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บทท่ี 2 
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการดาํเนินโครงการพฒันาบณัฑิตศึกษา 

และวิจยัด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ระยะท่ี 2 

 
2.1  แนวคิดของศนูยค์วามเป็นเลิศ 

ในทีน้ี่ จะพจิารณาเฉพาะศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการวจิยัและพฒันาเทา่นัน้ โดยจะกล่าวถงึ
ศนูยค์วามเป็นเลศิในต่างประเทศ และในประเทศไทย โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
2.1.1  ศนูยค์วามเป็นเลศิในต่างประเทศ 

ศนูยค์วามเป็นเลศิ (center of excellence) มไีดห้ลายรปูแบบ Reger (2004) ได้
ทาํการศกึษาศนูยค์วามเป็นเลศิในบรษิทัขา้มชาติ1 พบวา่ คาํจาํกดัความทีม่อียูห่ลากหลายนัน้ 
สามารถสรปุได ้3 ประการ คอื 

(1) มคีวามรูค้วามสามารถ (competencies) ทีแ่ขง็แกรง่ในดา้นใดดา้นหน่ึง ซึง่อาจเป็นดา้น
เทคนิค ดา้นการตลาด หรอืดา้นบรหิาร 

(2) หน่วยอื่นๆ ในองคก์รยอมรบัความรูค้วามสามารถของหน่วยงานทีม่คีวามเป็นเลศิ 
(3) ผูท้ีอ่ยูใ่นเครอืขา่ยของบรษิทัขา้มชาตไิดนํ้าความรูค้วามสามารถนัน้ไปใชป้ระโยชน์ 

  
นอกจากน้ี Reger and Zafrane-Bravo2 ยงัไดเ้สนอแนวคดิวงจรชวีติของศนูยค์วามเป็นเลศิ

วา่ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระยะ (รปูท่ี 2.1) ระยะแรกเป็นระยะการพฒันาความรูค้วามสามารถ
เฉพาะทาง (establishing) ซึง่ยงัไมน่บัวา่เป็นศนูยค์วามเป็นเลศิ ระยะที ่2 เป็นระยะการพฒันา 
(developing) ซึง่เริม่ตน้เมือ่ศนูยค์วามเป็นเลศิเป็นทีย่อมรบัและมกีารใชค้วามรูค้วามสามารถมากขึน้
เรือ่ยๆ ระยะที ่3 เป็นระยะอยูต่วั (maintaining) ซึง่ศนูยค์วามเป็นเลศิไดพ้ฒันาเตม็ที ่เป็นทีย่อมรบั
กนัอยา่งกวา้งขวาง และไดถ่้ายทอดความสามารถสูห่น่วยงานอื่น ความยัง่ยนืขึน้อยูก่บัการพฒันา
ความสามารถเฉพาะทางใหมแ่ละการรกัษาความสมัพนัธก์บัเครอืขา่ย ระยะที ่4 เป็นระยะการสิน้สดุ 
(dying) ซึง่คุณคา่ของศนูยค์วามเป็นเลศิลดลง เพราะหน่วยงานอื่นไดพ้ฒันาความสามารถขึน้มา
ใกลเ้คยีงกนัหรอืเทคโนโลยไีดเ้ปลีย่นไป ทาํใหม้ผีูต้อ้งการใชบ้รกิารน้อยลง เมือ่เป็นเชน่น้ีศนูยค์วาม
เป็นเลศิกต็อ้งปิดตวัลงหรอืพฒันาความสามารถเฉพาะทางใหมข่ึน้มา 

                                                            
1 Reger. (2004) page 54 
2 Reger and Zafrane-Bravo. (2002) page 179-181 
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รปูท่ี 2.1 การบรหิารวงจรชวีติของศนูยค์วามเป็นเลศิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: Reger and Zafrane-Bravo (2002) “Managerial Implications of the Researchon Centers  
       of Excellence—A Conceptual View, IEEE Conference”  

 
ในภาครฐัมกีารพฒันาศนูยค์วามเป็นเลศิในมหาวทิยาลยัเชน่กนั ตวัอยา่งเชน่ รฐัยทูาห์3     

รฐันอรท์ดาโกตา้4 ในสหรฐัอเมรกิา โดยมวีตัถุประสงคท์ีค่ลา้ยกนั คอื สง่เสรมิการรว่มวจิยัระหวา่ง
มหาวทิยาลยักบัภาคเอกชน เพือ่นําเทคโนโลยทีีพ่ฒันาในมหาวทิยาลยัของรฐัไปสูก่ารใชป้ระโยชน์
เชงิพาณชิย ์โดยสนบัสนุนเงนิใหเ้ปล่าสว่นหน่ึง รฐัยทูาหด์าํเนินการศนูยค์วามเป็นเลศิ โดยสาํนกังาน
ผูว้า่การ   มลรฐั   มาตัง้แต่ปี 2529 จากเอกสารรายงานผลการดาํเนินงานครบรอบ 20 ปี ในปี 2549 
รายงาน ผลการดาํเนินงานวา่ ไดส้นบัสนุนศนูย ์111 แหง่ ทีม่นีกัวจิยัหลกัศนูยล์ะ 1 คน ไดส้ทิธบิตัร 
186 ฉบบั ขายสทิธกิารใชเ้ทคโนโลย ี226 ราย สรา้งบรษิทัใหมใ่นรฐั 126 บรษิทั และสรา้งงานรายได้
สงูใหแ้ก่ 2,035 คน ทัง้น้ี เงนิงบประมาณ 52 ลา้นเหรยีญสหรฐั ทีต่อ้งการใหม้เีงนิสมทบจาก
อุตสาหกรรมในสดัสว่น 1:1 สามารถดงึดดูเงนิสมทบไดถ้งึ 272 ลา้นเหรยีญสหรฐั นอกจากน้ี ยงัมี
เงือ่นไขการคนืเงนิบางสว่นในบางกรณ ีสาํหรบัการคาํนวณผลตอบแทนในการลงทุน โดยเอาภาษทีี่
รฐัเกบ็ไดเ้พิม่ขึน้ หารดว้ยงบประมาณเฉลีย่ต่อปี พบวา่ มสีดัสว่นเทา่กบั 2.81 ($6.6M/$2.37M) 

 
รฐันอรท์ดาโกตา้นัน้ เพิง่เริม่ดาํเนินโครงการศนูยค์วามเป็นเลศิ โดย กระทรวงพาณชิย ์มาได้

ไมน่าน โดยในชว่ง 1 มกราคม 2550 ถงึ 30 มถุินายน 2552 ไดจ้า่ยงบประมาณไป 31.4 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั ใหแ้ก่ศนูยค์วามเป็นเลศิ 17 แหง่ ซึง่มกีารใชจ้รงิ 19.9 ลา้นเหรยีญสหรฐั และสามารถดงึดดูเงนิ
สมทบได ้134.8 ลา้นเหรยีญสหรฐั มหาวทิยาลยัของรฐั 11 แหง่ รว่มวจิยักบั 135 บรษิทั สรา้งบรษิทั
ใหม ่12 แหง่ ขยายบรษิทั 5 แหง่ สรา้งผลกระทบทางเศรษฐกจิโดยตรง 115.5 ลา้นเหรยีญสหรฐั รวม

                                                            
3 http://goed.utah.gov/COE/index.html 
4 http://www.commerce.nd.gov/centers/ 
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ทางออ้มเป็น 329.5 ลา้นเหรยีญสหรฐั จา้งงานโดยตรง 921 คน รวมทัง้หมด 2,059 คน รฐัไดร้บัภาษี
การคา้ 3.4 ลา้นเหรยีญสหรฐั ภาษรีายไดบุ้คคลธรรมดา 1.8 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
 

ทัง้สองตวัอยา่งขา้งตน้เป็นตวัอยา่งทีภ่าครฐัสนบัสนุนศนูยค์วามเป็นเลศิเพือ่การวจิยัและ
พฒันาปลายน้ํา โดยหวงัผลกระทบทางเศรษฐกจิและการจา้งงาน สาํหรบัการสรา้งศนูยค์วามเป็นเลศิ
เพือ่ทาํการวจิยัตน้น้ําในมหาวทิยาลยั มตีวัอยา่งของประเทศสงิคโปร ์ซึง่ National Research 
Foundation สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนมหาวทิยาลยัแหง่ชาตขิองสงิคโปร์5 
(National University of Singapore) ในการจดัตัง้ศนูยค์วามเป็นเลศิ 4 แหง่ ดงัน้ี 

(1) Centre for Quantum Technologies ก่อตัง้เมือ่ปี 2550 เพือ่ทาํวจิยัสหสาขาวชิา ทัง้เชงิ
ทฤษฎแีละเชงิปฏบิตั ิในการคน้หาขดีจาํกดัพืน้ฐานของการจดัการขอ้มลู 

(2) Cancer Science Institute of Singapore ก่อตัง้เมือ่ปี 2551 เพือ่เป็นศนูยว์จิยัชัน้นําดา้น
มะเรง็ของโลก 

(3) Research Centre of Excellence in Mechanobiology ก่อตัง้เมือ่ปี 2552 เพือ่คน้หา
สาเหตุของโรค ดว้ยวธิกีารศกึษากลไกของเซลลแ์ละกลศาสตรข์องเน้ือเยือ่ 

(4) Singapore Centre on Environmental and Life Sciences Engineering โดยความ
รว่มมอืกบั Nanyang Tecnological University จะเปิดดาํเนินการในเดอืนมกราคม 2554 
เพือ่วจิยัชัน้แนวหน้าดา้น microbial biofilm communities สาํหรบัความยัง่ยนืของน้ําและ
สิง่แวดลอ้ม 

   
จะเหน็ได้ว่า ศนูยค์วามเป็นเลิศในภาคเอกชนจะอยู่ได้ต้องพิสจูน์ความสามารถ โดยมี

ผูใ้ช้ความรู้ความสามารถทีเ่ป็นเลิศเพียงพอ ศนูยค์วามเป็นเลิศของมลรฐัในสหรฐัอเมริกา
ล้วนมุง่การวิจยัปลายน้ํา เพือ่สร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้แก่มลรฐั ศนูย์
เหล่าน้ีเป็นศนูยข์นาดเลก็ สาํหรบัรฐันอรท์ดาโกต้าซึง่ดาํเนินการมาเพียงไม่กีปี่ ศนูยค์วาม
เลิศยงัไม่ได้เติบโตเตม็ที ่แต่ศนูยค์วามเป็นเลิศของรฐัยทูาหไ์ด้มีการปิดตวัไปบา้ง โดยใน
ระยะเวลา 20 ปี เหลือ 81 ศนูยจ์าก 111 ศนูยที์ต่ัง้ข้ึน และได้รบัข้อมลูคืนจาก 75 ศนูย ์ 

 
ส่วนศนูยค์วามเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัแห่งชาติของสิงคโ์ปรนั์น้ เหน็ชดัว่าเป็นศนูย์

ขนาดใหญ่ทีต้่องการระดมนักวิจยัชัน้นําของโลก ทาํวิจยัต้นน้ําให้เป็นแนวหน้าของโลกเพือ่
ยกระดบัความสามารถของอตุสาหกรรมหรือเพือ่แก้ไขปัญหาของประเทศ ศนูยวิ์จยัด้าน 
Quantum Technologies อาจช่วยยกระดบัอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสิงคโ์ปร ์
ศนูยวิ์จยัด้านมะเรง็และ Mechnobiology อาจช่วยยกระดบัอตุสาหกรรม life science ที ่
รฐับาลได้ทุ่มเทการลงทุนวิจยัมาเป็นระยะเวลาหนึง่แล้ว ส่วนศนูยวิ์จยัด้านน้ําอาจช่วย
แก้ปัญหาการไม่มีแหล่งน้ําจืดในประเทศได้ 
 

                                                            
5 http://www.nus.edu.sg/research/ 
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2.1.2  ศนูยค์วามเป็นเลศิในประเทศไทย 
ศนูยค์วามเป็นเลิศ หรือศนูยค์วามเป็นเลิศทางวิชาการ (center of excellence)  เป็น

แนวคดิทีม่มีานานแลว้ ในเอกสารของสาํนกังานปลดัทบวง มหาวทิยาลยั ปี 2536 ใชค้าํวา่ หน่วยวจิยั
เชีย่วชาญเฉพาะทาง ซึง่หมายถงึ “แหล่งสรา้งผลงานทางวชิาการเฉพาะสาขาในมหาวทิยาลยัทีม่ี
ความพรอ้มและเชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ หน่วยวจิยัเชีย่วชาญเฉพาะทางน้ี มลีกัษณะเหมอืน
หอ้งปฏบิตักิารงานวจิยั (research lab) ทีเ่กดิขึน้โดยคณาจารยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามสนใจใน
วทิยาการทีค่ลา้ยคลงึกนัสอดคลอ้งหรอืเกีย่วเนือ่งกนั มารวมตวักนัทาํวจิยั เพือ่พฒันาองคค์วามรูแ้ละ
เทคโนโลยใีหม่ๆ   ดว้ยการสนบัสนุนอยา่งเพยีงพอ ทัง้ดา้นบุคลากรทีท่าํหน้าทีน่กัวจิยั เครือ่งมอืและ
อุปกรณ์วทิยาศาสตรท์ีท่นัสมยัในจาํนวนทีเ่หมาะสม งบประมาณคา่ใชจ้า่ย และคา่วสัดุวทิยาศาสตร ์ 
ตลอดจนไดร้บัขอ้มลูทีท่นัสมยั”6 
  

ในปี 2537 คณะรฐัมนตรไีดเ้หน็ชอบกบัขอ้เสนอของทบวงมหาวทิยาลยั เกีย่วกบัแนวทาง
และมาตรการในการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนบุคลากร สาขาวชิาวทิยาศาสตร ์ซึง่โครงการหน่ึง    
ในขอ้เสนอดงักล่าว คอื การจดัใหม้หีน่วยวจิยัเชีย่วชาญเฉพาะหรอื center of excellence ขึน้ใน
มหาวทิยาลยัต่างๆ โดยอาจมหีน่วยวจิยัเชีย่วชาญเฉพาะทางเหมอืนกนัหรอืใกลเ้คยีงกนัในต่าง
มหาวทิยาลยักนัได ้เป้าหมายคอื ในชว่งปี 2539-2543 คาดวา่จะมคีวามพรอ้มทีจ่ะจดัตัง้ไดปี้ละ     
20 หน่วย ระยะเวลา 5 ปี รวม 100 หน่วย แต่ละหน่วยจะไดร้บัการจดัสรรงบประมาณอุดหนุนเป็น  
คา่ครภุณัฑเ์ริม่แรก หน่วยละ 10 ลา้นบาท และเป็นงบดาํเนินงานอกีปีละ 2.5 ลา้นบาท เป็นเวลา     
5 ปีตดิต่อกนั โดยเริม่ตัง้แต่ปี 2539 ถงึ 2547 รวมงบประมาณทัง้สิน้ 2,250 ลา้นบาท ทัง้น้ีเพือ่สรา้ง
ผลงานวจิยั สรา้งบุคลากรวจิยัทัง้อาจารยแ์ละนกัศกึษา และสง่เสรมิการผลติบณัฑติระดบัปรญิญาโท
และเอกในประเทศ7 แต่โครงการดงักล่าวยงัไมไ่ดม้กีารดาํเนินการ   

 
อยา่งไรกต็าม แนวคดิการตัง้หน่วยเชีย่วชาญเฉพาะทางหรอืศนูยค์วามเลศิทางวชิาการขนาด

เลก็ดงักล่าวไดม้กีารดาํเนินการในบางมหาวทิยาลยั โดยทีม่หาวทิยาลยัใหเ้งนิสนบัสนุน หรอื
หน่วยงานภายนอกใหก้ารสนบัสนุน อาท ิการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย สาํนกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิแก่กลุ่มวจิยั/หน่วยวจิยั เพือ่พฒันาไปสูค่วามเป็นเลศิตามสาขา  
ทีเ่ชีย่วชาญ ปจัจุบนัมศีนูยค์วามเป็นเลศิในมหาวทิยาลยัไทยไมต่ํ่ากวา่ 10 ศนูย ์ซึง่ต่างกเ็ป็นศนูย์
ขนาดเลก็และทาํงานอสิระจากกนั สว่นใหญ่จะไดร้บัการสนบัสนุนไมเ่กนิ 5 ปี ตวัอยา่ง เชน่  

                                                            
6 ทบวงมหาวทิยาลยั “โครงการวางแผนการผลติและพฒันากาํลงัคนทางวทิยาศาสตรฯ์” (2536) หน้า 36 ภาคผนวก 9 
7 ทบวงมหาวทิยาลยั “แผนการเพิม่การผลติและพฒันาการจดัการศกึษาฯ” (2537) หน้า 35-42 
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(1) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั8 มนีโยบายสนบัสนุนใหห้น่วยวจิยัหรอืศนูยว์จิยั (research 
unit) ทีม่ศีกัยภาพ ใหพ้ฒันาไปสูก่ารเป็นศนูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทาง (center of 
excellence) เพือ่เป็นกลไกในการสรา้งความกา้วหน้าและความเป็นเลศิทางวชิาการใน
สาขาวชิาต่างๆ โดยทีม่หาวทิยาลยัใหก้ารสนบัสนุนหน่วยวจิยัหรอืศนูยว์จิยั ในวงเงนิ  
ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี เพือ่เตรยีมความพรอ้มและพฒันาศกัยภาพ
ไปสูก่ารเป็นศนูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทาง 
 ทัง้น้ี ในชว่งของการสนบัสนุนหน่วยวจิยัหรอืศนูยว์จิยั (ไมเ่กนิ 5 ปี) นัน้ 
มหาวทิยาลยัจะประเมนิศกัยภาพและความพรอ้มเป็นประจาํทุกปี เพือ่ปรบัการใหทุ้น 
ปรบัแผนงานใหบ้รรลุเป้าหมาย หรอืยตุกิารสนบัสนุน โดยพจิารณาจากความพรอ้มใน
ดา้นต่างๆ อาท ิบุคลากร ความสามารถ แผนงานวจิยั โครงสรา้งพืน้ฐาน   

สาํหรบัหน่วยวจิยัหรอืศนูยว์จิยัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็น “ศนูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะ
ทาง” จะไดร้บัการสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยัต่อ โดยใหทุ้นสนบัสนุนสบทบในวงเงนิ 
10% ของเงนิวจิยัทีศ่นูยฯ์ สามารถแสวงหามาไดจ้ากภายนอก (ไมร่วมคา่ครภุณัฑ ์    
ซึง่จะใหไ้มเ่กนิ 1 ลา้นบาท/ปี) เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการศนูย ์โดยทีเ่งนิ  
ทาํวจิยัศนูยต์อ้งแสวงหาจากภายนอก 

 
(2) คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล9 ไดใ้หก้ารสนบัสนุน “ศนูยว์จิยัเพือ่ความเป็นเลศิ

ทางวชิาการ” (center of excellence) โดยเป็นศนูยว์จิยัทีค่ณะกรรมการบรหิารศนูยว์จิยัฯ 
(คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์เป็นประธาน) พจิารณาคดัเลอืกจากกลุ่มวจิยัทีม่ศีกัยภาพใน
การสรา้งผลงานวจิยัทีม่คีวามเป็นเลศิ เขา้ไปดาํเนินการวจิยั โดยมรีะยะเวลาปฏบิตัิ
งานวจิยัตามสญัญาชว่งละ 5 ปี นกัวจิยัทีเ่ป็นหวัหน้าศนูยฯ์ จะตอ้งปฏบิตังิานในคณะ
วทิยาศาสตร ์มนีกัวจิยัหลกั 3-5 คน สว่นทีเ่หลอืประกอบดว้ยอาจารย ์นกัวจิยั นกัวจิยั
ระดบัหลงัปรญิญาเอก และนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท-เอก หรอืผูช้ว่ยวจิยั โดยทีค่ณะ
วทิยาศาสตรจ์ะตัง้งบประมาณครภุณัฑส์นบัสนุนใหก้บัแต่ละศนูยฯ์ ในวงเงนิ 3 ลา้นบาท
ต่อปี เป็นระยะเวลา  5 ปี เพือ่ใหส้ามารถรบันกัวจิยัระดบัหลงัปรญิญาเอกเขา้มารว่มกลุ่ม
วจิยัได ้และคณะวทิยาศาสตรจ์ะประสานใหไ้ดร้บัการสนบัสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ  

 
2.2  การดาํเนินโครงการพฒันาบณัฑิตศึกษาและวิจยัฯ ระยะท่ี 2 
 

2.2.1 ทศิทางการดาํเนินงาน 
โครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะยะที ่1 (2543-2548) 

ของทบวงมหาวทิยาลยันัน้ รฐับาลไดอ้นุมตัใิหใ้ชเ้งนิกูจ้ากธนาคารพฒันาเอเชยี และเงนิงบประมาณ

                                                            
8 http://www.research.chula.ac.th/fund_rs/group_rs.htm 
9 เอกสาร “การจดัตัง้ศนูยว์จิยัเพื่อความเป็นเลศิทางวชิาการ (center of excellence)” คณะวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหดิล 
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สมทบอกีสว่นหน่ึง เพือ่จดัตัง้โครงการยอ่ยหรอืศนูยค์วามเป็นเลศิจาํนวนหน่ึงทีเ่ป็นการรวมตวัของ
หน่วยงานของมหาวทิยาลยัเป็นเครอืขา่ย (consortium) ทีมุ่ง่เน้นสนองตอบความตอ้งการในการ
พฒันาคุณภาพอาจารย ์นกัวชิาการ นกัวจิยั และขยายผลต่อการผลติกาํลงัคนในสาขาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี5 สาขา และเป็นวถิทีางนําไปสูก่ารสรา้งศนูยค์วามเป็นเลศิทางวชิาการทีม่ี
คุณลกัษณะเฉพาะคอื10 

• เป็นการบรูณาการของสหหรอืพหสุาขาวชิาอยา่งเป็นระบบ และมแีผนการดาํเนินการ    
ทีช่ดัเจน 

• มสีว่นรว่มจากภาคธุรกจิ/อุตสาหกรรม 

• มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยไีปยงัสมาชกิของกลุ่ม (consortium) 

• มโีครงสรา้งการบรหิารทีย่ดืหยุน่ เป็นอสิระจากระบบราชการทีส่ามารถตรวจสอบได ้
 

ในเอกสารบนัทกึชว่ยจาํ (Project Administration Memorandum) ของธนาคารพฒันา
เอเชยี11ระบุวา่ เป้าหมายรวมของโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ คอื การสรา้งความเขม้แขง็
ของบณัฑติศกึษาและวจิยั โดยรว่มมอืกบัภาคอุตสาหกรรม เพือ่สรา้งฐานการวจิยัและพฒันาที ่
แขง็แกรง่ใหก้บัสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีัง้ 7 โดยคาดหวงัวา่จะกลายเป็นศนูยค์วามเลศิดา้น
วจิยัและพฒันาในแต่ละสาขาของตน ซึง่สอดคลอ้งกบัทีร่ะบุใน Project Completion Report 
โครงการฯ ระยะที ่1 ของทบวงมหาวทิยาลยั12   
 

จากรายงานสิน้สดุโครงการระยะที ่1 (Project Completion Report) สรปุวา่13  “โครงการ    
ไดส้าํเรจ็ตามเป้าหมายเชงิปรมิาณและมผีลกระทบเชงิพฒันาการทีน่่าพอใจ แต่ยงัไปไมถ่งึเป้าหมาย
สงูสดุของ “ศนูยค์วามเป็นเลศิ”......” 

 
ดงันัน้ ขอ้เสนอโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะยะ  

ที ่2 (2549-2552)14 จงึเสนอวา่ “สาระสาํคญัของโครงการ คอื การปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ของการ
ดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลศิทางวชิาการ จากการพฒันาทรพัยากรบุคคลระดบัสงู ทีเ่น้นความรู้
ความสามารถดา้นวชิาการเป็นหลกั สูก่ารพฒันาทรพัยากรบุคคลทีเ่น้นมติดิา้นทกัษะการวจิยัและ
นวตักรรมทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคการผลติและภาครฐั” แต่ในพนัธกจิยงัระบุวา่ตอ้งเสรมิ
ความเขม้แขง็ของภาคหีรอืมหาวทิยาลยัในเครอืขา่ย ซึง่ไดเ้พิม่จาก 14 แหง่ ในระยะที ่1 เป็น 25 
แหง่ ในระยะที ่2 

                                                            
10 ทบวงมหาวทิยาลยั “โครงการพฒันาบณัฑติศกึษาฯ” (2540) หน้า 7 
11 ADB, “Project Administration Memorandum for the Higher Education Development Project” (1999),        

page 1-2 
12 CHE, “Project Completion Report” (2006), page 3 
13 ibid., page 24 
14 สกอ. “ขอ้เสนอโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาฯ ระยะที ่2” (2548) หน้า ii 
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การปรบัเปลีย่นพนัธกจิและโครงสรา้งการบรหิารศนูยค์วามเป็นเลศิทางวชิาการไดร้บัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการการอุดมศกึษาอกีครัง้ เมือ่วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2551 โดยเปลีย่นชื่อ “ศนูย์
ความเป็นเลศิทางวชิาการ” เป็น “ศนูยค์วามเป็นเลศิ” และจดัตัง้สาํนกัพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยั
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สบว.) เป็นองคก์รถาวรภายใตก้ารกาํกบัดแูลของสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา และ สบว. ไดม้กีารจดัทาํเอกสาร “พนัธกจิและโครงสรา้งสาํนกัพฒันา
บณัฑติศกึษาและวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สบว.) ในการบรหิารจดัการศนูยค์วามเป็น
เลศิ” และ “แนวทางการบรหิารจดัการและดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลศิ (Implementation 
Guidelines)” ในเดอืนพฤษภาคม 2551 สรปุประเดน็สาํคญัสาํหรบัศนูยค์วามเป็นเลศิมดีงัน้ี15 

(1) ปรบัเปลีย่นพนัธกจิของศนูยค์วามเป็นเลศิใหใ้ชง้านวจิยัเป็นพนัธกจิหลกั (research 
driven center) โดยมพีนัธกจิบณัฑติศกึษาและการใหบ้รกิารแก่สงัคมเป็นพนัธกจิรว่ม 

(2) กาํหนดทศิทางการวจิยั (research direction) และกลุ่มการวจิยั (research focus) ใหม้ี
ความชดัเจนสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตรแ์ละระเบยีบวาระของประเทศ และมกีาร
ดาํเนินงานทีเ่ชือ่มโยงกบัภาคการผลติและบรกิาร ทัง้ธุรกจิเอกชนและองคก์รของรฐั 

(3) จดัตัง้หอ้งวจิยัเฉพาะทาง (research lab) ขึน้ในมหาวทิยาลนัแกนนํา (lead university) 
และสถาบนัอุดมศกึษา/วจิยัรว่ม (participating universities/research institute) ซึง่
ดาํเนินงานในลกัษณะของภาคสีถาบนัอุดมศกึษา/วจิยั (academic consortium) ใหม้ี
ระบบและรปูแบบการดาํเนินงานทีเ่ชือ่มโยงกนัอยา่งมบีรูณาการ ในลกัษณะของ cluster 

 
สว่นคาํจาํกดัความของศนูยค์วามเป็นเลศิมปีรากฏเป็นครัง้แรกวา่หมายถงึ16 “ศนูยว์จิยัเฉพาะ

ทางทีม่ลีกัษณะทางดา้นกายภาพ ซึง่ดาํเนินงาน โดยการระดมสรรพกาํลงัและทรพัยากรทีม่อียู ่หรอื  
ทีส่ามารถหมนุเวยีนนํากลบัมาใช ้เพือ่สนบัสนุนใหม้กีารปฏบิตักิารวจิยัโดยนกัวจิยั ในชว่งเวลาที ่
ยาวนาน ต่อเนือ่ง และเป็นการดาํเนินงานในรปูแบบขา้มสาขาวชิา สหสาขาวชิา และศาสตรท์ีป่รากฏ
ขึน้ใหม ่รว่มกบัภาคสีถาบนัต่างๆ ในเครอืขา่ย ทัง้มติเิชงิกวา้งและเชงิลกึสูค่วามเป็นเลศิ และมกีาร
พฒันาสมรรถภาพทางวชิาการอยา่งต่อเนือ่ง โดยมพีนัธกจิในการพฒันากาํลงัคนระดบัสงูทีม่ทีกัษะ
ทางดา้นการวจิยัและการใหบ้รกิารกบัภาคการผลติและบรกิารควบคูไ่ปดว้ย”  
  

นอกจากน้ี เพื่อใหก้ารปรบัปรงุการดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลศิเป็นไปอยา่งมรีปูธรรม
มากขึน้ สบว. ไดจ้ดัทาํเอกสาร “แนวทางการปรบัปรงุการบรหิารจดัการงานวจิยัและพฒันาของศนูย์
ความเป็นเลศิ”17 ในเดอืนกรกฏาคม 2553 โดยจะมผีลทางปฏบิตักิบัศนูยค์วามเป็นเลศิ 9 ศนูย ์รวม
ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นคณติศาสตร ์และศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นฟิสกิสท์ีต่ ัง้ขึน้ใหม ่โดยมสีาระสาํคญั
บางสว่นสรปุไดด้งัน้ี 

                                                            
15 สบว. “พนัธกจิและโครงสรา้งสาํนกัฯ” (2551) หน้า v 
16 อา้งแลว้, หน้า 3 
17 สบว. “แนวทางการปรบัปรงุการบรหิารจดัการฯ” (2553) หน้า 3 
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(1) ใหม้กีารปฏริปูองคป์ระกอบของคณะกรรมการทุกคณะของสาํนกัพฒันาบณัฑติศกึษาและ
วจิยัฯ และศนูยค์วามเป็นเลศิ 

(2) ใหศ้นูยค์วามเป็นเลศิทบทวนบทบาทและปฏริปูการดาํเนินงานใหม้ลีกัษณะทีเ่ป็น
ศนูยว์จิยัทีม่คีวามเป็นเลศิ รวมทัง้มพีนัธกจิทีแ่ยกสว่นชดัเจนจากหน่วยวชิาการของ
มหาวทิยาลยั แต่ดาํเนินงานในลกัษณะของการสรา้งพลงัรว่ม (synergy) 

(3) ใหใ้ชช้ว่งเวลาระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557 เสรมิสรา้งสมรรถนะทางดา้น
วชิาการและดา้นบรหิารจดัการ เพือ่ใหส้ามารถพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

(4) ใหล้ดขนาดขององคก์ร (down-sizing) ใหม้ลีกัษณะทีก่ระชบั ทัง้ดา้นการบรหิารจดัการ
ดา้นจาํนวนภาคสีมาชกิของศนูยค์วามเป็นเลศิใหม้คีวามรว่มมอืทางวชิาการใหแ้น่นแฟ้น 
ยิง่ขึน้ 

(5) ใหศ้นูยค์วามเป็นเลศิแต่ละศนูยฯ์ พจิารณาปรบัปรงุพนัธกจิดา้นการวจิยั โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่ ทศิทางการวจิยั (research directions) และกลุ่มการวจิยั (research foci) โดย
กาํหนดใหแ้ต่ละศนูยฯ์ มทีศิทางการวจิยัไมเ่กนิ 3 ทศิทาง และกลุ่มการวจิยัรวมทัง้สิ้น     
7 กลุ่ม 

  
 อยา่งไรกต็าม แนวปฏบิตัขิองระบบการบรหิารงานเชงิวชิาการของศนูยค์วามเป็นเลศิ ยงั
คาดหวงัใหก้ารดาํเนินงานเป็น18 “ลกัษณะของการทาํงานรว่มกนัระหวา่งสถาบนัอุดมศกึษา/วจิยั ทีม่ี
กรอบทศิทางการวจิยัเป็นตวัขบัเคลือ่นหลกั มรีปูแบบของการทาํงานทีเ่ป็นลกัษณะของการบรูณาการ
ทัง้ในแนวดิง่ (vertical integration) ระหวา่งวทิยาการตน้น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพือ่การสรา้ง
นวตักรรมและเทคโนโลยอียา่งครบวงจร และในแนวราบ (horizontal integration) คอื การใชส้ห
วทิยาการในการแกไ้ขโจทยห์รอืปญัหา (multidisciplinary approach) พรอ้มๆ กบัวฒันธรรมใหมข่อง
การทาํงานรว่มกนัของนกัวชิาการทีย่ดึเอาประเดน็การวจิยัเป็นเป้าหมายในการทาํงาน รวมทัง้การใช้
ทรพัยากรรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ” 
 
 เป็นทีน่่าสงัเกตว่า โครงการพฒันาบณัฑิตศึกษาและวิจยัฯ ระยะที ่2 มีการ
ปรบัเปลีย่นแนวทางการดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลิศ ถึง 2 ช่วงเวลา คือ (1) ต้นระยะ  
ที ่2 โดยปรบัเปลีย่นจากจดุเน้นในระยะที ่1 เรือ่ง “บณัฑิตศึกษา” เป็น “การบรูณาการ
บณัฑิตศึกษา งานวิจยั และการให้บริการทางวิชาการ” เพือ่ตอบสนองความต้องการของภาค
การผลิตและภาครฐัในการเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขนัของประเทศ และ (2) กลาง
ระยะที ่2 ใช้ “งานวิจยั” เป็นตวันํา ให้กาํหนดทิศทางการวิจยัทีส่อดคล้องกบัยทุธศาสตรข์อง
ประเทศ และเชือ่มโยงกบัภาคการผลิต/ภาคอตุสาหกรรม การปรบัเปลีย่นดงักล่าวสะท้อนให้
ถึงความพยายามในการปรบัทิศทางการดาํเนินโครงการ เพือ่สร้างการมีส่วนรวมในการ
ขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ โดยอาศยัองคค์วามรู้ทีไ่ด้จากการวิจยัและพฒันาของศนูย์
ความเป็นเลิศ แต่การปรบัเปลีย่นดงักล่าวนัน้ ไม่สามารถดาํเนินการได้ในทนัที จาํเป็นต้อง
                                                            
18 สบว. “แนวทางการปรบัปรงุการบรหิารจดัการฯ” (2553) หน้า ผ7 
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ให้เวลาในการปรบัตวักบัศนูยค์วามเป็นเลิศ รวมทัง้ต้องมีกลไกมาสนับสนุนการทาํงานของ
ศนูยเ์พือ่สร้างความเชือ่มโยงกบัภาคอตุสาหกรรมและบริการด้วย  
 
2.2.2  การกาํกบัดแูล 
 โครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ระยะที ่1 ใชเ้งนิสนบัสนุนจากงบประมาณแผน่ดนิ 
และเงนิกูจ้ากธนาคารพฒันาเอเชยี โดยม ี“สาํนกังานโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ”        
ทาํหน้าทีเ่ป็นหน่วยประสานการดาํเนินงานของโครงการยอ่ยทัง้ 7 โครงการ (หรอื 7 ศนูย)์ ต่อมา       
ในระยะที ่2 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ยกฐานะของสาํนกังานโครงการฯ เป็น สาํนกังาน
โครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ หรอื สบว. ในชว่งเดอืนกุมภาพนัธ ์2551 ซึง่เป็นสว่นงาน
ภายในของ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาทีม่ใิชส่ว่นราชการ ทาํหน้าทีป่ระสานเชงินโยบาย 
ตดิตามและจดัสรรทรพัยากรใหก้บัศนูยค์วามเป็นเลศิ   
  
 แม้ว่าจะมีการปรบัเปลีย่นสถานภาพของ สบว. เกิดข้ึน แต่บทบาทการทาํงานของ 
สบว. ยงัคงเป็นไปในลกัษณะของการประสาน การวางกรอบการทาํงานให้กบัแต่ละศนูย ์ 
การพฒันาเอกสารคู่มือการดาํเนินการ การพฒันาระบบการรายงานผล รวมทัง้การพฒันา
ระบบติดตามและประเมินผล อาทิ การพฒันาระบบ PMS (Performance-based Monitoring 
and Management System19) เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมือในการติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะหแ์ละ
ประเมินผลเชิงคณุภาพ (แต่ปัจจบุนั ยงัไม่สามารถนําระบบน้ีมาใช้ได้อย่างเป็นรปูธรรม 
เนือ่งจาก ข้อจาํกดัด้านระยะเวลา และยงัมีข้อจาํกดัในการหาทีป่รึกษา เพือ่ให้คาํแนะนํา   
ในการใช้ระบบดงักล่าว20) โดยทีก่ารบริหารจดัการและการดาํเนินงานเป็นหน้าทีข่อง
ผูอ้าํนวยการศนูย ์ภายใต้การกาํกบัดแูลของคณะกรรมการศนูย ์สาํหรบัประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ระยะที ่2 ของ สบว. นัน้ จะขอนําไปกล่าวไว ้
ในบทที ่3 ต่อไป 
 
2.3  วิสยัทศัน์และเป้าหมายในการดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลิศ 

 
2.3.1 วสิยัทศัน์ 

โครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ระยะที ่2 ไดก้าํหนดวสิยัทศัน์ของศนูยค์วามเป็นเลศิ
ไวด้งัน้ี “ศนูยค์วามเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เป็นฐานความรู้และปัญญาใน
ระดบัแนวหน้า เพ่ือขบัเคล่ือนประเทศให้สามารถพ่ึงพาตนเอง และสามารถแข่งขนัได้อย่าง
ยัง่ยืนในเวทีสากล และนํามาซ่ึงสงัคมความรู้ท่ีม ัง่คัง่ และมัน่คง”21  

 
                                                            
19 APR, “Final Report—Performance-based Monitoring and Management System” (2006) 
20 บวท. “รายงานฉบบัสมบรูณ์การประเมนิผลการดาํเนินงานระยะที ่2ฯ” (2553) หน้า 9-6 
21 สกอ. “ขอ้เสนอโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาฯ” (2548) หน้า 8 
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รายงานฉบบัสมบรูณ์ “การประเมนิผลการดาํเนินงานระยะที ่2 ของศนูยค์วามเป็นเลศิ ทัง้    
7 ศนูย”์ โดยมลูนิธบิณัฑติยสภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย ไดก้ล่าวถงึวสิยัทศัน์  
ในการดาํเนินงานของแต่ละศนูย ์(ตารางท่ี 2.1)  
 
ตารางท่ี 2.1 วสิยัทศัน์ของแต่ละศนูยค์วามเป็นเลศิ 

ศนูยความเป็นเลิศ วิสยัทศัน์ 
1. นวตักรรมทางเคม ี เป็นศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นนวตักรรมทางเคมใีนระดบัโลก 

เป็นทีรู่จ้กั และไดร้บัการยอมรบัในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 
2. อนามยัสิง่แวดลอ้ม  
    พษิวทิยาและการบรหิาร 
    จดัการสารเคม ี

   ความเป็นเลศิดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม พษิวทิยาและการ
บรหิารจดัการสารเคมขีองประเทศไทยในระดบันานาชาต ิเพือ่
นําไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื สามารถแขง่ขนัทางเศรษฐกจิไดใ้น
เวทโีลก และสามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขหรอืกตกิาสากล ใน
การจดัการเกีย่วกบัสารเคม ีและสารมลพษิทีเ่สถยีรใน
สิง่แวดลอ้ม 

3. การจดัการสิง่แวดลอ้ม          
    และของเสยีอนัตราย 

  เป็นศนูยค์วามรูช้ ัน้นําระดบัสากลในการพฒันาองคค์วามรู ้
และงานวจิยัดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและของเสยีอนัตราย 
เพือ่สรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั และการพฒันาอยา่ง
ยัง่ยนื 

4.  ปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีและ 
    วสัดุขัน้สงู   

  เป็นศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นบณัฑติศกึษา และการวจิยัใน
สาขาปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีและวสัดุขัน้สงู ทีไ่ดร้บัการยอมรบั
ในระดบันานาชาต ิ

5.  เทคโนโลยพีลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม 

  มุง่เป็นศนูยค์วามเป็นเลศิทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบั
นานาชาตดิา้นบณัฑติศกึษาและการวจิยัในสาขาพลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม 

6.  เทคโนโลยชวีภาพเกษตร     เป็นศนูยแ์หง่การบรูณาการ ระหวา่งเทคโนโลยชีวีภาพ กบั 
วทิยาศาสตรเ์กษตรของประเทศไทย ทาํหน้าทีส่รา้งความรู ้  
สัง่สมความรู ้สรา้งคน ขยายขอบเขตของการเรยีนรู ้และ
ใหบ้รกิารความรูท้ีเ่หมาะสม ต่อการพฒันาวทิยาศาสตร ์
เกษตรและเกษตรกรรมเขตรอ้น เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

7. นวตักรรมเทคโนโลย ี
    หลงัการเกบ็เกีย่ว 

  สรา้งเสรมิความมัน่คงทางอาหาร ดว้ยองคค์วามรูแ้ละ
นวตักรรมเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่วทีม่คีุณภาพระดบัสากล 

ทีม่า รายงานฉบบัสมบรูณ์การประเมนิผลการดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลศิ 7 ศนูย ์รายศนูย ์โดย บวท.  
      (2553) และ รายงานผลการดาํเนินงานของแต่ละศนูย ์
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เมือ่เปรียบเทียบวิสยัทศัน์ของศนูยค์วามเป็นเลิศทีโ่ครงการพฒันาบณัฑิตศึกษาและ
วิจยัฯ ระยะที ่2 ตัง้ไว้ กบัวิสยัทศัน์ของแต่ละศนูยค์วามเป็นเลิศ พบว่า โดยภาพรวมเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกนั คือ เน้นการสร้างความเป็นเลิศให้เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลตามสาขา
ความเชีย่วชาญของแต่ละศนูย ์โดยทีบ่างศนูย ์เช่น ศนูยปิ์โตรเลียมฯ ศนูยพ์ลงังานฯ ศนูย์
เทคโนโลยี ชีวภาพเกษตร ให้ความสาํคญักบัการพฒันาบณัฑิตศึกษา/สร้างคนควบคู่ไปด้วย 
และมีบางศนูย ์เช่น ศนูยพิ์ษวิทยาฯ ศนูยสิ์ง่แวดล้อมฯ ศนูยชี์วภาพเกษตร ศนูยห์ลงัเกบ็
เกีย่ว มองภาพการเป็นศนูยที์มี่ส่วนช่วยเพิม่ศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ รวมทัง้การตอบสนองต่อโจทยข์องประเทศ 

 

2.3.2 เป้าหมายในการดาํเนินงาน 
เป้าหมายในการดาํเนินงานของโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ระยะที ่2 ไดก้าํหนด

ตวัชีว้ดัในเชงิปรมิาณไว ้4 ดา้นหลกั คอื ผลติบณัฑติระดบับณัฑติศกึษา พฒันาความเชีย่วชาญของ
คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษา ผลติและเผยแพรอ่งคค์วามรูจ้ากการวจิยั และใหบ้รกิารทางวชิาการ
แก่ภาคการผลติและภาครฐั (ตารางท่ี 2.2)  
 

ตารางท่ี 2.2 เป้าหมายในการดาํเนินงานในโครงการระยะที ่2  
ผลงานด้านวิชาการ เป้าหมาย 

1.  การพฒันากาํลงัคนระดบัสงู (คน) 
• การรบันิสติ/นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท 
• การรบันิสติ/นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก 
• นกัวจิยัระดบัหลงัปรญิญาเอก 
• ผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 
• ผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก 

 
1,872 

737 
99 

2,376 
796 

2. การพฒันาความเช่ียวชาญพิเศษของบคุลากร (คน) 
• ฝึกอบรมระยะสัน้ 
• เขา้รว่มประชมุวชิาการ 
• เจรจาความรว่มมอืทางวชิาการ 
• ทาํวจิยัรว่ม 

 
112 
344 
66 
87 

3. การผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ชิน้งาน) 
• ผลงานทีต่พีมิพใ์นวารสารระดบัชาต ิ 
• ผลงานทีต่พีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิ 
• การเสนอผลงานต่อทีป่ระชมุทางวชิาการ  
• การจดทะเบยีนสทิธบิตัร/ทรพัยส์นิทางปญัญา  

 จดทะเบยีนในประเทศ 
 จดทะเบยีนต่างประเทศ 

 
1,327 
1,691 
3,137 

 
34 
6 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) เป้าหมายในการดาํเนินงานในโครงการระยะที ่2 
ผลงานด้านวิชาการ เป้าหมาย 

4. การให้บริการทางวิชาการ  
• การวจิยัรว่มกบัภาคการผลติและบรกิาร (โครงการ) 
• การใหบ้รกิารวเิคราะห ์ตรวจสอบ รบัรอง มาตรฐาน และให้

คาํปรกึษาแนะนํา (ครัง้) 
• การพฒันาระบบคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต      และการ

พฒันาระบบเตอืนภยั (โครงการ) 
• การถ่ายทอดเทคโนโลย/ีฝึกอบรม (ครัง้)  

 
292 
873 

 
76 

 
386 

   ทีม่า: รายงานผลการดาํเนินโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีระยะที ่2  
           สบว. (2552) 

 
นอกจากน้ีแลว้ ยงัคาดหวงัใหเ้กดิผลลพัธแ์ละผลกระทบจากการดาํเนินงานในหลายมติิ22 

ดงัน้ี 

(1) ลดการนําเข้าเทคโนโลยี โดยอาศยัการวจิยัและพฒันาทีม่คีวามรว่มมอืกบัภาคการผลติ 
เพือ่ใหไ้ดอ้งคค์วามรูท้ีส่ามารถตอบสนองต่อการทดแทนการนําเขา้เทคโนโลยจีาก
ต่างประเทศ 

(2) เพ่ิมมลูค่าการส่งออกสินค้าและบริการ โดยใชอ้งคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีและกาํลงัคนระดบัสงู ในการสรา้งสรรคน์วตักรรม เพือ่พฒันาคุณภาพสนิคา้
และบรกิาร ลดตน้ทุนการผลติ ตลอดจนการเพิม่ประสทิธภิาพของปจัจยัและกระบวนการ
ผลติ 

(3) สร้างผูป้ระกอบการรายใหม ่โดยเป็นผลจากการพฒันาองคค์วามรู ้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
ปจัจยัการผลติใหม ่ผลผลติหรอืบรกิารใหมท่ีช่ว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิผูป้ระกอบการรายใหม ่

(4) เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต วิเคราะห ์ทดสอบและวิจยั โดยสรา้งคุณภาพและ
มาตรฐานทางวชิาการทีเ่ป็นสากล ควบคูไ่ปกบัการใหบ้รกิารทางวชิาการของ
หอ้งปฏบิตักิาร 

(5) ลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพ่ิมคณุภาพชีวิต และสร้างความปลอดภยั โดย
ดาํเนินการควบคูไ่ปกบัการพฒันาประสทิธภิาพและคุณภาพของภาคการผลติ ทัง้ในเชงิ
ของมาตรการป้องกนั และการแกไ้ขปญัหา 

(6) เป็นศนูยก์ารศึกษา วิจยั และฝึกอบรมระดบัสงูในอนุภมิูภาคและภมิูภาค โดยถอื
เป็นเครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยยกระดบัการพฒันาในระดบัอนุภมูภิาคและภมูภิาค 

(7) ลดการใช้วสัดแุละพลงังาน ซึง่จะมสีว่นชว่ยสรา้งความยัง่ยนืและความมัน่คงทาง
พลงังานใหก้บัประเทศ โดยอาศยัการสรา้งนวตักรรมดา้นการพฒันาวสัดุสมยัใหม ่
พลงังานทดแทน 

                                                            
22

 สกอ. “ขอ้เสนอโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาฯ” (2548) หน้า vi 
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(8) การเร่งรดัพฒันาบคุลากรระดบัสงูในประเทศ ในสาขาท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วน 
เพือ่ทดแทนการขาดแคลนคณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษาจากการเกษยีณอาย ุและ
ตอบสนองความตอ้งการบุคลากรระดบัสงูของภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รเพือ่การ
วจิยัและพฒันา 

 
ทัง้น้ี เป็นทีน่่าสงัเกตว่า โครงการพฒันาบณัฑิตศึกษาและวิจยัฯ ระยะที ่2 กาํหนด

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ จาก “ผลผลิตทางวิชาการ” ทีเ่กิดจากการดาํเนินงานของศนูย ์เป็นหลกั 
แต่ในส่วนของผลลพัธแ์ละผลกระทบนัน้ เป็นการมองภาพของเป้าหมายปลายทางทีค่าดว่า 
โครงการพฒันาบณัฑิตศึกษาและวิจยัฯ ระยะที ่2 จะเข้าไปมีส่วนช่วยให้เกิดผลในระยะยาว
ต่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ผา่นการขบัเคลือ่นของศนูยค์วามเป็นเลิศ โดยไม่มีกลไก
การติดตามเพือ่วดัผลลพัธแ์ละผลกระทบดงักล่าว 

 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ “การประเมนิผลการดาํเนินงานระยะที ่2 ของศนูยค์วามเป็นเลศิ      

ทัง้ 7 ศนูย”์ โดยมลูนิธบิณัฑติยสภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย ไดก้ล่าวถงึตวัชีว้ดั
ผลการดาํเนินงานของแต่ละศนูยไ์ว ้ซึง่ม ี4 ดา้นหลกัเชน่เดยีวกนั คอื ผลติบณัฑติระดบับณัฑติศกึษา 
พฒันาความเชีย่วชาญของคณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษา ผลติและเผยแพรอ่งคค์วามรูจ้ากการวจิยั 
และใหบ้รกิารทางวชิาการแก่ภาคการผลติและภาครฐั โดยผลรวมของทัง้ 7 ศนูย ์จะเป็นตวัชีว้ดัรวม
ของผลการดาํเนินงานโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ระยะที ่2  

 

เมือ่พจิารณาเป้าหมายในการดาํเนินงานระดบัศนูย ์(ภาคผนวก 1) พบวา่ โดยภาพรวม
เป็นไปในทิศทางเดียวกบัเป้าหมายระดบัโครงการ เป้าหมายทีท่กุศนูยต่์างให้ความสาํคญั
เหมือนกนั คือ การผลิตบณัฑิต การพฒันางานวิจยัไปสู่ความเป็นเลิศ และการนําผลงานวิจยั
ไปใช้ประโยชน์ เชน่ แกไ้ขโจทยป์ญัหาในภาคการผลติและบรกิาร สนบัสนุนการพฒันาภาค 
อุตสาหกรรม/การเกษตร เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ สาํหรบัเป้าหมายดา้นอื่นๆ 
แต่ละศนูยจ์ะมจุีดเน้นทีแ่ตกต่างกนัไป อาท ิ

• ศนูยน์วตักรรมทางเคม ีมเีป้าหมายเกีย่วกบัการสรา้งกลุ่มวจิยัใหม้คีณุภาพทดัเทยีม
ระดบัสากล การเป็นศนูยก์ลางในระดบัอนุภมูภิาคดา้นการเรยีนการสอนและการวจิยั 
รวมทัง้การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทัง้ภาคการศกึษา ภาครฐั และภาคการผลติ 

• ศนูยอ์นามยัสิง่แวดลอ้ม พษิวทิยาฯ มองเป้าหมายการพฒันาหลกัสตูรทีไ่ดม้าตรฐาน
ระดบัสากล การพฒันาหอ้งปฏบิตักิารทีส่ามารถอา้งองิได ้การสรา้งความรว่มมอืดา้น
การศกึษา/วจิยักบัต่างประเทศ  

• ศนูยก์ารจดัการสิง่แวดลอ้มฯ ใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งระบบการศกึษา และการบรหิาร
ทีเ่ป็นอสิระจากระบบราชการ เพือ่ใหเ้กดิความคล่องตวั เกดิประสทิธผิลสงูสดุ และ
นําไปใชเ้ป็นตน้แบบในการพฒันาระบบการศกึษาระดบัสงูของประเทศ 
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• ศนูยปิ์โตรเลยีมฯ มุง่ขยายสถาบนัรว่มใหม้คีวามรว่มมอืทีเ่ขม้แขง็ และเป็นอนัหน่ึง     
อนัเดยีวกนั และสนบัสนุนการตัง้ศนูยว์จิยัเฉพาะทางเพิม่ขึน้ 

• ศนูยเ์ทคโนโลยพีลงังานฯ เน้นการสรา้งความเชื่อมโยงระหวา่งมหาวทิยาลยั ภาคการ
ผลติ และภาครฐั เพือ่ใหบ้รกิารทางวชิาการทีต่อบสนองความตอ้งการของสงัคม 
โดยเฉพาะยทุธศาสตรแ์ละแผนของชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง 

• ศนูยเ์ทคโนโลยชีวีภาพเกษตร ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาหอ้งปฏบิตักิาร และขดี
ความสามารถของบุคลากรในการใหบ้รกิาร และการจดัทาํกลไกสือ่สารกบัภายนอกให้
สามารถเขา้ถงึบรกิารของศนูย ์

• ศนูยน์วตักรรมเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว เน้นการใหบ้รกิารทางวชิาการทีม่มีาตรฐาน
สงู และพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืทีเ่ขม้แขง็ 

 
สาํหรบัภาพรวมผลลพัธ ์ผลกระทบจากการดาํเนินโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ 

ระยะที ่2 ทีม่ต่ีอภาคอุดมศกึษา/วจิยั และภาคการผลติ/อุตสาหกรรม จะขอนํารายละเอยีดไปกล่าวไว้
ในบทที ่4 ต่อไป 


