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บทท่ี 3  
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการของ 

สาํนักพฒันาบณัฑิตศึกษาและวิจยัด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 

ในบทน้ี จะวเิคราะหถ์งึประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ และการทาํงานรว่มกนัระหวา่ง    
สาํนกัพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สบว.) และศนูยค์วามเป็นเลศิ  
ทัง้ 7 ศนูย ์ในมติต่ิางๆ อาท ิความเป็นมาและบทบาทของ สบว. โครงสรา้งการบรหิาร การสือ่สาร
ระหวา่งสบว. และศนูยค์วามเป็นเลศิ การถ่ายทอดนโยบายการบรหิารศนูยค์วามเป็นเลศิไปสูก่าร
ปฏบิตั ิการบรหิารจดัการงบประมาณ การสรา้ง visibility ของศนูยค์วามเป็นเลศิ การกาํกบัดแูลและ
ตดิตามการทาํงานของศนูยค์วามเป็นเลศิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้การเปรยีบเทยีบ สบว. กบั
หน่วยงานอื่นทีใ่กลเ้คยีงกนั โดยคณะผูป้ระเมนิไดท้าํการศกึษา วเิคราะหเ์อกสารต่างๆ รวมทัง้
เอกสารรายงานฉบบัสมบรูณ์ผลการประเมนิรายศนูยท์ัง้ 7 ศนูย ์ไดเ้ขา้พบและทาํการสมัภาษณ์
ผูอ้าํนวยการ สบว. ผูบ้รหิารศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์โดยสามารถสรปุประเดน็ต่างๆ ได้
ดงัต่อไปน้ี 
  
3.1 ความเป็นมา และบทบาทของ สบว.   
 การดาํเนินงานโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ระยะที ่1 เป็นลกัษณะทีแ่ต่ละ 
consortium จดัทาํขอ้เสนอโครงการยอ่ยยืน่ต่อ สกอ. เพือ่พจิารณาและคดัเลอืกใหด้าํเนินการศนูย์
ความเป็นเลศิ โดยมขีอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกรวม 7 ศนูย ์และ สกอ. ไดม้อบหมายใหส้าํนกังาน
โครงการเงนิกู ้เป็นผูด้แูลโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ
สญัญาเงนิกูท้ีท่บวงมหาวทิยาลยัทาํไวก้บัธนาคารพฒันาเอเชยี โดยม ีดร.ชยัวฒัน์ คนจรงิ เป็น
ผูอ้าํนวยการคนแรก (ปี 2543-2544) และม ีรศ.ดร. ชยัยทุธ ขนัทปราบ เป็นผูอ้าํนวยการคนที ่2     
(ปี 2544-ปจัจุบนั) สาํหรบัการดาํเนินการในระยะที ่2 ต่อนัน้ สาํนกังานโครงการพฒันาบณัฑติศกึษา
และวจิยัฯ เป็นผูจ้ดัทาํเอกสารขอ้เสนอโครงการในภาพรวม ซึง่มศีนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์เป็น
หน่วยดาํเนินการ และต่อมา มกีารยกฐานะของ “โครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ” เป็น สาํนกั
พฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ (สบว.) ซึง่มสีถานะเป็นองคก์รถาวรภายใตก้ารกาํกบัดแูลของ สกอ. 
เพือ่รบัผดิชอบดแูลโครงการต่อไป ตามมตทิีป่ระชุมของคณะกรรมการการอุดมศกึษา ครัง้ที ่2/2551 
วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2551     

 
แมว้า่ในชว่งระยะที ่2 จะมกีารยกฐานะของ สบว. ใหเ้ป็นหน่วยงานภายใต ้สกอ. โดยที ่สกอ. 

เป็นผูม้อบนโยบายให ้สบว. นําไปใชเ้ป็นแนวปฏบิตัใินการบรหิารจดัการและกาํกบัดแูลศนูยค์วาม
เป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์แต่ในทางปฏบิตัแิลว้ สบว. กาํกบัดแูลศนูยค์วามเป็นเลศิ ผา่นการวางกรอบการ
ดาํเนินงานให ้การจดัทาํเอกสารเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงาน (guidelines) การจดั
ประชุมสมัมนาเพือ่ชีแ้จงทาํความเขา้ใจรว่มกนั อาท ิ การสมัมนา/การประชุมเชงิปฏบิตักิาร (ส.ค. 
2549) เรือ่งการดาํเนินงานตามโครงการระยะที ่2 การจดัอบรม (ม.ีค.2550) เรือ่งกลยทุธก์ารบรหิาร
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จดัการโครงการ และการสมัมนา (ม.ิย.2550 และ พ.ค.2551) เรือ่งพนัธกจิและโครงสรา้งศนูยค์วาม
เป็นเลศิฯ เป็นตน้ ทัง้น้ีจะเหน็ไดว้า่ ภาพลกัษณ์ของ สบว. ยงัคงเป็นภาพของหน่วยประสานงาน
ระหว่าง สกอ. และศนูยค์วามเป็นเลิศ มากกว่าจะเป็นหน่วยงานทีมี่บทบาทสาํคญัในการ
กาํกบัดแูลศนูยค์วามเป็นเลิศอย่างจริงจงั ซึง่ สกอ. จาํเป็นต้องกาํหนดบทบาทและให้อาํนาจ
ในการกาํกบัดแูลศนูยค์วามเป็นเลิศให้ชดัเจน รวมทัง้การช้ีแจงทาํความเข้าใจกบัศนูยค์วาม
เป็นเลิศเพือ่สร้างความเข้าใจทีต่รงกนั 

     
3.2 โครงสร้างการบริหาร  
  การบรหิารจดัการของ สบว. ใชก้ลไกของคณะกรรมการเพือ่กาํกบัดแูลการทาํงาน โดยมี
คณะกรรมการ 2 ระดบั คอื คณะกรรมการอาํนวยการเพือ่กาํหนดกรอบนโยบายการบรหิารงาน 
ตดิตามการดาํเนินงานตามนโยบาย (ประชุมปีละประมาณ 2 ครัง้) และคณะกรรมการบรหิารเพือ่
กาํกบัและตดิตามการทาํงานของสบว.และศนูยค์วามเป็นเลศิ โดยมอีงคป์ระกอบดงัน้ี (ตารางท่ี 3.1) 

• คณะกรรมการอาํนวยการ มเีลขาธกิาร สกอ. เป็นประธาน รองเลขาธกิาร สกอ. เป็นรอง
ประธาน มผีูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐั อธกิารบดหีรอืผูแ้ทนของมหาวทิยาลนัแกนนํา
จากศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 แหง่ เป็นกรรมการ โดยม ีสบว. เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

• คณะกรรมการบรหิาร มเีลขาธกิาร สกอ. เป็นประธาน รองเลขาธกิาร สกอ. เป็นรอง
ประธาน มผีูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐั ผูอ้าํนวยการศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 แหง่ เป็น
กรรมการ โดยม ีสบว. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
ทัง้น้ี เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ ในองคป์ระกอบของคณะกรรมการอาํนวยการ และคณะกรรมการ

บรหิาร มกีารเชญิหน่วยงานภาครฐัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งหลายหน่วยงานเขา้มารว่มดว้ย ซึง่ถอืเป็นการ
วางกลยทุธข์อง สบว. เพือ่ใหไ้ดท้ศิทางการทาํงานทีส่ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการไดด้ขีึน้ 

 
ตารางท่ี 3.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการทีก่าํกบัดแูล สบว.  

องคป์ระกอบ คณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการบริหาร 
1. ประธาน เลขาธกิาร สกอ. เลขาธกิาร สกอ. 
2. รองประธาน รองเลขาธกิาร สกอ. รองเลขาธกิาร สกอ. 
3. หน่วยงานภาครฐั ก.การคลงั ก.การคลงั 
 ก.วทิยาศาสตรฯ์  ก.วทิยาศาสตรฯ์  
 สาํนกังบประมาณ สาํนกังบประมาณ 
 สาํนกังานคณะกรรมการ 

  พฒันาการเศรษฐกจิฯ 
สาํนกังานคณะกรรมการการ   
   อุดมศกึษา 

 สภาอุตสาหกรรมฯ สาํนกันโยบายและแผนอุดมศกึษา  

 สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกอ.) 
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    ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) องคป์ระกอบของคณะกรรมการทีก่าํกบัดแูล สบว. 

องคป์ระกอบ คณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการบริหาร 
4. สถาบนัอุดมศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผูอ้าํนวยการศนูยท์ัง้ 7 ศนูย ์
 ม.มหดิล  
 ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี  
 ม.เชยีงใหม ่  
5. ฝา่ยเลขานุการ สบว. สบว. 

   ทีม่า สาํนกัพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
ในระดบัศนูยค์วามเป็นเลศินัน้ ใชก้ลไกของคณะกรรมการเพือ่กาํกบัดแูลการทาํงานเชน่กนั 

โดยมคีณะกรรมการหลกั 2 ระดบั1 คอื คณะกรรมการอาํนวยการ และคณะกรรมการบรหิาร (รปูท่ี 
3.1) ทัง้น้ี บางศนูยม์กีารตัง้คณะกรรมการเพิม่เตมิ เพือ่ดแูลงานเฉพาะดา้น อาท ิใหค้าํปรกึษา ดแูล
งานดา้นวชิาการ งานวจิยั  

• คณะกรรมการอาํนวยการ มอีธกิารบดขีองมหาวทิยาลยัแกนนําเป็นประธาน มอีธกิารบดี
หรอืผูแ้ทนจากสถาบนัรว่ม และ/หรอื ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐั ผูท้รงคุณวุฒจิาก
ภาครฐั/เอกชน เป็นกรรมการ โดยมผีูอ้าํนวยการศนูยค์วามเป็นเลศิ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

• คณะกรรมการบรหิาร มผีูอ้าํนวยการศนูยค์วามเป็นเลศิ เป็นประธาน มรีอง/ผูช้ว่ย
ผูอ้าํนวยการศนูยค์วามเป็นเลศิ ผูแ้ทนจากสถาบนัรว่ม และ/หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิเป็น
กรรมการ  

 
รปูท่ี 3.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการทีก่าํกบัดแูลศนูยค์วามเป็นเลศิ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1
  บวท. “รายงานฉบบัสมบรูณ์การประเมนิผลการดาํเนินงานระยะที ่2ฯ” (2553) หน้า 9-1 (รายละเอยีดเพิม่เตมิใน
ภาคผนวก 2) 



บทท่ี 3 ประสิทธิภาพการบริหารจดัการของสาํนักพฒันาบณัฑิตศึกษาและวิจยัฯ หน้า 3-4 
 

รปูท่ี 3.1 (ต่อ) องคป์ระกอบของคณะกรรมการทีก่าํกบัดแูลศนูยค์วามเป็นเลศิ 
 

 
 
ทัง้น้ี เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ผูอ้าํนวยการศนูยค์วามเป็นเลิศทัง้ 7 ศนูย ์มีส่วนร่วมใน

คณะกรรมการบริหาร สบว. แต่ สบว. ไม่มีส่วนร่วมในคณะกรรมการทีก่าํกบัดแูลศนูยค์วาม
เป็นเลิศในทกุศนูย ์โดยทีก่ารกาํหนดทิศทางของศนูยค์วามเป็นเลิศ ส่วนใหญ่จะอยู่ในความ
ดแูลของมหาวิทยาลยัแกนนําเป็นหลกั  
 
3.3 ความสามารถในการบริหารจดัการและประสานงานของ สบว. 
 
3.3.1 การสือ่สารดา้นวตัถุประสงค/์พนัธกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายกบัศนูยค์วามเป็นเลศิ 

จากการสมัภาษณ์ผูอ้าํนวยการศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์และผูอ้าํนวยการ สบว. ถงึความ
เขา้ใจในวตัถุประสงคแ์ละพนัธกจิของโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ระยะที ่2 พบวา่ 

(1) ผอ.ศนูยท์ุกทา่น ทราบถงึวตัถุประสงคแ์ละพนัธกจิของโครงการระยะที ่2 เป็นอยา่งด ี  
วา่ การดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลศิตอ้งเน้นการวจิยัและการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่
เพือ่เชื่อมโยงกบัภาคผลติและบรกิาร และการพฒันาบุคคลากรระดบัสงู โดยเน้นบทบาท
เชงิยทุธศาสตรใ์หม้ปีฏสิมัพนัธท์างวชิาการกบัภาคการผลติ/บรกิารมากยิง่ขึน้ อยา่งไร  
กต็าม เมือ่ทาํการตรวจสอบเอกสารและการใหส้มัภาษณ์ พบวา่ กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในศนูย์
ความเป็นเลศิ สว่นใหญ่เน้นการผลติบณัฑติ (โดยเฉพาะระดบัปรญิญาโท) และการ
ผลติผลงานวจิยัตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 

(2) ผอ.ศนูยส์ว่นใหญ่ใหข้อ้มลูวา่ นกัวจิยัภายในศนูยย์งัคงดาํเนินงานตามบรบิทของการวจิยั
ในมหาวทิยาลยั โดยเน้นการผลติบณัฑติ การใหทุ้นนกัศกึษา การทาํวจิยัในหวัขอ้เรือ่ง 
ทีต่นสนใจ การขอทุนวจิยัจากแหล่งทุนภายนอกตามหวัขอ้ทีส่นใจ และการใหบ้รกิาร
วชิาการกบัภาคเอกชนทีไ่มเ่น้นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่แต่เป็นการใหบ้รกิารเชงิให้
ขอ้แนะนํา บรกิารทดสอบวสัดุ และรว่มเป็นวทิยากรในการประชุมสมัมนาต่างๆ 
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(3) ผอ. สบว. แจง้วา่ไดม้กีารเน้นยํา้ถงึพนัธกจิในการทาํวจิยัทีเ่ชื่อมโยงกบัภาคการผลติและ
บรกิารของแต่ละศนูยแ์ลว้ แต่ ผอ.ศนูย ์มไิดใ้หค้วามสนใจเทา่ทีค่วร ยงัคงดาํเนินการ
ตามปกต ิโดย ผอ.ศนูยบ์างศนูยใ์หค้วามเหน็วา่ สกอ. มกีารเปลีย่นแปลงพนัธกจิกระชัน้
ชดิเกนิไป ไมส่ามารถดาํเนินการไดง้า่ยในทางปฏบิตั ิ

 
ทัง้น้ีจะเหน็ได้ว่า สบว. ได้มีการสือ่สาร และใช้ความพยายามในการถ่ายทอด

แนวนโยบายในการทาํงานให้กบัแต่ละศนูยม์าโดยตลอด รวมทัง้มีการจดัทาํเอกสารคู่มือ
ประกอบ เพือ่ให้แนวทางการดาํเนินงานของแต่ละศนูยเ์ป็นไปในทิศทางทีโ่ครงการพฒันา
บณัฑิตศึกษาและวิจยัฯ ได้ตัง้เป้าหมายไว้ แต่การดาํเนินงานของแต่ละศนูยข้ึ์นอยู่กบัการ
จดัการของผูอ้าํนวยการศนูย ์โดยที ่สบว. ไม่สามารถเข้าไปมีบทบาทหรือช้ีนําการทาํงาน
ได้มากนัก นอกจากน้ี การติดตามผลการดาํเนินงานทีเ่กิดข้ึนเมือ่แต่ละศนูยร์ายงานผล     
เข้ามา อาจจะช้าเกินไปทีจ่ะปรบัทิศทางการทาํงานของศนูยไ์ด้ 

 
3.3.2 การประสานงานระหวา่งศนูยค์วามเป็นเลศิกบั สบว.  

การตดิต่อประสานงานระหวา่งศนูยค์วามเป็นเลศิ กบั สบว. นัน้ สว่นใหญ่กระทาํผา่นการ
ประชุมคณะกรรมการบรหิาร สบว. ซึง่มผีูอ้าํนวยการศนูยค์วามเป็นเลศิ รว่มเป็นองคป์ระชุม 
นอกจากน้ี สบว. ยงัจดัใหม้กีจิกรรมการสมัมนา/ประชุมเชงิปฏบิตักิารรว่มกนัในชว่งระยะที ่2 
ประมาณ 16 ครัง้ เพือ่สือ่สาร ชีแ้จง ทาํความเขา้ใจรว่มกนั ซึง่จากการสอบถามขอ้มลูดา้นการ
ประสานงานระหวา่งศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์กบั สบว. พบวา่ 

(1) มกีารประชุมคณะกรรมการบรหิารของ สบว. ซึง่ ผอ.ศนูย ์และ สบว. มาประชุมรว่มกนั 
อยา่งต่อเน่ืองรวมทัง้สิน้ 36 ครัง้ (อยา่งน้อย 1 ครัง้ใน 2 เดอืน) ยกเวน้ในปี 2553 ไมค่อ่ย
มกีารประชุม เน่ืองจากความไมแ่น่นอนของงบประมาณ ซึง่ในปจัจุบนั ศนูยค์วามเป็นเลศิ
สว่นใหญ่ชะลอการใชง้บประมาณ เพราะเกดิความไมม่ัน่ใจถงึงบประมาณในระยะที ่3 
และเกรงจะมภีาระผกูพนั หากมกีารระงบัการดาํเนินการในระยะที ่3 

(2) ผอ. ศนูย ์สว่นใหญ่มารว่มประชุมดว้ยตวัเอง และเน้ือหาในการประชุม สว่นใหญ่เป็นเรือ่ง
การดาํเนินงานของแต่ละศนูย ์และเรือ่งแจง้เพือ่ทราบจาก สกอ. 

(3) ผอ. ศนูย ์สว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อการดาํเนินงานของ สบว. โดยเฉพาะในสมยัของ  
ผูอ้าํนวยการคนปจัจุบนั (รศ.ดร.ชยัยทุธ ขนัทปราบ) โดยใหค้ะแนน สบว. 8-9 คะแนน
จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน และม ีผอ. ศนูย ์1 ทา่น ไดร้อ้งเรยีนวา่การดาํเนินงานของ 
สบว. ยงัมขีอ้บกพรอ่งในบางเรือ่ง เชน่ ไมม่กีารแจกเอกสารประชุมลว่งหน้า มกีารขอ
อนุมตัผิา่นเรือ่งต่างๆ คอ่นขา้งเรง่ดว่น และเหน็สมควรพจิารณาปรบัเปลีย่น ผอ. สบว.   

(4) สบว. แสดงความเหน็วา่ ผอ.ศนูย ์ไมค่อ่ยแสดงความคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการศนูย์
ความเป็นเลศิเทา่ทีค่วร ทัง้ๆ ที ่สบว. พยายามขอความรว่มมอืในการใหข้อ้คดิเหน็แลว้ 
ผอ.ศนูย ์สว่นมากสนใจในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัศนูยต์นเองเป็นหลกั ไมค่อ่ยแสดงความ
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คดิเหน็ในภาพรวมของการดาํเนินงาน เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นและเรยีนรูร้ะหวา่งศนูย์
ความเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์และ สบว. 

 
ทัง้น้ีจะเหน็ได้ว่า การประสานงานระหว่าง สบว. และศนูยค์วามเป็นเลิศนัน้ ส่วนใหญ่

เกิดข้ึนจากการประชมุร่วมกนัในเวทีของคณะกรรมการบริหาร สบว. แม้ว่าแต่ละฝ่ายจะมีข้อ
วิพากวิจารณ์การทาํงานของอีกฝ่ายหนึง่ แต่ถือได้ว่า มีการเปิดโอกาสให้ทัง้สองฝ่ายได้เข้ามา
ขบัเคลือ่นการดาํเนินงานร่วมกนั 

 
3.3.3 การบรหิารจดัการงบประมาณของ สบว.  

สบว. ไดจ้ดัสรรงบประมาณใหก้บัศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 แหง่ เพื่อใชใ้นการดาํเนินงานระยะ
ที ่2 รวม 1,324.66 ลา้นบาท (ตารางท่ี 3.2) โดยทีแ่ต่ละศนูยม์นีโยบายการใชจ้า่ยทีแ่ตกต่างกนัไป 
สว่นใหญ่ใชจ้า่ยเพือ่การผลติบณัฑติ/สนบัสนุนทุนการศกึษาเป็นหลกั โดยการใชจ้า่ยดา้นการวจิยัมี
สดัสว่นรองลงมา (ตารางท่ี 3.3) และมกีารหาเงนิสนบัสนุนการวจิยัจากภายนอกมาสมทบเพิม่เตมิ 
   
ตารางท่ี 3.2 การจดัสรรงบประมาณแยกรายศนูย ์

      หน่วย: ลา้นบาท 
ศนูยค์วามเป็นเลิศ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 รวม 

1. นวตักรรมทางเคม ี - 61.00 75.00 64.61 200.61 

2. อนามยัสิง่แวดลอ้ม พษิวทิยาฯ 30.41 56.00 60.00 68.60 215.01 

3. การจดัการสิง่แวดลอ้มฯ - 52.00 55.0 64.61 171.61 

4. ปิโตรเลยีม ปิโตรเคมฯี - 70.00 80.00 64.61 214.61 

5. เทคโนโลยพีลงังานฯ   - 55.00 55.00 68.60 178.60 

6. เทคโนโลยชีวีภาพเกษตร - 52.00 64.00 64.61 180.61 

7. นวตักรรมเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว - 44.00 55.00 64.61 163.61 

รวม 30.41 390.00 444.00 460.25 1,324.66 
   ทีม่า รายงานผลการดาํเนินโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีระยะที ่2  
         สบว. (2552) 
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ตารางท่ี 3.3 สดัสว่นการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรจาก สบว. ของแต่ละศนูย ์  

ศนูยค์วามเป็นเลิศ 
สดัส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

บณัฑิตศึกษา/
ทนุการศึกษา 

การวิจยั 
เคร่ืองมือ
อปุกรณ์ 

อ่ืนๆ 

1. นวตักรรมทางเคม ี 57% 14% 2% 27% 

2. อนามยัสิง่แวดลอ้ม พษิวทิยาฯ 40% 20% 7% 33% 

3. การจดัการสิง่แวดลอ้มฯ  42% 17% - 41%1 

4. ปิโตรเลยีม ปิโตรเคมฯี 62% 28% - 10% 

5. เทคโนโลยพีลงังานฯ  45% 42% - 13% 

6. เทคโนโลยชีวีภาพเกษตร 44% 38% 11% 7% 

7. นวตักรรมเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว 37% 14% 11% 38% 

 หมายเหตุ  1เป็นสว่นของงบผกูพนัและทุนสาํรอง 21% และค่าใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ 20% 
 ทีม่า รายงานฉบบัสมบรูณ์การประเมนิผลการดาํเนินงานระยะที ่2ฯ บวท. (2553) หน้า 9-4 

 

จากการสมัภาษณ์ผูอ้าํนวยการศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์ในดา้นการบรหิารจดัการ
งบประมาณของ สบว. พบวา่ 

(1) ผอ.ศนูย ์สว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารจดัการงบประมาณของ สบว.           
แต่ไมพ่อใจต่อความล่าชา้และความไมแ่น่นอนดา้นงบประมาณของ สกอ. โดยเป็นผล  
มาจากการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง จนสง่ผลกระทบต่อการขออนุมตังิบประมาณ และ
กระทบไปถงึการทาํงานของศนูย ์

(2) ผอ.ศนูย ์สว่นใหญ่ระบุวา่ สบว. ใหแ้นวทางการบรหิารงบประมาณแบบกวา้งๆ เป็น 
administrative cost, academic cost และ research funding cost ในขณะทีบ่างศนูย ์  
ไมเ่หน็ดว้ยกบัแนวทางน้ี และแสดงความไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่กบัการทีบ่างศนูยม์กีาร
จดัสรรงบประมาณแบบแบ่งเคก้ ผอ.ศนูยบ์างทา่นใหข้อ้เสนอแนะวา่ การจดัสรร
งบประมาณควรเป็นไปตามผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมา หรอืผลการดาํเนินงานทีค่าดหวงั
ในอนาคต 

(3) บางศนูยม์กีารจดัสรรงบประมาณเป็นทุนการศกึษาคอ่นขา้งสงู (60-65%) และบางศนูย ์
มกีารหลกีเลีย่งการใชค้าํทีแ่สดงถงึการใหทุ้นการศกึษา เป็น “การสนบัสนุนคา่ตอบแทน
นกัศกึษา” ของโครงการวจิยัทีส่นบัสนุนโดยศนูยค์วามเป็นเลศิ  

(4) ผอ.ศนูย ์บางทา่นเขา้ใจวา่ การบรหิารจดัการศนูยค์วามเป็นเลศิควรเป็นแบบ 
autonomous ตามนโยบายของ สกอ. สง่ผลใหก้ารจดัสรรงบประมาณภายในศนูยแ์ต่ละ
ศนูยม์คีวามแตกต่างกนั ตวัอยา่งเชน่ ผอ. ศนูยบ์างศนูยจ์ดัสรรงบประมาณสว่นใหญ่เป็น
ทุนการศกึษา ใหก้ารสนบัสนุนหวัขอ้วทิยานิพนธ ์โดยไมค่าํนึงถงึ focus area ของศนูย ์
ทีไ่ดร้ะบุไว ้ในขณะที ่ผอ.สบว. แจง้วา่ การบรหิารจดัการ autonomous จะตอ้งคาํนึงถงึ
การพฒันาองคค์วามรูผ้า่นกระบวนการวจิยัทีม่ ีfocus area สอดคลอ้งกบัศนูยค์วามเป็น
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เลศิ (มใิชก่ารใชง้บประมาณอสิระกบัทุก research area หรอืกบักจิกรรมทีไ่มเ่น้นการ
วจิยั)  

(5) การชะลองบประมาณของ สกอ. จะทาํใหม้ผีลกระทบต่อการดาํเนินงานของทัง้ 7 ศนูย ์
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

 
แม้ว่า สบว. ได้วางกรอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้กบัแต่ละศนูยไ์ว้แล้ว แต่ผล

ของการใช้จ่ายมีความแตกต่างกนัไปตามการบริหารจดัการของแต่ละศนูย ์ซึง่ในประเดน็น้ี 
จาํเป็นต้องสร้างหรือหากลไกเข้ามากาํกบัดแูลการใช้จ่ายเงินของศนูย ์เพือ่ให้ได้ทิศทางการ
ทาํงานทีส่อดคล้องกบัเป้าหมายการวิจยัของแต่ละศนูย ์ 

 
3.3.4 ดา้น Visibility ของ สบว./ศนูยค์วามเป็นเลศิ/มหาวทิยาลยั  

จากการสมัภาษณ์ผูอ้าํนวยการศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์และผูอ้าํนวยการ สบว. เกีย่วกบั 
visibility ของ สบว. ศนูยค์วามเป็นเลศิ และมหาวทิยาลยั พบวา่ 

(1) ผอ.ศนูย ์ทุกทา่นยอมรบัวา่ visibility ของ สบว. ยงัน้อยเกนิไป โดยทีน่โยบายการเพิม่ 
visibility หรอืเพิม่ชื่อของศนูยค์วามเป็นเลศิลงในผลงานวชิาการพึง่จะแจง้ใหท้ราบ  

(2) ศนูยค์วามเป็นเลศิบางแหง่ ใชช้ื่อแตกต่างไปจากชื่อศนูยท์ีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก สกอ.   
จนทาํให ้visibility ของศนูยค์วามเป็นเลศิลดน้อยลงไป  

(3) นกัวจิยัในสถาบนัเครอืขา่ยบางทา่นไมม่คีวามประสงคจ์ะระบุชื่อศนูยล์งไปในหน้าแรก
ของผลงานทางวชิาการ เพราะคดิวา่ศนูยท์าํหน้าทีค่ลา้ยผูส้นบัสนุนทุนวจิยั (funding 
agency) ทัง้น้ีเน่ืองจากวธิกีารจดัสรรงบประมาณของศนูยเ์ป็นแบบแบ่งเคก้ และแจกจา่ย
ตามโควตา้ หรอืตามจาํนวนหวันกัศกึษาทีต่กลงกนั 

(4) ศนูยค์วามเป็นเลศิบางศนูย ์ใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมตน้ทาง (ใหท้นุการศกึษา) และ
ปลายทาง (ใหค้า่ตอบแทนบทความและคา่ใชจ้า่ยไปนําเสนอผลงาน) หากผลงานระบุ
ขอบคุณศนูยค์วามเป็นเลศิ โดยไมค่าํนึงถงึเน้ือหาสาระทางวชิาการของบทความวา่
สอดคลอ้งกบัพนัธกจิของศนูยค์วามเป็นเลศิหรอืไม ่ 

(5) ศนูยค์วามเป็นเลศิ สว่นใหญ่มกีารประชาสมัพนัธถ์งึทีม่าของศนูยค์วามเป็นเลศิ และ 
สบว. ผา่นการปฐมนิเทศ เอกสารประชาสมัพนัธ ์และการจดัประชุมวชิาการประจาํปี
รว่มกนั มเีพยีงบางศนูยม์กีารจดัประชุมวชิาการรว่มกนัคอ่นขา้งน้อย (1 ครัง้ตลอด
ระยะเวลาในปี 2549-2552) 
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ทัง้น้ีจะเหน็ได้ว่า สบว. ได้พยายามแก้ไขปัญหาเรือ่งภาพลกัษณ์ของศนูยค์วามเป็น
เลิศ ทีม่กัจะถกูบดบงัด้วยภาพของมหาวิทยาลยัทีศ่นูยนั์น้สงักดั ด้วยการกาํหนดเงือ่นไขให้
ระบชืุอ่ศนูยใ์นเอกสารทางวิชาการ แต่การดาํเนินการดงักล่าวเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึนได้อย่างเบด็เสรจ็ได้ หากไม่สามารถทาํให้ศนูยแ์ละบคุลากรภายในศนูย ์
มีความเข้าใจทีต่รงกนัเกีย่วกบัการดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลิศได้  

 
3.3.5 การจดัเกบ็ขอ้มลูระหวา่งศนูยค์วามเป็นเลศิ และ สบว.  

สบว. ไดว้างระบบการตดิตามผลการดาํเนินงานไว ้เพือ่ใหส้ามารถตดิตามผลการดาํเนินงาน
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ และแต่ละศนูยส์ามารถรายงานผลทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั2 อาท ิ

• ดา้นการเงนิ มกีารพฒันาโปรแกรมระบบบญัชสีาํหรบัการบนัทกึรายได ้รายจา่ย และ
จดัทาํงบการเงนิ โดยกาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงนิเป็นรายเดอืนสง่ สบว. 

• ดา้นผลผลติทางวชิาการ มกีารจดัทาํเวบ็ไซตส์าํหรบัการกรอกขอ้มลู และพฒันา
ฐานขอ้มลูเพือ่รวบรวมผลการดาํเนินจากทุกศนูย ์นอกจากน้ี สบว. ไดก้าํหนดใหศ้นูย์
รายงานผลการดาํเนินงานทุกไตรมาส 

ทัง้น้ี มบีางศนูย ์(ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและของเสยีอนัตราย) 
ไดพ้ฒันาระบบการรายงานผลภายในศนูย ์เพือ่ใหส้ามารถรวบรวมและตดิตามผลการ
ดาํเนินงานจากสถาบนัรว่มไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยกาํหนดใหม้กีารรายงานผลทุกสิน้เดอืน
เชน่กนั 

 
นอกจากน้ี สบว. กาํหนดใหแ้ต่ละศนูยป์ระเมนิศกัยภาพของตนเองในลกัษณะ self 

assessment และไดนํ้าแนวคดิของระบบ Performance-based Monitoring and Management 
System (PMS) มาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการตดิตาม ตรวจสอบ วเิคราะห ์และประเมนิผลในเชงิคณุภาพ 
แต่ปจัจุบนัยงัไมส่ามารถนําระบบดงักล่าวมาใชไ้ดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม สาเหตุจากขอ้จาํกดัดา้น
ระยะเวลา และยงัมขีอ้จาํกดัในการหาทีป่รกึษาเพือ่ใหค้าํแนะนําในการใชร้ะบบดงักลา่วอกีดว้ย  
  

จากการสมัภาษณ์ผูอ้าํนวยการศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์และผูอ้าํนวยการ สบว. ดา้น
ระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูระหวา่งศนูยค์วามเป็นเลศิ และ สบว. พบวา่ 

(1) สบว. มรีะบบการจดัเกบ็ขอ้มลูทีด่ขี ึน้เรือ่ยๆ ปจัจุบนัเป็นระบบ online ทาํใหม้กีารบนัทกึ
ขอ้มลูไดร้วดเรว็และถูกตอ้งมากยิง่ขึน้ 

(2) ศนูยค์วามเป็นเลศิเกอืบทกุศนูยม์ขีอ้มลูดา้นวชิาการตรงกบั สบว. แต่ขอ้มลูดา้น
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมคีวามคลาดเคลื่อนสงู ทัง้น้ีเน่ืองจาก สบว. จะคดิ
เฉพาะงบประมาณทีห่ามาไดภ้ายใตช้ือ่ศนูยค์วามเป็นเลศิเทา่นัน้  และผอ.สบว. ระบุวา่
สาเหตุของความไมต่รงกนัของงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกระหวา่งศนูยแ์ละ สบว. 

                                                            
2 บวท. “รายงานฉบบัสมบรูณ์การประเมนิผลการดาํเนินงานระยะที ่2ฯ” (2553) หน้า 9-6 
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มาจากความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อนในการนบัผลงานระหวา่งศนูยแ์ละ สบว. กล่าวคอื ศนูย์
นบัผลงานทุกชิน้ทีผ่ลติโดยบุคลากรภายใตศ้นูยค์วามเป็นเลศิ (โดยผลงานสว่นน้ีศนูย ์ 
สง่ใหค้ณะกรรมการประเมนิ) แต่ สบว. และคณะกรรมการประเมนินบัและสนใจเฉพาะ
ผลงานทีร่ะบุชื่อศนูยค์วามเป็นเลศิ เทา่นัน้ 

(3) จากการตรวจสอบผลงานทางวชิาการของศนูยใ์นภาพรวม พบวา่ จาํนวนผลงานวชิาการ
ทีผ่ลติขึน้บางศนูยเ์ป็นการนบัผลงานเกนิจรงิ (over claim) และมผีลงานจาํนวนหน่ึงทีม่ี
เน้ือหาทางวชิาการไมส่อดคลอ้งกบั focus area ทีศ่นูยไ์ดร้ะบุไว ้ แต่ทีศ่นูยน์บัเพราะ    
ดจูาก affiliations ของผูนิ้พนธ ์หากมาจากหน่วยงานทีอ่ยูภ่ายใตศ้นูยก์จ็ะนบัหมด  

 
ทัง้น้ีจะเหน็ได้ว่า สบว. สามารถสร้างและวางระบบการรายงานผลการดาํเนินงาน 

และรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้เป็นอย่างดี โดยให้แต่ละศนูยเ์ป็นผูร้ายงานเข้ามาเป็นประจาํ
ตามระยะเวลาทีก่าํหนดไว้ เพือ่ให้ สบว. รวบรวม วิเคราะห ์และนําข้อมลูไปประมวลผลใน
ภาพรวมได้อย่างรวดเรว็ แม้บางครัง้ การนับผลงานของ สบว. และศนูยค์วามเป็นเลิศ อาจ
แตกต่างกนับา้ง     
 
3.3.6 ดา้น focus area ของศนูยค์วามเป็นเลศิ  

ในชว่งกลางของการดาํเนินงานระยะที ่2 (ปี 2551) มกีารปรบัพนัธกจิในการดาํเนินโครงการ 
โดยใช ้“การวิจยั” เป็นพนัธกจิหลกั และกาํหนด focus area ของการวจิยัในแคบลงและกระชบัมาก
ยิง่ขึน้ ซึง่ สบว. ไดม้กีารชีแ้จงและทาํความเขา้ใจกบัแต่ละศนูยแ์ลว้ ซึง่ ผอ.ศนูย ์สว่นใหญ่เหน็ดว้ย 
แต่มคีวามเหน็เพิม่เตมิวา่ ในทางปฏบิตัทิาํไดย้าก เพราะไมส่ามารถบงัคบัใหอ้าจารยแ์ละนกัศกึษา 
ทาํวจิยัในเรือ่งทีไ่มเ่ชีย่วชาญได ้ซึง่ ผอ. สบว. ไมเ่หน็ดว้ยกบัประเดน็น้ี เน่ืองจากตามขอ้ตกลงใน
เบือ้งตน้บุคลากรภายใตศ้นูยท์ีร่บัเขา้มาแต่เริม่ตน้กค็วรมคีวามเชีย่วชาญและ/หรอืมคีวามสนใจตรง
กบั focus area ของศนูย ์และ ผอ.ศนูยค์วรใหค้วามสนใจกบัสิง่เหล่าน้ี  โดย สบว. ไดข้อใหทุ้กศนูย์
ความเป็นเลศิดาํเนินงานใหอ้ยูใ่น focus area ทีป่รบัและระบุไว ้แต่กลบัพบวา่ แต่ละศนูยก์ด็าํเนินงาน
ไปตามความตอ้งการของตนเองเป็นหลกั 

 
ผอ. ศนูยบ์างทา่น ไมม่นีโยบายการจดัสรรงบประมาณสาํหรบัการทาํวจิยัของอาจารยแ์ละ

นกัวจิยั แต่เน้นการใหทุ้นนกัศกึษาเพือ่ดงึดดูใหม้จีาํนวนนกัศกึษาเพิม่ขึน้ และระบุวา่ อาจารยแ์ละ
นกัวจิยัมคีวามสามารถพอเพยีงทีจ่ะไปหางบประมาณการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอกดว้ยตนเอง    
จงึทาํใหน้กัวจิยัไมส่ามารถ focus งานวจิยัเฉพาะทางทีส่อดคลอ้งกบัเป้าประสงคห์รอื focus area 
ของศนูยไ์ด ้ในขณะทีบ่างศนูยเ์ขม้งวดกบัการจดัสรรงบประมาณวจิยัใหอ้ยูใ่น focus area เทา่นัน้ 

 
นอกจากน้ี ผอ. สบว. ยงัระบุวา่ มบีางศนูยใ์ชว้ธิหีาหน่วยงานภาค ีโดยการสง่จดหมายขอ

ความสมคัรใจและมกีารคดัเลอืกหน่วยงานภาคขีองศนูยค์วามเป็นเลศิไมส่อดคลอ้งกบัหลกัการ
คดัเลอืกหน่วยงานที ่สกอ. กาํหนด ซึง่ไดร้ะบุวา่ หน่วยงานภาคทีีจ่ะเขา้มารว่ม ควรมคีวามเขม้แขง็
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ทางวชิาการและม ีfocus area ของงานวจิยัตรงกบัทศิทางและสอดคลอ้งกบัศนูยค์วามเป็นเลศิ และ  
มหีอ้งปฏบิตักิารเป็นตวัเชื่อมการดาํเนินงานระหวา่งศนูย ์กบัหน่วยงานภาคนีัน้ๆ   

 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะพบว่า บทบาทของ สบว. ท่ีมีต่อศนูยค์วามเป็นเลิศนัน้ เป็น

ลกัษณะของการประสานงานให้แต่ละศนูยด์าํเนินการตามกรอบแนวทางทีไ่ด้วางไว้ โดยไม่
สามารถเข้าไปช้ีนํา ผลกัดนั หรือกาํกบัดแูลให้ศนูยด์าํเนินการตามแนวทางทีก่าํหนดไว้ได้ 
การไม่จดัสรรงบประมาณสาํหรบัการวิจยัให้อาจารยแ์ละนักวิจยัของศนูยต์าม focus area   
ทีไ่ด้ตกลงกนั และการขยายจาํนวนภาคีทีไ่ม่สอดคล้องกบัหลกัการของ สกอ. ทาํให้สร้าง
ความเป็นเลิศได้ยาก 
 
3.3.7 ดา้นความเป็นเลศิ (ความซํ้าซอ้น) ของศนูยเ์มือ่เทยีบกบัหน่วยงานทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นโครงการ  
 สบืเน่ืองจาก โครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ระยะที ่1 และต่อเน่ืองมาถงึการ
ดาํเนินการในระยะที ่2 ซึง่มกีารดาํเนินงานศนูยค์วามเป็นเลศิรวม 7 ศนูย ์ใน 4 สาขาสาํคญั โดยที ่
สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มและเทคโนโลย ีมกีารดาํเนินงานโดยศนูยค์วามเป็นเลศิถงึ 3 ศนูย ์คอื 
ศนูยอ์นามยัสิง่แวดลอ้ม พษิวทิยาและการบรหิารจดัการสารเคม ีศนูยก์ารจดัการสิง่แวดลอ้มและของ
เสยีอนัตราย และศนูยเ์ทคโนโลยพีลงังานและสิง่แวดลอ้ม ถึงแม้ว่าเมือ่พิจารณาจากวิสยัทศัน์ และ
เป้าหมายของศนูยท์ัง้ 3 ศนูย ์ในบทที ่2 แล้ว จะเหน็แนวทางทีแ่ตกต่างกนั แต่ในทางปฏิบติั
แล้ว พบว่า สบว. มิได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานในระดบัศนูย์
ได้มากนัก การบริหารจดัการเป็นเรือ่งเฉพาะของแต่ละศนูย ์ซึง่มิได้มองไปถึงการทาํงานของ
ศนูยอื์น่ ส่งผลให้การทาํงานของแต่ละศนูย ์อาจมีบางส่วนทีซ่ํ้าซ้อนกนัได้ 

 
จากการสมัภาษณ์ผูอ้าํนวยการศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์และผูอ้าํนวยการ สบว. เกีย่วกบั

ความซํ้าซอ้นของศนูยเ์มือ่เทยีบกบัหน่วยงานทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นโครงการ (ตารางท่ี 3.4) พบวา่ 
(1) ทุกศนูยเ์ชื่อมัน่วา่อยูใ่นระดบัชัน้นําในสาขาเฉพาะทาง และไมม่หีน่วยงานเทยีบเทา่ใน

ระดบัประเทศ แต่ทุกศนูยย์งัไมม่ัน่ใจนกัเมือ่เปรยีบเทยีบในระดบันานาชาต ิ 
(2) ศนูยส์ว่นใหญ่ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม เชื่อวา่มเีอกลกัษณ์ของตนเอง ไมซ่ํ้าซอ้นกนั เชน่ 

ศนูยพ์ษิวทิยาฯ ศนูยก์ารจดัการสิง่แวดลอ้มฯ และศนูยเ์ทคโนโลยพีลงังานฯ แต่หาก
พจิารณาในแงข่องผลการดาํเนินงาน (ผลงานตพีมิพ ์หวัขอ้งานวจิยั วทิยานิพนธข์อง
นกัศกึษา) จะพบวา่ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 3 แหง่มคีวามซบัซอ้นกนัในดา้นเน้ือหา 
นอกเหนือจากศนูยท์างดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้ 3 ศนูย ์ดงักล่าวแลว้ คณะผูป้ระเมนิ ยงัเหน็
ความทบัซอ้นในลกัษณะคลา้ยคลงึกนัของผลงานวจิยัทีผ่ลติออกมาจาก ศนูยน์วตักรรม
ทางเคม ีและศนูยปิ์โตรเลยีมฯ อกีดว้ย  
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  ตารางท่ี 3.4 ความเหน็ของผูอ้าํนวยการศนูยเ์กีย่วกบัหน่วยงานทีเ่ทยีบเทา่หรอืใกลเ้คยีงกบัศนูย ์

ศนูยค์วามเป็นเลิศ หน่วยงานเทียบเท่า 
1. นวตักรรมทางเคม ี คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาฯ 

2. อนามยัสิง่แวดลอ้ม พษิวทิยาฯ - ไมม่หีน่วยงานเทยีบเทา่ - 

3. การจดัการสิง่แวดลอ้มฯ - ไมม่หีน่วยงานเทยีบเทา่ - 

4. ปิโตรเลยีม ปิโตรเคมฯี - ไมข่อระบุ - 

5. เทคโนโลยพีลงังานฯ คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มจธ. 

6. เทคโนโลยชีวีภาพเกษตร กรมวชิาการเกษตร 

7. นวตักรรมเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว - ไมม่หีน่วยงานเทยีบเทา่ - 
   ทีม่า การสมัภาษณ์ผูอ้าํนวยการศนูยค์วามเป็นเลศิ ทัง้ 7 ศนูย ์

 
3.3.8 ดา้นการเชื่อมโยงกบัภาคการผลติและบรกิาร  

โครงการระยะที ่2 ได้ปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์3 โดยเน้นการสร้างบคุคลทีเ่น้นมิติ
ด้านทกัษะการวิจยัและนวตักรรมทีส่อดคล้องกบัความต้องการของภาคการผลิตและภาครฐั 
นอกจากน้ี ยงัคาดหวงัผลลพัธ ์ผลกระทบจากการดาํเนินงานทีมี่ต่อภาคเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึง่การดาํเนินงานให้บรรลเุป้าหมายดงักล่าวได้นัน้ จาํเป็นต้องมีการสร้างความ
เชือ่มโยงกบัภาคการผลิตและบริการ แต่ในทางปฏิบติัแล้ว การสร้างความเชือ่มโยงกบัภาค
การผลิตและบริการนัน้ เป็นเรือ่งทีแ่ต่ละศนูยต้์องไปดาํเนินการเอง โดยทีส่่วนกลาง (สกอ. / 
สบว.) ไม่ได้ช่วยสร้างกลไกมาสนับสนุนหรือกระตุ้นให้เกิดการทาํงานร่วมกบัภาคการผลิต
และบริการ  

 
ทัง้น้ี จากการสมัภาษณ์ผูอ้าํนวยการศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์และผูอ้าํนวยการ สบว.

ดา้นการเชื่อมโยงกบัภาคการผลติและบรกิาร พบวา่ 
(1) ศนูยส์ว่นใหญ่มอีงคป์ระกอบของคณะกรรมการทีป่รกึษาจากภาคอุตสาหกรรม แต่       

ทีน่่าแปลกใจคอื ผลลพัธข์องการดาํเนินงานทีเ่ชื่อมโยงองคค์วามรูก้บัภาคอุตสาหกรรม
ไมช่ดัเจน  

(2) ศนูยค์วามเป็นเลศิทุกศนูยม์รีายชื่อของภาคการผลติทีเ่ป็นเครอืขา่ยความรว่มมอื โดยมี
ความรว่มมอืในหลายลกัษณะ เชน่ การสนบัสนุนงบประมาณวจิยั การใหบ้รกิารทดสอบ  

(3) การเชื่อมโยงของศนูยค์วามเป็นเลศิกบัภาคอุตสาหกรรม ทาํไดค้อ่นขา้งน้อยและยงัไม่
บรรลุเป้าประสงคข์องการดาํเนินเทา่ทีค่วร ทัง้น้ี อาจเน่ืองมาจาก  

• ธรรมชาตขิองภาคอุตสาหกรรมไทยในปจัจุบนัไมเ่หน็ความสาํคญัของการวจิยัเชงิลกึ 
และการทาํธุรกจิโดยอาศยัองคค์วามรูเ้ป็นตวันํา 

                                                            
3
 สกอ. “ขอ้เสนอโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาฯ ระยะที ่2” (2548) หน้า ii 
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• ความกา้วหน้าของอาชพีนกัวชิาการไทย (ซึง่เกอืบทัง้หมดเป็นอาจารยใ์น
มหาวทิยาลยั) เน้นวดัผลงานตพีมิพเ์ป็นหลกั เชน่ การเลื่อนระดบัและการขอ
ตําแหน่งทางวชิาการ   

• ผลงานวจิยับางสาขา เชน่ สิง่แวดลอ้ม พษิวทิยา อาจใหผ้ลกระทบในเชงิลบกบั
ภาพพจน์ของหน่วยงานภาคผลติ ทีเ่ขา้รว่มดาํเนินการ 

 
3.3.9 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการของ สบว. เทยีบกบัหน่วยงานทีใ่กลเ้คยีงกนั 

วตัถุประสงคข์อ้หน่ึงของการประเมนิในครัง้น้ี คอื การประเมนิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ  
ของ สบว. โดยเทยีบเคยีงกบัหน่วยงานทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั 
 

เน่ืองจาก สบว. เป็นหน่วยงานพเิศษทีต่ัง้ขึน้มาใหม้พีนัธกจิเฉพาะ กล่าวคอื  มภีาระหน้าที่
ความรบัผดิชอบในการวางแผน พฒันาระบบบรหิารจดัการ เพือ่นําไปสูก่ารปฏบิตั ิตดิตาม ตรวจสอบ
และประเมนิผล ตลอดจนประสานการดาํเนินงาน จดัหา จดัสรรงบประมาณแผน่ดนิ รวมทัง้จดัทาํผล
การดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลศิในความรบัผดิชอบ เพือ่นําเสนอต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
ดงันัน้ เมือ่เปรยีบเทยีบพนัธกจิของ สบว. กบัหน่วยงานอื่นในประเทศจะพบวา่ ไมม่หีน่วยงานทีม่ี
หน้าทีเ่หมอืนกนั แต่เมือ่วเิคราะหเ์พิม่เตมิถงึพนัธกจิของศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์ซึง่เน้นดา้น
การวจิยัและดา้นบณัฑติศกึษาทีเ่น้นการวจิยั รวมทัง้การทาํวจิยัทีเ่ชือ่มโยงกบัภาคการผลติและ
บรหิารแลว้ พบวา่งานของ สบว. พอจะเทยีบเคยีงไดก้บังานของฝา่ยวชิาการ และโครงการปรญิญา
เอกกาญจนาภเิษก (คปก.) ของ สกว. ซึง่มหีน้าทีส่นบัสนุนการวจิยัเชงิวชิาการ (academic 
research)  ทีเ่น้นการตพีมิพผ์ลงานในวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิและการสรา้งนกัวจิยัระดบั
ปรญิญาเอก รวมทัง้สรา้งงานวจิยัเชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรมดว้ย ดงันัน้ คณะกรรมการประเมนิ   
จงึประเมนิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการของ สบว.  โดยเปรยีบเทยีบกบัฝา่ยวชิาการ และ คปก. 
ของ สกว. รวมกนั 
 

ทัง้น้ี ประสทิธภิาพทีจ่ะใชว้ดั ดจูากคา่อตัราสว่นระหวา่งงบบรหิารจดัการต่อคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
x คณูดว้ย 100 โดยที ่  

งบบรหิารจดัการ = เงนิเดอืนของผูบ้รหิาร และพนกังาน + คา่ตอบแทน + คา่ใชส้อย +  
คา่วสัดุ +  คา่สาธารณูปโภค 

 
และ คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด = งบบรหิารจดัการ + งบสนบัสนุนการวจิยั 

 
ในสว่นของ สกว. งบบรหิารจดัการจะนําคา่บรหิารจดัการของฝา่ยวชิาการ และ คปก. มา

รวมกนั ในขณะทีค่า่ใชจ้า่ยทีใ่ชจ้ะเป็นคา่บรหิารจดัการของฝา่ยวชิาการ และ คปก. รวมกบัเงนิทีจ่า่ย
ใหก้บัโครงการทุกโครงการในแต่ละปีงบประมาณ 
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ตารางที ่3.5 แสดงอตัราสว่นคา่บรหิารจดัการต่อคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดคดิเป็นเปอรเ์ซน็ตข์อง 
สบว. และ สกว. (เฉพาะฝา่ยวชิาการ + คปก.) 

 
จากตารางจะพบวา่ ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการของ สบว. อยูใ่นเกณฑด์มีาก กล่าวคอื 

อตัราสว่นระหวา่งคา่บรหิารจดัการกบัคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด คดิเป็นเปอรเ์ซนต ์จะอยูท่ี ่1.27%, 2.26%  
และ 2.33% ในปี พ.ศ. 2550, 2551, 2552 ตามลาํดบั หรอืเทา่กบั 2% เมือ่คดิตลอดระยะเวลา 3 ปี  
ตวัเลขดงักล่าวตํ่ากวา่คา่เดยีวกนัของ สกว. (ฝา่ยวชิาการ + คปก.) ในชว่งเวลาเดยีวกนั (ตารางท่ี 
3.5) 
 
ตารางท่ี 3.5 อตัราสว่นของงบบรหิารจดัการต่อคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด   
                 หน่วย: ลา้นบาท 

      รายการ 
สบว. สกว. (ฝ่ายวิชาการ + คปก.) 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 รวม ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 รวม 

1. งบบรหิารจดัการ 5.00 10.25 12.25 27.50 46.35 45.80 46.44 138.59 
2. คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 395.00 454.25 525.50 1,374.75 687.70 755.93 747.90 2,191.53 
3. งบบรหิารจดัการ / 
   คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
   (3 = (1) / (2))  

1.27% 2.26% 2.33% 2.00% 6.74% 6.06% 6.21% 6.32% 

ทีม่า สาํนกัพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ และสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

 
ทัง้น้ี การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในเชงิคา่ใชจ้า่ยระหวา่ง สบว. กบั สกว. (ฝา่ยวชิาการ + 

คปก.) อาจไมย่ตุธิรรม เน่ืองจากวธิกีาร และขอบเขต (scope) การทาํงานไมเ่หมอืนกนัและไมเ่ทา่กนั  
ในขณะที ่สบว. มหีน้าทีว่างแผน บรหิาร ประสานงาน และจดัสรรงบประมาณ เป็น lump sum ให ้  
แต่ละศนูยไ์ปบรหิารต่อในระดบัโครงการหรอืทุนวจิยั สว่นฝา่ยวชิาการ และ คปก. ของ สกว. นัน้      
มหีน้าทีค่รอบคลุมลงไปถงึงานของศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูยด์ว้ย กล่าวคอื ทาํหน้าทีค่ดัเลอืก
โครงการเอง ทาํสญัญาใหท้นุ และตดิตามประเมนิผลโครงการตลอดวงจรจนโครงการจบสิน้  ซึง่จะ
เหน็วา่งานของฝา่ยวชิาการ และ คปก. กวา้งกวา่งานของ สบว. และเกอืบเทา่กบังานของ สบว. รวม
กบังานบรหิารของศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูยท์เีดยีว 
 

อยา่งไรกต็ามตอ้งถอืวา่งบบรหิารจดัการของ สบว. เป็นงบทีต่ํ่า และหากงบบรหิารจดัการ     
ตํ่ากวา่ 10% ถอืไดว้า่เป็นการใชจ้า่ยงบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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3.4 ความสาํเรจ็ของ สบว. 
 
การแก้ไขปัญหาของโครงการระยะท่ี 1 
 ในชว่งการดาํเนินโครงการระยะที ่1 โครงการมแีหล่งเงนิสนบัสนุนจากทัง้เงนิกู ้ADB และ  
เงนิงบประมาณแผน่ดนิ ซึง่แหล่งทัง้สองแหง่มขีอ้กาํหนดของการใชจ้า่ยเงนิทีเ่ฉพาะเจาะจง และ
แตกต่างกนัไป อาท ิเงนิกู ้ADB มขีอ้กาํหนดของการเบกิเงนิกูภ้ายในระยะเวลาหรอืตามตารางที่
กาํหนดไว ้และมกีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมในกรณทีีม่กีารเบกิเงนิกูไ้มเ่ป็นไปตามตารางทีก่าํหนดไว ้
สบว. ในฐานะผูร้บัผิดชอบโครงการได้เข้ามาช่วยจดัการและประสานงานกบัศนูยต่์างๆ เพือ่
แก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่กิดข้ึน และช่วยทาํให้สามารถเบิกเงินกู้ ADB ได้จนครบตามจาํนวน 
นอกจากน้ี ยงัชว่ยประสานใหม้กีารจดัทาํเอกสารคูม่อืเกีย่วกบั “Performance-based Monitoring 
System” (PMS) ซึง่เป็นเครือ่งมอืในการตดิตาม ตรวจสอบ วเิคราะห ์และประเมนิผลในเชงิคุณภาพ 
ไดต้ามขอ้กาํหนดของสญัญาเงนิกู ้แมว้า่ปจัจุบนัจะยงัไมส่ามารถนําระบบ PMS มาใชไ้ด ้เน่ืองจาก 
ขอ้จาํกดัในการหาทีป่รกึษาในการใหค้าํแนะนําการใชร้ะบบ 
  
การพฒันาระบบติดตามผลการดาํเนินงาน 
 สบว. ไดส้รา้งระบบรองรบัการตดิตามผลการดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลศิทีเ่ป็นรปูธรรม 
โดยมกีารพฒันาเวบ็ไซตเ์พือ่ใหศ้นูยใ์ชใ้นการรายงานผลทุกไตรมาส และ สบว. สามารถดงึขอ้มลูบน
เวบ็ไซตม์ารายงานในภาพรวมของโครงการได ้นอกจากน้ี มกีารพฒันาโปรแกรมระบบบญัชสีาํหรบั
การบนัทกึรายได ้รายจา่ย จดัทาํงบการเงนิ และสรา้งมาตรฐานของการตรวจสอบบญัช ีโดย
กาํหนดใหศ้นูยค์วามเป็นเลศิ ใชผู้ส้อบบญัชรีายเดยีวกนั โดยที ่สบว. เป็นผูด้าํเนินการจา้ง ผลจาก
การนําระบบการจดัการขอ้มลูผา่นเวบ็ไซตเ์ขา้ชว่ย ทาํให ้สบว. สามารถประมวลและสรปุผลการ
ดาํเนินงานของทุกศนูยไ์ด้อย่างรวดเรว็ นอกจากน้ี ในระดบัศนูยบ์างแหง่ (ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้น
การจดัการสิง่แวดลอ้มและของเสยีอนัตราย) มกีารพฒันาระบบภายในมารองรบัเชน่กนั เพือ่ให้
สามารถตดิตามการทาํงานของสถาบนัรว่มไดอ้ยา่งใกลช้ดิ  
 
การจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวกบัแนวทางการดาํเนินงาน 
 สบว. ไดจ้ดัทาํเอกสารเพือ่ใหศ้นูยค์วามเป็นเลศิใชเ้ป็นกรอบในการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปใน
ทศิทางทีโ่ครงการกาํหนดไว ้อาท ิ“เอกสารแนวทางการบรหิารจดัการ และดาํเนินงานของศนูยค์วาม
เป็นเลศิ” (ปี 2551) และ “เอกสารพนัธกจิและโครงสรา้งสาํนกัพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สบว.) ในการบรหิารจดัการศนูยค์วามเป็นเลศิ” (2551) ซึง่ สบว. ใชเ้ป็น
เครือ่งมือในการสือ่สารและทาํความเข้าใจกบัศนูยค์วามเป็นเลิศในช่วงทีมี่การปรบัเปลีย่น
พนัธกิจมาใช ้“งานวจิยั” เป็นพนัธกจิหลกั และในเดอืนกรกฎาคม 2553 สบว. ไดม้กีารจดัทาํเอกสาร
เพิม่เตมิจาํนวน 2 เล่ม ไดแ้ก่ “แนวทางการปรบัปรงุระบบการบรหิารจดัการงานวจิยัและพฒันาของ
ศนูยค์วามเป็นเลศิ” และ “พนัธกจิและโครงสรา้งสาํนกัพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(สบว.) ในการบรหิารจดัการศนูยค์วามเป็นเลศิ” รวมทัง้ยงัมกีารประชุม สมัมนา 



บทท่ี 3 ประสิทธิภาพการบริหารจดัการของสาํนักพฒันาบณัฑิตศึกษาและวิจยัฯ หน้า 3-16 
 

รว่มกบัศนูยค์วามเป็นเลศิในวาระต่างๆ เพือ่ชีแ้จง ทาํความเขา้ใจ และคดิรว่มกนั ในชว่งเวลาของ
ระยะที ่2 รวม 16 ครัง้ 
  
การริเร่ิมโปรแกรมวิจยัเชิงบรูณาการตามยทุธศาสตรช์าติ  

สบว. ไดร้เิริม่โครงการวจิยัเชงิบรูณาการจาํนวน 2 โครงการ คอื โครงการ Climate Change 
(รปูท่ี 3.2) และ โครงการ Biofuel (รปูท่ี 3.3) ซึง่ถอืเป็นโครงการวิจยัแบบมุง่เป้าทีต่อบสนองต่อ
โจทยข์องประเทศ โดยอาศยัความเชีย่วชาญในด้านต่างๆ ของนักวิจยัจากศนูยค์วามเป็นเลิศ
ทัง้ 7 ศนูย ์เขา้มาทาํงานวจิยัเพือ่ชว่ยแกไ้ขโจทยด์งักล่าวรว่มกนัภายใตโ้ครงการวจิยัยอ่ย 24 
โครงการ การรเิริม่ดงักล่าว ถอืเป็นจุดเริม่ตน้ทีด่สีาํหรบัการเชื่อมโยงนกัวจิยัระหวา่งศนูยท์ัง้ 7 ศนูย ์
เขา้มาแกโ้จทยว์จิยัของประเทศรว่มกนั โดยใชง้บประมาณปี 2552 จาํนวน 49,397,040 บาท 
 

รปูท่ี 3.2 โครงการวจิยัเชงิบรูณาการ Climate Change 
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รปูท่ี 3.3 โครงการวจิยัเชงิบรูณาการ Biofuel 
 

 
 
 
 
 


