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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมา  

ในปี 2537 ขณะทีก่ารเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิไทยเป็นไปอยา่งรวดเรว็ รฐับาลไดต้ระหนกั
วา่ การดาํรงสถานะของประเทศในการแขง่ขนัในตลาดโลกขึน้อยูก่บัขดีความสามารถของไทยในการ
ปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิใหภ้าคการผลติสรา้งมลูคา่เพิม่สงูขึน้ มากกวา่การอาศยัทรพัยากรราคา
ถูกและแรงงานคา่จา้งตํ่า แต่การเพิม่คุณภาพของสนิคา้และประสทิธภิาพการผลติทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยี
สงูขึน้ จาํเป็นตอ้งพึง่พาการวจิยัและพฒันาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีากขึน้ ซึง่ตอ้งมกีาํลงัคน
ทีม่คีวามรูห้รอืคุณภาพสงูขึน้ตามไปดว้ย การสง่เสรมิการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยใีนระดบับณัฑติศกึษาและการวจิยั เป็นปจัจยัทีม่บีทบาทสาํคญัต่อการวจิยัและพฒันา 
จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งพฒันาขดีความสามารถในดา้นดงักล่าว ดงันัน้ ทบวงมหาวทิยาลยั จงึไดข้อ
ความสนบัสนุนทางวชิาการจากธนาคารพฒันาเอเชยี ในการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจดัทาํ 
“โครงการพฒันาบณัฑิตศึกษาและการวิจยัด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี” ในลกัษณะเป็น
โครงการเงนิกูจ้ากธนาคารพฒันาเอเชยี (Asian Development Bank, ADB)1 

 
หลงัจากทีธ่นาคารพฒันาเอเชยีจา้งทีป่รกึษาทาํการศกึษาความเหมาะสมของโครงการฯ

ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ-์สงิหาคม 2538 มกีารประชุมระหวา่งรฐับาลไทย ธนาคาพฒันาเอเชยี และ
บรษิทัทีป่รกึษา ซึง่ทีป่ระชมุเหน็พอ้งวา่ องคป์ระกอบของโครงการฯ ควรประกอบดว้ย 3 
องคป์ระกอบ2 คอื 

องคป์ระกอบที ่1  การพฒันาบณัฑติศกึษาและการวจิยั ซึง่รวมทัง้การพฒันาทางวชิาการและ
การบรหิาร 

องคป์ระกอบที ่2  การพฒันากลไกตลาดแรงงานสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดย
ทบวงมหาวทิยาลยัเป็นศนูยก์ลางในการประมวล วเิคราะห ์จดัเกบ็และ
กระจายขอ้มลูขา่วสารดา้นความตอ้งการแรงงานและการผลติบณัฑติ 

องคป์ระกอบที ่3  การเสรมิสรา้งสมรรถนะในการบรหิารจดัการบณัฑติศกึษาและการวจิยั  
 
โดยมงีบประมาณประมาณ 400 ลา้นบาท สาํหรบัองคป์ระกอบที ่2 และ 3 สว่นองคป์ระกอบ

ที ่1 ซึง่เป็นองคป์ระกอบหลกั โครงการฯ ไดก้าํหนดให ้5 สาขาวชิาเป็นสาขาทีม่คีวามสาํคญัต่อการ
พฒันาการศกึษาและวจิยั ทีค่วรดาํเนินงาน3 ไดแ้ก่ 

                                                            
1 ทบวงมหาวทิยาลยั “โครงการพฒันาบณัฑติศกึษาฯ” (2540) หน้า 2 
2 อา้งแลว้, หน้า 9 
3 อา้งแลว้, หน้า ผ4-7 
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1) สาขาวิทยาศาสตรพื์น้ฐาน (basic science) ได้แก่ สาขาวชิาเคม ีสาขาวชิา
คณติศาสตร ์สาขาวชิาฟิสกิส ์และสาขาวชิาชวีวทิยา 

2) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมการผลิตทาง
การเกษตร (biotechnology and fields relating to agro-processing industry) 
ไดแ้ก่ สาขาพนัธุวศิวกรรมศาสตร ์วทิยาศาสตรก์ารอาหาร เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว
การผลติและกระบวนการผลติ เทคโนโลยชีวีภาพทางพชื เทคโนโลยชีวีภาพทางสตัว์
และเทคโนโลยชีวีภาพทางการแพทย ์

3) สาขาวิศวกรรมศาสตรแ์ละวสัดศุาสตร ์(engineering and materials science) 
ไดแ้ก่ สาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยกุตท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมการ
ผลติ กระบวนการผลติและการออกแบบ และเทคโนโลยกีารก่อสรา้ง 

4) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) ไดแ้ก่ เทคโนโลยทีางการ
สือ่สาร วทิยาการคอมพวิเตอร ์สารสนเทศศาสตร ์สาขา multimedia applications 
สาขาวทิยาการอตัโนมตั ิและนวตักรรมการวจิยัและพฒันา 

5) สาขาวิทยาศาสตรส่ิ์งแวดล้อมและเทคโนโลยี (environmental science and 
technology) ไดแ้ก่ สาขาคุณภาพอากาศ การจดัการของเสยีทีเ่ป็นของแขง็และ
ของเหลว นิเวศวทิยา ความหลากหลายทางชวีภาพ และสาขาทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 

 
ในการดาํเนินการองคป์ระกอบที ่1 เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2539 ทบวงมหาวทิยาลยัไดแ้จง้

เชญิชวนใหม้หาวทิยาลยั/สถาบนัอุดมศกึษาของรฐัในสงักดัทบวงมหาวทิยาลยัทีม่กีารเรยีนการสอน   
ในระดบับณัฑติศกึษาทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีวมตวักนัเป็น consortium จดัทาํขอ้เสนอ
เบือ้งตน้ (pre-proposal) ของโครงการยอ่ย (subproject) เพือ่พฒันาบณัฑติศกึษาและการวจิยั เขา้
แขง่ขนัในโครงการเงนิกูธ้นาคารพฒันาเอเชยี (ADB)  
 

ปรากฏวา่ มมีหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัรวมตวักนัเป็นเครอืขา่ย (consortium) ยืน่ขอ้เสนอ
เบือ้งตน้ (pre-proposal) รวมทัง้สิน้ 52 ขอ้เสนอ โดยทบวงมหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตัง้ผูท้รงคณุวุฒเิป็น    
ผูป้ระเมนิโครงการ ในเบือ้งตน้คดัเลอืกโครงการไว ้15 โครงการ โดยทีข่อ้เสนอโครงการทีไ่ดร้บัคดัเลอืก
ตอ้งจดัทาํขอ้เสนอโครงการในขัน้รายละเอยีด (proposal) เพือ่เขา้แขง่ขนัและคดัเลอืกในขัน้สดุทา้ย 
ใหเ้หลอื 7 โครงการยอ่ย ขอ้เสนอโครงการยอ่ยในลกัษณะทีเ่ป็นสาขาวชิาการเดยีวกนั และ/หรอืที่
เป็นปญัหาเกีย่วขอ้งสมัพนัธ/์ใกลเ้คยีงกนั ทบวงมหาวทิยาลยัสนบัสนุนใหร้วมเขา้ดว้ยกนั เพือ่ความ
เขม้แขง็ของศนูยค์วามเป็นเลศิทางวชิาการ 

 
เป็นทีค่าดวา่ โครงการฯ จะสามารถดาํเนินการโครงการยอ่ยทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกภายใตร้ะบบ

การแขง่ขนัจาํนวน 15 โครงการ ระยะเวลา 5 ปี (2540-2544) ซึง่ในระยะแรกของโครงการฯ จะดาํเนิน 
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การโครงการยอ่ยใน 5 สาขาวชิาทีม่คีวามสาํคญัขา้งตน้ โดยประมาณการคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ โครงการ
ยอ่ยละประมาณ 12-17 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 300-425 ลา้นบาท4  

 
การพฒันาโครงการยอ่ยจะดาํเนินการในระยะแรก 7-8 โครงการยอ่ย และจะดาํเนินการพฒันา

โครงการยอ่ยต่อไปจนเตม็รปูโครงการ รวม 15 โครงการยอ่ย โดยใชก้ลไกการพฒันาโครงการใน
ระยะแรกมาดาํเนินการ ทัง้น้ี มเีงือ่นไขใหโ้ครงการยอ่ย (subprojects) ในสาขาต่างๆ มี5 

1) ระบบการบรหิารจดัการทีเ่ป็นอสิระจากระบบราชการ มกีารจงูใจและรกัษาบุคลากรทาง
วชิาการและนกัวจิยัทีม่คีุณภาพใหอ้ยูก่บัสถาบนั 

2) ระบบงบประมาณแบบอุดหนุนทัว่ไปทีม่คีวามคล่องตวัและตรวจสอบได ้
3) กรอบความรว่มมอืระหวา่งอุตสาหกรรมกบัมหาวทิยาลยั เพือ่พฒันาการระดมทุนจาก

ภาคอุตสาหกรรม และสรา้งกลไกการแลกเปลีย่นบุคลากรระหวา่งกนั 
4) การปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานสาํหรบัการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยั 
 
 คณะรฐัมนตร ีไดล้งมตเิมือ่วนัที ่23 กนัยายน 2540 เหน็ชอบการดาํเนินการโครงการพฒันา

บณัฑิตศึกษาและวิจยัด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Higher Education and Research 
Development Project, HEDP) ระยะท่ี 1 ภายใตว้งเงนิกู ้59.32 ลา้นเหรยีญสหรฐั และงบประมาณ
แผน่ดนิสมทบเงนิกูอ้กีจาํนวน 1,515.046 ลา้นบาท โดยในระยะแรกดาํเนินการเฉพาะการดาํเนิน
โครงการยอ่ยจาํนวน 7 โครงการ โดยมสีาํนกังานโครงการเงนิกู ้(Loan Project Office) ของ
ทบวงมหาวทิยาลยั ทาํหน้าทีเ่ป็นสาํนกังานประสานการดาํเนินงาน การลงนามในสญัญาเงนิกู้
ระหวา่งรฐับาลไทยและธนาคารพฒันาเอเชยีไดก้ระทาํกนัในวนัที ่30 กนัยายน 2542 

 
ศนูยพ์ฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยั (ต่อมาในปี 2549 เปลีย่นชื่อเรยีกเป็น “ศนูยค์วามเป็นเลศิ

ทางวชิาการ” และ ปี 2551 เปลีย่นเป็น “ศนูยค์วามเป็นเลศิ”) ใน 4 สาขาวชิาทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน   
ทัง้ 7 ศนูย ์ภายใตโ้ครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี6 ไดแ้ก่ 

 
1. สาขาวิทยาศาสตรพื์น้ฐาน (basic science) จาํนวน 1 โครงการ คอื 

ศนูยน์วตักรรมทางเคมี  
มหาวทิยาลยัแกนนํา:  มหาวทิยาลยัมหดิล  
โดย ศาสตราจารย ์ดร. วชิยั  ริว้ตระกลู 

 

                                                            
4 ทบวงมหาวทิยาลยั “โครงการพฒันาบณัฑติศกึษาฯ” (2540) หน้า 5 
5 อา้งแลว้, หน้า 3  
6 สกอ. “ขอ้เสนอโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาฯ ระยะที ่2” (2548) หน้า 2 
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2. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมการผลิตทาง
การเกษตร (biotechnology and fields relating to agro-processing 
industry) จาํนวน 2 โครงการ คอื 

ศนูยเ์ทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
มหาวทิยาลยัแกนนํา:   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
โดย รองศาสตราจารย ์ดร. พงศเ์ทพ อคัรธนกุล 

 

ศนูยน์วตักรรมเทคโนโลยีหลงัการเกบ็เก่ียว 
มหาวทิยาลยัแกนนํา:   มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่    
โดย รองศาสตราจารย ์ดร. จนิดา ศรศรวีชิยั  
ซึง่ต่อมาไดเ้ปลีย่นเป็น ศาสตราจารย ์ดร. วเิชยีร เฮงสวสัดิ ์
 

3. สาขาวิศวกรรมศาสตรแ์ละวสัดศุาสตร ์(engineering and materials science) 
จาํนวน 1 โครงการ คอื 

ศนูยปิ์โตรเลียม ปิโตรเคมี และวสัดขุัน้สงู 
มหาวทิยาลยัแกนนํา: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    
โดย ศาสตราจารย ์ดร. สมชาย โอสวุรรณ 

 
4. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) ไมม่ขีอ้เสนอโครงการ 

 
5. สาขาวิทยาศาสตรส่ิ์งแวดล้อมและเทคโนโลยี (environmental science and 

technology) จาํนวน 3 โครงการ คอื 
ศนูยอ์นามยัส่ิงแวดล้อม พิษวิทยาและการบริหารจดัการสารเคมี 
มหาวทิยาลยัแกนนํา: มหาวทิยาลยัมหดิล  
โดย รองศาสตราจารย ์ดร. คุณหญงิมธุรส  รจุริวฒัน์ 
 

ศนูยก์ารจดัการส่ิงแวดล้อมและของเสียอนัตราย  
มหาวทิยาลยัแกนนํา: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
โดย รองศาสตราจารย ์ดร. วสนัต ์พงศาพชิญ ์ 
ซึง่ต่อมาไดเ้ปลีย่นเป็น รองศาสตราจารย ์ดร.เลอสรวง เมฆสตุ 
 

ศนูยเ์ทคโนโลยีพลงังานและส่ิงแวดล้อม 
มหาวทิยาลยัแกนนํา: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี  
โดย รองศาสตราจารย ์ดร. จุลละพงษ์ จุลละโพธิ ์ 
ซึง่ต่อมาไดเ้ปลีย่นเป็น รองศาสตราจารย ์ดร. บณัฑติ ฟุ้งธรรมสาร 
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จะเหน็ได้ว่า ขณะทีผ่ลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ เสนอให้มี               
3 องคป์ระกอบ แต่กมี็การดาํเนินการเพียงองคป์ระกอบเดียว (เฉพาะองคป์ระกอบที ่1) และ
ขณะทีมี่การเสนอให้ความสาํคญักบั 5 สาขาวิชา และมีเงือ่นไขให้พฒันา “กรอบความรว่มมือ
ระหว่างอตุสาหกรรมกบัมหาวิทยาลยั เพือ่พฒันาการระดมทุนจากภาคอตุสาหกรรม” แต่
โครงการย่อยทีไ่ด้รบัการคดัเลือกกลบัมีเพียงโครงการเดียวทีมี่ภาคอตุสาหกรรมรองรบั 
(ศนูยปิ์โตรเลียม ปิโตรเคมี และวสัดขุัน้สงู) 

 
ในการดาํเนินงานโครงการฯ ทบวงมหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตัง้ ดร.ชยัวฒัน์ คนจรงิ รอง

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานโครงการเงนิกู ้ทบวงมหาวทิยาลยั ทาํหน้าทีเ่ป็นผูอ้าํนวยการสาํนกังาน
โครงการบณัฑติศกึษาและวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคนแรกเมือ่วนัที ่14 มกราคม 2543 
และต่อมาไดแ้ต่งตัง้รอง ศาสตราจารย ์ดร. ชยัยทุธ ขนัทปราบ เป็นรองผูอ้าํนวยการสาํนกังาน
โครงการเงนิกู ้ทบวงมหาวทิยาลยั และทาํหน้าทีเ่ป็นผูอ้าํนวยการโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและ
วจิยัฯ คนที ่2 เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2544 จนถงึปจัจุบนั  

 
โครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ระยะที ่1 ไดส้ิน้สดุลงเมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2549   

โดยรายงานสิน้สดุโครงการ (Project Completion Report) ไดส้รปุวา่7  โครงการไดส้าํเรจ็ตาม
เป้าหมายเชงิปรมิาณและมผีลกระทบเชงิพฒันาการทีน่่าพอใจ แต่ยงัไปไมถ่งึเป้าหมายสงูสดุของ 
“ศนูยค์วามเป็นเลศิ” แมใ้นประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ยงัตอ้งใชเ้วลามากกวา่ 5 ปี ทีเ่ครอืขา่ยของ
สถาบนัวจิยัและบณัฑติศกึษาจะเป็นศนูยค์วามเป็นเลศิอยา่งแทจ้รงิ 

 
แนวคดิเรือ่งเครอืขา่ย (consortium) และศนูยค์วามเป็นเลศิ (center of excellence) เป็น

ของใหมส่าํหรบัประเทศไทย วงการมหาวทิยาลยัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศ   
คาดวา่ตอ้งใชเ้วลาประมาณ 10 ปี ในการพฒันาศนูยค์วามเป็นเลศิ และยงัตอ้งมกีารปรบัปรงุในดา้น
ต่างๆ อาท ิการบรูณาการการวางแผนเชงิกลยทุธก์บัการบรหิาร การพฒันาโปรแกรมบณัฑติศกึษา 
วจิยัทีเ่ฉพาะเจาะจงยิง่ขึน้ การรบัและพฒันาพนกังาน การรบัและใหทุ้นนกัศกึษา และการขยายความ
เชือ่มโยงกบัภาคอุตสาหกรรมทัง้ในแนวดิง่และแนวนอน 

 
ในอนาคต แต่ละมหาวทิยาลยัในเครอืขา่ยจะมศีนูยค์วามเป็นเลศิทีม่จุีดเน้นทีช่ดัเจนในแต่ละ

สาขาจาํนวนมากแยกตวัออก (spin off) สาํหรบัมหาวทิยาลยัแกนนําในแต่ละเครอืขา่ย จะมศีนูยค์วาม
เป็นเลศิหลากหลายสาขา หอ้งปฏบิตักิารแหง่ชาตทิีไ่ดร้บัการรบัรอง ศนูยเ์ครอืขา่ยวจิยัแหง่ชาต ิ
เป้าหมายในอนาคตของโครงการบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ (HEDP) คอื การทาํใหก้ารวจิยัและ
นวตักรรมดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนระยะยาวมสีว่นทาํใหก้ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืของประเทศไทย
เพิม่ขึน้ การเพิม่การถ่ายทอดผลงานวจิยัไปสูก่ารสัง่สมองคค์วามรูแ้ละภาคการผลติเพือ่ประโยชน์

                                                            
7 CHE, “Project Completion Report” (2006), page 24 
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ดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มของประเทศ รวมทัง้การเพิม่คุณคา่ของสถาบนัอุดมศกึษาและ
วจิยัในระดบัชาต ิ

 
ต่อมา โครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่

4 กรกฏาคม 2549 และวนัที ่1 สงิหาคม 2549 ใหด้าํเนินงานต่อเป็นโครงการพฒันาบณัฑิตศึกษา
และวิจยัด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ระยะท่ี 2 (2549-2552) นบัตัง้แต่วนัที ่4 เมษายน 2549 - 
30 กนัยายน 2552 โดยมกีรอบวงเงนิงบประมาณสนบัสนุนจาํนวน 2,055 ลา้นบาท และไดม้กีาร
ปรบัเปลีย่นพนัธกจิของการดาํเนินงาน โดยบรูณาการพนัธกจิดา้นการวจิยั บณัฑติศกึษา และการ
ใหบ้รกิารทางวชิาการใหช้ดัเจนขึน้ เน้นบทบาทเชงิยทุธศาสตรใ์หม้ปีฏสิมัพนัธท์างดา้นวชิาการกบัภาค
การผลติ/บรกิารมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การพฒันาองคค์วามรูจ้ากการคน้ควา้วจิยัเพือ่เสรมิสรา้ง
ความสามารถในการพึง่ตนเอง และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศใหก้บัภาคการผลติ/
บรกิาร ตลอดจนการพฒันากาํลงัคนระดบัสงูดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ทีกัษะดา้นการวจิยั
ใหก้บัสถาบนัอุดมศกึษา/วจิยั หน่วยงานราชการและธุรกจิเอกชน8 โครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและ
วจิยัฯ ระยะที ่2 (2549-2552) มจีาํนวนสถาบนัอุดมศกึษาและวจิยัเพิม่มากขึน้ จาก 14 สถาบนั เป็น    
25 สถาบนั และต่อมาไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการอุดมศกึษาในการประชุม ครัง้ที ่2/2551 
เมือ่วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2551 ใหป้รบัเปลีย่นพนัธกจิและโครงสรา้งของโครงการฯ เป็นสาํนักพฒันา
บณัฑิตศึกษาและวิจยัด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, สบว. (S&T Postgraduate Education and 
Research Development Office, PERDO) ใหเ้ป็นหน่วยงานในกาํกบัของสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา (สกอ.) และเปลีย่นชื่อเรยีกของ “ศนูยค์วามเป็นเลศิทางวชิาการดา้น...” ทัง้ 7 ศนูย ์เป็น 
“ศนูยค์วามเป็นเลิศด้าน...” 
 
 โดยทีศ่นูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์ภายใตก้ารบรหิารจดัการของ สบว. ไดด้าํเนินงานมาครบ
หน่ึงทศวรรษแลว้ และขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการจดัทาํข้อเสนอเพ่ือพฒันาศนูยค์วามเป็นเลิศ ระยะ
ท่ี 3 (2553-2557) เพือ่ดาํเนินงานศนูยท์ัง้ 7 ต่อ และมกีารเสนอใหม้กีารจดัตัง้ศนูยแ์หง่ใหมเ่พิม่เตมิ 
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา จงึไดจ้ดัจา้งมลูนิธบิณัฑติยสภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ประเทศไทย ผา่นสถาบนัคลงัสมองของชาต ิเป็นทีป่รกึษาประเมนิผลการดาํเนินงานของศนูย์
ความเป็นเลศิ 7 ศนูยร์ายศนูย ์และประเมนิผลภาพรวมการดาํเนินโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและ
วจิยัฯ ระยะที ่2 
 
 บดัน้ี คณะทีป่รกึษาไดจ้ดัสง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ “การประเมนิผลการดาํเนินงานของศนูย์
ความเป็นเลศิ 7 ศนูยร์ายศนูย”์ ซึง่ใหภ้าพของโครงสรา้งองคก์รของแต่ละศนูยค์วามเป็นเลศิ ผลผลติ/
ผลลพัธเ์ปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายของแต่ละศนูย ์และนําเสนอผลกระทบจากการดาํเนินงานของแต่ละ
ศนูยท์ีด่ทีีส่ดุ รวมทัง้บทเรยีนทีด่ใีนการดาํเนินการและพฒันาศนูยค์วามเป็นเลศิเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  

                                                            
8 สกอ. “ขอ้เสนอโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาฯ ระยะที ่2” (2548) หน้า  ii, 10 
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ในสว่นต่อไป จะเป็นการประเมนิโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ระยะที ่2 ในภาพรวม 
ภายใตก้ารบรหิารจดัการของสาํนกัพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่
เป็นขอ้มลูสาํคญัประกอบการพจิารณาขอ้เสนอเพือ่พฒันาศนูยค์วามเป็นเลศิระยะที ่3 (2553-2557) 
ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาต่อไป  

 
1.2  วตัถปุระสงคข์องการประเมิน   

(1) ประมวลภาพรวมผลการดาํเนินงานของโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีระยะที ่2 (2549-2552) จากรายงาน “การประเมนิผลการ
ดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลศิ 7 ศนูยร์ายศนูย”์ 

(2) ประเมนิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการของสาํนกัพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยเทยีบเคยีงกบัหน่วยงานทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั 

(3) ประเมนิผลลพัธ ์และผลกระทบจากการดาํเนินการในภาพรวม 
(4) เพือ่ใหไ้ดบ้ทเรยีนทีด่แีละขอ้เสนอแนะเชงินโยบายถงึแนวทางในอนาคตของศนูยค์วามเป็นเลศิ

ทางวชิาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีส่อดรบักบัทศิทางการพฒันาอุดมศกึษาไทย 
 

1.3  วิธีการประเมิน 
 
1.3.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการประเมนิ (แผนภาพท่ี 1) 

 (1) คณะกรรมการประเมนิผลภาพรวม 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาตร ีศรไีพพรรณ  ประธานกรรมการ  
2. ศาสตราจารย ์น.สพ. ดร.ณรงคศ์กัดิ ์ชยับุตร  กรรมการ 
3. ศาสตราจารย ์ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ สมบตัสิมภพ  กรรมการ 
4. ศาสตราจารย ์ดร.ปณธิาน ลกัคุณะประสทิธิ ์  กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ์ดร.ปรญิญา  จนิดาประเสรฐิ  กรรมการ 
6. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์วุฒพิงศ ์เตชะดาํรงสนิ  กรรมการ 
7. ดร.เกรยีงศกัดิ ์สวุรรณธราดล   กรรมการ 

โดยม ีน.ส. นพรตัน์ วานิชสขุสมบตั ิและ น.ส. จรีาภา ปาระวนิชย ์เป็นฝา่ยเลขานุการ  
 
นอกจากน้ี ยงัมคีณะทาํงานยอ่ย ภายใตค้ณะกรรมการประเมนิผลภาพรวม เป็นผูร้บัผดิชอบ

การประเมนิผลการดาํเนินงานของสาํนกัพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(สบว.) โดยมอีงคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. ศาสตราจารย ์ดร. ณรงคฤ์ทธิ ์ สมบตัสิมภพ  หวัหน้าคณะทาํงาน 
2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์เอกชยั  วมิลมาลา  คณะทาํงาน 
3. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ธรีะศกัดิ ์ หมากผนิ  คณะทาํงาน 
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4. นายอภสิทิธิ ์ โฆษติชยัยงค ์    เลขานุการ 
5. นายวุฒสิทิธิ ์ ยอ่ชยั     ผูช้ว่ยเลขานุการ 

  
(2) หวัหน้าคณะทาํงานประเมนิรายศนูย ์

1. ศนูยน์วตักรรมทางเคม ี     ศาสตราจารย ์ดร.ธวชัชยั ตนัฑลุานิ   
2. ศนูยอ์นามยัสิง่แวดลอ้ม พษิวทิยา    ศาสตราจารย ์ดร.ประพนธ ์วไิลรตัน์ 
    และการบรหิารจดัการสารเคม ี
3. ศนูยก์ารจดัการสิง่แวดลอ้ม      รองศาสตราจารย ์ดร.ธาํรงรตัน์ มุง่เจรญิ 
    และของเสยีอนัตราย  
4. ศนูยปิ์โตรเลยีม ปิโตรเคม ีและวสัดุขัน้สงู    ศาสตราจารย ์ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์สมบตัสิมภพ  
5. ศนูยเ์ทคโนโลยพีลงังานและสิง่แวดลอ้ม    ศาสตราจารย ์ดร.บณัฑติ เอือ้อาภรณ์  
6. ศนูยเ์ทคโนโลยชีวีภาพเกษตร     ดร.เกรยีงศกัดิ ์สวุรรณธราดล  
7. ศนูยน์วตักรรมเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว   ดร.เกรยีงศกัดิ ์สวุรรณธราดล  

 
แผนภาพท่ี 1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการประเมนิ 

 
1.3.2 วธิกีารทาํงาน 

(1) คณะทาํงานยอ่ย ภายใตค้ณะกรรมการประเมนิผลภาพรวม จะทาํการประเมนิผลการ
ดาํเนินงานของ สบว. รวมทัง้ความสามารถในการบรหิารจดัการ การกาํกบัดแูล และการ
ทาํงานรว่มกบัศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์  

(2) คณะกรรมการประเมนิผลภาพรวม คณะทาํงานประเมนิรายศนูย ์และคณะทาํงานยอ่ยจะ
รว่มกนัสงัเคราะหข์อ้มลูจากรายงาน “การประเมนิผลการดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลศิ 
7 ศนูยร์ายศนูย”์ รวมทัง้ขอ้มลูเพิม่เตมิ เพือ่ 
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• ประมวลภาพรวมการดาํเนินโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ระยะที ่2 โดย
พจิารณาจากความสามารถในการสรา้งผลผลติของศนูยค์วามเป็นเลศิ ทัง้ 7 ศนูย ์
เปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงคท์ีว่างไวใ้นขอ้เสนอโครงการระยะที ่2 (2549-2552) 

• ประเมนิผลลพัธ/์ผลกระทบของโครงการฯ ทีม่ต่ีอวงการอุดมศกึษาและวจิยั ในดา้น
การพฒันาหลกัสตูรบณัฑติศกึษา การผลติบณัฑติระดบัปรญิญาโท เอก และหลงั
ปรญิญาเอก และการผลติผลงานวจิยั 

• ประเมนิผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อประเทศ โดยพจิารณาจากความรว่มมอื/ความ
เชื่อมโยงกบัหน่วยงานภายนอก (ภาคเอกชน ภาครฐั ภาคประชาชน) เชน่ 
โครงการวจิยัทีห่น่วยงานภายนอกมสีว่นใหทุ้นหรอืรว่มวจิยั บทความ/สทิธบิตัรที่
หน่วยงานภายนอกมสีว่นรว่ม วทิยานิพนธท์ีไ่ดโ้จทยจ์ากหน่วยงานภายนอก 
ครภุณัฑท์ีไ่ดร้บับรจิาคในโครงการวจิยั และผลงานวจิยั/บรกิารทีไ่ดนํ้าไปใชป้ระโยชน์ 

• พฒันาขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย รวมถงึขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นบทเรยีนทีด่ ี(lesson 
learned) ต่อการดาํเนินงานศนูยค์วามเป็นเลศิในอนาคต ทัง้ 7 ศนูย ์และครอบคลุม
ศนูยใ์หมท่ีจ่ะเกดิขึน้ 

 
1.3.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ 

(1) การวเิคราะหเ์อกสาร อาท ิรายงานประเมนิผลการดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลศิ       
7 ศนูยร์ายศนูย ์ขอ้มลูและเอกสารทีไ่ดจ้าก สบว. และศนูยต่์างๆ เพือ่เป็นขอ้มลู
ประกอบการวเิคราะหด์า้นประสทิธภิาพและผลงานเชงิคุณภาพทีเ่กดิขึน้จากการ
ดาํเนินงานโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ 

(2) การสมัภาษณ์ โดยทีค่ณะทาํงานยอ่ย ภายใตค้ณะกรรมการประเมนิผลภาพรวม จะเขา้พบ 
สบว. และผูอ้าํนวยการศนูยแ์ต่ละศนูย ์โดยมกีารออกแบบคาํถามทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ 
ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการของ สบว. และการทาํงานรว่มกบัศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้    
7 ศนูย ์รวมทัง้มกีารออกแบบตารางบนัทกึขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูและเอกสารเพิม่เตมิ 
เพือ่ใชป้ระกอบการวเิคราะหผ์ลลพัธ/์ผลกระทบของโครงการฯ ต่อวงการอุดมศกึษาและ
วจิยั และต่อภาคการผลติ/บรกิารและต่อประเทศ 

 
1.4  องคป์ระกอบของรายงานประเมินผลภาพรวม 
 

บทท่ี 1  บทนํา 
กล่าวถงึความเป็นมาของโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีระยะที ่2 วตัถุประสงคข์องการประเมนิ วธิกีารประเมนิ และคณะผูป้ระเมนิ 
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บทท่ี 2  วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของการดาํเนินโครงการพฒันาบณัฑิตศึกษาและ 
วิจยัฯ ระยะท่ี 2 

 กล่าวถงึแนวคดิของศนูยค์วามเป็นเลศิ ศนูยค์วามเป็นเลศิในสถาบนัอุดมศกึษา   
ศนูยค์วามเป็นเลศิภายใตโ้ครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ระยะที ่2 วสิยัทศัน์และ
เป้าหมายในการดาํเนินงานทัง้ระดบัโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ และระดบัศนูย์
ความเป็นเลศิ 
 
บทท่ี 3  ประสิทธิภาพการบริหารจดัการของสาํนักพฒันาบณัฑิตศึกษาและวิจยัด้าน 
   วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

เป็นการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการโครงการพฒันาบณัฑติศกึษา 
และวจิยัฯ ระยะที ่2 ของ สาํนกัพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(สบว.) และเปรยีบเทยีบ สบว. กบัหน่วยงานอื่นทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีง 

 
  บทท่ี 4  ผลลพัธ ์และผลกระทบของโครงการท่ีมีต่อภาคอดุมศึกษา/วิจยั และภาคการ 
    ผลิต/อตุสาหกรรม 

   เป็นการสงัเคราะหผ์ลลพัธ ์ผลกระทบจากการดาํเนินโครงการพฒันาบณัฑติศกึษา
และวจิยัฯ ระยะที ่2 ทีม่ต่ีอวงการอุดมศกึษา/วจิยั และต่อภาคการผลติ/อุตสาหกรรม 

 
  บทท่ี 5  บทเรียนท่ีได้จากการประเมิน 
   เป็นการถอดบทเรยีนทีไ่ดจ้ากการประเมนิศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์
 

บทท่ี 6  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เป็นขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเกีย่วกบัแนวทางในอนาคตของศนูยค์วามเป็นเลศิทาง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีส่อดรบักบัทศิทางการพฒันาอุดมศกึษาไทย 
 

  


