้ง 

การจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งแบบ Online 

และ Offline 

 4.1.4 หลกัสตูร Social Enterprise in Higher Education 

  สถาบันฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ร่วมเสนอรายละเอียดและเนื้อหาสาระของ

รายวิชาธุรกิจเพื่อสังคม (Social enterprise) เพื่อบรรจุเป็นอีกหนึ่งรายวิชาของหลักสูตรการศึกษาทั่วไป

ต่อประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเป็น

หน่วยงานหลักที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตคุณภาพมุ่งตอบสนองความต้องการของสังคม ดังนั้น การเสริม

องค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจที่มีแนวคิดผสมผสานกับการพัฒนาสังคมและร่วมเกื้อกูลกัน จะเป็นอีก

หนทางในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำงานบัณฑิตและการประกอบอาชีพด้าน "การเป็นผู้ประกอบการเพื่อ
สังคม” ของนิสิตนักศึกษา และเพื่อให้มีความพร้อม มีความสามารถในการประกอบการที่ควบคู่กับการเติบโต

เป็นพลเมืองที่ดี หรือ Active citizen  ของพื้นที่และเมืองที่ตนอาศัยอยู่ร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าประสงค์ลำดับที่ 4.4  1

 By 2030, sustainability increase the number of youth and adults who have relevant skills, including 1

technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship
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การการนำใชแ้ผนผังภูมินิเวศ  (Ecological Spatial Plan : ESP) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในขั้น3

ตอนและกระบวนการจัดทำ ESP  กับ 40 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมอืง เทศบาลนคร เทศบาล

ตำบล) จดัโดยสมาคมสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทยในเดอืนสงิหาคม  ซึง่ตอ่มาคณะทำงานทัง้ 2 ฝา่ยไดเ้หน็

ชอบรว่มกนัในการนำเครื่องมือทั้ง 2 (ESP+LTT) มาใช้ร่วมกันในการพัฒนานโยบายของพื้นที่  ซึ่งทางทีมงาน

แผนผังภูมินิเวศได้ยอมรับและปรับแนวทางการทำงานโดยการกำหนด : ....การเตรียมความพร้อมในการ

ดำเนินการให้แก่พื้นที่นำร่อง โดยการ 1) จัดตั้ง “คณะทำงานระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ” 

(Local Think Tank) ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ 

 ในการนี้ หากนำมาผสานกับโมเดลห่วงโซ่คุณค่าเพื่อการพัฒนาเมือง (เอกสารแนบ 1) จะทำให้มอง

เห็นภาพและเข้าใจบทบาทของแต่ละภาคส่วน/องค์กรในการพัฒนาเมืองบนโซ่คุณค่าฯ รวมถึงความสัมพันธ์ที่

เชื่อมโยงกัน ทำงานช่วยเหลือกันในแนว Consortium ร่วมสร้างคุณค่าต่างๆ ให้ผู้ที่อยู่อาศัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในเมือง ซึ่งควรมีการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆ ที่ต่อเนื่องกันเป็นสาย

ห่วงโซ่ในพื้นที่ต้นแบบที่เป็น “ห้องปฏิบัติการบนพื้นที่เมือง” (Urban Lab) ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างมี

พลวัตร 

 จากการบทบาทของ “คลังสมองของพื้นที่” ในกระบวนการทำแผนผังภูมินิเวศ ประกอบกับได้ถูก

บรรจุเป็นหนึ่งในวาระการประชุมของอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2563 ในเดือนกรกฎาคม 2563 สถาบันฯ จึงได้ร่วมกับ ดร.กัญจนีย์ 

พุทธิเมธี อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี (มจธ.) พัฒนา Pilot program proposal ในหัวข้อ Local Think Tank : From canal man-

agement to local public policy ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เช่น สำนักยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

STEAM Platform ภาคชุมชน ภาคเอกชน ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) มหาวิทยาลัย ฯลฯ เสนอ

โครงการต่อ ISCN เมื่อกันยายน 2563 ในกรอบ  City-University - an opportunity for members to 

work with city partners to pilot joint initiatives และได้รับการอนุมัติ Seed fund จาก ISCN 

	เครื่องมือทางกลยุทธ์ (Strategic tool) ที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่จะ3

ช่วยนำทางการพัฒนาพื้นที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยทิศที่ชัดเจนด้วยบริบทการ อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูภายใต้กรอบคุณธรรมของ 
“ธรรมชาติและวัฒนธรรม”
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  พฤศจิกายน 2563 สถาบันฯ ร่วมกับพันธมิตรจัดเวที ISCN คลองฝั่งธนฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Center-RISC) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารภาพใหญ่ของโครงการ Call for Collaboration แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคส่วน
ต่างๆ ใน Triangle of Synergy อาทิ สภาพัฒน์ฯ ทาบทามสถาบันฯ (ในฐานะคณะกรรมการในคณะ
อนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ) ให้นำโครงการนี้เป็นอีก 4

Social Lab ของสภาพัฒน์ฯ และนำเสนอในงานสัมมนาประจำปี  SDGs ในเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งนับเป็น
หนึ่งในโครงการด้านการพัฒนาเมืองที่นำแผนยุทธศาสตร์ชาติลงสู่การปฏิบัติจริง / สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (DEPA) เสนอเรื่องการสนับสนุน 
กิจกรรม Bootcamp/สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ฯ / กรุงเทพมหานคร / โครงการช่วยเมืองเปลี่ยนฯ 
ร่วมขับเคลื่อนโดยการนำใช้แผนผังภูมินิเวศ ภาคเอกชน ภาคพลเมือง ภาคอุดมศึกษา และ พันธมิตรต่างๆ 
ฯลฯ 

  โครงการ Local Think Tank : From canal management to local public policy ที่ได้รับการ
สนับสนุน ISCN Seed fund ซึ่งกลายเป็น Magnet ดึงดูดความสนใจของผู้คนและหน่วยงานต่างๆ จาก 4 
เขตเดิม (คลองสาน ธนบุรี ทุ่งครุ จอมทอง) ได้ขยายเพิ่มอีก 2 เขต (บางขุนเทียน และภาษีเจริญ) นำมาสู่กลุ่ม
ไลน์ ISCN คลองฝั่งธนฯ ที่มีกลุ่มคนที่สนใจทำงานด้านคลอง พื้นที่ริมคลอง และการพัฒนาเมืองมารวมตัวกัน 
โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และมีการลงพื้นที่สำรวจคลองเมื่อธันวาคม 
2563 ร่วมกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสำรวจเส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษา
ธรรมชาติจากแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านคลองบางกอกใหญ่ คลองด่าน คลองบางขุนเทียน คลองสนามชัย ไป
อนุสาวรีย์คุณกะลาและร่วมหารือแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์คุณ
กะลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาธรรมชาติจนถึงหลักเขตกรุงเทพมหานครบริเวณชายทะเล
บางขุนเทียน  

 

 

	ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ4

เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อกุมภาพันธ์ 2563
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รายงานการเงิน 
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