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บทท่ี 5  
บทเรียนท่ีได้จากการประเมิน 

 
จากการประเมนิผลการดาํเนินงานระยะที ่2 ของศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูยเ์ป็นรายศนูย ์

การสมัภาษณ์ผูอ้าํนวยการศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์และผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาบณัฑติศกึษา
และวจิยัฯ เพิม่เตมิ และการศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิ คณะผูป้ระเมนิสามารถสรปุบทเรยีนทีไ่ดจ้ากการ
ประเมนิครัง้น้ีไดด้งัต่อไปน้ี 

 
(1) อาํนาจหน้าท่ีของ สบว. ท่ีได้รบัมอบหมายจาก สกอ. ไม่ชดัเจน ส่งผลให้การกาํกบัดแูล

ศนูยค์วามเป็นเลิศทาํได้ค่อนข้างยาก 
  จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารศนูยค์วามเป็นเลศิ และ ผอ. สบว. พบวา่ ความเขา้ใจในอาํนาจ
หน้าทีข่อง สบว. กบัการบรหิารศนูยค์วามเป็นเลศิ ระหวา่ง ผอ.สบว. และ ผอ.ศนูยท์ัง้ 7 ศนูย ์   
มคีวามคลาดเคลื่อนและมคีวามเขา้ใจไมต่รงกนั โดยทีภ่ารกจิที ่สบว. ไดร้บัมอบหมายคอื กาํกบั
ดแูลการทาํงานของศนูยค์วามเป็นเลศิใหเ้ป็นไปตามพนัธกจิและเป้าหมายทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก 
สกอ. แต่ ผอ.ศนูยส์ว่นใหญ่เขา้ใจวา่ สบว. มหีน้าทีอ่าํนวยความสะดวกในเรือ่งการเบกิจา่ย
งบประมาณและการถ่ายทอดนโยบายจาก สกอ. เป็นหลกั แนวทางหน่ึงทีอ่าจนําไปสูก่ารแก ้
ปญัหาน้ีคอื คณะกรรมการบรหิารศนูยค์วามเป็นเลศิ และคณะกรรมการบรหิาร สบว. ควรมกีาร
ทบัซอ้นกนั เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีใ่กลเ้คยีงกนัมากขึน้ หรอืควรมกีารจดัทาํขอ้ตกลงและชีแ้จง
ถงึอาํนาจหน้าทีแ่ละบทบาทของ สบว. ใหก้บัศนูยค์วามเป็นเลศิและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ใจ
ตรงกนั 
 

(2) การปรบัเปล่ียนพนัธกิจกลางโครงการระยะท่ี 2 ทาํให้ศนูยค์วามเลิศปรบัการดาํเนินการ
ได้ไม่ทนั  

  ระหวา่งการดาํเนินการในระยะที ่2 ในวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2551 สกอ. มกีารปรบัเปลีย่น   
พนัธกจิการดาํเนินการ โดยใหศ้นูยค์วามเป็นเลศิใชง้านวจิยัเป็นพนัธกจิหลกั และมพีนัธกจิ
บณัฑติศกึษาและการใหบ้รกิารแก่สงัคมเป็นพนัธกจิรว่ม และใหศ้นูยค์วามเป็นเลศิกาํหนด      
ทศิทางการวจิยัและกลุ่มการวจิยัใหม้คีวามชดัเจนสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตรข์องประเทศ 
และมกีารเชื่อมโยงกบัภาคการผลติและบรกิาร แต่มไิดม้กีารปรบัดชันีชีว้ดั โดยยงัคงใชต้วัชีว้ดั
เดมิ อาท ิจาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท ปรญิญาเอกและหลงัปรญิญาเอก จาํนวน
คณาจารยท์ีไ่ดร้บัการพฒันาความเชีย่วชาญพเิศษ การตพีมิพบ์ทความวชิาการในวารสาร
นานาชาต ิจาํนวนการ ยืน่จดและไดร้บัสทิธบิตัร จาํนวนการใหบ้รกิารทางวชิาการ เป็นตน้  

 
ถงึแมว้า่ สบว. จะมกีารจดัสมัมนาผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีศ่นูยค์วามเป็นเลศิ และโครงการ

พฒันาบณัฑติศกึษาฯ เรือ่ง “พนัธกจิและโครงสรา้งศนูยค์วามเป็นเลศิ และโครงการพฒันา
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บณัฑติศกึษาฯ” ระหวา่งวนัที ่8-10 มถุินายน 2550 และจดัประชุมสมัมนาเรือ่ง “พนัธกจิและ
โครงสรา้งศนูยค์วามเป็นเลศิ สาํนกัพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี 
ในวนัที ่23 พฤษภาคม 2551 แต่ผอ. ศนูยห์ลายทา่นเหน็วา่ เป็นการปรบัเปลีย่นทีเ่รว็เกนิไป    
ทาํใหศ้นูยป์รบัตวัไมท่นั ทัง้น้ีหากจะปรบัทศิการทาํงานของศนูย ์อาจตอ้งมกีระบวนการเปลีย่น 
โครงสรา้งและเงือ่นไขการทาํงานใหร้บัรูอ้ยา่งชดัเจนก่อนทีจ่ะเริม่ดาํเนินการในระยะต่อไป เพือ่ 
ใหเ้กดิกระบวนการปรบัปรงุ พฒันา และเกดิเปลีย่นแปลงการทาํงานไดอ้ยา่งรวดเรว็และคล่องตวั  

 
(3) การดาํเนินงานศนูยค์วามเป็นเลิศ โดยมีภาคีสถาบนัอดุมศึกษาและวิจยั ทาํให้มีการใช้

ทรพัยากรร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลยั/สถาบนัมากขึน้ 
สบืเน่ืองจาก โครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ระยะที ่1 ทีเ่น้นการเตรยีมความพรอ้ม

และการปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานสาํหรบัการดาํเนินการวจิยัทีเ่ขม้แขง็ จนมาถงึโครงการในระยะ 
ที ่2 พบวา่ การมศีนูยค์วามเป็นเลศิมสีว่นทาํใหม้หาวทิยาลยัแกนนํา สถาบนัวจิยัเครอืขา่ยและ
หน่วยงานวจิยัภาคใีชท้รพัยากรรว่มกนัมากขึน้ เหน็ไดจ้ากการทีศ่นูยค์วามเป็นเลศิแต่ละแหง่     
นําหอ้งปฏบิตักิารทีม่คีวามพรอ้มมาสนบัสนุนการเรยีนการสอน การวจิยัของคณาจารยแ์ละ
นกัศกึษา อกีทัง้มกีารพฒันาความสามารถของบุคลากรภายในศนูยใ์หส้ามารถทาํงานวจิยัจนเกดิ
ความรูค้วามเชีย่วชาญ สามารถใหบ้รกิารรว่มวจิยั รบัจา้งวจิยั บรกิารวเิคราะห ์ทดสอบ สอบ
เทยีบการใหบ้รกิารเครือ่งมอื รวมถงึการสาธติการใชเ้ครือ่งมอื/การวเิคราะหด์า้นเทคนิค การจดั
ฝึกอบรมเชงิปฏบิตั ิและอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยไีด ้และดว้ยความพรอ้มน้ี ทาํใหศ้นูยค์วามเป็น
เลศิเป็นทีย่อมรบัและไดร้บัความไวว้างใจใหม้สีว่นรว่มในการจดักจิกรรมทางวชิาการรว่มกบั
หน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ 

  
(4) พนัธกิจท่ี สบว. และศนูยค์วามเป็นเลิศได้รบัมอบหมายไม่สอดคล้องกบับริบทของ

นักวิจยัและสาขาวิชาของมหาวิทยาลยั 
 สกอ. ตอ้งการใหศ้นูยค์วามเป็นเลศิมทีศิทางการวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องประเทศ 
และมกีารเชื่อมโยงองคค์วามรูก้บัภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร แต่จากการประเมนิ พบวา่ 

• ศนูยค์วามเป็นเลศิบางสาขาวชิา เชน่ ศนูยอ์นามยัสิง่แวดลอ้ม พษิวทิยาและการบรหิาร
จดัการสารเคม ีและศนูยก์ารจดัการสิง่แวดลอ้มและของเสยีอนัตราย ผลการวจิยัอาจมี
ผลกระทบในเชงิลบกบัภาคเอกชนทีเ่ขา้รว่มวจิยั   

• นกัวจิยัสว่นใหญ่ในศนูยค์วามเป็นเลศิเป็นอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั ซึง่ตอ้งใชผ้ลงานวจิยั
เชงิวชิาการ (ผลงานตพีมิพ)์ เพือ่ความกา้วในอาชพีการทาํงาน (เชน่ การเลื่อนตําแหน่ง
ทางวชิาการทีส่งูขึน้) และผลงานวจิยัทีเ่กดิจากการทาํงานวจิยัรว่มกบัภาคเอกชน
สว่นมากไมส่ามารถเผยแพรไ่ด ้ทาํใหอ้าจารยไ์มส่ามารถนําผลงานวจิยัดงักล่าวไปใช้
ประโยชน์ในการขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการได ้หรอืทาํไดก้เ็ป็นไปไดย้ากมาก  
นอกจากน้ี ดา้นบุคลากรวจิยันัน้ ยงัตอ้งใชข้องมหาวทิยาลยัทัง้หมด โดยทัง้ 7 ศนูย ์     
มนีกัวจิยัเตม็เวลาเพยีง 1 คนเทา่นัน้ 
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• ความรว่มมอืระหวา่งศนูยค์วามเป็นเลศิกบัภาคการผลติ/อุตสาหกรรมในการดาํเนินการ
วจิยั ทาํไดค้อ่นขา้งยาก ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก ธรรมชาตขิองภาคอุตสาหกรรมไทยใน
ปจัจุบนัไมเ่หน็ความสาํคญัของการวจิยัเชงิลกึ และการทาํธุรกจิโดยอาศยัองคค์วามรูเ้ป็น
ตวันํา เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัขาดกลไกเชือ่มโยงทีเ่ป็นรปูธรรมทีจ่ะสง่เสรมิใหก้ารทาํงาน
ระหวา่งศนูยค์วามเป็นเลศิกบัภาคการผลติ/อุตสาหกรรมใกลช้ดิกนัมากขึน้ แมว้า่จะมี
ตวัอยา่งของศนูยน์วตักรรมทางเคม ีทีม่คีวามเชื่อมโยงกบัสาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ
แต่ประสบการณ์ดงักล่าวมไิดถู้กถ่ายทอด หรอืนําไปปรบัใชใ้นศนูยอ์ืน่ 
 

(5) การขาดกระบวนการดแูลงานวิจยัท่ีครบวงจรทาํให้ประเมินผลกระทบได้ยาก 
 ศนูยค์วามเป็นเลศิบางศนูยม์ไิดใ้หค้วามสาํคญักบัการวจิยัทีเ่ป็น focus area ของศนูย ์
งบประมาณทีไ่ดร้บัจาก สกอ./สบว. สว่นใหญ่นําไปจดัสรรเป็นทุนการศกึษาในสดัสว่นคอ่นขา้งสงู 
(บางศนูยจ์ดัสรรสงูถงึ 60%) โดยไมไ่ดม้กีารกลัน่กรองเน้ือหาและสาระของงานวจิยัของนกัศกึษา
ทีร่บัทุนวา่ตรงกบั focus area ของศนูยเ์พยีงใด สาํหรบัศนูยค์วามเป็นเลศิทีม่กีารจดัสรร
งบประมาณสาํหรบัโครงการวจิยั ไมป่รากฏหลกัฐานทีช่ดัเจนวา่ มกีารวางแผนโครงการวจิยั การ
กลัน่กรองขอ้เสนอโครงการใหต้รงกบัเป้าหมายของศนูย ์รวมทัง้การตดิตามประเมนิผล และการ
วางยทุธศาสตรก์ารนําผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิยอ์ยา่งเป็นระบบทีช่ดัเจน เชน่ หาก
เป็นโครงการวจิยัตนัน้ํา ควรมกีารประเมนิคุณภาพทางวชิาการ โดยใช ้peer review หรอืหาก
เป็นโครงการวจิยักลางน้ําหรอืปลายน้ํา ควรมกีารบ่งชีผู้ท้ ีจ่ะใชป้ระโยชน์หรอืผูท้ีจ่ะรว่มงานวจิยั
จากภาคเอกชน 

 
(6) การทาํงานของแต่ละศนูยเ์ป็นอิสระจากกนั โดยยงัขาดเวทีการทาํงานร่วมกนัระหว่างศนูย ์

การดาํเนินงานของแต่ละศนูยเ์ป็นลกัษณะเฉพาะตวั ภายใตก้ารบรหิารจดัการของ
ผูอ้าํนวยการศนูย ์และมคีณะกรรมการกาํกบัดแูลทศิทางการทาํงานของศนูย ์แต่ในองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการ โดยเฉพาะในระดบัคณะกรรมการอาํนวยการของแต่ละศนูยย์งัขาดความ
เชื่อมโยงระหวา่งกนั และไมม่ผีูแ้ทนจาก สกอ. หรอื สบว. เขา้ไปอยูใ่นคณะกรรมการอาํนวยการ
ครบทัง้ 7 ศนูย ์นอกจากน้ี ยงัขาดเวทกีารแลกเปลีย่นแนวทางการบรหิารจดัการกนัระหวา่งศนูย์
ความเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์เพือ่ใหม้กีารนําประสบการณ์ของแต่ละศนูยม์าแลกเปลีย่น หรอืนําไป
ปรบัใชใ้นศนูยอ์ื่น ในดา้นการวจิยันัน้  สบว. เพิง่ไดร้เิริม่ใหม้กีารทาํงานวจิยัระหวา่งศนูยค์วาม
เป็นเลศิในชว่งปลายของระยะที ่2 ซึง่เป็นโครงการวจิยัเชงิบรูณาการเพือ่ตอ้งการเชื่อมโยงการ 
ทาํวจิยัของนกัวจิยัจากศนูยต่์างๆ เขา้มาตอบสนองโจทยข์องประเทศ เชน่ โครงการวจิยั climate 
change และ biofuel โดยการดาํเนินโครงการวจิยัทัง้ 2 โครงการดงักล่าว เป็นการดาํเนินการและ
ประสานงานตรงระหวา่งสบว. และนกัวจิยัจากศนูยต่์างๆ ทัง้น้ี โครงการในลกัษณะดงักล่าวน้ีควร
ผลกัดนัใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมการทาํงานวจิยัรว่มกนัระหวา่งศนูยอ์ยา่งต่อเน่ืองต่อไป     
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นอกจากน้ี ยงัมขีอ้สงัเกตอื่นๆ ในภาพรวมของการดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลศิ ซึง่ควร
จะนําไปพจิารณาหรอืปรบัใชส้าํหรบัการสนบัสนุนการดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลศิในระยะที ่3 
ต่อไป โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  

(1) นโยบายการเพิม่จาํนวนหน่วยงานภาคขีองศนูยค์วามเป็นเลศิไมเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนด
ของ สกอ. กล่าวคอื หน่วยงานภาคตีอ้งมคีวามเขม้แขง็ทางวชิาการ และมหีอ้งปฏบิตักิาร
วจิยัเป็นตวัเชือ่มโยง 

(2) ศนูยค์วามเป็นเลศิมกีารดาํเนินงานผกูอยูก่บัมหาวทิยาลยั ทาํใหไ้ดผ้ลผลติเป็นบณัฑติ
เป็นสว่นใหญ่ โดยเฉพาะบณัฑติระดบัปรญิญาโท 

(3) มหาวทิยาลยัแกนนํามกัไดผ้ลประโยชน์จากการสนบัสนุนของ สกอ. มากกวา่
มหาวทิยาลยัเครอืขา่ยอยา่งเหน็ไดช้ดั โดยเฉพาะดา้นครภุณัฑแ์ละงบประมาณสนบัสนุน
การวจิยั 

(4) ผูบ้รหิารศนูยใ์นระดบัผูอ้าํนวยการ ควรทาํงานเตม็เวลากบัศนูยค์วามเป็นเลศิ และควรมี
ความเขา้ใจ และทกัษะในการบรหิารจดัการ  

(5) ควรมกีลไกการตดิตามการดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลศิอยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้ อาจ
กาํหนดใหม้ ีTechnical Advisor เพือ่ชว่ยกาํกบัดแูลงานวจิยัของศนูยค์วามเป็นเลศิ 

  
บทเรยีนทีไ่ดจ้ากการประเมนิในบทน้ี จะไดนํ้าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาขอ้เสนอแนะ

เชงินโยบายในบทที ่6 ต่อไป 
 


