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บทสรุปรายงานประจำปี 2564 
 
 สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ปี (2564-2568) โดยมีสาระสำคัญคือ     
1) หนุนเสริมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการพัฒนาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย 2) การ
ใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม และ 3) การวิจัยเชิงนโยบาย
เพ่ือพัฒนาระบบอุดมศึกษา  
 การดำเนินงานในปี 2564 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้มีการจัด
หลักสูตรอบรม ทั้งด้านการบริหารงาน และด้านธรรมาภิบาล เช่นหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ 
ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา การพัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภาฯ และหัวหน้าสำนักงานสภา
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องกฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย ในด้านของการเพ่ิม
ความเข้มแข็งด้านการบริหารของมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดฝึกอบรม เช่น การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ 
ซึ่งหลักสูตรประเภทนี้ได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นอย่างมาก โดยได้จัดหลักสูตรทั้งสิ้น 11 
หลักสูตร มีผู้เข้าร่วม 297 คน จาก 93 หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย    
 หลักสูตรอีกประเภทหนึ่งที ่ได้รับความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ คือ 
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ ในปีที่ผ่านมา มี 2 หน่วยงาน ได้
ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติในการจัดหลักสูตรเหล่าน้ีขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 157 คน 
 นอกจากหลักสูตรฝึกอบรมแล้ว ยังมีการจัดสัมมนาวิชาการและการระดมสมอง มีเวทีเสวนาและการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4 รายการ โดยมีผู้เข้าร่วม 329 คน และมีการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานความร่วมมือ
ในลักษณะเครือข่ายอีกหลายครั้ง โดยในปีนี้ได้เน้นในเรื ่องของการพัฒนาเมือง โดยใช้กระบวนการสร้าง
เครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ และใช้พลังจากอุดมศึกษาในการขับเคลื่อน และการพัฒนา
ดังกล ่าวเก ี ่ยวพ ันไปถ ึงเร ื ่องของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหม ุนเว ียน และตัวช ี ้ว ัด Sustainable 
Development Goals (SDGs) โดยการดำเนินงานดังกล่าว ได้ร่วมมือกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กทม. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีความพยายามที่จะขับเคลื่อนเมืองเพื่อเข้าสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) และตอบสนองการพัฒนาที่ย่ังยืนตาม SDG ที่ 11 เป็นต้น  
 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ประเทศและสังคม กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการรับทุนสนับสนุนจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่เป็นสำนัก
ประสานงานวิจัย เพ่ือผลักดันให้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนในการสร้างความรู้เพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนา
ประเทศ ตามทิศทางที่กำหนดไว้ ในปีนี ้ได้มีการดำเนินงานของสำนักประสานงาน มีสำนักประสานงาน
โครงการ จำนวน 8 โครงการ เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุน 49,426,275 บาท มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
ภายใต ้การประสานงานของสำน ักประสานงานต ่าง ๆ จำนวน 169 โครงการ วงเง ินงบประมาณ 
413,955,579.55 บาท  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษา สถาบันฯ ได้สนับสนุนทุนวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวเช่น งานวิจัย โครงการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อศึกษาปัจจัย
ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายใต้บริบทอุดมศึกษาไทย และ โครงการจัดทำข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อเกิดแนวทางการจัดสมดุลกรณีพิพาทของมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน ความรู้ที่ได้ดังกล่าว ได้มีการ
จัดพิมพ์เป็นเอกสารฉบับย่อ และได้มีการสรุปข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ไปยังผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง เช่น สำนักงาน
ปลัดกระทรวง สภามหาวิทยาลัย และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการผลักดันเชิงนโยบายต่อไป 
นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งอนุกรรมการธรรมาภิบาล ภายใต้คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยส่วนหนึ่งใช้
แนวทางและข้อเสนอของสถาบันคลังสมองของชาติ โดยมีผู้อำนวยการของสถาบันฯ เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ
ดังกล่าว และได้เริ่มโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยทางที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เริ่มดำเนินการ และร่วมมือกับสถาบันคลังสมองของชาติในการขับเคลื่อน  
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รายงานประจำปี 2564 
ความนำ 

สถาบ ันคล ังสมองของชาต ิทำหน ้าท ี ่ดำเน ินการและประสานเคร ือข ่ายทางว ิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้มาเป็นพลังในการ
พัฒนาประเทศ โดยมีแนวคิดว่ามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งพัฒนาและศูนย์รวมภูมิปัญญาแหล่ง
ใหญ่ของสังคม หากมีกลไกที่สามารถดึงภูมิปัญญาในแหล่งที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ด้วยคลังสมอง
ดังกล่าวมาเป็นอุปทานที่ตอบสนองต่อความต้องการของรัฐ ก็จะยังประโยชน์ให้กับการพัฒนาประเทศโดยรวม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สมตามนโยบายแห่งรัฐ ดังนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 
มกราคม 2546 จึงมีมติรับทราบการจัดตั้งสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย 
ซึ่งสังกัดสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม) หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระยะ
ต่อมา และเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของสถาบันคลังสมองของชาติ ใน
ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งก็ได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในปัจจุบัน 
 ในปี 2552 คณะกรรมการบริหารของสถาบันคลังสมองของชาติ ได้มอบนโยบายให้สถาบันฯ มุ่งเน้น
การส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้ตอบสนองต่อสังคมมากขึ้น และเพิ่มคุณภาพบัณฑิต ปัจจุบัน สถาบันฯ ได้
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา เช่นการจัดฝึกอบรม การวิจัย การ
สัมมนาและศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
หลายอย่างเพ่ือการพัฒนาประเทศ  
 ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารของสถาบันคลังสมองของชาติ ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การ
ดำเนินงานระยะ 5 ปี (2559-2563) โดยให้สถาบันคลังสมองของชาติมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งด้านการบริหารงานและธรรมาภิบาล การใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม รวมไปถึงการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันคลัง
สมองของชาติ ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน 
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คณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาต ิ
วาระ  4 ปี  พ.ศ. 2562 – 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2566) 

1. ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน   ประธานกรรมการ  
2. รองศาสตราจารย์ 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.คุณหญงิสุชาดา กีระนันทน์   กรรมการ 
8. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์    กรรมการ 
9. คุณสุพันธ์ุ   มงคลสุธี    กรรมการ  
10. ดร.สมัพันธ์  ศิลปนาฎ    กรรมการ  
11. ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ  กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช  ทองอำไพ  กรรมการและเลขานุการ 
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โครงสร้างองค์กร 
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ยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานในช่วงปี 2564-2567 
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันคลังสมองของชาติ และนโยบายของคณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯ ประกอบกับแนวโน้มและแนวทางในการพัฒนาประเทศ สถาบันฯ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และ    
ทิศทางการดำเนินงานของสถาบันดังน้ี 
วิสัยทัศน์  
 เป็นหน่วยงานที่หนุนเสริมความเข้มแข็งของการอุดมศึกษา เพื่อให้ตอบสนองต่อสังคมและการพัฒนา
ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ 
 1.  หนุนเสริมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย 
 2.  ใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศและสังคม 
 3.  วิจัยเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาระบบอุดมศึกษา 
ยุทธศาสตร์การหนุนเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย 
แนวทางการดำเนินงาน 
 1.  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกอบรมผ่าน
หลักสูตรต่างๆ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ   
 2.  การหนุนเสริมขีดความสามารถในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา เช่นการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหารทั่วไป (กฎหมาย บุคลากร การประเมินผล การพัฒนาระบบสารสนเทศ) 
การเรียนการสอน การวิจัยและการบริหารงานวิจัย (การกำหนดโจทย์และประเด็นวิจัย การจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์) การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
 3.  การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการในด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหนุนเสริมให้
มหาวิทยาลัยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เครือข่าย และแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพื่อการตอบสนองต่อ
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  การบริการด้านคำปรึกษาเพื่อการพัฒนางาน โดยอาจดำเนินการควบคู่กับการจัดฝึกอบรมแบบ
การปฏิบัติจริงระยะยาว (On-the-job training) เช่น การจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน การบริหารงานวิจัย 
การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม 
แนวทางการดำเนินงาน 
 1.  การจัดให้มีเวทีระดมความคิด (Forum) ในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล 
 2.  ใช้ประโยชน์จากผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ไปสู่คนรุ่นหลัง เช่นการจัดอบมรมต่างๆ 
การสัมมนา การเป็นที่ปรึกษา  
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 3.  จัดให้มีฐานข้อมูลคลังสมองของประเทศ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฐานข้อมูล BIODATA) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ฐานข้อมูล NRMS) 
เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษา 
แนวทางการดำเนินงาน 
 1. จัดให้มีการศึกษาวิจัย เพื ่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโบายในการสร้างความเข้มแข็งของระบบ
อุดมศึกษา เช่น ตัวชี้วัดด้าน Social Engagement การจัดอันดับ (Rating) มหาวิทยาลัย การเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นต้น  
 2.  จัดให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต้นแบบ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนา
ประเทศ 
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหนุนเสริมเพ่ือสร้าง 
ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การหนุนเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย 

1. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ 
 

1.1 หลักสูตรทั่วไป 
 

1.1.1 การกำกับและบริหารความเสี ่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk 
Management - Integrating with Strategy and Performance (ERM)  

สถาบันฯ ได้กำหนดจัดหลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง COSO 
Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ปรับกระบวนทัศน์ เสริมความรู้ ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความตะหนักถึง
ความสำคัญการบริหารความเสี ่ยงและความเชื ่อมโยงกับระบบงานอื ่นๆ และเพื ่อแลกเปลี ่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และความคิดเห็นในการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงภายใต้หลักธรรมาภิบาลอุดมศึกษาที่ดี 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย  โดยมีกำหนดจัดหลักสูตร 2 รุ่น ในปี 2564  ดังน้ี 
 

รุ่น วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ 

ERM 3 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 

8 ท่าน 

ERM 4 22-23 กรกฎาคม 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM

6 ท่าน 

 

ผลที่ได้รับ : ช่วงที่จัดการอบรมยังอยู่ในสภาวะโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้เข้าร่วมบางสถาบันไม่
สามารถเดินทางเข้าร่วมอบรมได้ และผลสรุปของแบบสอบถามประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมหลักสูตร 
พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 

ข้อเสนอแนะ : ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างมากข้ึน โดยเฉพาะช่วง Workshop    
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1.1.2 หลักสูตร “เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./ รศ.” (RSAP) 
สถาบันฯ ได้จัดหลักสูตร “เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./ รศ.” โดยได้เห็นความสำคัญของ

การพัฒนาคณาจารย์ในการเตรียมพร้อม เพื ่อเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพวิชาการ มาเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เกี ่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในการเตรียมการเข้าสู่
กระบวนการ เพื่อรับทราบองค์ความรู้ที่พึงระวังและเตรียมการด้านเอกสารประกอบการพิจารณาได้อย่าง
ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อพันธกิจของทั้งคณะและมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต และ เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของบุคลากร และเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ
อุดมศึกษา ซึ่งในหลักสูตรน้ี มีลักษณะการอบรม 3 ช่วง 1)  ช่วงแรก เป็นการให้เห็นภาพร่วมกัน (Overview)  : 
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมกรุงเทพมิดทาวน์ (Bangkok Midtown) กรุงเทพมหานคร 2) ช่วงสอง
ติดตามผล (Follow Up) และ 3) ช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) : ผ่านระบบ Virtual Instruction and 
Training  ด้วยโปรแกรม  ZOOM  โดยมีการจัดหลักสูตร 1 รุ่น ในปี 2564  รายละเอียดดังน้ี  

 
 

รุ่น วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วม
หลักสูตรฯ 

RSAP 1  ช่วงแรก Overview  : ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม  Bangkok Midtown กรุงเทพฯ 
 ช่วงสอง Follow Up : โปรแกรม  ZOOM 
 ช่วงท่ี Sharing   : โปรแกรม  ZOOM 

8 ท่าน 

 

ผลที่ได้รับ : จากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 8 ท่าน มีผู้เข้ารับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Coach) และ
ผ่านการอบรมจำนวน 5 ท่าน และมีอีก 3 ท่านที่ยังไม่ได้รับคำแนะนำจาก Coach เพราะเป็นบุคลากรทาง
การแพทย์ (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  
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1.1.3 หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ” (FGP) 
สถาบันฯ ได้จัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ (Faculty Governance Programme : 

FGP) สำหรับกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ 
คณาจารย์ และผู ้มีความสนใจ ขึ ้น เพื ่อเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับบทบาทและหน้าที ่ของ
คณะกรรมการคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย ส่วนงาน และสถาบัน ในการบริหารงาน ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย และสถาบันฯ ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดี  โดยมีกำหนดจัดหลักสูตร 1 รุ่น ในปี 2564  รายละเอียด
ดังน้ี 
 

รุ่น วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ 

FGP 24 17-19 มีนาคม 2564 7 ท่าน 
 

ผลที่ได้รับ : จากผลสรุปของแบบสอบถามประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม พบว่า มีระดับดีมาก 
ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มเติมหลักบริหารด้านกฎหมายเบื้องต้น และแนวทางการป้องกันการเกิด      

ข้อพิพาทภายในคณะการนำเกณฑ์มาตรฐานไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัย  
 

 
 

1.1.4 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภาฯ และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ (USP) 

สถาบันฯ จัดหลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภาฯ และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
อย่างมีประสิทธิภาพ” สำหรับเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
และ ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย หรือ ผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับงานสภามหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ และหัวหน้าสำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองและรับทราบแนวทางบริหารจัดการแก่บุคลากรที่ดำรง
ตำแหน่งดังกล่าว ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำหน้าที่ของเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีกำหนดจัดหลักสูตร 1 รุ่น ในปี 
2564  รายละเอียดดังน้ี 



12 
 

 

รุ่น วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ 

USP 3 10-11 มิถุนายน 2564 9 ท่าน 
 

ผลที่ได้รับ : จากผลสรุปของแบบสอบถามประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม พบว่า มีระดับดีมาก 
ข้อเสนอแนะ : ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้เรียนรู้หลักการที่มีสาระและความจำเป็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ 

รวมทั้งการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกรณีศึกษาและมีการซักถามในวงกว้างเพื่อความเข้าใจและเรียนรู้การ
ดำเนินการที่ดีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างและนำไปปรับใช้ในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ของตน เป็นต้น 
 

 
 

1.1.5 หลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” (CMAE) 
สถาบันฯ จัดหลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู ่ความเป็นเลิศ (Curriculum Management for 

Academics Excellence : CMAE)” ซึ่งได้เห็นความสำคัญของการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศมาเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการปฏิรูปอุดมศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในด้าน
วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของบุคลากร และเพ่ือมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา โดยมีกำหนดจดัหลักสูตร 2 รุ่น 
ในปี 2564  รายละเอียดดังน้ี 

 

รุ่น วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ 

CMAE 10 25-26 มีนาคม 2564 
ณ โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส 

20 ท่าน 

CMAE 11 26-27 สิงหาคม 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM

6 ท่าน 



13 
 

ผลที่ได้รับ : จากผลสรุปของแบบสอบถามประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 
ข้อเสนอแนะ : ได้รับความรู ้ความเข้าใจอย่างมากขึ ้น โดยเฉพาะช่วง Workshop ที ่ได้จำลอง

สถานการณ์ในการสร้างหลักสูตรใหม่เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ของอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน และผู้เข้าร่วม
อบรมในหลักสูตร CMAE 11 ขอให้มีการติดตามการดำเนินงานบริหารหลักสูตรรายบุคคลอีกครั้งผ่านระบบ
ออนไลน์ 

 

 

 
 

1.1.6 หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” (LAW) 
สถาบันฯ จัดหลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” สำหรับกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงของการดำเนินงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจขัดกับกฎหมายตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ
ความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติการด้วยกรณีศึกษา โดยมีการจัดหลักสูตร 2 รุ่น ในปี 
2564  รายละเอียดดังน้ี 
 

รุ่น วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ 

LAW 10 7-9 เมษายน 2564 
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 

18 ท่าน 

LAW 11 4-6 สิงหาคม 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM

6 ท่าน 

 

ผลที่ได้รับ : จากผลสรุปของแบบสอบถามประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม มีระดับดีมาก 
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ข้อเสนอแนะ : ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ หลักการในการนำไปปรับใช้ และเพิ่มความระมัดระวังในการ
ทำงานเพราะทุกอย่างเกี่ยวข้องกับกฎหมาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายที่ต้องทราบในคณะ และมหาวิทยาลัย นอกจากน้ียังส่งผลให้ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานให้
ถูกระเบียบไม่ขัดกับหลักนิติธรรมที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้  

 

 
 

 
 

1.1.7 หลักสูตร “พัฒนางานนิติการอุดมศึกษา”  
สถาบันฯ ได้กำหนดจัดหลักสูตร “พัฒนางานนิติการอุดมศึกษา” สำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

ในตำแหน่งนิติกรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และผู้สนใจที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนานักกฎหมายประจำสถาบันอุดมศึกษาในตำแหน่งนิติกรให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
เฉพาะด้านการอุดมศึกษาและการให้ความเห็นทางกฎหมายอย่างรอบคอบ มีธรรมาภิบาล และพัฒนา
เสริมสร้างทักษะให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกำหนดจัด
หลักสูตร 1 รุ่น ในปี 2564  รายละเอียดดังน้ี 
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รุ่น วัน เดือน ป ี ผู้เขา้ร่วม
หลักสูตร 

หลักสูตร “พัฒนางานนิติการอุดมศึกษา” รุ่น 1 24-26 พฤศจิกายน 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 

37 ท่าน 

 

ผลที่ได้รับ : จากผลสรุปของแบบสอบถามประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม พบว่า มีระดับดี 
ข้อเสนอแนะ : ควรมีหัวข้อเกี่ยวกับการร่างกฎระเบียบให้สอดคล้องกับกฎหมายหลัก พร้อมทั้ง

เพ่ิมเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ ๆ ที่งานนิติการต้องรู้และมีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 
 

1.2 หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน 
1.2.1 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงาน : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยใช้สมรรถนะของบุคลากรในองค์กรในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) และเล็งเห็นถึงการนำแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัย มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการบริหารงานทุกด้านและเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ
อุดมศึกษา จึงได้ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร หลักสูตร “กฎหมาย
มหาชนกับการบริหารงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” เมื่อวันที่ 7-8-9  กรกฎาคม 2564 
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ผ่านระบบ Virtual Instruction and Training  ด้วยโปรแกรม ZOOM โดยผู้เข้าร่วมอบรม คือ กลุ่มผู้บริหาร
ระดับสูง (รองอธิการบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดี/ คณบดี/ รองคณบดี)  จำนวน 100 ท่าน 

ผลที่ได้รับ : จากผลสรุปของแบบสอบถามประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม พบว่า มีระดับดีมาก 
ข้อเสนอแนะ : ในการอบรมแต่ละหัวข้อผู้เข้าร่วมมีความกระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็นผ่าน

การอบรมออนไลน์ Zoom และ Chat box รวมทั้งยังเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะในการฝึกปฏิบัติการในการอบรม Workshop กรณีศึกษาซึ่งมีการนำเสนอรายกลุ่มได้อย่างเข้มข้น 
จากผลของการประเมินจากผู้อบรมพบว่า ได้รับความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอน เทคนิค วิธี รูปแบบเป็น
กระบวนการจำลอง วิทยากรบรรยายได้เป็นอย่างดี ตอบคำถามได้ชัดเจนและได้รับรู ้ตัวอย่างกรณีศึกษา
หลากหลายรูปแบบเป็นช่วงที่ดีมาก มีมุมมองทัศนคติที่นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและสามารถไปปรับใช้
เป็นแนวทางในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
 

 
 

1.2.2 คณะทำงาน : หลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่น 3 
สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบ 
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการขับเคลื่อนนโยบาย
ภาครัฐเพื่อการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดหลักสูตรและการ
ฝึกอบรมบุคลากรของ สอวช. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ในการนี้ สถาบันคลังสมองของชาติได้รับเชิญให้บุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน
ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดังกล่าว ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมขับเคลื่อนการทำงานเชิงนโยบายของ
ภาครัฐและการสร้างความสัมพันธ์การทำงานเครือข่ายด้วย 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องการออกแบบนโยบาย วทน. ให้สอดคล้องกับ

บริบทการทำงานของบุคลากรของ สอวช. โดยเน้นให้เกิดผลลัพธ์กํารเรียนรู้ดังต่อไปน้ี 
1.1 สามารถวิเคราะห์นัยสำคัญและผลกระทบของนโยบาย วทน. และนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการและภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทย 
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1.2 สามารถออกแบบ/ยกร่างข้อเสนอนโยบาย วทน. ตามกระบวนการพัฒนานโยบาย ที่ถูกต้อง 
และเลือกใช้กลไก/เครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างถูกต้อง 

2. เพื ่อจัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนานโยบาย วทน. ตาม
หลักสูตรที่ได้ออกแบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม 

3. เพื่อสร้างเครือข่ายนักพัฒนานโยบาย วทน. (STI Policy Network) ของประเทศไทยนำไปสู่การ
ร่วมกำหนดและผลักดันนโยบาย วทน. ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 กลุ่มเป้าหมาย (57 ท่าน/รุ่น) 
1. บุคลากรของ สอวช. (เน้นบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต) 
2. บุคลากรของหน่วยงานด้านนโยบายอื ่นๆ เช่น หน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สำนักงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ฯลฯ 

3. บุคลากรอ่ืนๆ ที่สนใจ เช่น อาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน 
ผลที่ได้รับ : เน่ืองจากในระหว่างการจัดหลักสูตรอยู่ในช่วงการระบาดของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 จึง

เป็นการจัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์เพียงเท่านั้น ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันคลังสมองของชาติได้มี
โอกาสเข้าร่วมเป็นคณะทำงานทำให้เกิดการเรียนรู้การดำเนินการอบรมผ่านออนไลน์เต็มรูปแบบ รวมทั้งเรียนรู้
เทคนิคต่างๆ ส่งผลให้สามารถนำไปปรับใช้ในการอบรมหลักสูตรของสถาบันคลังสมองของชาติได้อย่างดีเยี่ยม 
รวมทั้งเกิดความเชื ่อมโยงการทำงานกับคนทำงานฝ่ายนโยบายของกระทรวง อว. และเกิดเครือข่ายใน
หน่วยงานต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น 

 

 
 

1.3 การจัดประชุมและสัมมนาวิชาการ 
1.3.1 การจัดเสวนา “เรียนรู้อย่างเข้าใจ มาตรา 157 กับการบริหารงานมหาวิทยาลัย”  
  สถาบันฯ ได้กำหนดจัดงานเสวนา “เรียนรู้อย่างเข้าใจ มาตรา 157 กับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญากับการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย ซึ่ง
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สถานการณ์ปัจจุบันในการบริหารงานมหาวิทยาลัยข้อประเด็นทางกฎหมายนี้ยังคงเป็นประเด็นที่สำคัญ มีข้อ
ถกเถียงเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในวงกว้าง กอปรกับเกิดคดีฟ้องร้องต่อหน้าสาธารณชนทั้งสังคมผ่านทาง  
สื่อหลักและสื่อออนไลน์ นำมาสู่การเสียช่ือเสียงทั้งต่อบุคคลและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์
ขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเสวนาฯ จำนวน 59  ท่าน 
  ผลที่ได้รับ : ช่วงการจัดงานเสวนาฯ อยู่ในสภาวะโรคระบาดโควิด-19 จึงเป็นการจัดงานในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นพร้อมทั้งตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเสวนาฯ ได้
อย่างดีเยี่ยม ซึ่งเป็นประโยชน์และอาจนำไปสู่การเป็นโจทย์วิจัยประเด็นข้อกฎหมายและร่วมหาแนวทางที่
เหมาะสม รวมทั้งการมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไปและจะเผยแพร่ในแง่มุมที่สำคัญที่ผู้บริหารสถาบันศึกษา
จะต้องทบทวนและตระหนักในการดำเนินการมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 
 

1.3.2 การจัดเวทีเสวนา “กัญชา พืชเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของไทย: โอกาสและทางเลือก 
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ เคหการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 

17 มีนาคม 2564 เวลา 08:30 – 13:00 น. ณ ห้องประชุมแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพมหานคร 
เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจไทย” 
จากการถอดบทเรียนต่างประเทศในการอนุญาตให้เพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากกัญชา ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมการอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชาเป็นพืช
เศรษฐกิจของไทย พร้อมกันน้ี กำหนดเปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อความเห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันด้านการใช้
กัญชาทางการแพทย์ของไทย ข้อจำกัด ปัญหา และความท้าทาย พร้อมกับแนวทางการขับเคลื่อน ตลอดจน
สร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในด้านการวิจัยในอนาคต (สรุปการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
www.agripolicyresearch.com/?p=5171) 
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1.3.3 การจัดเวทีเสวนา “ส่องตลาดทุเรียนในจีนและออสเตรเลีย”  
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเคหการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 

2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 – 12:30 น . ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (โปรแกรม StreamYard) มี
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดการค้าและความต้องการทุเรียนในจีนและ
ออสเตรเลียทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในโซ่อุปทาน
ผลไม้ทุเรียนไทยและการปรับตัวของชาวสวนในกระบวนการส่งออกทั้งห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาและยกระดับ
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคีหุ้นส่วนในห่วงโซ่อุปทานทุเรียนส่งออกไทย รวมถึงพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการ
ผลิตและการตลาดทุเรียนเพื่อการส่งออกของไทย ซึ่งในการเสวนาดังกล่าว เป็นการให้มุมมองและแลกเปลี่ยน
ความค ิดเห ็นจากผ ู ้ เ ช่ียวชาญทางด ้ านตลาดท ุ เร ียนท ั ้ ง ในประเทศไทยและต ่างประเทศ  โดย                    
คุณอาทินันท์  อินทรพิมพ์  กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้, ดร.สมิท  ธรรมเช้ือ 
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ประเทศ
ออสเตรเลีย, คุณสกรรจ์  แสนโสภา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์, คุณอรทัย  เอื้อตระกูล อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรและปัจจัยการ
ผลิต กรมวิชาการเกษตร และดำเนินรายการโดย รศ.สมพร  อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมอง
ของชาติ (สรุปการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.agripolicyresearch.com/?p=5238) 

ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่งานเสวนาแก่ผู้ที่ให้ความสนใจ ผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube 
Live มีผู้รับชมในช่วงเวลาดังกล่าวจำนวนประมาณ 100 ท่าน 

สามารถรับชมย้อนหลัง ได้ที่ 
o Facebook ของ Kehakaset Magazine วารสารเคหการเกษตร 

(https://www.facebook.com/kehakaset/videos/492750738458732) 
จำนวนผู้รับชม 2,900 ครั้ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

o   YouTube ของ Kehakaset Magazine วารสารเคหการเกษตร 
(https://www.youtube.com/watch?v=Ew4E5W9wRyc) 
จำนวนผู้รับชม 393 ครั้ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

o   Facebook สถานีวิทยุ ม.ก. (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
(https://www.facebook.com/kuradio1107/videos/2509704412668541) 
มีผู้รับชม 719 ครั้ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
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1.3.4 การจัดเวทีเสวนา “จับตาสถานการณ์น้ำไทยปี 2564: จะเสี่ยงน้ำท่วมใหญ่ไหม”  
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเคหการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 

27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (โปรแกรม StreamYard) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับให้ภาคีหน่วยงานภาครัฐและภาควิชาการที่มีบทบาทสำคัญในการบริหาร
จัดการเรื่องน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้มานำเสนอแลกเปลี่ยนมุมมองถึงสถานการณ์ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในช่วง (สิงหาคม - พฤศจิกายน 2564) ซึ่งในการเสวนาดังกล่าว ได้เชิญผู้เช่ียวชาญด้านน้ำ 4 ท่านคือ 
(1) ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต (รศ.ดร.เสรี  ศุภราทิตย์),   
(2) เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ดร.สมเกียรติ  ประจำวงษ์), (3) อธิบดีกรมชลประทาน        
(คุณประพิศ  จันทร์มา) และ (4) ที่ปรึกษากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน และอดีตผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 
ภาคกลาง (คุณดำรงกิจ  ม่วงงาม) มาแลกเปลี่ยนมุมมอง เผยข้อมูลเชิงลึก และคาดการณ์ สถานการณ์น้ำ      
ปี 2564 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับทราบถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน 
และสถานการณ์น้ำในช่วง 3 - 4 เดือนข้างหน้า เพื่อเป็นข้อมูลและเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น ดำเนินรายการโดย รศ.มนตรี ค้ำชู ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณเปรม ณ สงขลา บรรณาธิการวารสาร เคหการเกษตร (สรุปการประชุม
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.agripolicyresearch.com/?p=5260) 

ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่งานเสวนาแก่ผู้ที่ให้ความสนใจ ผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube 
Live มีผู้รับชมในช่วงเวลาดังกล่าวจำนวนประมาณ 120 ท่าน 

สามารถรับชมย้อนหลัง ได้ที่ 
o Facebook ของ Kehakaset Magazine วารสารเคหการเกษตร 
 (https://www.facebook.com/kehakaset/videos/556113922495586) 
จำนวนผู้รับชม 1,800 ครั้ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
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1.3.5 การจัดเวทีสัมมนา ในกรอบประเด็น “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรเพื ่อพัฒนาประเทศ” ใน 
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:30 – 12:30 น. ณ ห้องประชุม Lotus 5 - 6 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร  และเพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อความเห็นต่อ
ผลงานวิจัย การเชื่อมโยงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ รวมถึงประเด็นของเงื่อนไข ข้อปัญหาและความท้าทาย 
รวมทั้งเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการวิจัย พัฒนาทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรใน
อนาคต ในสอง Session 5 กรอบประเด็นการศึกษาวิจัย กล่าวคือ  I Session: Agricultural commodity 
policy ประกอบด้วย (1) กรอบประเด็นผลกระทบของนโยบายสาธารณะต่อความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกรไทย (2) กรอบประเด็นเชิงนโยบายและแนวทางการเพาะปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายเพื่อให้กัญชา
เป็นพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย (3) กรอบประเด็นเชิงนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือกที่ยุ ้งฉางกับวิธีการ
จัดเก็บเพื ่อรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิ II Session: Natural resource policy ประกอบด้วย  (4) กรอบ
ประเด็นเชิงนโยบายการจัดที่ดินทำกินบนพื้นที่ลุ่มน้ำ และ (5) กรอบประเด็นเชิงนโยบายการในการกำหนด
มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งด้านการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Video Conference จำนวน 56 ท่าน อาทิ เช่น จาก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, กรมชลประทาน, กรมพัฒนาที ่ดิน, 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรมการค้าต่างประเทศ, สำนักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ, กรมวิชาการเกษตร และ ฯลฯ, ผ่านระบบ Streaming ของ Thailand Research 
Expo 2021 จำนวน (ไม่มีข้อมูล) ท่าน และผู้เดินทางมาร่วมงาน จำนวน 22 ท่าน อาทิ เช่น จากหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
บุคคลทั่วไป และฯลฯ (สรุปการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ (www.agripolicyresearch.com/?p=5327) 
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1.4 เอกสารเผยแพร่ 
1.4.1 หนังสือ “ข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางการจัดสมดุล กรณีพิพาท มหาวิทยาลัยที่ย่ังยืน”  

เป็นหนังสือจากผลการศึกษาของโครงการวิจัย “การศึกษาข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อเกิดแนวทางการจัดสมดุลกรณีพิพาทของมหาวิทยาลัยที่
ยั่งยืน” สำหรับสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำหน้าที่ใน
การกำกับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการที่ดี  

ผลที่ได้รับ หนังสือเล่มเล็กได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและแจ้ง
ประสงค์ขอนำไปเผยแพร่แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู ้บริหาร
ระดับสูงมหาวิทยาลัย จำนวน 31 แห่ง เพื ่อเป็นสื ่อสาระสำคัญและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการกรณีพิพาทมหาวิทยาลัย 
 

1.4.2 หนังสือ วิชาการที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยเพื่อท้องถ่ิน 
 

 
หนังสือดังกล่าว เป็นผลจากการ

ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ส ำ นั ก
ประสานงาน “โครงการยกระดับงานวิจัย
เพื ่อท้องถิ ่นเพื ่อลดความเหลื่อมล้ำของ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม”  
 
 
 
 

 

ซึ่งสถาบันฯ ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
และได้สนับสนุนให้มีการจัดทำหนังสือ
ดังกล่าวขึ้นมา เพื่อให้นักวิจัยชุมชน ได้มี
ความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการพัฒนา
งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น 
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1.4.3 หนงัสือ “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา: หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ” 
สำนักประสานงานฯ ร่วมกับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ได้

ดำเนินการจัดทำหนังสือเรื ่อง “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและ
พัฒนา: หลักการเบื ้องต้นและแนวปฏิบัติ” เขียนโดย  ผศ.ดร.กัมปนาท  
ว ิ จ ิ ต รศร ี กมล   ภาคว ิ ช า เศรษฐศาสตร ์ เ กษตรและทร ัพยากร                       
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรณาธิการโดย  ดร.ปิยะทัศน์ 
พาฬอนุรักษ์  และนายวรภัทร  จิตรไพศาลศรี สถาบันคลังสมองของชาติ 

จุดเด่นของหนังสือเล่มน้ีคือ เป็นการนำเสนอหลักการเบื้องต้นใน
การประเมินผลกระทบ แนวคิดทฤษฎีแห่งการเปลี่ยนแปลงและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการวัดการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่
ใช้แสดงความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย แนวปฏิบัติและแนวทางการคำนวณต้นทุนผลตอบแทนจากการลงทุน
งานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งนำเสนอกรณีศึกษาตัวอย่างแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ของงานวิจัย 
ได้แก่ งานวิจัยที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และเชิงสาธารณะ ข้อสังเกตุ ข้อจำกัด ข้อควรระวังใน
การประเมินผลกระทบในงานวิจัยแต่ละประเภท โดยเนื้อหาจะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการสร้างความ
เข้าใจและการใช้ศาสตร์ด้านการประเมินผลกระทบให้กับประชาคมวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหาร
จัดการงานวิจัยให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อการลงทุนวิจัย และรวมถึงช่วยผลักดันให้เกิดการนำองค์
ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เกิดเป็นผลลัพธ์และผลกระทบให้กับสังคมในอนาคต รวมถึงดำเนินการ
เผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ www.agripolicyresearch.com ของสำนักประสานงานฯ โดยจำนวนการดาวน์โหลด
บนเว็บไซต์สำนักประสานงานฯ จำนวน 2,234 ครั้ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
 

1.4.4 เอกสารวิชาการ 
1) เอกสารวิชาการหมายเลข 16 เรื่อง “กัญชา : พืชทางเลือกใหม่  

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน” สังเคราะห์เนื้อหา
โดย ผศ.ดร.รวิสสาข์  สุชาโตและคณะ บรรณาธิการ  รศ.สมพร  อิศวิลานนท์, 
ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ และนายวรภัทร  จิตรไพศาลศรี สถาบัน      
คลังสมองของชาติ 

จุดเด่นของงานวิจัยนี้คือ เป็นพืชที่กำลังอยู่ในกระเเสความสนใจ
โดยเห็นได้จากการเติบโตของตลาดกัญชาของโลกทั้งทางการแพทย์และ
สันทนาการ รัฐบาลไทยได้ดำเนินการผ่อนปรนนโยบายกัญชา โดยอนุญาต
ให้ใช้กัญชาทางการแพทย์และวิจัยได้ ส่งผลให้กัญชาถูกมองว่าจะมาเป็นพืช
ทางเลือกใหม่ของไทย ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงให้แก่เกษตรกร   
แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการใช้และความคุ้มค่าในการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ยังมีอยู่
อย่างจำกัด เอกสารวิชาการฉบับน้ีจึงเป็นการนำเสนอข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถใช้เป็นข้อมูลต้ังต้นใน
การทำความเข้าใจกับโครงสร้างต้นทุนและผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์   
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ซึ่งข้อมูลและผลวิเคราะห์เหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตเมื่ออุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ของไทย
ขยายตัวและพัฒนามากขึ้น รวมถึงตัวอย่างการถอดบทเรียนจากต่างประเทศ ในการอนุญาตให้เพาะปลูกและ
ใช้ประโยชน์จากกัญชา ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเอกสารดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่
ไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาผลิตผลเกษตรกรรม, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกสำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ และ ฯลฯ  รวมถึงดำเนินการเผยแพร่ขึ ้นบนเว็บไซต์ 
www.agripolicyresearch.com ของสำนักประสานงานฯ โดยจำนวนการดาวน์โหลดบนเว็บไซต์สำนัก
ประสานงานฯ จำนวน 1,077 ครั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 

 2) เอกสารวิชาการหมายเลข 17 เรื ่อง “ช่วงโควิด-19 ทะเลได้พักฟื้น สู่การท่องเที ่ยวที่ยั ่งยืน” 
สังเคราะห์เนื้อหาโดย รศ.ดร.อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ บรรณาธิการ  ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์, 
นายวรภัทร  จิตรไพศาลศรี และรศ.สมพร  อิศวิลานนท์ สถาบันคลังสมองของชาติ 

จุดเด่นของงานวิจัยน้ีคือ เป็นการศึกษาการฟ้ืนตัวของทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งในช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 โดยเลือกศึกษาสถานที่
ท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งที่มีความนิยม 5 พื้นที่ มาวิเคราะห์ถึง
ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนวิเคราะห์ขีดความสามารถใน
การรองรับของธรรมชาติ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การรองรับทางกายภาพ   
การรองรับที่แท้จริง และการรองรับด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และ
นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอันเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อนำไปสู่
มาตรการ การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งด้าน    
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งสามารถขยายรูปแบบการศึกษาไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ ได้ โดยเอกสารดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ไปยัง
หน่วยงานต่างๆ เช ่น กรมทร ัพยากรทะเลและชายฝ ัง กรมทร ัพยากรธรรมชาติและส ิ ่งแวดล ้อม              
กรมการท่องเที ่ยว ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งทะเลอันดามันตอนบน และ ฯลฯ  รวมถึง
ดำเนินการเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ www.agripolicyresearch.com ของสำนักประสานงานฯ โดยจำนวนการ
ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์สำนักประสานงานฯ จำนวน 208 ครั้ง ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

1.4.5 การจัดทำจดหมายข่าว (E-Newsletter) งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร จำนวน 3 ฉบับ 
สำนักประสานงานฯ ได้จัดทำจดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร โดยสำนักประสานงานได้

ดำเนินการมาเข้าสู่ปีที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่และใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย ซึ่งจะเป็นกลไกช่วยขยาย
ผลผลิตงานวิจัยให้ก้าวไปสู่การสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นตามมากับสังคม โดยสามารติดตามจดหมายข่าวของ
สำนักประสานงานฯ ได้ที่เว็บไซต์  www.agripolicyresearch.com 
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1) จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2564 เป็นการเผยแพร่ข้อสรุปจากการ
สังเคราะห์ถอดประเด็นที่สำคัญในรายงานวิจัย ในความดูแลของสำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบาย
เกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” โดยนำเสนอส่วนหนึ่งของผลการศึกษาโครงการวิจัย 

“ผลกระทบทาง เศรษฐก ิ จของการ
เพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของ
ไทย” ศึกษาโดย ผศ.ดร.รวิสสาข์  สุชาโต 
และคณะ โครงการวิจัยดังกล่าวนำเสนอ
ข้อมูลจากการถอดบทเรียนในการอนุญาต
ให้เพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากกัญชาใน

ต่างประเทศ ประเมินการผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางในการ
ส่งเสริมอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย โดยข้อมูลดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
ผู้ที่สนใจ สามารถนำไปประกอบการพิจารณาเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างและพัฒนาการใช้กัญชา
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของไทย และดำเนินการเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ www.agripolicyresearch.com 
ของสำนักประสานงานฯ โดยจำนวนการดาวน์โหลดบนเว็บไซต์สำนักประสานงานฯ จำนวน 716 ครั้ง ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2564 
  2) จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 ได้นำเสนอผลการศึกษาของ 
“โครงการศึกษาการฟื้นตัวของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 และแนวนโยบาย
เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ศึกษาโดย  รศ.ดร.อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  และคณะ 
ซึ่งเป็นการศึกษาในเชิงสำรวจ เพื่อดูการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอันเนื่องจากการหยุดกิจกรรม
การท่องเที่ยวอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการ
ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค โ ค ว ิ ด - 19 แ ล ะ ขี ด
ความสามารถในการรองร ับด ้านการ
ท่องเที่ยว (Carrying Capacity) รวมถึงความพร้อมของการท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและด้านการท่องเที่ยวเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน และดำเนินการ
เผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ www.agripolicyresearch.com ของสำนักประสานงานฯ โดยจำนวนการดาวน์โหลด
บนเว็บไซต์สำนักประสานงานฯ จำนวน 315 ครั้ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
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3) จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2564 เป็นการสรุปผลการศึกษาจาก
โครงการวิจัย “การประเมินผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่หลากหลายต่อความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ
ของเกษตรกรไทย” ศึกษาโดย รศ.ดร.วิษณุ  อรรถวานิช งานศึกษาวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายในการประเมินผล

กระทบของนโยบายสาธารณะในภาค
เกษตรจำนวน 8 โครงการ ต่อรายได้สุทธิ
และภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรที่เข้า
ร่วมโครงการของภาครัฐ ตลอดจนวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการดำเนินนโยบาย โดยผล
การศึกษาจะชี ้ให ้เห็นถึงประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับครัวเรือนเกษตรกรต่อการเข้าร่วมนโยบายสาธารณะผ่าน “รายได้” “ต้นทุนการผลิต” 
และ “รายได้สุทธิ” ต่อครัวเรือนเกษตรกร และรวมถึงต่อพื้นที่ทางการเกษตรที่ถือครอง ซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็น
ถ ึงค ุ ้มค ่าในการใช ้งบประมาณของนโยบายสาธารณะ  และดำเน ินการเผยแพร ่ข ึ ้นบนเว ็บไซต์ 
www.agripolicyresearch.com ของสำนักประสานงานฯ โดยจำนวนการดาวน์โหลดบนเว็บไซต์สำนัก
ประสานงานฯ จำนวน 111 ครั้ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

 

1.4.6 จัดทำ Policy Brief จำนวน 2 ฉบับ 
Policy Brief ทั้ง 2 ฉบับ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่กลุ่มผู้ใช้

ประโยชน์ จึงดำเนินการจัดทำเป็นเอกสารสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief) ของโครงการสำหรับใช้เผยแพร่ใน
งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 08:30 – 12:30 น. ณ ห้องประชุม Lotus 5 - 6 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ รวมทั้งส่งบทสรุปเชิงนโยบายดังกล่าวไปยังภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง โดยสามารถดู
รายละเอียด Policy Brief เพ่ิมเติมได้ที่ www.agripolicyresearch.com 
  1) จัดทำ Policy Brief เรื่อง “พัฒนาคุณภาพและมูลค่าข้าวหอมมะลิไทยด้วยการผสานงานวิจัยด้าน
เศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์” โดยเป็นการสังเคราะห์เนื้อหาจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การศึกษา
ผลกระทบการจัดเก ็บข ้าวในยุ ้งฉางของครัวเร ือนเกษตรกรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” ศึกษาโดย ผศ.ดร.อรวรรณ  ศรีโสมพันธ์ และ
คณะ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นตัวอย่างงานวิจัยที่มีการบูรณาการศาสตร์
การวิจ ัยด้านเศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื ่อแก้ปัญหาให้กับ
เกษตรกรและสร้างข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ 
รวมทั้งการใช้กลไกเชิงนโยบายที่เหมาะสมให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร และกรมวิชาการเกษตร เป็นต้น 
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2) จัดทำ Policy Brief เรื่อง “นโยบายการจัดที่ดินทำกินบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2: 
วิกฤตหรือยั่งยืน” โดยเป็นการสังเคราะห์เนื้อหาจากรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ “นโยบายการจัดที่ดินทำกินบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ
ชั ้นที ่ 2 : วิกฤติหรือยั ่ งยืน” ศึกษาโดย คุณ โสภณ  ชมชาญ  ซึ ่ ง
โครงการดังกล่าวเป็นตัวอย่างงานวิจัยที่เป็นการทบทวนวรรณกรรม
นโยบายการบริหารในการจัดการลุ่มน้ำทั ้งในอดีตและปัจจุบันใน
ประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการสำรวจทางภาคสนามทั้ง
ทางด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยนำข้อมูลต่างๆ มาสังเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการจัด
ที่ดินทำกินบนพ้ืนที่ลุ่มน้ำสู่ความยังยืน 
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ประโยชน ์
จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาประเทศและสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ประเทศและสังคม 
2. สำนักประสานงาน 
2.1 โครงการ การยกระดับงานวิจัยเพื่อท้องถ่ินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการดำเนินงาน
โครงการ การยกระดับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ มูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น ระยะเวลาดำเนินงาน 15 เดือน (21 สิงหาคม 2563 – 20 พฤศจิกายน 2564) 
งบประมาณ 6,500,000 บาท โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง หรือเป็นโครงการระยะที่ 2 ที่ต่อเนื่องมาจาก
โครงการบริหารงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น หรือโครงการระยะที่ 1 โดยโครงการดังกล่าว  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และสร้าง

ห่วงโซ่ผลลัพธ์จากงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำที่จับต้องได้ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหาและสามารถเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาต่างๆ เข้าด้วยกัน

อย่างบูรณาการ 
3. เพื่อพัฒนานักวิจัยท้องถิ่นและผู้ประสานงาน (โหนด) ในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา

ชุมชนและเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน  
โครงการนี้ทำให้เกิดการ “ยกระดับ” งาน CBR ใน 3 ส่วน 1. การยกระดับโจทย์จากชุมชน โดยขยาย

จากโจทย์ชุมชนไปทำโจทย์ระดับชาติเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ 2. การยกระดับขอบเขตการทำงาน โดย
ขยายการทำงานจากชุมชนไปยังภาคีที่เราเรียกว่า Boundary partner 3. การขยายห่วงโซ่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้
ยาวขึ้น เน่ืองจากการทำเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำ ทำให้จำเป็นต้องทำผลลัพธ์ให้ขยายเป็นห่วงโซ่  

โครงการได้สนับสนุนให้โหนดนำร่องและนักวิจัยที่เข้าร่วมได้เชื่อมโยงปัญหาชุมชนเข้ากับปัญหาความ
เหลื่อมด้วย 2 เครื่องมือหลักๆ คือ เครื่องมือ Logical Framework – Log Frame หรือ ตารางเหตุผลสัมพันธ์ 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีวิธีคิดเรื่อง “สาเหตุ - ผลลัพธ์” และ เครื่องมือ Outcome Mapping - OM ที่เน้น actors 
– oriented  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เน้น outcome และการเป็นห่วงโซ่ของผลลัพธ์ (outcome chain)  โหนดนำร่อง 
และโครงการวิจัยที่เข้าร่วมสามารถจัดการ และเชื่อมโยงปัญหา กับการแก้ปัญหา (กิจกรรม) และภาคีที่จะเข้า
ร่วมแก้ปัญหา รวมไปถึงการได้เห็นผลลัพธ์ที่ยาวขึ้นมากกว่าโครงการ CBR ปกติ  โดยผลลัพธ์เชิงรูปธรรมของ
โครงการวิจัยยังอยู่ระหว่างการสังเคราะห์ 

โครงการได้พัฒนาศักยภาพโหนด และนักวิจัย CBR ในหลายรูปแบบ ทั้งผ่านการจัดทำชุดความรู้/คู่มือ
ในการทำงาน การจัดประชุมอบรม การโค้ชโดยนักวิชาการอาวุโสโครงการ และผ่านการเรียนรู้และทำงาน
ร่วมกันกับนักวิชาการประจำมิติ จนทำให้สามารถขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน และปัญหาความ
เหลื่อมล้ำที่วางไว้ในเชิงภาพรวม 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
เนื่องจากปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน มีความยาก และซับซ้อน จึงควร

ให้การสนับสนุนให้โหนด และโครงการวิจัยนำร่องได้ดำเนินการต่อเน่ืองอย่างน้อย 3 – 5 ปี  เพ่ือทำให้เกิดผลลัพธ์
เชิงรูปธรรมของการลดความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจน และสามารถสรุปเป็นชุดความรู้เพื ่อขยายผล และสู่การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายต่อไป 
 

2.2 โครงการ การพัฒนาตัวชี้วัดความเหลื่อมล้ำของชุมชนจากงานวิจัยเพื่อท้องถ่ิน 
 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการดำเนินงาน
โครงการ การพัฒนาตัวชี้วัดความเหลื่อมล้ำของชุมชนจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือ
ท้องถิ่น ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน (21 สิงหาคม 2563 – 20 สิงหาคม 2564) งบประมาณ 8,000,000 
บาท  โครงการนี้เป็นโครงการที่จะดำเนินโครงการคู่ขนานไปกับโครงการการยกระดับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม (โครงการระยะที่ 2) โดยโครงการดังกล่าว  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างตัวชี้วัดการลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามกรอบคิดขององค์การ 

UNESCO จากงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น 
2. เพื่อพัฒนาโหนด ชุมชน และนักวิชาการ ให้มีความรู้ด้านการลดความเหลื่อมล้ำ การเก็บและการ

วิเคราะห์ข้อมูลความเหลื่อมล้ำ และการติดตามการลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนจากงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น 
3. เพ่ือสร้างองค์ความรู้เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนเพ่ือเผยแพร่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
ผลจากการใช้กระบวนการสร้างตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างนักวิชาการ โหนด/พี่เลี้ยง และนักวิจัยท้องถิ่น

ในทุกขั้นตอน ได้ผลในส่วนที่เป็นตัวช้ีวัดเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ (ก) ตัวช้ีวัดร่วม/ตัวช้ีวัดกลาง (ข) ตัวช้ีวัดรายมิติ 
7 มิติ 

(ก). ตัวชี้วัดร่วม/ตัวชี้วัดกลางด้านเศรษฐกิจ ทางโครงการได้ใช้เกณฑ์ของสภาพัฒน์ฯ ที่กำหนดเกณฑ์
แนวทางการดลความเหลื่อมล้ำในช่วงปี 2560-2564 นั้น จะเน้นการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มคน 40% ล่างให้
เพ่ิมขึ้นประมาณ 16% ดังน้ัน ในทั้ง 25 โครงการตัวอย่าง จึงใช้ตัวช้ีวัดเรื่องการลดความเหล่ือมล้ำด้วยการเพ่ิม
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รายได้ของคน 3 กลุ่ม (เพิ่มจากเกณฑ์ของสภาพัฒน์ฯ 2 กลุ่ม) คือ กลุ่มคนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน กลุ่มคน 
40% ล่าง และกลุ่มคนใต้เส้นมัธยฐาน ด้วย 3 ข้อเสนอคือ 

•  ข้อเสนอที่ 1 งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นสามารถพาคนข้ามพ้นเส้นหรือเข้าใกล้ความยากจนได้ก่ีคน  
•  ข้อเสนอที่ 2 งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นได้ช่วยพาพ่ีน้องข้ามพ้นการเป็นคน 40% ล่างได้ก่ีคน 
•  ข้อเสนอที่ 3 งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจะพาคนข้ามพ้นการเป็นคนครึ่งล่างของสังคม (อยู่ใต้เส้นมัธยฐาน) 
    ได้ก่ีคน 
ทั้งสามข้อเสนอนี้เก็บข้อมูลแบบเดียวกันคือ “รายได้” ของแต่ละครัวเรือน เพียงแต่แตกต่างกันในแง่

ของตัวเทียบในการวิเคราะห์เท่าน้ัน 
(ข) ตัวช้ีวัดรายมิติทั้ง 7 มิติ 

1. การพัฒนาตัวชี้วัดการลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ สำหรับแนวคิดหลักของงานศึกษาด้าน
เศรษฐกิจฐานรากมีข้อเสนอว่า จากกลไกการถูกเอาเปรียบหรือความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
กลไกการเอาเปรียบทางเศรษฐกิจจะประกอบด้วย (ก) การเข้าถึงทรัพยากร และโอกาสที่ต่างกัน     
(ข) การกำหนดราคา/แลกเปลี่ยนที่ต่างกัน และ (ค) การมีทางเลือกจำกัดทำให้ผู้ที่ถูกเอาเปรียบไม่มี
ทางเลือก และคงต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกเอาเปรียบต่อไปในเบ้ืองต้น 

ความพยายามในการลดความเหลื่อมล้ำหรือการเอาเปรียบทางเศรษฐกิจจึงประกอบด้วย การ
ดำเนินการใน 4 ด้าน (dimension) ด้วยกันคือ 1) การเพิ่ม Local Content 2) การเพิ่มกันชนทาง
การเงิน 3) การเพ่ิมส่วนแบ่งของผู้ผลิต และ 4) การสร้างมูลค่าเพ่ิม ในแต่ละ dimension จะมี items
ที่วัดตามเน้ือหาของ dimension น้ันๆ ซึ่งแต่ละโครงการตัวอย่างก็เเลือกเอาบาง dimension จากทั้ง 
4 dimension ที่ระบุมา 
  2. ตัวชี้วัดการลดความเหลื่อมล้ำมิติสังคม ความเหลื่อมล้ำด้านสังคมเกิดจากคุณลักษณะทางสังคม
ของกลุ ่มประชากรเป็นเครื ่องกีดขวางหรือปิดกั ้นมิให้เข้าถึงบริการหรือสวัสดิการต่างๆ ดังน้ัน 
dimension ที่ทางโครงการได้เลือกจึงมี 3 dimension ได้แก่ 1) การครอบคลุม 2) การเข้าถึง และ 
3) การมีสิทธิพึงได้/พึงมี เช่น โครงการสวัสดิการชุมชน 

3. ตัวช้ีวัดการลดความเหลื่อมล้ำมิติสิ่งแวดล้อม แนวคิดหลักที่ใช้มี 6 แนวคิด คือ  
i.  การจำแนกประเภทของสิ่งแวดล้อมด้านบวก (เช่นการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ป่าชุมชน)

และด้านลบ (สารพิษ หมอกควัน) 
ii.  dimension - environmental process แนวทาง/กิจกรรมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากร (ฟื้นฟู เข้าถึง ป้องกัน ลดผลกระทบ) ที่ใช้แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมของ 
E.Ostrom 

iii. dimension - Environmental product, (ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ) 
iv. dimension - Ecological service, (การได้เข้าถึงและได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ) 
v.  Empowerment ของภาคประชาชน 
vi. บทบาทของ government agencies) ที่เก่ียวข้องกับความเหลื่อมล้ำทางสิ่งแวดล้อม 
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4. ตัวช้ีวัดความเหลื่อมล้ำมิติวัฒนธรรม แนวคิดที่แปลงมาเป็น dimension ที่ใช้มี 4 แนวคิดหลักที่
สะท้อนความเหลื่อมล้ำทางวัฒนธรรม โอกาสในการสืบทอดวัฒนธรรม การมีพื้นที่การแสดงออกทาง
วัฒนธรรม การได้รับการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการมีการเก็บรวบรวมชุดความรู้
ทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ 

5. ตัวชี้วัดความเหลื่อมล้ำมิติการเมือง แนวคิดหลักของการลดความเหลื่อมล้ำทางการเมือง คือ   
1. คำนิยามท่ีหลากหลาย (อย่างน้อย 7 นิยาม เช่น ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ การจัดสรรผลประโยชน์)
ของคำว่า “การเมือง” 2. แนวคิด 2 แกนของการเมือง คือการเมืองแนวตั้ง (เกี่ยวข้องกับรฐัและกลไกรัฐ) 
และการเมืองแนวนอน (การเมืองภาคประชาชน) ซึ่งในแต่ละแกนจะมีตัวชี้วัด (item) ต่างกัน เช่น 
การเมืองแนวตั ้งจะวัดการทำให้ประเด็นของชุมชนเป็นวาระสำคัญ การมีแผนและงบประมาณ
สนับสนุน ส่วนการเมืองแนวนอนจะวัดเรื่องการรวมกลุ่ม มีการดำเนินกิจกรรม มีการระดมทรัพยากร 
เป็นต้น 

6. ตัวช้ีวัดการลดความเหลื่อมล้ำมิติเชิงพ้ืนที่ ทางโครงการได้ขยายแนวคิดเชิงพ้ืนที่ที่ UNESCO ได้
ให้ความหมายถึง “พ้ืนที่เชิงกายภาพ” ออกมาอีก 1 ด้าน คือ “พ้ืนที่เชิงสัญลักษณ์” (เช่น ความหมาย
ของ “สลัม” 3 จังหวัดชายแดนใต้-พ้ืนที่แห่งความรุนแรง) ตัวช้ีวัดความเหลื่อมล้ำเชิงพ้ืนที่จึงอยู่ภายใต้
ฐานคิดและความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของความเสียเปรียบในทั้งพ้ืนที่ทั้ง 2 นัยยะ dimension ที่ใช้วัด
จึงมี 3 ด้าน 1.การเปลี่ยนแปลงความหมายของ “พื้นที่เชิงสัญลักษณ์” 2) ตัวชี้วัด “ความมั่นคงทุก
ด้าน (รวมทั้งด้านความปลอดภัยทางกายภาพและจิตใจ) และความสุขในชีวิต และ 3) ตัวชี้วัด “การ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ” 

7. ตัวช้ีวัดความเหลื่อมล้ำมิติความรู้ การพัฒนาตัวช้ีวัดได้อิงเป้าหมาย 5 ด้านของการจัดการศึกษา 
(แผนการศึกษาชาติ) และนำมาปรับให้เข้ากับประเภทโจทย์ของโครงการที่ครอบคลุมการศึกษาทั้ง 3 
ระบบ (การศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย) dimension ที่วัดไดแ้ก่ 
1) การเข้าถึงการศึกษาที่คุณภาพและมาตรฐาน 2) การได้รับการศึกษาที่มีศักยภาพอย่างเท่าเทียม   
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ 4) ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 
และ 5) ระบบการศึกษาที่ตอบสนองและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

สิ่งที่ได้ค้นพบจากการวิจัยนี้คือ 
1. ความเหลื่อมล้ำแต่ละมิติที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นส่วนผสมระหว่างกรอบแนวคิดทางวิชาการ ตัวอย่าง

ตัวช้ีวัดที่เคยมีผู้ทำมาแล้ว และข้อมูลจากโครงการตัวอย่างทั้ง 25 โครงการ สามารถนำไปใช้วัดผลการลดความ
เหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ทั้งในโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น หรือการขยายผลที่จะนำตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นไปวัดผลการ
ลดความเหลื่อมล้ำในโครงการวิจัยอ่ืนๆ ที่มีเป้าหมายเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ำ 

2. เพื่อให้เกิดแรงจูงใจต่อเรื่องการนำตัวชี้วัดไปใช้ ทางโครงการได้เน้นประโยชน์จากการใช้ตัวชี้วัดให้
มากขึ้นเป็น 3 ด้าน คือเป็นกระจกสะท้อนความก้าวหน้าในการทำงาน เป็นเข็มทิศเพื่อช่วยชี้การดำเนินงาน
ต่อไป และเป็นไม้บรรทัดเพ่ือนำไปใช้เทียบเคียงผลลัพธ์จากการทำงานทั้งกับของตนเองและกับผู้อ่ืน 
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3. ข้อจำกัดที่ยังมีอยู่ก็คือ ตัวชี้วัดที่พัฒนาในโครงการน้ี เน้นหนักตัวชี้วัด “ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น” 
(product-oriented) แต่ทว่า งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นยังมีมิติงานที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือ ด้านกระบวนการทำงาน
แบบมีส่วนร่วม (process-oriented) ซึ่งยังไม่ได้พัฒนาตัวชี้วัดขึ้นมาอย่างเป็นกิจจะลักษณะเนื่องจากข้อจำกัด
ของเวลา 

 

2.3 การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถ่ินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2564 
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับการประสานจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การบริหารจัดการ

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2564 รูปธรรม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือ
ท้องถิ่น ระยะเวลาดำเนินงาน 15 เดือน (25 มิถุนายน 2564 - 25 กันยายน 2565) งบประมาณ 4,000,000 
บาท เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้สามารถส่งมอบผลผลิตและผลลัพธ์ได้ โดยกรอบการวิจัยของ
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นปี 2564 มุ่งเน้นใน 3 เรื่อง คือ 1) การสร้างเศรษฐกิจฐานราก 2) การลดความเหลื่อม
ล้ำด้านเศรษฐกิจ และ 3) การสร้างพลังชุมชน (empowerment) 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื ่อประสานงานและเชื ่อมโยงการทำงานกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  นักวิชาการ         

ผู้ประสานงานภาค นักวิจัยเพ่ือท้องถิ่น รวมถึงองค์กรภายนอกหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
2.  เพ่ือบริหารจัดการข้อเสนองานวิจัยให้สอดคล้องกับกรอบโครงการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ปี 2564 ตลอด

ห่วงโซ่การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR-Research Supply Chain) ตั้งแต่ การวางแผน/กำหนด
กรอบการวิจัย การคัดกรอง และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การรับข้อเสนอโครงการ การติดตามและ
ประเมินผลเมินผล ให้สามารถส่งมอบผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการต่อ วช. ได้ 

ผลการดำเนินงาน 
สถาบันฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนให้มีการสนับสนุนทุนวิจัย CBR 4 ภูมิภาค โดยเป็นโครงการ           

ผู้ประสานงานภาค 4 โครงการ และโครงการวิจัย 48 โครงการ รวม 52 โครงการ โดยสำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) สนับสนุนการดำเนินงาน และทางสถาบันฯ ได้ทาบทามนักวิชาการ 2 ทีม มาร่วมดำเนินการ
ตามกรอบวิจัย 3 เรื่อง ดังน้ี 

•   ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด ทีมวิชาการเรื่องเศรษฐกิจฐานราก และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ 
ดำเนินการร่วมกับแกนนำนักวิจัย 4 ภาค (core team) 

•   ดร.วีรบูรณ์  วิสารทสกุล ทีมวิชาการเรื่องการเสริมพลัง (Empowerment) 
นอกจากน้ัน สถาบันฯ ได้มีการแต่งต้ังคณะผู้ตรวจสอบวิชาการ ที่มาจาก วช. และสถาบันฯ เป็นกลไก

พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย และรายงานวิจัย ซึ่งดำเนินการจัดประชุมไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง และพิจารณา
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ของโครงการวิจัยไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้มี
การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานเบ้ืองต้น (Inception Report) ระยะ 2 เดือน และได้มีการนำเสนอรายงาน
ต่อ คณะกรรมการของ วช. แล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
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ด้านการหนุนเสริมการดำเนินงานของโครงการวิจัย 4 ภาค ทั้งด้านความรู้ และเครื่องมือการทำงาน 
ได้มีการจัดอบรม 2 เรื่อง ได้แก่ 1) แนวคิดเศรษฐกิจฐานราก และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ  2) เครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล  โดย ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด และ ผลิตชุดความรู้เรื ่อง “Empowerment”  โดย รศ.ดร.
กาญจนา  แก้วเทพ 
 

2.4 โครงการการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Managers) ด้านชุมชนและพื้นที่ 
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับการสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (สกสว.) ให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Managers) 
ด้านชุมชนและพื้นที่ ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน (1 พฤษภาคม 2564 - 31 มกราคม 2565) งบประมาณ 
4,400,000 บาท เพ่ือออกแบบรูปแบบ กำหนดเน้ือหา essential components และจัดกระบวนการฝึกอบรม
รวมถึงการเสริมประสบการณ์เพื ่อพัฒนา RDI Manager ด้านชุมชนและพื ้นที ่ของหน่วยงาน/องค์กร 
สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระบบ ววน. ในการที่จะสร้าง/พัฒนาศักยภาพ 
RDI managers ด้านชุมชนและพื้นที่ ที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายและแผนงานที่ได้ริเริ่มไว้
ดังกล่าว ซึ่งสถาบันฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาและจัดหลักสูตรบริหารจัดการงานวิจัยมาเป็นระยะ
เวลานาน รวมทั้งมีเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในการบริหารการจัดงานวิจัยด้าน
ชุมชนและพ้ืนที่ ที่จะเป็นที่ปรกึษาให้คำแนะนำและร่วมเป็นวิทยากรให้กับหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 
1. ได้ระบบพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Managers) ด้านชุมชนและพ้ืนที่ 
2. ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และสามารถบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านชุมชน

และพ้ืนที่ (Competent RDI Managers) ไม่น้อยกว่า 40 คน 
3. ได้เครือข่ายและแพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเครื่องมือการบริหารจัดการงานวิจัยด้าน

ชุมชนและพ้ืนที่ 
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ผลการดำเนินงาน 
สถาบันฯ ได้มีการดำเนินงานโครงการดังกล่าวใน 3 ส่วน คือ 1. การจัดหลักสูตรฝึกอบรม RDI 

managers 2. การพัฒนาระบบ RDI-manager 3. การพัฒนาเครือข่ายและแพลตฟอร์ม ที่ผ่านมาสถาบันฯ ได้
ดำเนินงานทั้ง 3 ส่วนไปพร้อมกัน เนื่องจากมีเวลาดำเนินงานเพียง 9 เดือน โดยได้มีการออกแบบและจัด
หลักสูตรการพัฒนา RDI Managers รุ่นที่ 1 ระยะเวลา 4  เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน โดยแบ่ง
การฝึกอบรมออกเป็น 5 โมดูล ผู้เข้าร่วมหลักสูตร 39 ท่าน โดยปิดหลักสูตรไปแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ RDI manager เครือข่ายและแพลตฟอร์ม ซึ่งส่วนหนึ่งได้มาจาก
การจัดฝึกอบรมซึ่งผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็น input ให้เบื้องต้น และทางสถาบันฯ มีแผนที่จะลงพื้นที่เพื่อติดตาม
ผลจากผู้เข้าร่วมบางท่านและเตรียมจัดเวทีนำเสนอและระดมความเห็นต่อไป ซึ่งโครงการนี้จะแล้วเสร็จใน
เดือน มกราคม 2565 และส่งมอบระบบและแพลตฟอร์มให้ สกสว. นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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2.5   โครงการประสานงานแผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ปีที่ 2 
แผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 (เกิดขึ้นจากสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) เป็นหน่ึงในแผนงานวิจัยยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม (Spearhead) มีเป้าหมายเพ่ือ
การสร้างความรู ้และนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการปรับระบบและกลไกภาครัฐในมีขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนทิศทางการกระจายความเจริญไปสู่พ้ืนที่ และสนับสนุนการเติบโต
ของกลไกใหม่ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม และชุมชน ในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงร่วมกับ
ภาครัฐ ทั้งในมิติของการจัดการเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนในพ้ืนที่ 

สภานโยบายและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที ่ 3/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 แต่งต้ัง    
ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย เป็นประธานบริหารแผนงานฯ (Program Chair; PC) เพื่อทำหน้าที่บริหารแผนงาน
ยุทธศาสตร์แผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติกำหนด และแต่งต้ัง
หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (Outcome Delivery Unit; ODU) เพื่อดำเนินการในการบริหาร
โครงการและร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดสังคมฐานความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

การดำเนินงานวิจัยภายใต้แผนงานระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ได้มีการกำหนดกรอบการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาภูมิภาคและจังหวัดตามทิศทางของยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน ดังน้ี 1) การปรับระบบและกลไกบริหาร
ราชการแผ่นดินและการกระจายอำนาจ 2) การวางแผนการกระจายความเจริญและพัฒนาพ้ืนที่ 3) การพัฒนา
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของการบริหารงบประมาณเชิงพื้นที่ 4) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
พ้ืนที่ และ 5) การพัฒนาโครงสร้างความรู้เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ 

สำหรับการดำเนินงานในปีที่ 2 ระยะเวลา 18 เดือน (2563-2565) มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงาน ODU 
จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ในปัจจุบัน มาอยู่ภายใต้การดูแลของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ให้สถาบัน  
คล ังสมองของชาติ เป ็นหน ่วย Research and Development Coordinator (RDC) ทำหน้าท ี ่ ในการ
ประสานงานแผนงานร่วมกับ PC วช. และโครงการวิจัยที่แผนงานฯ จะสนับสนุนตามกรอบการวิจัย 
  ผลการดำเนินงาน 

สถาบันฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ให้ดำเนินโครงการประสานงาน
ดังกล่าว ระยะเวลาดำเนินงาน 18 เดือน (1 กุมภาพันธ์ 2564-31 กรกฎาคม 2565) งบประมาณ 4,356,075 บาท 
โดยมีโครงการวิจัยที่สถาบันฯ ดูแล กำกับและหนุนเสริมการทำงานจำนวน 4 โครงการคือ 

1. โครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื ่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื ้นที่ งบประมาณ
24,709,575 บาท 

2. โครงการการจัดทำระบบจับคู่งานนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ งบประมาณ 7,234,150 บาท 
3. โครงการเสริมสร้างพลังของคนรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาภาคเกษตรและท้องถิ่น งบประมาณ 7,900,200 บาท 
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น (ระยะที่ 2) งบประมาณ 14,000,000 บาท 
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โดยสถาบันฯ ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาการศึกษาเบื้องต้นของ 4 โครงการไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2564 และได้ส่งเรื่องเบิกเงินงวดที่ 2 ให้ทั้ง 4 โครงการวิจัยแล้ว และได้จัดประชุมเพื่อพิจารณา
รายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือนของทั้ง 4 โครงการแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 และได้ส่งเรื่องเบิก
เงินงวดที่ 3 ให้กับทั้ง 4 โครงการ พร้อมทั้ง ได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน ในการบริหารจัดการ
โครงการวิจัยและได้เบิกเงินงวดที่ 2 แล้ว ปัจจุบันทางสถาบันฯ ได้กำลังเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการและพิจารณา (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการที่ 1-3 ช่วงเดือนมกราคม 2564  สำหรับ
โครงการที่ 4 หัวหน้าโครงการได้ขอขยายระยะเวลาดำเนินงานไปถึงเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากมีการ
เลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ 

 

 
 
 

2.6 โครงการประสานการยกระดับรายได้ของเกษตรกรภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการ
บริหารจัดการโซ่อุทานและสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ดำเนินงาน 
“โครงการประสานการยกระดับรายได้ของเกษตรกรภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการบริหาร
จัดการโซ่อุทานและสร้างผู้ประกอบการใหม่” งบประมาณ 10,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 18 เดือน 
(13 พฤษภาคม 2564-12 พฤศจิกายน 2565) โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายผลโครงการเพื่อต่อยอดการทำงาน
โครงการวิจัยที่มีศักยภาพสูง โดยใช้สินค้าปศุสัตว์ (โคเนื้อและไก่พื้นเมือง) เป็นต้นแบบยกระดับผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจหมุนเวียนของสินค้าเกษตรในพ้ืนที่เป้าหมายร้อยละ 20 พร้อมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจำนวน 3 โครงการเพื่อยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ

เกษตรกร และ/หรือผู้เก่ียวข้องในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรเป้าหมาย (โคเน้ือและไก่พ้ืนเมือง) 
2. เพื ่อหนุนเสริมและติดตามเชื ่อมโยงการปฏิบัติการ ตั ้งแต่การออกแบบกระบวนการทำงาน        

การสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัยต่อเศรษฐกิจและสังคม
ของเกษตรกร และ/หรือผู้เก่ียวข้องในโซ่อุปทานโคเนื้อและไก่พ้ืนเมือง 

3. เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการวิจัย  
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ผลการดำเนินงาน 
สถาบันฯ ได ้ส ัญญาร ับทุนกับโครงการว ิจ ัยจำนวน 3 โครงการ คือ 1) แนวทางการพัฒนา

ผู้ประกอบการเพื่อยกระดับ value chain ในอุตสาหกรรมเนื้อโค 2) โครงการระบบส่งเสริมปศุสัตว์แนวทาง
ใหม่เพื่อการขยายเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน และ3) คุณภาพเชิงสุขภาพของเนื้อและกระดูกไก่ประดู่หางดำ
เชียงใหม่ เทียบกับไก่พื้นเมืองภาคเหนือและไก่เนื้อทางการค้า ระยะเวลา 12 เดือน (1 มิถุนายน 2564–      
31 พฤษภาคม 2565) โดยสถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมการหนุนเสริมการทำงานของโครงการวิจัยโดยได้จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เรื่อง “การประเมินผลกระทบจากการวิจัย” ภายใต้แผนงานการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00–13.00 น. 
ณ ห้องประชุมช้ัน 19 สถาบันคลังสมองของชาติ และการประชุมออนไลน์ (Zoom)  และได้จัดการประชุมเพ่ือ
พิจารณารายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (ระยะ 5 เดือน) ของโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 
2564 เวลา 9:00–13.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม A ชั ้น M โรงแรมปทุมวัน พริ ๊นเซส และการประชุม
ออนไลน์ (Zoom)  

 
 

ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้จัดทำและจัดรายงานความก้าวหน้าของแผนงานและโครงการวิจัยระยะ 5 เดือน
ให้กับ วช.เพื่อเบิกจ่ายเงินงวดต่อไปวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดย วช.ขอให้ไปนำเสนอรายงานความก้าวหน้า
ต่อกรรมการของ วช. ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 จึงจะทำเรื่องเบิกจ่ายแก่โครงการได้ ทำให้สถาบันฯ ยังไม่ได้
เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ให้แก่โครงการวิจัย 
 

2.7 โครงการประสานการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรเพื่อสร้าง New value chain ภาค
กลางและภาคใต้ 
  สถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ดำเนินงาน 
โครงการประสานการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรเพื่อสร้าง New value chain ภาคกลาง
และภาคใต้ งบประมาณ 10,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 18 เดือน (13 พฤษภาคม 2564-             12 
พฤศจิกายน 2565)  โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายผลโครงการเพื่อต่อยอดการทำงานโครงการวิจัยที่มีศักยภาพสูง 
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โดยใช้สินค้าเกษตร (เกษตรอินทรีย์และอาหารทะเล) เป็นต้นแบบยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
ของสินค้าเกษตรในพ้ืนที่เป้าหมายร้อยละ 20  พร้อมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจำนวน 2 โครงการเพื่อยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ

เกษตรกร และ/หรือผู้เก่ียวข้องในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรเป้าหมาย (เกษตรอินทรีย์และอาหารทะเล) 
2. เพื ่อหนุนเสริมและติดตามเชื ่อมโยงการปฏิบัติการ ตั ้งแต่การออกแบบกระบวนการทำงาน        

การสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัยต่อเศรษฐกิจและสังคม
ของเกษตรกร และ/หรือผู้เก่ียวข้องในโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์และอาหารทะเล 

3. เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการวิจัย 
ผลการดำเนินงาน 

       สถาบันฯ ได้สัญญารับทุนกับโครงการวิจัยจำนวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการการขยายตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์ด้วยการขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมผ่านเครื่องมือ TOCA Platform และ 2) โครงการ
การจัดการระบบนิเวศธุรกิจชุมชนของอาหารทะเลเพื่อยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจในจังหวัดตรัง ระยะเวลา     
12 เดือน (1 มิถุนายน 2564–31 พฤษภาคม 2565) โดยสถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมการหนุนเสริมการทำงานของ
โครงการวิจัยโดยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เรื่อง “การประเมินผลกระทบจากการวิจัย” ภายใต้ 
แผนงานการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2564 เวลา 9:00–13.00 น. ณ ห้องประชุมชั ้น 19 สถาบันคลังสมองของชาติ และการประชุมออนไลน์ 
(Zoom)  และได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (ระยะ 5 เดือน) ของโครงการวิจัย
ภายใต้แผนงาน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00–13.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม A ชั้น M โรงแรม
ปทุมวัน พริ๊นเซส และการประชุมออนไลน์ (Zoom)   

 
        

  

 

ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้จัดทำและจัดรายงานความก้าวหน้าของแผนงานและโครงการวิจัยระยะ 5 เดือน
ให้กับ วช.เพื่อเบิกจ่ายเงินงวดต่อไปวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดย วช.ขอให้ไปนำเสนอรายงานความก้าวหน้า
ต่อกรรมการของ วช. ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 จึงจะทำเรื่องเบิกจ่ายแก่โครงการได้ ทำให้สถาบันฯ ยังไม่ได้
เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ให้แก่โครงการวิจัย 
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2.8 โครงการสำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากยางพารา” 
สถาบันคลังสมองของชาติ โดย รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ เป็นหัวหน้าโครงการ รับทุนสนับสนุนจาก 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ตามสัญญาเลขที่ RDC6290001 
ระยะเวลา 2 ปี คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562-31 มกราคม 2564 และได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการ
ออกไปอีก 3 เดือน คือ 1 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2564  

การดำเนินงานโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้การประสานอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแก้ไข
รายงานวิจัยให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามขอเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งมอบผลงานวิจัยและ    
ขออนุมัติปิดโครงการไปยัง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งหมด 6 โครงการ (รายละเอียดดังตารางที่ 1) 
และสำนักประสานงานฯ ได้นำส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และขออนุมัติปิดโครงการไปยัง สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” (สกสว.) ตามหนังสือเลขที่ สคช.01.724/2564      
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อได้ข้อเสนอเชิงนโยบายแบบมีทางเลือกในการผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากยางพาราใน

ประเทศ  
2. เพื่อได้ข้อเสนอเชิงนโยบายแบบมีทางเลือกในมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์และมิติของกลไก

การตลาดที่จะช่วยเสริมให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และอิทธิพลต่อการ
กำหนดราคายางพาราได้อย่างเป็นธรรม 

 

ตารางที่ 1 สถานภาพโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้สำนักประสานงานฯ จำนวน 6 โครงการ 

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลา/งบประมาณ สถานภาพ 

1. การศ ึ กษานโยบายท่ี
เหมาะสมในการพ ัฒนา
อ ุ ตสาหกรรมท ี ่ ม ี ผลต่อ
เศรษฐก ิ จมหภาค  และ
เสถียรภาพราคายางพารา
อย่างย่ังยืน 

ดร. มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร  
คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1 ปี  
และขยายออกไป 3 เดือน 
(1 ส.ค. 62–31 ต.ค. 63) 

1,380,090 บาท 

นำส ่ งผลงานว ิจ ั ยและขอ
อนุมัติปิดโครงการวิจัยฯ ไป
ยัง วช. ตามหนังสือท่ี สคช
01.704/2564  ลงว ันท ี ่  11 
ต ุลาคม  2564 และรอการ
อนุมัติปิดโครงการ 

2. พัฒนาศักยภาพการผลิต
และโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมยางพาราไทย 
เพื ่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางท่ี
สร ้างม ูลค ่าเพ ิ ่มโดยเน้น
นวัตกรรม 

รศ. อาซีซัน แกสมาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ยางพารา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1 ปี 3 เดือน 
และขยายออกไป 3 เดือน 
(1 ส.ค. 62–31 ม.ค. 64) 

1,999,950 บาท 

นำส ่ งผลงานว ิจ ั ยและขอ
อนุมัติปิดโครงการวิจัยฯ ไป
ยัง วช. ตามหนังสือที ่ สคช
01.716/2564 ล ง ว ั นท ี ่  15 
ต ุลาคม  2564 และรอการ
อนุมัติปิดโครงการ 
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3. การศึกษาแนวทางการ
คำนวณต ้นท ุนการผลิ ต
ยางพาราของไทยที่เหมาะสม

รศ. ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช 
ศูนย์ศึกษาการคา้ระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

1 ปี 
และขยายออกไป 3 เดือน 
(15 ส.ค. 62–14 พ.ย. 63) 

2,362,399.80 บาท 

นำส ่ งผลงานว ิจ ั ยและขอ
อนุมัติปิดโครงการวิจัยฯ ไป
ยัง วช. ตามหนังสือที ่ สคช
01.562/2564 ล ง ว ั น ท่ี  30 
สิงหาคม 2564 และรอการ
อนุมัติปิดโครงการ 

4. การว ิ เคราะห ์ประเด็น
อุปสรรคทางกฎหมายและ
ระ เบ ี ยบท ี ่ ม ี ต ่ อ ร ะบบ
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 

นำส ่ งผลงานว ิจ ั ยและขอ
อนุมัติปิดโครงการวิจัยฯ ไป
ยัง วช. ตามหนังสือที ่ สคช
01.562/2564 ล ง ว ั น ท่ี  30 
สิงหาคม 2564 และรอการ
อนุมัติปิดโครงการ 

5. ดัชนีสเปคตรัมนวัตกรรม
สำหรับประเมินการเก็บกัก
คาร์บอนของแปลงยางพารา
ในประเทศไทย 

ดร. ดวงรัตน์ ศตคุณ 
ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการ 

ไทย-ฝร่ังเศส  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1 ปี 
และขยายออกไป 3 เดือน 
(15 ก.ย. 62–14 ธ.ค. 63) 

665,060 บาท 

นำส ่ งผลงานว ิจ ั ยและขอ
อนุมัติปิดโครงการวิจัยฯ ไป
ยัง วช. ตามหนังสือที ่ สคช
01.612./2564 ลงว ั นท ี ่  13 
กันยายน 2564 และรอการ
อนุมัติปิดโครงการ 

6. ระบบนวัตกรรมประมาณ
การผลผลิตยางพารา มวล
ชีวภาพตามช่วงชั้นอายุและ
ชั้นความเหมาะสมท่ีดิน 

ศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช  
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1 ปี 
และขยายออกไป 3 เดือน 
(30 ก.ย. 62–29 ธ.ค. 63) 

3,986,040 บาท 

นำส ่ งผลงานว ิจ ั ยและขอ
อนุมัติปิดโครงการวิจัยฯ ไป
ยัง วช. ตามหนังสือที ่ สคช
01.634/2564 ลงว ั น ท่ี    20 
กันยายน 2564 และรอการ
อนุมัติปิดโครงการ 

 

กิจกรรม (Activity) 
1. งานเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ในการเป็นศูนย์กลางสื่อสารเพื่อการติดต่อประสาน

กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากผู้ให้ทุน หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน 
ให้กับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้สำนักประสานงานฯ จำนวน 6 โครงการ สามารถดำเนินงานได้
คล่องตัวและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

2. งานติดตามประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้สำนักประสานงานฯ จำนวน 6 
โครงการ โดยร่วมพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นระยะ ๆ ทุก          6 
เดือน เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการวิจัย สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้   
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3. การจัดประชุมกลุ่มย่อย / ประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อให้คณะผู้วิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (User) ได้แก่ การยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมวิชาการเกษตร ภาคเอกชน สหกรณ์/กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนยางพาราต่าง และเกษตรกรชาวสวนยางพารา เพื่อให้คณะผู้วิจัยได้นำข้อคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกับ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ปรับแนวคิด/แผนงานให้ทันต่อสถานการณ์ได้  

เพื่อให้งานวิจัยสามารถตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และตอบสนองความต้องการผู้ใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยได้สูงสุด โดยในหลายๆ การประชุมได้มีการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้ามามีส่วน
ร่วม ตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน เพื่อเป็นการผลักดันและขับเคลื่อนงานวิจัยทั้งในภาคปฏิบัติ และนำไปสู่ข้อเสนอเชิง
นโยบายให้ระบบยางพาราไทยมีเสถียรภาพ เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม มี
ข้อมูลสนับสนุนทางมิติเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดกลไกการตลาดที่สนับสนุนราคายางพาราได้อย่างเป็นธรรม โดย
มีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ มีดังน้ี  
 

 วันท่ี/ เวลา/ สถานท่ี การประชุม รายละเอียดเพ่ิมเติม 
1. วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 

เวลา 9.00-11.00 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น 19 
อาคารอุดมศึกษา 2 
ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพ 

ประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ โครงการ “ดัชนีสเปคตรัม 
นวัตกรรมสำหรับประเมินการเก็บกัก
คาร ์ บอนของแปลงยางพารา ใน
ประเทศไทย” โดยสำนักประสานงาน
จ ั ดประช ุ ม เพ ื ่ อการต ิ ดตามการ
ดำเนินงานโครงการ 

 

 
 

2. วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564  
เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 
Chula Unisearch 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถ.พญาไท กรุงเทพ

ประช ุมหาร ือแนวทางการพ ัฒนา
ข้อเสนอโครงการ “การใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมยางพาราเพื่อพัฒนายางปูพ้ืน
สระ/บ่อเก็บน้ำสาธารณะ เพื่อเป็นแหล่ง
สำรองน้ำทางการเกษตร” กับคณะผู้วิจัย
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักประสานงานเข้าร่วมเพื่อหารือแนวทาง
พัฒนาข้อเสนอโครงการจากเครือข่ายผู้วิจัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการต่อยอด
งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ด้านยางพารา 

3. วันท่ี 1 มีนาคม 2564  
เวลา 13.00-16.00 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น 19 
อาคารอุดมศึกษา 2     
ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพ  

ร่วมกับการประชุมผ่าน
ระบบ Zoom 

ประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานวิจัย
ฉบ ับสมบ ูรณ ์  โครงการ  “พ ัฒนา
ศักยภาพการผลิตและโครงสร้างห่วงโซ่
อุปทานอุตสาหกรรมยางพาราไทย เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางที่สร้างมูลค่าเพ่ิม
โดยเน้นนวัตกรรม” 

โดยสำนักประสานงานจัดประชุม
เพ่ือการติดตามการดำเนินงานโครงการ

 

4. วันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 
เวลา 10.00-11.00 น. 
ประชุมผ่านระบบ 

ZOOM 

การหารือประเด็นข้อเสนอแนะใน
การปรับแก้ไข (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบ ูรณ ์ โครงการ “การว ิ เคราะห์
ประเด ็นอุปสรรคทางกฎหมายและ
ระเบียบที่มีต่อระบบยางพาราไทย และ
การพัฒนาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข”

กา รประช ุ มห า ร ื อ  3  ฝ่ า ย  ร ะหว ่ า ง
ผู ้ทรงคุณวุฒิ สำนักประสานฯ และนักวิจัย 
เพื่อปรึกษาหารือในการแก้ไข (ร่าง) รายงาน
วิจัยให้มีเนื้อหาที่ชัดเจนสมบูรณ์ และเพื่อจะ
เสนอปิดโครงการต่อไป 
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 วันท่ี/ เวลา/ สถานท่ี การประชุม รายละเอียดเพ่ิมเติม 
5. วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564  

เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ผ่านระบบ zoom และ 

Facebook 

การส ัมมนาว ิชาการ “ยกระดับ
ยางพาราไทย สู่ศูนย์กลางการค้ายาง
ระดับโลก” 

เป็นเวทีสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยท้ัง 
6  โ ค ร งก า ร  ก ั บส า ธ า รณชน  และการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับภาคส่วนผู้เกี่ยวข้อง
ด้านยางพารา  

 

 

 

จากการดำเนินงานวิจัยของโครงการวิจัย 6 โครงการทางสำนักประสานฯ ได้รวบรวมเป็นข้อเสนอเชิง
นโยบายดังน้ี 
1. ข้อเสนอเชิงนโยบายแบบมีทางเลือกในการผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศ  

1.1 นโยบายการเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศ โดยพบว่าการใช้ยางภายในประเทศที่สัดส่วน 30% 
สามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม อาจยังให้ผลการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จำกัด 
เนื่องจากประเทศไทยยังขาดการพัฒนาในส่วนของอุตสาหกรรมยางพารา ดังนั้นจำเป็นต้องมีการ
ขับเคลื่อนนโยบายที่ต่อเน่ืองในระยะยาวต่อไป 

1.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือเพ่ิมการใช้ยางพาราภายในประเทศ ได้แก่ กำหนดเง่ือนไขสัดส่วนหรือปริมาณ
ในการนำยางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิต การสร้างการสร้างอุปสงค์ยางพาราภายในประเทศ และ
การสร้างอุปสงค์ยางพาราโดยมีภาครัฐสนับสนุนต่อเนื่องในระยะยาว การสร้างมูลค่าเพิ่มยางพารา
และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปรับทิศทางยุทธศาสตร์ยางพารา
ให้ทันสถานการณ์เพ่ิมความสามารถแข่งขันทางการตลาด 

1.3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ต้ังแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ 
 อุตสาหกรรมต้นน้ำ มีข้อเสนอ 6 ประเด็น คือ 1) มาตรฐานการจัดการสวนยาง 2) การจัดการ

โรคอุบัติใหม่ 3) มาตรฐานแรงงาน 4) เทคโนโลยีการจัดการและการแก้ปัญหาการผลิต 5) สร้าง
วิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับความหลากหลายในการผลิต และ 6) สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพารา
พันธ์ุใหม่  

 อุตสาหกรรมกลางน้ำ มีข้อเสนอ 11 ประเด็น ดังน้ี  
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1. ส่งเสริมผู้เล่นรายใหญ่ ให้ขยายกำลังผลิตจนเกิดการประหยัดต่อขนาด  
2. ส่งเสริมการควบรวมกิจการของผู้เล่นขนาดกลาง ส่งเสริมการลงทุนโรงงานน้ำยางข้นของ

ผู ้ประกอบการคนไทยและบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น 
ศูนย์กลางการผลิตถุงมือยางพาราของโลก 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักร สายการผลิต ระบบผลิตอัตโนมัติ และ
โครงสร้างพ้ืนฐานโรงงาน  

4. จัดต้ังหน่วยงานกลางบริหารจัดการอุตสาหกรรมทั้งระบบ ตลาดยางพารา  
5. ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมในด้านกระบวนการผลิต 
6. ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยลงทุนขยายฐานการผลิตและการค้ายางพาราในกลุ่มประเทศ

ผู้ผลิตยางพารา 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมขั้นกลางน้ำ และ

เช่ือมโยงการผลิตและการค้ายางกับผู้ใช้โดยตรง 
8. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานยางวัตถุดิบ และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้กำหนดและ

ควบคุมมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานยางขั ้นต้น และเป็นผู ้นำในการตรวจสอบ
มาตรฐานยางวัตถุดิบในระดับโลก 

9. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้ายางพารา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตและการค้ายาง 
10. ลดกฎระเบียบ กฎหมาย และปรับปรุงข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับโรงงานแปรรูปยางขั้นต้น  
     ให้มีความกระชับคล่องตัว 
11. ส่งเสริมตราย่ีห้อยางไทยให้เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคปลายทางในวง 
     กว้างขึ้น 

 อุตสาหกรรมปลายน้ำ มีข้อเสนอ 5 ประเด็น ดังน้ี 
1. ศูนย์กลางการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราโลก โดยจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมยางพาราในพ้ืนที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2. จัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเฉพาะทางด้านยางพารา และมีกองทุนพัฒนายางพาราอย่าง

เป็นระบบ โดยเก็บภาษีจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อนำมาส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

3. จัดตั้งศูนย์ทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยางที่มีมาตรฐานสากล ให้มีโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และได้ร ับการยอมรับในระดับนานาชาติ และมี
หน่วยงานรับผิดชอบทางด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางพารา 

4. ระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา และให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
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5. ขับเคลื่อนนโยบายการใช้ผลิตภัณฑ์ยางในหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมขึ้นและมีอย่างต่อเน่ือง โดย
แก้ไข/ปรับปรุงกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และมีแผนปฏิบัติทางนโยบายให้มีการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ยางในหน่วยงานภาครัฐที่ชัดเจน  

1.4 ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
เพื่อให้การบริหารจัดการของระบบห่วงโซ่อุปทานยางพารา และผลักดันการใช้ประโยชน์ยางพาราใน
ประเทศได้มีศักยภาพ มี 6 ข้อ ดังน้ี  

1. แก้ไขเพิ่มเติมใน มาตรา 6 และมาตรา 7 ให้มีความเชื่อมโยงกับ พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการ
ดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ กยท. เป็น
รัฐวิสาหกิจเชิงรุก 

2. แก้ไขเพิ่มเติมใน มาตรา 5 มาตรา 17(1) มาตรา 18 โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัติ และเป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการยางแห่ง
ประเทศไทย 

3. แก้ไขเพ่ิมเติมใน บทนิยามศัพท์ในมาตรา 4 คำว่า เกษตรกรชาวสวนยาง และ คนกรีดยาง 
4. แก้ไขเพิ่มเติมด้วยการเพิ่มหมวดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ใน พรบ. การยางแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2558 
5. แก้ไขเพ่ิมเติมใน มาตรา 9 (2) และมาตรา 10 (6) เพ่ือสร้างองค์กรทางธุรกิจยางพาราซึ่งมีสถานะ

เป็นนิติบุคคล สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและส่งผลกำไรกลับสู่ กยท. 
6. แก้ไขเพ่ิมเติมด้วยการเพ่ิมหมวดมาตรฐานวิชาชีพผู้เก็บเก่ียวผลผลิตยาง 

1.5 ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
ของประเทศไทย โดยใช้บังคับ พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 โดยสร้าง
เมืองยางพารา (Rubber city) ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลประกาศไว้แล้ว เพื่อให้สามารถ
จัดตั้งโรงงานแปรรูปได้โดยไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 และกระจายความเจริญสู่จังหวัดที่ปลูกยางพารา โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน รวมถึงรัฐ
ควรสนับสนุนให้มีการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพาราในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1.6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ระบบยางพาราของประเทศไทย  

1. ข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกยางในที่ดินที่ตนเองไม่มีกรรมสิทธิ์หรือ  
ไม่มีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามแนวทางที่รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม ื ่อว ันที ่ 22 ธันวาคม 2558 เร ื ่อง การจัดที ่ด ินทำกินให้ช ุมชน และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่องพื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไข
ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพ้ืนที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) ตามนัยมติคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/ 2561 
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2. พิจารณาทบทวนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ กยท. ตามมาตรา 49 (1) ให้แยกไปบัญญัติไว้
ต่างหาก เพื่อให้เกิดการประเมินการบริหารงาน และวัดผลงานของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน สามารถชี้แจงถึงรายจ่ายในส่วนของการบริหารที่เกิดขึ้น และแสดงถึงความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจได้ชัดเจน  

3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในอุปสรรคของการปฏิบัติตามมาตรา 6 ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง 
พ.ศ. 2542 เพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการ
ข้อมูลและระบบห่วงโซ่อุปทานยางพาราของประเทศไทยอย่างมีศักยภาพ 

1.7 การใช้นวัตกรรมประมาณการผลผลิตยางพารา มวลชีวภาพตามช่วงชั้นอายุและชั้นความเหมาะสม
ที่ดิน ในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานยางพาราของประเทศ  

พัฒนาระบบฐานข้อมูลยางพาราออกแบบระบบติดตามและประมาณมวลชีวภาพและน้ำยางตาม
ช่วงอายุ บนเว็บไซต์ https://www.carsr.agri.cmu.ac.th/project/iparub/ รวมทั้งเชื ่อมโยงการ
แสดงข้อมูลผ่าน ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ Agri-Map ของประเทศ 
เพ่ือใช้เป็นระบบนวัตกรรมต้นแบบฯ และพัฒนาการเช่ือมโยงไปสู่ผลิตภัณฑ์ยางกลางน้ำ และปลายน้ำ 
ให้เป็น Big Data และใช้ระบบนวัตกรรมฯ เพื่อการคัดกรองพื้นที่ปลูกยางพาราเพื่อให้เข้าเกณฑ์
มาตรฐาน FSC จัดทำมาตรการตรวจสอบย้อนกลับ traceability สำหรับยางที่ใช้ในการใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยางพาราจากระดับเกษตรกรต้นน้ำ ถึงระดับ
ผลิตภัณฑ์ยางปลายน้ำ 

1.8 ข้อเสนอในการยกเลิกนโยบายลดพื้นที่ปลูกยางพารา เนื่องจากผลสรุปจากงานวิจัยพบว่าต้นยาง
สามารถสร้างมวลชีวภาพได้มากแม้อยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย โดยปัจจัยช่วงอายุต้นยางพารา
มีผลต่อผลผลิตของยางพารามากกว่า ปัจจัยด้านความเหมาะสมของที่ดิน ดังนั้นสวนยางพาราในกลุ่ม
อายุเดียวกัน ในแต่ละพ้ืนที่ระดับช้ันความเหมาะสมของที่ดิน มักพบมีค่าเฉล่ียการเติบโตที่ใกล้เคียงกัน          
ในขณะเดียวกันพบว่าการลดปริมาณยางพารานั้นเป็นนโยบายที่ไม่สร้างความคุ้มค่า เนื่องจากไม่มีผล
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคายางในตลาดโลก และมีผลทำให้ราคายางพาราภายในประเทศสูงกว่า
ราคายางต่างประเทศเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 

2. ข้อเสนอเชิงนโยบายแบบมีทางเลือกในมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ และมิติของกลไกการตลาดที่จะ
ช่วยเสริมให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และอิทธิพลต่อการกำหนด
ราคายางพาราได้อย่างเป็นธรรม 

2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือปรับปรุงแนวทางการคำนวณต้นทุนการผลิตยางพารา โดยใช้การคำนวณ
ต้นทุนทางบัญชีเปนหลักในการทำนโยบาย เนื่องจากสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของเกษตรกร และ
นำไปใช้เปรียบเทียบความสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ โดยใช้ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งมีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็นประจำทุกๆ ปี  
และได้เสนอแนวทางการปรับปรุงแนวทางการคำนวณต้นทุนการผลิตยางพารา 8 ข้อ คือ 1) การ
คำนวณต้นทุนยางพาราของไทยโดยแยกเป็นวัตถุประสงค์ 2) ตั้งสำนักงานต้นทุนสินค้าเกษตรเพื่อการ
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แข่งขันของชาติ 3) ให้ กยท. ได้เข้ามามีส่วนรับผิดชอบทำต้นทุนโดยตรง 4) ต้นแบบการคำนวณ
ต้นทุนยางพาราภายใต้มาตรฐาน FSC 5) นำร่องการคำนวณต้นทุนยางพาราในรูปแบบ BCG 
Economy 6) สร้างต้นแบบการคำนวณ “ต้นทุนต่อต้นยางพารา” 7) ใช้แนวทางการคำนวณต้นทุนที่
เหมาะสม 8 ข้อ เพื่อให้การคำนวณต้นทุนยางพาราของประเทศไทยสะท้อนความเป็นจริง และ 8) 
สร้างต้นแบบสวนยางพาราที่ลดต้นทุนเพ่ือศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

2.2 ข้อเสนอเป็นแนวทางการคำนวณตนทุนการผลิตยางพาราเพ่ือให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ 8 แนวทาง 
ได้แก่  

1. ต้นทุนจำแนกตามภูมิประเทศ 
2. ต้นทุนการผลิตต่อต้น 
3. ต้นทุนทางบัญชี หรือต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
4. ต้นทุนยางพาราตามอายุต้นยางในแต่ละปี 
5. ต้นทุนยางพาราของเกษตรกรในแต่ละขนาด รวมทั้งจำแนกต้นทุนการผลิตของผู้ผลิตราย

ใหญ่ที่อยู่ในรูปบริษัท 
6. ต้นทุนต่อกิโลกรัมตามพันธุ์ยางพารา เป็นการคำนวนต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัมที่จำแนกตาม

พันธ์ุยางพารา 
7. ต้นทุนการผลิตยางพาราจำแนกตามเกษตรทั่วไป กับเกษตรย่ังยืน 
8. ต้นทุนการผลิตจำแนกตามเกษตรกรที่บริหารจัดการสวนเอง กับจ้างบริหารจัดการ 

2.3 นโยบายการเพิ่มอัตราเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางพารา (CESS) ที่ระดับ +5%, +10% และ +15% 
พบว่ามีผลกระทบทำให้เกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย 
0.001% เท่าน้ัน และไม่มีผลต่อราคายางและราคาผลิตภัณฑ์ยาง  

2.4 นโยบายการเพิ่มอัตราภาษีนำเข้า (Import tariff) ผลิตภัณฑ์ยาง เมื่อเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์
ยางใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector 27 ถึง 30) เป็น +5%, +10% และ +15% ทำให้ระดับราคา 
(Price index) ของผลิตภัณฑ์ยางทุกกลุ่มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออัตราภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นอัตรา 10% 
จะทำให้ราคาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 23.287% ถึง 26.094%  และทำให้ราคายางพาราที่เป็นวัตถุดิบจะ
ปรับตัวเพิ ่มขึ ้น 41.091% และปริมาณผลผลิตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางทั ้ง 3 กลุ ่ม และ
ยางพาราภาคเกษตร ต่างก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังส่งผลให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางในกลุ่ม
อุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่ม มีการปรับตัวลดลงด้วย จึงเป็นนโยบายที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่
เหมาะสมและมีความคุ้มค่าเชิงนโยบาย ให้ผลประโยชน์ในการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี เกิดการจ้าง
งานเพ่ิมขึ้น และทำให้ปริมาณนำเข้าลดลง 

2.5 นโยบายอื่นๆ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง เช่น การเพิ่มระดับราคาน้ำมันที่สัดส่วนเพิ่มขึ้น 10% และ 15% พบว่าไม่ส่งผลต่อการ
เพ่ิมหรือลดปริมาณผลผลิตยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งยังไม่มีอิทธิพลต่อการกระตุ้นให้เกิดการ
ปรับราคายางพาราเพิ่มขึ้นหรือลดลงในระยะยาวแต่อย่างใด และปัจจัยที่ทำให้เกิดการขาดแคลน
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แรงงานกรีดยาง  ผลผลิตต่อไร่ที่ลดลง  และการลดพื้นที่ปลูกยางพารา ที่ระดับ 10% และ 15% น้ัน 
พบว่าจะส่งผลให้ปริมาณยางพาราลดลง แต่ไม่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคายางในตลาดโลก 
ซึ่งอาจทำให้ราคายางพาราภายในประเทศสูงกว่าราคายางต่างประเทศเพียงเล็กน้อย ดังน้ันปัจจัยทีทำ
ให้การผลิตลดลงนี้เป็นนโยบายที่ไม่สร้างความคุ้มค่า เน่ืองจากเมื่อลดศักยภาพการผลิตลงไปถึง 10% 
ได้ผลสะท้อนกลับมาเพียง 0.439% เท่าน้ัน 

3. ข้อเสนอเชิงนโยบายอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนนุการบริหารและจัดการยางพาราของประเทศไทยให้มีดุลยภาพ และ
มีความย่ังยืน 

3.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายนำค่าการกักเก็บคาร์บอนในสวนยางพาราเป็นคาร์บอนเครดิต และการมีส่วนร่วม
ที่ประเทศกำหนด หรือ NDC (Nationally Determined Contribution) ผลักดันใช้ประโยชน์ร่วมกับ
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พบว่าพื้นที่ปลูกยางพาราเป็นแหล่งดูดกลับ (removal 
sink) ของก๊าซ CO2 เฉลี่ย 5.9 ตันต่อไร่ต่อปี ดังนั้นพื้นที่ปลูกยางที่เปิดกรีดแล้วจำนวน 19.6 ล้านไร่ 
สามารถดูดกลับก๊าซ CO2 ได้ในปริมาณสูงถึง 115 ล้านตันต่อปี ต้นยางพารามีความสามารถเก็บกัก
คาร์บอน (above ground carbon) เพิ่มสูงขึ้นตามอายุ โดยสามารถกักเก็บคาร์บอนในช่วง 0.36–1.31 
ตันคาร์บอนต่อไร่ต่อปี และมีค่าสูงสุด 20.63 ตันคาร์บอนต่อไร่ หรือ 128.97 ตันคาร์บอนต่อเฮกแตร์    
ที่อายุ 24 ปี ดังนั้นกรณีต้นยางพาราที่อยู่ในพื้นที่ป่านั้นจึงถือว่ามีประโยชน์ในด้านเป็นแหล่งกักเก็บ
คาร์บอน สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในเชิงการเจรจาทางการค้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
คุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.2 นโยบายสนับสนุนการปลูกยางพาราในระบบวนเกษตร และการสงเคราะห์แบบผสมผสาน โดยใช้
นวัตกรรมการประมาณการผลผลิตฯ ร่วมกับการปลูกยางพาราในระบบวนเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความมั่นคงด้านรายได้และอาหารให้กับเกษตรกร ด้วยการปลูกพืชหลากหลาย เกษตรกรสามารถมี
ผลผลิตทั้งปี  

3.3 ข้อเสนอเชิงนโยบายในด้านการจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ที่มีการปลูกยางพาราเป็นพืชหลัก 
โดยใช้นวัตกรรมการประมาณการผลผลิตฯ ร่วมกับการจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ที่มีการปลูก
ยางพาราเป็นพืชหลัก โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการจัดทำแผนงานศึกษาวิจัยให้การจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ป่า
ไม้ที่มีการปลูกยางพาราของเกษตรกรมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีส่วนร่วมจัดเก็บและใช้ประโยชน์
ข้อมูลที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ 

3.4 ข้อเสนอเชิงนโยบายในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินของพื้นที่ปลูกยางพารา โดยใช้นวัตกรรมการ
ประมาณการผลผลิตฯ เพื่อช่วยกำหนดตำแหน่งแปลงยางพาราและขอบเขตชุดดินได้อย่างแม่นยำ 
ร่วมกันบูรณาการจัดทำแผนงานศึกษาวิจัยให้การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน กับกรมพัฒนา
ที่ดิน (พด.) เพื่อให้ทรัพยากรดินของพื้นที่ปลูกยางพารามีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งธาตุอาหาร
ของยางพารา มีแผนงานเพ่ือลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีที่ปริมาณเกินความจำเป็น 
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อย่างไรก็ดีข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้จากงานวิจัยทั้ง 6 โครงการที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ เป็นข้อมูลทาง
วิชาการที่ผู้มีอำนาจในการกำกับนโยบายสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ นำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ดำเนินการทางนโยบายต่าง ๆ เช่น ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานรัฐจัดซื้อ
จัดจ้างสินค้าที่ผลิตในประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เพื่อให้การ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดำเนินการตั้งงบประมาณได้ เป็นช่องทางให้มีการนำร่องการใช้ยาง
ในประเทศให้มากขึ ้น เพื ่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจของคนไทย กระตุ ้นการพัฒนาสินค้าไทยให้มี
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ดีย ิ ่งขึ ้น ผลักดันให้ไปสู ่การจัดซื ้อในห่วงโซ่การผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม และกระตุ้นให้ผู ้บริโภคหันมาสนใจและบริโภคสินค้า Made in Thailand มากขึ้นด้วย 
สอดคล้องกับที่ภาครัฐได้กำหนดมาตรการและนโยบายที่มุ่งเป้าหมายสำคัญเป็นเรื่องของการเพิ่มการใช้ยาง
ภายในประเทศให้เป็นร้อยละ 30 ได้ภายใน 5 ปี และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟ้ืนตัวจากวิกฤตโควิด-19  

และผลงานวิจัยได้สนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำการผลิต และเพื่อยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการของผลผลิต
การเกษตร โดยนำใช้นวัตกรรมประมาณการผลผลิตยางพารา มวลชีวภาพตามช่วงชั ้นอายุและชั้นความ
เหมาะสมที่ดิน ในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานยางพาราของประเทศ ซึ่งออกแบบระบบติดตามและ
ประมาณมวลชีวภาพและน้ำยางตามช่วงอายุ รวมทั้งเชื่อมโยงการแสดงข้อมูลผ่าน ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ Agri-Map ของประเทศนั้น เพื่อเชื่อมโยงสู่กลุ่มอุตสาหกรรมยางพารากลางน้ำ
และปลายน้ำได้ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในด้านอื่น ๆ เช่น การประมาณค่ากักเก็บคาร์บอนของสวนยางพารา 
การคัดกรองพื้นที่ปลูกยางพาราเพื่อให้เข้าเกณฑ์มาตรฐาน FSC นโยบายสนับสนุนการปลูกยางพาราในระบบ
วนเกษตร และการสงเคราะห์แบบผสมผสาน นโยบายในด้านการจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ที่มีการ
ปลูกยางพาราเป็นพืชหลัก เป็นต้น ซึ่งจะช่วยทำให้การบริหารจัดการผลผลิตในห่วงโซ่อุทานยางพาราได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ  มีการผลิต ช่องทางตลาดรองรับที่แน่นอน เชื่อมโยงกับผู้ผลิตอุตสาหกรรมยางพารา
กลางน้ำและปลายน้ำเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานยางพารา และผลักดันการใช้
ประโยชน์ยางพาราของประเทศไทยมีศักยภาพยิ่งขึ้น รักษาเสถียรภาพราคายางพารา และมีดุลยภาพในระบบ
ห่วงโซ่อุปทานมากขึ้น  

อย่างไรก็ดีการดำเนินการทางนโยบายนั้นมีความจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน ได้แก่ กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงพาณิชย์ 
(พณ .) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจ ัยและนวัตกรรม (อว.)                
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ผู้ประกอบการภาคเอกชน และเกษตรกร เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ระบบห่วงโซ่อุปทานยางพาราของประเทศมีดุลยภาพ เกิดเสถียรภาพราคายาง ธุรกิจของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมยางพาราต้นน้ำถึงปลายน้ำมีความมั่นคงและเติบโต ส่งผลสะท้อนกลับให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น และส่งผลที่ดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม  
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2.9 สำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบาย เกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” 
 “สำนักประสานงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเครือข่ายนักวิจัยเชิงนโยบายเกษตร” เป็นหน่วยงานที่
ได้รับการจัดตั้งจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 
(ดำเนินงานต่อเนื่องร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553) มีบทบาทในการ
บริหารจัดการงานวิจัย (Research management) เชิงนโยบายเกษตร รวมถึงขับเคลื ่อนผลงานวิจัยสู่
ผลสัมฤทธิ์ (Outcomes and impacts driven) เพื่อเอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมโดยรวม โดยในปี 
2564 สำนักประสานงานฯ มีเป้าหมายที่จะประสานงานและบริหารจัดการโครงการวิจัยด้านการเกษตร เพ่ือ 
“สร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงนโยบายเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของภาคเกษตรไทย เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนนโยบาย
เศรษฐกิจ BCG” 

วัตถุประสงค์ 
1) กำกับดูแลโครงการวิจัยเชิงนโยบายเกษตรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 11 โครงการ ให้เสร็จ

สิ้นตามที่ระบุไว้ในสัญญาสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม จาก วช. 
2) คัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงนโยบายเกษตรที่เหมาะสม ภายใต้กรอบงบประมาณปี พ.ศ. 2565 
3) สร้างเวทีสาธารณะและเครือข่ายความรู้ให้กับประชาคมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการระดมความ

คิดเห็น การรับทราบปัญหา และการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกิดกับประชาคมเกษตรและภาค
การเกษตรของไทย แล้วนำมาประมวลต่อยอดขึ้นเป็นโจทย์วิจัย 

4) ถอดความรู้ สังเคราะห์ และการเผยแพร่ความรูจ้ากงานวิจัยให้กับประชาคมกลุ่มต่างๆ ทั้งภาควิชาการ 
ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน ให้ได้รับข้อความรู้และการเข้าถึงข้อเท็จจริงอย่างเท่าเทียมกัน 

5) ขยายและเพ่ิมความเข้มแข็งเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเศรษฐศาสตร์เกษตร ตลอดจน
การเสริมศักยภาพและขีดความสามารถนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเช่ียวชาญ 

ผลการดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา (1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) ของสำนักประสานงานฯ 
สามารถสรุปเป็นกิจกรรมและผลผลิต ดังต่อไปนี้ 

2.9.1 การกำกับและติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2563 - 2564 
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สำนักประสานงานฯ ได้กำกับและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการวจิัย 

ภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 11 โครงการ และปีงบประมาณ 2564 
จำนวน 1 โครงการ ซึ่งโครงการวิจัยส่วนใหญ่ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1  สถานะโครงการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 - 
2564 ที่ทางสำนักประสานงานฯ กำกับดูแล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
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ท่ี ชื่อโครงการ สัญญาท่ี/
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

หัวหน้าโครงการ สถานะ / ความก้าวหน้า 

โครงการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 11 โครงการ 

1 โครงการศึกษาการฟื้นตัว
ของทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งช่วงวิกฤติการณ์โควิด-
19 และแนวนโยบายเพื่อการ
ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ ด ้ า น ก า ร
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

วช.อว(อ)(กบง)/
571/2563 
ระยะเวลา  
8 เดือน 

15 ก.ย. 63 - 
14 พ.ค. 64 

รศ.ดร.อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา - อนุมัติปิดโครงการจาก
ทาง วช. แล้ว 
- ผลการประเมินอย ู ่ ใน
เกณฑ์ ดี (คะแนน 3.27 
จากคะแนนเต็ม 4.00) 

2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เก ี ่ ย วก ั บสถานภาพทาง
กฎหมายของท่ีดินท่ีเหมาะสม
สำหร ับการส ่ ง เสร ิ มการ
รับรองมาตรฐานการจัดการ
สวนไม้เศรษฐกิจระดับสากล 

วช.อว(อ)(กบง)/
563/2563 
ระยะเวลา  
12 เดือน 

15 ก.ย. 63 –  
14 ก.ย. 64 

ผศ.ดร.ขวัญชัย  ดวงสถาพร - อยู่ระหว่างการพิจารณา
ปิดโครงการ 
- ผลการประ เม ิ นร ่ า ง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
อย ู ่ ในเกณฑ์  ค ่อนข ้าง
พอใช้ (คะแนน 1.66 จาก
คะแนนเต็ม 4.00) 

3 อุปสรรคจากกฎหมายและ
นโยบายก ับการค ้าส ินค้ า
เกษตรในประเทศไทย 

วช.อว(อ)(กบง)/
568/2563 
ระยะเวลา  
17 เดือน 

15 ก.ย. 63 –  
14 ก.พ. 65 

ผศ.ดร.พรชัย  วิสุทธิศักด์ิ - อยู่ระหว่างการพิจารณา
ปรับแก้รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
- ขอขยายเวลาจัดส่งร่าง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไปอีก 3 เดือน เป็น วันท่ี 
14 ธ.ค. 64 
- ผลการประเมินรายงาน
ความก้าวหน้าอยู่ในเกณฑ์ 
ค่อนข้างพอใช้ (คะแนน 
1.60 จากคะแนน เ ต็ ม 
4.00) 
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4 นวัตกรรมการท่องเที ่ยว
เชิงเกษตรในบริบทของความ
ปกติใหม่หลังจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 

วช.อว(อ)(กบง)/
570/2563 
ระยะเวลา 
12 เดือน 

15 ก.ย. 63 – 
14 ก.ย. 64 

ผศ.ดร.อนามัย  ดำเนตร - อยู่ระหว่างการพิจารณา
ปิดโครงการ 
- ผลการประเม ินอย ู ่ ใน
เกณฑ์  ด ีมาก (คะแนน 
3.50 จากคะแนน เ ต็ ม 
4.00) 

5 พลว ัตการดำรงช ีพของ
ครัวเรือนชนบทในประเทศ
ไทย: ปัจจ ัยที ่ม ีผลต่อการ
เลือกกลยุทธ์และการเปลี่ยน
ผ่าน 

วช.อว(อ)(กบง)/
572/2563 
ระยะเวลา 
12 เดือน 

15 ก.ย. 63 – 
14 ก.ย. 64 

ผศ.ดร.อุชุก  ด้วงบุตรศรี - อยู่ระหว่างการพิจารณา
ปิดโครงการ 
- ผลการประเม ินอย ู ่ ใน
เกณฑ์  ด ีมาก (คะแนน 
3.80 จากคะแนน เ ต็ ม 
4.00) 

6 การประเม ินผลกระทบ
ของนโยบายสาธารณะที่
หลากหลายต่อความเป็นอยู่
ทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
ไทย 

วช.อว(อ)(กบง)/
574/2563 
ระยะเวลา  
12 เดือน 

15 ก.ย. 63 –  
14 ก.ย. 64 

รศ.ดร.วิษณุ  อรรถวานิช - อนุมัติปิดโครงการจาก
ทาง วช. แล้ว 
- ผลการประเมินอย ู ่ ใน
เกณฑ์ ดี (คะแนน 3.00 
จากคะแนนเต็ม 4.00) 

7 ความเส ี ่ ยง  การตร ียม
พร้อมรับมือและการปรับตัว
ต ่อเหต ุการณ์ไม ่ปกต ิของ
เกษตรกรไทย 

วช.อว(อ)(กบง)/
575/2563 
ระยะเวลา  
17 เดือน 

15 ก.ย. 63 –  
14 ก.พ. 65 

รศ.ดร.สิทธิเดช  พงศ์กิจวรสิน - อยู่ระหว่างการพิจารณา
ปรับแก้รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
- ขอขยายเวลาจัดส่งร่าง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไปอีก 3 เดือน เป็น วันท่ี 
14 ธ.ค. 64 
- ผลการประเมินรายงาน
ความก้าวหน้าอยู่ในเกณฑ์ 
ด ี  (คะแนน  3.1 จาก
คะแนนเต็ม 4) 
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8 การศึกษาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมจากภัย
แล้งและการแพร่ระบาดของ 
Covid-19 ต่อเกษตรชาวนา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วช.อว(อ)(กบง)/
853/2563 
ระยะเวลา 
16 เดือน 

15 ก.ย. 63 – 
14 ม.ค. 65 

ผศ.ดร.อรวรรณ  ศรีโสมพันธ์ - อยู่ระหว่างการพิจารณา
ปรับแก้รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
- ขอขยายเวลาจัดส่งร่าง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไปอีก 2 เดือน เป็น วันท่ี 
14 พ.ย. 64 
- ผลการประเมินรายงาน
ความก้าวหน้าอยู่ในเกณฑ์ 
ด ี  (คะแนน  3.4 จาก
คะแนนเต็ม 4) 

9 การศ ึกษาเพ ื ่ อทบทวน
หลักเกณฑ์การจัดที่ดินทำกิน
เพื่อเกษตรกรรมให้ชุมชน ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ 

วช.อว(อ)(กบง)/
220/2563 
ระยะเวลา 
12 เดือน 

15 ต.ค. 63 – 
14 ต.ค. 64 

คุณภาวิณี  อุดมใหม่ - อยู่ระหว่างการพิจารณา
ปิดโครงการ 
- ผลการประ เม ิ นร ่ า ง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
อ ย ู ่ ใ น เ กณ ฑ์  พอ ใ ช้  
( ค ะ แ น น  2.50 จ า ก
คะแนนเต็ม 4.00) 

10 นโยบายการจัดที่ดินทำกิน
บนพื้นที่ลุ ่มน้ำชั ้นที ่ 1 และ
ชั้นท่ี 2 : วิกฤติหรือย่ังยืน 

วช.อว(อ)(กบง)/
269/2563 
ระยะเวลา 
12 เดือน 

15 ต.ค. 63 – 
14 ต.ค. 64 

คุณโสภณ  ชมชาญ - อนุมัติปิดโครงการจาก
ทาง วช. แล้ว 
- ผลการประเมินอย ู ่ ใน
เกณฑ์ ดีมาก (คะแนน 
3.50 จากคะแนน เต็ ม 
4.00) 

11 ยุทธศาสตร์การตลาดนำ
เพื ่อการส่งออกผลไม้ไทยสู่
ตลาดจีนรวมบริบทการแพร่
ระบาด Covid 19 

วช.อว(อ)(กบง)/
852/2563 
ระยะเวลา 
12 เดือน 

15 พ.ย. 63 – 
14 พ.ย.. 64 

ดร.พิษณุ  เหรียญมหาสาร - อ ย ู ่ ร ะ ห ว ่ า ง ก า ร
ดำเนินงาน ช่วง 6 เดือน
ท่ี 2 
- ขอขยายเวลาจัดส่งร่าง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไปอีก 3 เดือน เป็น วันท่ี 
14 ก.พ. 65 
- ผลการประเมินรายงาน
ความก้าวหน้าอยู่ในเกณฑ์ 
ค่อนข้างดี (คะแนน 2.56 
จากคะแนนเต็ม 4) 
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โครงการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 โครงการ 

12 โ ค ร ง ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ผ น
ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อการ
พัฒนาศูนย์ความเชี ่ยวชาญ
การว ิจ ัยเช ิงพ ื ้นที ่ระเบ ียง
เศรษฐกิจภาคใต้ (SECr) 

วช.อว.(จ)(กบท
1)/3/2564 
ระยะเวลา 
6 เดือน 

1 มิ.ย. 64 – 
30 พ.ย. 64 

ดร.อภิชัย  สมบูรณ์ปกรณ์ - อยู่ระหว่างการพิจารณา
ปิดโครงการ 
- ผลการประ เม ิ นร ่ า ง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
อ ย ู ่ ใ น เ กณ ฑ์  พอ ใ ช้
ค่อนข้างดี (คะแนน 2.57 
จากคะแนนเต็ม 4.00) 

 

  โดยสำนักประสานงานฯ ได้นำส่งผลผลิต (Outputs) จากโครงการวิจัยให้กับ วช. ซึ่งผลการศึกษาจาก
งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรสามารถพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในนโยบายระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือ
ในระดับพื้นที่ กรอบพิจารณาสามารถศึกษาจำเพาะเจาะจงในแต่ละสินค้าเกษตร หรือตอบขอบเขตของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ป่า พื้นที่สูง หรือในพื้นที่ชายฝั่งทะเล เป็นต้น โดยผลผลิตจาก
งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรจะส่งมอบข้อมูลเชิงสังเคราะห์ ข้อความรู้เชิงประจักษ์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทาง
นโยบาย เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือพัฒนาปรับปรุงในโครงการ แผนงาน มาตรการ ข้อกำหนดกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หรือ ฯลฯ ที่เก่ียวข้อง (ภาพที่ 1) 
 

 
ภาพที่ 1 สรุปประเด็นนโยบาย จากโครงการวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ภายใต้การกำกับดูแลของสำนัก

ประสานงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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2.9.2     สรรหา กลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือเสนอให้ วช. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สำนักประสานงานฯ ได้ขอเชิญชวนนักวิจัยอาวุโสในสถาบันอุดมศึกษา 

นักวิชาการผู ้ที ่มีความรู ้ความชำนาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรและสาขาที ่เกี ่ยวข้อง ได้จัดทำข้อเสนอ
โครงการวิจัย เพื ่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้กรอบ “สร้างสรรค์
นวัตกรรมเชิงนโยบายเกษตรเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของภาคเกษตรไทย เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ 
BCG” น้ัน 

โดยสำนักประสานงานฯ ได้สรรหา และกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือส่งมอบให้กับทาง วช. ใน
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7  โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ
โครงการโดยประมาณ 12 เดือน งบประมาณรวม 8,203,000 บาท (แปดล้านสองแสนสามพันบาทถ้วน) มี
รายละเอียด คือ 

1)  โครงการ “การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมโรงสีและการปรับตัวในยุค
เปลี่ยนผ่าน” เสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิสสาข์  สุชาโต อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ระยะเวลาดำเนินการ 12 
เดือน งบประมาณ 2,007,000บาท 

2)  โครงการ “แนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรการทางกฎหมาย เพื ่อส่งเสริมการ
ดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในการขับเคลื ่อนอุตสาหกรรมโคเนื ้อในประเทศไทย” เสนอโดย           
ดร.สุวรรณา  สายรวมญาติ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน งบประมาณ 734,000 บาท 

3)  โครงการ “การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหารในภาคตะวันออก” 
เสนอโดย นาย โสภณ  ชมชาญ นักวิชาการอิสระ ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน งบประมาณ 977,000 บาท 

4) โครงการ “นโยบายทางเลือกในการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในวงกว้างของประเทศไทย” 
เสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  ประณีตวตกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน 
งบประมาณ 1,320,000 บาท 

5)   โครงการ “นโยบายการเกษตรเพื่อรองรับ BCG” เสนอโดย รองศาตราจารย์ ดร. อดิศร์  อิศรางกูร 
ณ อยุธยา ที่ปรึกษานโยบายทรัพยากรธรรมชาติและการลดก๊าซเรือนกระจก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ระยะเวลาดำเนินการ 10 เดือน งบประมาณ 1,195,000 บาท 

6) โครงการ “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของรูปแบบการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร” เสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งลักษณ์  กาญจนฤกษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จ.ลำปาง ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน งบประมาณ 1,157,000 บาท 

7)  โครงการ “การศึกษาเชิงนโยบายในการเชื่อมโยงภาคเกษตรกรรมกับภาคการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย” เสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร  ธรรมโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
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เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ระยะเวลาดำเนินการ 12 
เดือน งบประมาณที่ 936,000 บาท 

ทั้งนี ้สำนักประสานงานฯ คาดว่าจะส่งมอบประเด็นเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์         
ดังรายละเอียด (ตารางที่ 2) และ (ภาพที่ 2)  

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นนโยบายและผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย จากข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงนโยบาย
เกษตร ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักประสานงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ท่ี ชื่อโครงการ สรุปประเด็นนโยบาย ผู้ใช้ประโยชน์ 

กลุ่มท่ี 1 มาตรการเชิงนโยบายเพ่ือการขับเคล่ือนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายไต้เศรษฐกิจ BCG 

1 การค ุ ้มครองพื ้นท ี ่ เกษตรกรรมท่ี
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหารในภาค
ตะวันออก 

ข ้อเสนอแนะเช ิงนโยบายด ้านการ
คุ้มครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมอาหาร 

- คณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
- คณะกรรมการส ิ ่ งแวดล ้อม
แห่งชาติ 
- คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
- คณะกรรมการผังเมือง 

2 นโยบายทางเลือกในการใช้สารชีว
ภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในวงกว้างของ
ประเทศไทย 

นโยบายทางเลือกสำหรับสนับสนุนการ
ใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช 

- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชด้วย
ชีวินทรีย์แห่งชาติ 

3 นโยบายการเกษตรเพื่อรองรับ BCG แนวทางเชิงนโยบายและมาตรการใน
การพ ัฒนาการเกษตรตามร ูปแบบ
โมเดลเศรษฐกิจ BCG 

- สำน ั ก ง านสภาพ ัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- กระทรวงพาณิชย์ 
- กรมป่าไม้ 

4 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ของรูปแบบการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร 

ข้อเสนอแนะ และทางเลือกเชิงนโยบาย
ในการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร 
ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อ "นโยบายการ
ห้ามเผา" ที่เหมาะสมกับบริบทเกษตร
แปลงย่อย 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมพัฒนาท่ีดิน 

5 การศึกษาเชิงนโยบายในการเชื่อมโยง
ภาคเกษตรกรรมกับภาคการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

- คณะทำงานความร่วมมือการ
ท่องเที ่ยวเชิงเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
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- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนท่ี 

กลุ่มที่ 2 มาตรการเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนสู่การปรับปรุงโครงสร้างของธุรกิจการเกษตรและกฎระเบียบเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

6 การว ิ เคราะห ์การ เปล ี ่ ยนแปลง
โครงสร้างอุตสาหกรรมโรงสีและการ
ปรับตัวในยุคเปลี่ยนผ่าน 

แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี
เหมาะสมต่อลักษณะโครงสร้างของ
อุตสาหกรรมโรงสีข้าวไทย 

- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงเกษตร 
- สมาคมโรงสีข้าวไทย 

 
7 

แนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบและ
มาตรการทางกฎหมาย เพื่อส่งเสริมการ
ดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรใน
การขับเคลื ่อนอุตสาหกรรมโคเนื ้อใน
ประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมาตรการเพื่อส่งเสริมการผลิตโค
เนื้อคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- กรมปศุสัตว์ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  สรุปประเด็นนโยบายจากข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 7 โครงการ ที่คาดว่าจะสนับสนุน
ทุนวิจัย  ปีงบประมาณ 2565 

 

2.9.3   กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนผลงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์ 
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 - 5 สำนักประสานงานฯ ได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์ 

(Outcomes) อาทิ ได้สร้างเวทีสาธารณะและเครือข่ายความรู้ให้กับประชาคมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการระดม
ความคิดเห็น การรับทราบปัญหา และการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงที ่เกิดกับประชาคมเกษตรและภาค
การเกษตรของไทย แล้วนำมาประมวลต่อยอดขึ้นเป็นโจทย์วิจัย พร้อมกันนี้ได้ถอดความรู้จากผลงานวิจัย 
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สังเคราะห์ และการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยให้กับประชาคมกลุ่มต่างๆ เพ่ือตอบเป้าประสงค์ด้านการพัฒนา
ความรู ้ด ้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและนโยบายเกษตร ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับ
ความสามารถของนักวิจัย รวมถึงการผลักดันผลงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ผ่านกิจกรรม 
(Activities) ที่ได้กำหนดไว้ในหลายเส้นทาง อันนำมาสู่ผลผลิต (Outputs) ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ (Outcomes) ได้นั ้น จะต้องอาศัยผู ้นำไปใช้ (Users) ในแต่ละระดับรวมถึงระยะเวลาในการ
ยอมรับ  ทั้งนี้ ทางสำนักประสานงานฯ ได้ใช้กลไกของ e-material เข้ามาช่วย โดยงานวิจัยที่ได้จัดทำเป็น
รายงานฉบับสมบูรณ์และมีข้อบกพร่องน้อย เผยแพร่ให้กับสาธารณะชนที่สามารถเข้าถึงรายงานวิจัยได้ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของสำนักประสานงานฯ (www.agripolicyresearch.com) นอกจากนี้ สำนักประสานงานฯ ยัง
คำนึงถึงผู้ใช้ประโยชน์ในแต่ละกลุ่ม โดยคัดเลือกผลการศึกษาจากโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ นำเสนอผลการวิจัย
ในหลายรูปแบบ ได้แก่ การจัดเวทีเสวนา การจัดทำข้อสรุปและสังเคราะห์เป็นจดหมายข่าวงานวิจัยเชิง
นโยบายเกษตร (E-Newsletter) รวมถึงการเผยแพร่เอกสารวิชาการที่สำนักประสานงานได้จัดทำไว้ในอดีต 
เผยแพร่ไปในหลายช่องทาง เช่น ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันวิจัย  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นักวิจัย 
และผู้ที่สนใจ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้ง่ายขึ้น  

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดเวทีเสวนา ได้นำเสนอไว้ในหัวข้อ 1.3.2 ถึง 1.3.5  รายละเอียดเอกสาร
เผยแพร่ อาทิ หนังสือ เอกสารวิชาการ จดหมายข่าว (E-Newsletter) งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร และรวมถึง 
Policy Brief ได้นำเสนอไว้ในหัวข้อ 1.4.3 ถึง 1.4.6 ของรายงาน 
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือ
พัฒนาระบบอุดมศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษา        

3. งานวิจัย 
3.1 โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ของจัดการเรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์ของนิสิตศึกษา
ระดับปริญญาตรีในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)”  
หัวหน้าโครงการ :  ผศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว (มศว.) 
ระยะเวลาการดำเนิน :   (6 เดือน)  1 พฤษภาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564 
งบประมาณสนับสนุน : 350,000 บาท  
         จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้สถาบันการศึกษาทุกระดับ
ต้องปิด และปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์อย่างเร่งด่วน ทำให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการ
บริหารจัดการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาและอาจารย์ผู ้สอนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยศึกษานโยบายการสนับสนุนและการให้บริการด้านการจัดการเรียนรู ้แบบออนไลน์ใน
สถาบันอุดมศึกษาโดยผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
แบบออนไลน์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
รวมถึงเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นด้านผลลัพธ์การเรียนรู้แบบออนไลน์ของนิสิตนักศึกษาและด้าน
นโยบายการบริหารจัดการขององค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาเป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายและ
ออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
ที่สุด สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก 

โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาและอาจารย์
ผู้สอนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในรูปแบบออนไลน์ เพื่อศึกษานโยบายการสนับสนุนและการให้บริการ
ด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา ของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือ
ศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในช่วงที่มี
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) รวมท้ังวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นด้านผลลัพธ์การเรียนรู้
แบบออนไลน์ และด้านนโยบายการบริหารจัดการขององค์กรที่เก่ียวข้อง ของนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

ความก้าวหน้า :  อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับแก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
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3.2  โครงการ การพัฒนามาตรวัดประเมินสถานะการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามเจตนารมณ์
และความคาดหวังของผู้ส่วนได้ส่วนเสียในบริบทการอุดมศึกษาไทย”   
หัวหน้าโครงการ :  รศ.ดร. องอาจ นัยพัฒน์ (มศว.) 
ระยะเวลาการดำเนิน :   (6 เดือน)  1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 
งบประมาณสนับสนุน : 500,000 บาท 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่มีความเป็นอิสระ 
(autonomy)  ความคล่องตัว (flexibility) ในด้านเสรีภาพทางวิชาการ วิจัย การจัดองค์กรและการแบ่งส่วน
งานภายใน การบริหารบุคคล การเงินและทรัพย์สิน มีประสิทธิภาพในการบริหาร และภาระรับผิดชอบต่อ
สังคม สามารถจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะความ
เป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ “ความเป็น
อิสระ (autonomy)” ของมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยซึ่งกำหนดโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักการเมือง ข้าราชการ องค์กรนายจ้าง และสหภาพ
แรงงาน (Maassen, Gornitzka & Fumasoli, 2017)  จากนโยบายดังกล่าวทำให้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 และได้มีมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเดิมจากการเป็นมหาวิทยาลัยใน
ระบบราชการ  ( university in the bureaucratic system) ไป เป ็ นมหาว ิ ทยาล ั ย ในกำก ั บของรั ฐ 
(autonomous university) อีกจำนวนมากได้ปรับเปลี่ยนสภาพเรื่อยมาจวบจนถึงปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมทั้งมหาวิทยาลัย
ที่ปรับเปลี่ยนสภาพการดำเนินงานภายใต้ข้อกำหนดบังคับอันเข้มงวดจากการเป็นหน่วยงานราชการไปเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มีสถานะความอิสระ/คล่องตัวมากขึ้น (the state of autonomy/flexibility) 
โดยได้ดำเนินพันธกิจตามปรัชญา ปณิธานและวิสัยทัศน์ในฐานะการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมาเป็น
เวลากว่าทศวรรษทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปรากฏว่ามีสถานะของความเป็นอิสระ/คล่องตัวที่จำเป็นยิ่งสำหรับการ
ดำเนินพันธกิจในบางมิติก้าวหน้ามากขึ้นสมตามเจตนารมณ์และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขณะท่ี
บางมิติ พบว่า ยังไม่ก้าวหน้าหรือมีพัฒนาการทางบวกภายหลังปรับเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ทำให้ต้องเร่งปรับปรุงการดำเนินงานด้วยนโยบายและกลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้มี
ความอิสระ/คล่องตัวสมเป็นไปตามเจตนารมณ์และความคาดหวัง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2558; องอาจ 
นัยพัฒน์, ทวิกา ต้ังประภา และมนตา ตุลย์เมธาการ. 2562) 

วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนามาตรวัดประเมินสถานะการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตาม
เจตนารมณ์และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแวดวงการอุดมศึกษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะคือ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบและพัฒนาตัวบ่งชี้ของมาตรวัดประเมินสถานะของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐได้สมตามเจตนารมณ์และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการอุดมศึกษาไทย การสร้างเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินสถานะของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้สมตามเจตนารมณ์และความคาดหวัง
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ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการอุดมศึกษาไทย รวมทั้งการประเมินมาตรวัดประเมินสถานะของการเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้สมตามเจตนารมณ์และความคาดหวังของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของการอุดมศกึษาไทย 

โดย มีรายละเอียดของวิธีดำเนินการวิจัย มีดังน้ี 
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของมาตรวัดประเมินสถานะการเป็นมหาวิทยาลัยใน

กำกับของรัฐตามเจตนารมณ์และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการอุดมศึกษาของไทย 
ระยะที่ 2 การสร้างเกณฑ์มาตรฐานการประเมินสถานะของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้

ตามเจตนารมณ์และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการอุดมศึกษาไทย ซึ่งการวิจัยในระยะที่ 2 เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานการประเมินสถานะของการเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้สมตามเจตนารมณ์และความคาดหวังของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียกับการอุดมศึกษาไทย  

ความก้าวหน้า :  อยู่ระหว่างการดำเนินงานวิจัยและทำการยกร่างเครื่องมือในการใช้สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เจตนารมณ์/ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง/ผู้ทรงคุณวุฒิ
อุดมศึกษาที่ร่วมอุดมการณ์ขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและวิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือระบุตัวบ่งช้ี
สถานภาพการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยเป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 
2. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 
3. ดร.สุเมธ แย้มนุ่น 
4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิง ดร.สุชาดา กีระนันทน์ 
5. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 
6. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
7. ศาสตราจารย์กิตติคุณ พีระศักด์ิ จันทร์ประทีป 
8. ศาสตราจารย์ นพ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (ปลัดกระทรวงการ อว.) 
9 .นายถาวร ชลัษเฐียร (รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ 
10. อ.มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)            

   และได้ยกร่างเครื่องมือเพื่อระบุตัวบ่งชี้สถานภาพการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ได้จากการ
สังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และนำส่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ตัวบ่งชี้สำคัญให้ได้จำนวนที่น้อยที่สุดเพื่อทดลองกับมหาวิทยาลัยของไทยตาม 5 กลุ่ม 
ต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
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3.3 การศึกษาวิจัย ข้อกำหนดและการกำกับคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยภาครัฐของประเทศ
ชั้นนำ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาไทย 
หัวหน้าโครงการ :  นางสาวฉันทลักษณ์  อาจหาญ (ประสานงานและดำเนินการจัดการ) 
ระยะเวลาในการศึกษา 3 เดือน (ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2564) 
งบประมาณสนับสนุน : 100,000 บาท (ได้รับจาก สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา อว.) 
การนำเสนอผลงาน กำหนดให้คณะวิจัยนำเสนอผลงานการศึกษาต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานและ
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (กมอ.) เดือนละอย่างน้อย 2 ประเทศ ระหว่างเวลา 11.30 – 13.00 น. 
(โดยสามารถเสนอผ่าน zoom ได้) 

ผลลัพธ์ที ่ได้ : การสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยและมีตารางการเปรียบเทียบ ข้อกำหนดคุณภาพและ
มาตรฐานอุดมศึกษา และ การกำกับดูแลคุณภาพ โดยศึกษาถึงระบบกำกับคุณภาพการอุดมศึกษาและ
ข้อกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยศึกษาจากประเทศกรณีศึกษา 7 ประเทศ ดังต่อไปนี้ ประเทศเกาหลีใต้ 
มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สกอตแลนด์และอังกฤษ คณะผู้ศึกษาพบว่า ในระบบกำกับ
คุณภาพการอุดมศึกษานั้น สามารถแบ่งกระบวนการสำคัญหลักออกเป็น 2 กระบวนการ คือ กระบวนการ
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ และการส่งเสริมคุณภาพการอุดมศึกษา และในข้อกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
จากประเทศกรณีศึกษา พบว่ามี 3 แนวคิดหลักคือ การกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 1) แบบรวมศูนย์ 
(Centralization) 2) แบบแบ่งอำนาจการบริหารจ ัดการ (Deconcentration) 3) แบบกระจายอำนาจ 
(Decentralization) ข้อสังเกตของผู้วิจัยส่วนใหญ่รูปแบบระบบกำกับคุณภาพการอุดมศึกษาและข้อกำหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เป็นแบบแบ่งอำนาจการบริหารจัดการมากกว่าแบบรวมศูนย์ มีเพียงประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่ใช้ระบบการกระจายอำนาจให้อิสระแต่ละมลรัฐ เนื่องจากมีความหลากหลายสูง และมี
สถาบันการศึกษาจำนวนมาก และผู้ศึกษามีข้อสังเกต คือ ในช่วงหลังปี ค.ศ. 2010 ทั้งระบบกำกับคุณภาพ 
การอุดมศึกษาและข้อกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ได้พยายามคลายกรอบข้อกำหนด กระบวนการต่างๆ ให้
มีความยืดหยุ่น เพื่อความสะดวกต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสังคม
เศรษฐกิจ การพัฒนานวัตกรรม พลวัตของโลกที ่รวดเร็ว โดยมีกรอบผลลัพธ์การเรียนรู ้ (learning 
outcomes) ได้แก่ สมรรถนะ (competency) ทักษะ (skill) และอุปนิสัย (character) ของผลผลิตและ
ผลลัพธ์ คือคุณภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับทักษะคนในศตวรรษที่ 21   
 

3.4 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
  ในการดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล เพื่อพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนมหาวิทยาลัยใน
การเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล และเพื่อติดตามและประเมินผลการเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ในระยะเวลา 12 เดือน 
(พฤศจิกายน 2563 - ตุลาคม 2564)  โดยมีการดำเนินการสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 
  1. พัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการวัดสถานะความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลของ
สถาบันอุดมศึกษา (Health check) โดยได้มีการปรับเนื้อหา เกณฑ์การวัดที่เข้ากับสถานการณ์ ยุคสมัย และ
บริบทของมหาวิทยาลัย ได้แก่ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals–SDGs) 
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ผ่านมาตรฐาน TOGAF และสอดคล้องกับการมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (E-Government) เพื่อให้สอดคล้อง
กับระบบสังคมที่มีการพัฒนาด้วยระบบฐานการประเมินเดียวกัน โดยมีชื่อของเครื่องมือว่า “Digital Maturity 
Model: DMM)  
  2. พัฒนารูปแบบ/แนวทางการสนับสนุนมหาวิทยาลัย ในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยใน
ปีนี้ได้มีแนวทางการทำงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับการหนุนเสริมมหาวิทยาลัยที่ต้องการมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล เป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 
  1.) การเปิดให้ผู ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรกลุ่มต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ได้เข้ามาเรียนรู้
หลักการเบื้องต้นในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตั้งแต่นิยาม การดำเนินการ การวัดผลเบื้องต้น รวมถึงหลักคิด
สำคัญในการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning เพื่อเป็นการปู
พื้นฐานและทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในวงกว้าง เนื่องจากเป็นการเปิดให้เข้ามาเรียนรู้แบบไม่จำกัด
จำนวน  
  2.) การออกแบบหลักสูตรอบรมเฉพาะมหาวิทยาลัยที่สนใจ โดยจะให้มหาวิทยาลัยที่สนใจได้
ทำแบบสำรวจความพร้อมสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลก่อนเป็นลำดับแรก เพื ่อให้ทราบสถานะของ
มหาวิทยาลัย จุดแข็ง ข้อจำกัด และแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยตามภารกิจหลัก อัตลกัษณ์ และความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ แล้วออกแบบเป็นการอบรมเฉพาะมหาวิทยาลัย ทำให้สามารถเติมเต็มได้
อย่างตรงจุด โดยในปี 2564 ได้มีการจัดอบรมให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และได้มีการยกระดับให้
เป็นแผนงานดิจิทัลของมหาวิทยาลัยและได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
การพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและกลุ่มคนที่เกี ่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เป็น
หลักสูตรต่อเน่ืองที่จะดำเนินการในปี 2565  นอกจากน้ียังได้มีการจัดอบรมให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในการดำเนินการอบรมให้กับทุกวิทยาเขตในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 โดยมีเข้าร่วมอบรม
จำนวน 203 ท่าน จากหลากหลายภาคส่วน จากทุกวิทยาเขต ทำให้เห็นภาพความเป็น “มหาวิทยาลัยดิจิทัล” 
ในแบบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตรงกัน และร่วมกันออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ และปรับปรุง
บางกระบวนการทำงาน เพื่อให้สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต ที่มองการทำงานอย่างสมดุล
ระหว่างทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีที่จะเป็นการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
  3.) การออกแบบสื ่อเพื ่อสร้างเสริมการเรียนรู ้ เนื ่องจากการดำเนินการมุ ่งสู ่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัลนั้น ต้องมีการทำงานที่สามารถสร้างการเรียนรู้ระหว่างทางจึงได้มีการผลิตสื่อที่สนับสนุน
การทำงานของมหาวิทยาลัยเป็นคลิปความรู้แบบสั้น เข้าใจง่าย และช่วยคลี่คลายข้อกังวลใจในการทำงานได้ 
  3. ถอดบทเรียนมหาวิทยาลัยต้นแบบที่มีความพร้อมในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลเพื่อจัดทำข้อมูล 
benchmark สำหรับการก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยในปีน้ีสามารถถอดบทเรียนได้ดังต่อไปน้ี 
   1.) ต้นแบบของมหาวิทยาลัยขนาดเล็กแต่ต้องปรับตัวเร็วเพ่ือรองรับสถานการณ์เชิงพ้ืนที่ โดย
แบบแรกน้ีต้องใช้การทำงานที่มีวิสัยทัศน์นำ มีคณะทำงานที่ไม่ใหญ่มากแต่เคลื่อนตัวเร็ว สามารถดึงศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นเพียงไม่กี่เรื่อง แต่สามารถนำมาเชื่อมต่อการทำงานกับภายนอก โดยเฉพาะระดับ
จังหวัดที่จะต้องมีการประสานการทำงานที่สามารถรับโจทย์จากภายนอกเข้ามาออกแบบเนื้อหาการเรียนการ
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สอนรูปแบบใหม่ โดยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในบางจุด โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนแบบ
นิวนอร์มัล  
  2.) ต้นแบบของมหาวิทยาลัยที ่ม ีการดำเนินการจากฝ่ายสนับสนุน (Back office) โดย
มหาวิทยาลัยรูปแบบนี้จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้มีการเชื่อมต่อระบบต่างๆ ของหลังบ้าน มีการ
ออกแบบกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย เช่น ระบบการเงิน ระบบลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการพัฒนาบุคลากร โดยเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยที่มีหลายวิทยาเขต เพื่อลดขั้นตอน/
เวลาในการเดินทาง โดยในกลุ่มนี้ในช่วงแรกอาจมีการต่อต้าน แต่ด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้ดำเนินการได้เร็ว
ขึ้น จากแรงต่อต้านกลายมาเป็นแรงสนับสนุนจากการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) 
  3.) ต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่มีการเก็บข้อมูลจำนวนมากและเป็นข้อมูลสำคัญ โดยเฉพาะ
ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลทางการแพทย์ ทำให้ต้องมีการมุ่งพัฒนาที่การจัดการกับระบบฐานข้อมูล (Data 
Management) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมากำหนดทิศทางการทำงานแบบมีหลักฐาน (Evidence based) 
และการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่รองรับกฎหมายฉบับใหม่ PDPA ทำให้ต้องให้ความสำคัญกับระบบ
ฐานข้อมูลเป็นลำดับแรก 
  4.) ต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี ที่มีการลงทุนกับ
โครงสร้างพ้ืนฐานแบบเต็มรูปแบบ มีการเช่ือมต่อกับหน่วยงานเชิงเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ ทำให้มีการ
สนับสนุนการทำงานด้วยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้พร้อมกับการรองรับเทคโนโลยีร่วมสมัยที่มีการเปลี่ยนผ่าน
อย่างรวดเร็ว 
 4. ติดตามความเคลื ่อนไหวของสังคมผ่านเครื ่องมือ social monitoring ทำให้สามารถทราบว่า
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มไหนมีนโยบายในการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างไรบ้าง มี
ผู้เก่ียวข้องภาคส่วนใดเพ่ือใช้ในการวางแผนการทำงานร่วมกันต่อไป   
 5. พัฒนาเครือข่ายการทำงานกับภาคส่วนที ่ เก ี ่ยวข้อง โดยได้ม ีการประชุมร่วมกับประธาน
คณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่ดิจิทัล ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่
วางแนวทางการทำงานร่วมกันในโครงการระยะต่อไป 
 6. สรุปความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความสนใจและมีการเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี    

- มีผู้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์จำนวน 3,700 accounts (ธันวาคม 2564 ) 
- มีผู้เข้ามาเรียนผ่านระบบ E-learning จำนวน 150 ท่าน จาก 42 สถาบัน (ธันวาคม 2564 ) 
- มีมหาวิทยาลัยที่ติดต่อขอข้อมูลเพื่อเตรียมการสำหรับการอบรมของมหาวิทยาลัยจำนวน 16 
มหาวิทยาลัย 

- มีมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการอบรมแบบ in house แล้ว 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการประสานงาน
เพ่ือเตรียมการสำหรับปี 2565 จำนวน 5 มหาวิทยาลัย 
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แนวทางการทำงานโครงการ การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
  จากการสรุปผลการทำงานโครงการในปี 2564 จึงได้มีการวางแผนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
สร้างลัพธ์ ผลกระทบในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และส่วนงานอ่ืนๆ 
ได้แก่ ภาคเอกชนที่มีแนวทางการทำงานเดียวกัน เพื่อให้การทำงานในปี 2565 เป็นการทำงานที่มีพลังและ
สร้างผลกระทบร่วมกันได้อย่างย่ังยืน 
  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะเป็นพื้นที ่สาธารณะ เพื่อใช้งานร่วมกันของเครือข่าย
มหาวิทยาลัย  สำหรับการสร้างการรับรู้ แจ้งข่าวสาร และการแลกเปลี่ยนการดำเนินการ โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลร่วมกัน อีกทั้งเป็นพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนและ
แก้ไขจุดติดขัดที่อาจเป็นปัญหาเดียวกัน แล้วเกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันด้วย 
    การดำเนินการในปี 2565 เป็นการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ พัฒนาเป็นแนวทางการทำงานร่วมกัน
เพื ่อให้การทำงานสามารถเกิดความเปลี ่ยนแปลงระดับโครงสร้าง โดยการดำเนินการโครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มต้นแบบในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ ที่จะเป็นการเสริมพลังการ
ทำงานของมหาวิทยาลัยสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล อีกทั ้งมุ ่งสร้างสร้างความตระหนักรู ้ในการเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (พฤศจิกายน 2564 - ตุลาคม 2565) 
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ผลการดำเนินงานอ่ืนๆ  
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4. อื่น ๆ 
4.1 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
4.1.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการสร้างความเข้มแข็งด้านธรรมาภิบาลให้กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันคลังสมองของชาติเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีมติของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลมี
ความเห็นว่า ควรต้องมีการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาภายใต้การดำเนินงานของ สปอว. และมีความร่วมมือจาก
สถาบันคลังสมองของชาติในการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและ
ผู้บริหารระดับสูง นี้ขึ้น และจากประสบการณ์การดำเนินงานหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 
10 ปี ที่ผ่านมา รวมถึงการจัดเวที การทำงานวิจัย องค์ความรู้เพื ่อหนุนเสริมการบริหารจัดการตามหลัก      
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย น้ัน 

สถาบันคลังสมองของชาติได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว โดยมีกำหนดการ
จัดทำให้ดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์น้ี ตามแผนงานพัฒนาหลักสูตร  
  ผลลัพธ์ที่เกิด :  

1. สถาบันคลังสมองของชาติได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร โดยมีกำหนดการจัดทำ
ให้ดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ตามแผนงานพัฒนาหลักสูตร  
2. คณะอนุกรรมการฯ ได้นำเสนอแนะจากสถาบันคลังสมองของชาติไปพิจารณาในการประชุมของ
คณะทำงานและเล็งเห็นสาระสำคัญบางข้อที่จะต้องดำเนินการ บรรจุเป็นแนวปฏิบัติตามหลัก        
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา กฎกระทรวง พระราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ 
๓๑๑ ง ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ สาระสำคัญในหมวดที่ ๒ ธรรมาภิบาลในระดับสภา
สถาบันอุดมศึกษา ดังน้ี 

o ส่วนที่ 1 องค์ประกอบและโครงสร้างสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 ข้อที่ 10 การได้มาซึ่งนายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ มีกำหนดสัดส่วนจำนวนกรรมการ

สภาสถาบันศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 

 ข้อที่ 12 การแต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาผู ้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาฯ และ
กรรมการสภาสถาบันฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งเป็นผู้ที่
ตระหนักถึงคุณสมบัติของผู ้สมควรดำรงตำแหน่งที ่ เหมาะสมกับเป้าหมายของ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นจำนวนมากกว่ากึ ่งหนึ ่ง โดยอาจคัดเลือกจากบัญชีรายชื ่อที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขึ้นบัญชีไว้ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาควรเป็น
บุคคลภายนอก สำหรับบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษาที่จะมาเป็นคณะกรรมการสรร
หาควรผ่านการคัดเลือกจากบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา และไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่ง
บริหาร (การปรับเปลี่ยนกระบวนการสรรหากรรมการสภาฯ) 
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 ข้อที่ 13 การให้ความรู้ความเข้าใจใบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาฯ โดยระบุว่า ผู้
ดำรงตำแหน่งนายกสภาฯและ กรรมการสภาฯ ควรผ่านการฝึกอบรมเสริมทักษะและ
เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในการกำกับและบริหารงานในสภาสถาบันอุดมศึกษา ควรจัด
ฝึกอบรมให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว 

o ส่วนที่ 3 การปฏิบัติงานของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  
 ข้อที่ 17 การประมวลจริยธรรมและการประเมินการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

อย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง  
o ส่วนที่ 4 เรื่องการรายงานและการเปิดเผยข้อมูล 
 ข้อที่ 24 การรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วยการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ สู่

สาธารณะชน  
 

4.1.2 ให้ความคิดเห็น ร่วมอภิปราย และหารือในเวทีต่างๆ ที่สำคัญ  
 4.1.2.1 ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ในการร่วมพัฒนาพ้ืนที่คลองฝั่งธนฯ  
  19 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุม ISCN คลองฝั่งธนฯ Local Think Tank : เพื่อนบ้านพบเพื่อนเมือง 
โดยมหาวิทยาลัยสยามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมีประเด็นหารือ โดยมีประเด็นเพ่ือการพิจารณา คือ การ
พัฒนาตัวชี ้ว ัดใหม่ที ่เหมาะสมสำหรับการจัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื ่อการพัฒนาเมืองในบริบท Green 
economy และการเลือกใช้เทคโนโลยีของ Digital mapping ต่างๆ ที ่มานำเสนอ ให้เหมาะสมกับการ
ขับเคลื่อนงานในแต่ละระยะ กล่าวคือจะพิจารณาจาก User เป็นหลัก โดยเทคโนโลยีของทีมยังธนอาจจะใช้
เพื่อการจัดทำ Green Map ส่วนของ Beyond จะใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์คลองฝั่งธนบุรี เนื่องจากมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการทำงานร่วมกับ ททท. และกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านการใช้งานด้วย mobile phone 
 6 ธันวาคม 2564 : Executive Boat  การลงพ้ืนที่ (ทางเรือ) ของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลยัต่างๆ ในฝั่งธนฯ เพ่ือร่วมหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน 
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4.1.2.2 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือการพัฒนาเมือง/พ้ืนที่ย่ังยืน (SDG11)  
การประชุมหารือแนวทางการร่วมจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื ้นฐานและการเชื ่อมต่อแม่น้ำ 

เจ ้าพระยาผ ่านคลองส ู ่ชายทะเลบางข ุนเท ียน และการทำงานร ่วมก ันในอนาคต ณ ศาลาว ่าการ
กรุงเทพมหานคร  

11 กุมภาพันธ์ 2564 : การประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการ กทม. (นายศักด์ิชัย บุญมา) ผู้บริหาร สำนัก
ต่างๆ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง ภาควิชาการ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ยังธน สมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้นำชุมชน และสถาบันคลังสมองของชาติ เพ่ือ
หารือแนวทางการร่วมจัดทำแผนแม่บทฯ และการทำงานร่วมกันในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องความต่อเนื่องทาง
นโยบาย (งานที่ขับเคลื่อนต้องบรรลุผลสัมฤทธิ์ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนคณะผู้บริหารชุดใหม่) ซึ่งใน กทม. มี
โครงสร้างคณะกรรมการที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็น Think Tank อยู่แล้ว และได้ถูกออกแบบเป็นโครงสร้างไว้
ในสำนักวางผังและการพัฒนาเมือง แต่ปัจจุบันยังไม่มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นโอกาสที่ดีที่จะ
ร่วมกันพัฒนาให้สามารถทำงานได้จริง    
    
 
 
 
 
  ในการบูรณาการงานเชิงพื้นที่ กทม. ได้เชิญชวนให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มาร่วมกันพัฒนาเมือง รวมท้ัง 
เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนำเสนอพื้นที่ริมคลองที่มีศักยภาพเพื่อร่วมกันพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การขับเคลื่อนเชิงประเด็นน้ำเสีย การร่วมพัฒนาโครงสร้างกรรมการ BMA Think Tank โดยผู้อำนวยการ
สำนักวางผังและการพัฒนาเมือง เสนอให้ทำจากเขตขึ้นมาก่อนที่จะมาพัฒนาส่วนกลาง และผู้แทนสถาบันฯ 
ได้เสนอให้ใช้โครงการต่างๆ ของพื้นที่ริมคลองฝั่งธนบุรีเป็นต้นแบบในการทำงานนำร่องนี้ ผ่านการทำงานของ 
Local Think Tank ของแต่ละพื้นที่ต้นแบบ รวมทั้ง เสนอให้มีการส่งเสริมผู้ประกอบการสังคมเพื่อการพัฒนา
เมืองในมิติต่างๆ (Social Enterprise for city development) เพื่อร่วมสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นพลัง
ของพื้นที่ และต่อมาทาง กทม. มีดำริให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคลองฝั่งธนบุรี โดยให้สถาบันฯ เป็น
หน่วยงานกลาง รวบรวมนำเสนอช่ือดังกล่าว  
  20 พฤษภาคม 2564 สถาบันฯ นำส่ง (ร่าง) รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาคลองฝั่งธนบุรี ต่อ กทม. 
และต่อมา กทม. ขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยยกร่างวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการฯ ซึ่งสถาบันฯ ได้รวบรวม
ความเห็นจากตัวแทนในกลุ่ม Green Thonburi และนำมาสรุปสังเคราะห์จัดหมวดหมู่โดยนำ Ecosystem of 
urban development value chain supporting green economy ของโครงการ Green Thonburi มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักการของธรรมาภิบาลท่ีดีในการพัฒนาเมือง เมื่อ 2 มิ.ย. 2564 
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9 พฤศจิกายน 2564  การประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานและการ
เชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านคลองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน (โครงการเจ้าพระยา คลอง เมือง) ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom meeting เพื่อการบูรณาการแผนการทำงาน
และงบประมาณกานรทำงานของโครงการ Green Thonburi ร่วมกับ กทม. 

โครงการ Green Thonburi ได้นำเสนอสรุปแนวทางการทำงานทั้งในระดับพื้นที่และระดับสายคลอง 
และผู้แทนสถาบันฯ ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบๆ อนุสาวรีย์คุณกะลา กรณีตลาดน้ำคุณกะลา ใน
ลักษณะ Floating island ด้วย BCG Model ซึ ่งทางประธานที ่ประชุมมีดำริให้สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลดำเนินการนัดหมายกลุ่ม Green Thonburi เพ่ือประชุมในรายละเอียดต่อไป 
บทบาทของสถาบันฯ : Integrator+++  เชื่อมโยงภาคีร่วมกับบทบาท Initiator กรณี BCG Playground ใน
พ้ืนที่รอบๆ อนุสาวรีย์คุณกะลา และรูปแบบการลงทุนใหม่  
 
 
 
 

 
การประชุมระดมสมองของ “คลังสมองของพ้ืนที่” ของโครงการ Green Thonburi (ระดับชุมชน) 

ระดับสายคลอง : 4 คลังสมองของพื้นที่ต้นแบบเชื่อมงานผ่านการประชุม “เพื่อนบ้าน..เพื่อนคลอง”  สร้าง
สัมพันธ์เครือข่ายสายคลองในโครงการฯ และกำหนดวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) ณ ชุมชนพูนบำเพ็ญ เขต
ภาษีเจริญ เมื่อ 23 พ.ย. 2564  
ระดับพื้นที่ : ในแต่ละพื้นที่ต้นแบบของโครงการฯ มีการประชุมอย่างต่อเนื่องและมีความภูมิใจที่เป็นคลังสมองของ
พ้ืนที่ 
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