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บทท่ี 6  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
ในบทน้ีจะกลา่วถงึขอ้เสนอแนะเชงินโยบายทีเ่กีย่วกบัแนวทางการดาํเนินงานในอนาคตของ

ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีส่อดรบักบัทศิทางการพฒันาอุดมศกึษาไทย ซึง่ 
ในกรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551-2565)1 ไดม้กีารเสนอใหศ้นูยค์วามเป็น
เลศิเป็นกลไกหน่ึงในการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ โดย “สง่เสรมิศนูยแ์หง่
ความเป็นเลศิทัง้ระดบัมหาวทิยาลยั ระดบัประเทศ และตามวาระประเทศ (national agenda) หรอืการ
ชี้เชงินโยบาย (policy directed)” และ “ในชว่งต่อไปควรจดัใหม้กีารทาํงานรว่มกนัระหวา่ง
มหาวทิยาลยั กลุ่มมหาวทิยาลยั ศนูยค์วามเป็นเลศิ ภาคอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ ภาคสงัคม
และชุมชน และแหล่งทุนแหล่งวชิาการต่างประเทศ”   

 
โครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ไดด้าํเนินการมาแลว้กวา่ 10 ปี (ปี 2543-2552) โดย

ม ีสบว. เป็นผูร้บัผดิชอบโครงการ และมศีนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์เป็นหน่วยดาํเนินการ 
ประกอบดว้ย  

(1) ศนูยน์วตักรรมทางเคม ี 
(2) ศนูยอ์นามยัสิง่แวดลอ้ม พษิวทิยา และการบรหิารจดัการสารเคม ี 
(3) ศนูยก์ารจดัการสิง่แวดลอ้ม และของเสยีอนัตราย   
(4) ศนูยปิ์โตรเลยีม ปิโตรเคม ีและวสัดุขัน้สงู  
(5) ศนูยเ์ทคโนโลยพีลงังาน และสิง่แวดลอ้ม  
(6) ศนูยเ์ทคโนโลยชีวีภาพเกษตร 
(7) ศนูยน์วตักรรมเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว 
 
นอกเหนือจากศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์ภายใตโ้ครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ 

แลว้ สกอ. ยงัมแีนวคดิของการขยายศนูยค์วามเป็นเลศิในสาขาอื่นอกี โดยในเดอืนสงิหาคม ปี 2549 
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตใิหข้ยายการจดัตัง้ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพิม่เตมิอกี 
5 สาขา ไดแ้ก่ ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นคณติศาสตร ์ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นฟิสกิส ์ศนูยค์วามเป็นเลศิ
ดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นดา้นเทคโนโลยชีวีภาพทางการแพทย ์และ
ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้น Computer Animation Software ซึง่ ณ ปจัจุบนัมศีนูยใ์หมท่ีส่ามารถ
ดาํเนินการไดแ้ลว้ คอื ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นคณติศาสตร ์และศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นฟิสกิส ์สาํหรบั
ศนูยท์ีเ่หลอืยงัมไิดด้าํเนินการจดัตัง้ โดยอยูร่ะหวา่งการศกึษารายละเอยีดและเตรยีมความพรอ้ม 

 

                                                            
1 สกอ. (2551) หน้า 35 
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นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศกึษา เมือ่วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2551          
ทีป่ระชุมนอกจากจากรบัทราบการปรบัพนัธกจิและโครงสรา้งการบรหิารศนูยค์วามเป็นเลศิทาง
วชิาการแลว้ ยงัไดม้อบใหเ้ลขาธกิาร สกอ. พจิารณาขอ้เสนอการจดัใหม้ศีนูยค์วามเลศิทางวชิาการ
ดา้นสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์เพือ่การสรา้งดุลยภาพทางวชิาการดา้นสงัคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ ชื่อศนูยค์วามเป็นเลศิในสาขา
สงัคมศาสตรฯ์ ทีม่กีารเสนอ ไดแ้ก่ การจดัการความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิ ีการพฒันาการเมอืงการ
ปกครองไทย ภมูภิาคศกึษา การพฒันาศลิปวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายทีจ่ะเสนอในบทน้ี มุง่เสนอแนวทางการดาํเนินงานสาํหรบัศนูย์

ความเป็นเลิศทัง้ 7 ศนูย ์ทีไ่ด้ดาํเนินงานมากว่า 10 ปีแล้วเท่านัน้ หากจะนําไปปรบัใชก้บัศนูย์
ความเป็นเลศิดา้นคณติศาสตรแ์ละดา้นฟิสกิสท์ีต่ ัง้ขึน้ใหม ่หรอืศนูยค์วามเป็นเลศิอื่นๆ ทีก่าํลงัจะ
ตัง้ขึน้ คงตอ้งคาํนึงถงึบรบิทของศนูยด์งักล่าว ทัง้ดา้นสาขาวชิาการ และระดบัของวุฒภิาวะ 
(maturity) ซึง่อาจจะแตกต่างกนัมาก อยา่งไรกต็าม คณะผูป้ระเมนิมคีวามเหน็วา่ 

(1) ศนูยค์วามเป็นเลิศต้องสามารถบอกได้ว่าเป็นเลิศในสาขาย่อยวิชาการใด 
(disciplined-based) หรือประเดน็ใด (issued-based) หรือกาํลงัจะพฒันาไปสู่
สภาพดงักล่าว โดยมีแผนทีนํ่าทาง (roadmap) ทีช่ดัเจน ทัง้น้ี ความเป็นเลิศต้อง
สามารถเทียบเคียงกบัสถาบนัวิจยัทีใ่กล้เคียงกนัในภมิูภาค และในโลก 
(benchmarking) 

(2) การสร้างความเป็นเลิศจาํเป็นต้องมีการวางแผนโครงการวิจยัต่างๆ ภายใต้
โปรแกรมการวิจยัให้สร้างองคค์วามรูต่้างๆ ทีจ่ะเสริมกนัไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 
การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาโทและเอก เพือ่ทาํวิจยัตามความสนใจ
ของอาจารยที์ป่รึกษาและนักศึกษา อาจไม่สามารถบรรลเุป้าหมายดงักล่าวได้  

(3) การทาํงานเป็นกลุ่มองคก์รในลกัษณะ consortium สมาชิกจะต้องนําทรพัยากร
มารวมกนัทาํกิจกรรม เพือ่ความสาํเรจ็ในเป้าหมายร่วมกนั การมีสมาชิกจาํนวน
มาก จะทาํให้ไม่สามารถบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพและยติุธรรมได้ 

(4) เพือ่ให้ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัให้ความสาํคญัแก่ศนูยค์วามเป็นเลิศ จาํเป็นต้องให้
มหาวิทยาลยัออกเงินส่วนหนึง่ (in cash contribution) นอกเหนือจากการให้ใช้
ทรพัยากรทีมี่อยู่ (in kind contribution) อาทิ คน สถานที ่เครือ่งมือ เป็นต้น  

(5) ขณะทีศ่นูยค์วามเป็นเลิศมีอิสรภาพในการดาํเนินงานภายใต้กรอบทีมี่การตกลง
ไว้ (autonomy) สบว. ควรได้รบัมอบอาํนาจจาก สกอ. ให้มีหน้าทีต่รงในการ
กาํกบัดแูลศนูยค์วามเลิศ และมีส่วนร่วมในการบริหารงานของศนูยค์วามเป็นเลิศ 
ให้ดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายอย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
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(6) ศนูยค์วามเป็นเลิศควรมีบคุลากรด้านบริหารศนูย ์และนักวิจยัทีท่าํงานให้กบัศนูย์
เตม็เวลา โดยเฉพาะนักวิจยัหลงัปริญญาเอก เพือ่ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานภายนอกได้ โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการ ตลอดจน
เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นทีพึ่ง่ของสงัคมได้อย่างทนับจัจบุนั 

(7) ศนูยค์วามเป็นเลิศทีท่าํวิจยัต้นน้ําควรยกระดบัสู่สากล โดยการสร้างเครือข่ายกบั
ต่างประเทศและทาํงานวิจยัร่วมกนั เพือ่พฒันาความสามารถและยกระดบั
คณุภาพของงาน รวมทัง้สร้างโอกาสในการแสวงหาแหล่งทุนเพิม่เติม 

 
สาํหรบัการดาํเนินโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ในอนาคต ในบรบิทของศนูยค์วาม

เป็นเลศิดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีัง้ 7 ศนูย ์นัน้ คณะผูป้ระเมินขอเสนอทางเลือก จาํนวน 
3 ทางเลือก โดยทีแ่ต่ละทางเลือกเป็นทางเลือกทีเ่ป็นไปได้ทัง้ส้ิน ส่วน สกอ. จะเลือก
ทางเลือกใดนัน้ ข้ึนอยู่กบัแนวนโยบายทีจ่ะกาํหนดบริบทของศนูยค์วามเป็นเลิศ หรือจะ
ดาํเนินการมากกว่าหนึง่ทางเลือกในเวลาเดียวกนักไ็ด้ หากมีทรพัยากรเพียงพอ ตามศาสตร์
และพนัธกิจของแต่ละกลุ่มศนูยค์วามเป็นเลิศ โดยมรีายละเอยีดของแต่ละทางเลอืก ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 

 สาํหรบัการทบทวนบทบาทการดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูยน์ัน้ ใหอ้า้งองิจาก
เอกสาร “แนวทางการปรบัปรงุระบบการบรหิารจดัการงานวจิยัและพฒันาของศนูยค์วามเป็นเลศิ”2 
ซึง่ สบว. ไดจ้ดัทาํขึน้เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2553 โดยมสีาระสาํคญัสรปุไดด้งัน้ี 
 
(1) รปูแบบการดาํเนินการ  

เป็นเครอืขา่ยภาคสถาบนั (inter-university academic consortium) โดยมกีารทาํงานรว่มกนั
ทีเ่น้นถงึการวจิยัทีม่บีรูณาการอยา่งเป็นระบบ โดยเป็นการบรูณาการทัง้แนวดิง่ (vertical 
integration) ระหวา่งวทิยาการตน้น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพือ่สรา้งนวตักรรมทางเทคโนโลยอียา่ง
ครบวงจร และแนวราบ (horizontal integration) โดยใชส้หวทิยาการในการแกไ้ขโจทยห์รอืปญัหา 
 

                                                            
2 สบว. (2553) หน้า 5-14 

ทางเลือกท่ี 1  
     ให้ดาํเนินการศนูยค์วามเป็นเลิศ ทัง้ 7 ศนูย ์ต่อไป โดยต้องทบทวนบทบาทการ
ดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลิศทัง้ 7 ศนูย ์  
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(2) จดุเน้น  
การสรา้งองคค์วามรู ้เพือ่ตอบสนองประเดน็ยทุธศาสตร ์หรอืระเบยีบวาระแหง่ชาตใินรปูแบบ

ของสหวทิยาการ (multidisciplinary approach) ขา้มสาขาวชิา (cross-disciplinary approach) และ
ศาสตรท์ีอุ่บตัขิ ึน้ใหม ่(emerging-disciplinary approach) ทีไ่มซ่ํ้าซอ้นกบักจิกรรมการสรา้งองค์
ความรูเ้พือ่ความเป็นเลศิของสถาบนัอุดมศกึษาสว่นใหญ่ทีเ่น้นการดาํเนินงานในลกัษณะวชิาการที่
เป็นศาสตรเ์ฉพาะ (mono-disciplinary approach) 

 
(3) การปฏิรปูการดาํเนินงาน 

เพือ่ใหก้ารทาํงานของศนูยเ์ป็นอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเหมาะสมยิง่ขึน้ โดย 

• ปรบัปรงุโครงสรา้งการบรหิารใหม ่และทบทวนบทบาท อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ
ทุกคณะทีก่าํกบัดแูล สบว. และศนูยค์วามเป็นเลศิ  

• ปฏริปูการดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลศิ ใหม้อีตัลกัษณ์เฉพาะ แยกออกจากหน่วย
วชิาการของมหาวทิยาลยั แต่ใหม้ลีกัษณะของการทาํงานรว่มกนั  

• จดัสรรทรพัยากรการเงนิใหก้บัศนูยต์ามทศิทางการวจิยัและกลุ่มวจิยั โดยทีศ่นูยต์อ้งเพิม่
สมรรถนะทางวชิาการและการบรหิารจดัการ เพือ่ใหส้ามารถพึง่พาตนเองไดม้ากขึน้ ลด
การพึง่พางบประมาณ และแสวงหาแหล่งทุนอื่นมาสนบัสนุนการดาํเนินงาน 

• ใหล้ดขนาดองคก์รของศนูยค์วามเป็นเลศิใหเ้ลก็ลง รวมทัง้ลดจาํนวนภาคสีมาชกิลง โดย
ดงึบุคลากรจากภายนอกในลกัษณะ visiting research fellows, associate researchers 
เขา้มาทาํงานรว่มกบัศนูย ์ 

• ใหป้รบัปรงุพนัธกจิดา้นการวจิยัของศนูย ์โดยเฉพาะดา้นทศิทางการวจิยั กลุ่มวจิยั 
รวมทัง้การบรหิารงานวจิยั โดยมเีป้าหมายเพือ่ตอบโจทยข์องประเทศ 

• การควบคุม ตดิตาม และตรวจสอบการใชจ้า่ยเงนิของศนูยค์วามเป็นเลศิใหเ้ป็นไปอยา่ง 
มปีระสทิธภิาพ ประหยดั และเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

• ศนูยค์วามเป็นเลศิตอ้งสรา้งชื่อเสยีง ผลติผลงานทีม่คีณุภาพ ใหเ้ป็นทีโ่ดดเดน่ ไดร้บัการ
ยอมรบัทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ 

• การปฏริปูการดาํเนินงาน กลไกบรหิารจดัการ เพือ่ใหส้ามารถตดิตาม กาํกบัดแูล 
ตรวจสอบ และประเมนิผลการดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลศิไดอ้ยา่งใกลช้ดิ 

 
นอกจากน้ี จาํเป็นต้องสรา้งกลไกเชือ่มโยงการทาํงานร่วมกบัภาคอตุสาหกรรมอย่าง

เป็นรปูธรรม เพือ่ให้การวิจยัของศนูยส์ามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง 
รวมทัง้จาํเป็นตอ้งพจิารณาความทบัซอ้นดา้นสาขาของแต่ละศนูย ์โดยเฉพาะศนูยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั
สาขาสิง่แวดลอ้ม ซึง่ปจัจุบนัมอียูถ่งึ 3 ศนูย ์โดยจาํเป็นตอ้งกาํหนดทศิทางการวจิยัของแต่ละศนูย ์ 
ใหม้คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้  
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 ทางเลือกน้ี เป็นทางเลือกทีท่าํให้ศนูยค์วามเป็นเลิศเดิมทัง้ 7 ศนูย ์ยงัคงได้รบัการ
สนับสนุนให้ดาํเนินการต่อไปอีกระยะหนึง่ แต่จะมเีงือ่นไขหรอืขอ้จาํกดัอยูห่ลายประการ อาท ิ  

• สถาบนัอุดมศกึษาอื่นทีพ่ฒันาความสามารถขึน้มาในรอบ 10 ปี จะถกูปิดโอกาสและ
ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนดงัเชน่ทีศ่นูยท์ัง้ 7 ศนูย ์ไดร้บัการสนบัสนุน  

• การปรบัตวัของศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์ทาํไดย้าก ดงัเหน็ไดจ้ากการปรบัตวัของ
ศนูยใ์นชว่งระยะที ่2 ทีผ่า่นมายงัทาํไดไ้มเ่ตม็ที ่ 

• งานวจิยัของศนูยท์ัง้ 7 ศนูย ์จะไมส่ามารถตอบสนองต่อโจทยข์องภาคอุตสาหกรรมได ้
เพราะมเีพยีงศนูยเ์ดยีวทีม่สีาขาวชิาการตรงกบัอุตสาหกรรม 

ดงันัน้ จึงต้องปรบับทบาทการทาํงานของ สบว. จาก “ผูป้ระสานงาน” ไปเป็น        
“ผูก้าํกบัดแูล” เพือ่ให้สามารถดแูลการทาํงานของศนูยค์วามเป็นเลิศอย่างใกล้ชิด โดยที ่
สกอ. ต้องมอบหมายงาน และให้อาํนาจหน้าทีแ่ก่ สบว. ทีช่ดัเจน 
 
 
 
 
 
     ทางเลอืกน้ี เป็นทางเลอืกที ่สกอ. (หรอืทบวงมหาวทิยาลยัในขณะนัน้) เคยเสนอเรือ่งต่อ
คณะรฐัมนตร ีภายใต ้“แผนการเพิม่การผลติและพฒันาการจดัการศกึษา สาขาวชิาทางดา้น
วทิยาศาสตร”์3 และไดร้บัอนุมตัเิมือ่วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2537 โดยมเีป้าหมายจดัตัง้หน่วยเชีย่วชาญ
เฉพาะทางในมหาวทิยาลยั ปีละ 20 ศนูย ์ระยะเวลา 5 ปี รวมทัง้สิน้ 100 ศนูย ์โดยสนบัสนุน
งบประมาณรวม 22.5 ลา้นบาท/ศนูย ์(เป็นงบครภุณัฑ ์10 ลา้นบาท งบดาํเนินงาน 2.5 ลา้นบาท/ปี) 
นอกจากน้ี ยงัมขีอ้เสนอในลกัษณะเดยีวกนัของ คณะอนุกรรมการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและ
สถาบนั ภายใต ้คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(กนวท.) ซึง่มรีอง
นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน เกีย่วกบั “แนวทางการพฒันาศนูยแ์หง่ความเป็นเลศิ” โดยขอ้เสนอ
ดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจาก กนวท. ในคราวประชุมครัง้ที ่1/2549 เมือ่วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2549 
โดยมเีป้าหมายสนบัสนุนศนูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางใหพ้ฒันาไปสูค่วามเป็นเลศิ จาํนวน 10 ศนูย/์ปี 
ระยะเวลา 5 ปี รวมทัง้สิน้ 50 ศนูย ์งบประมาณ 75 ลา้นบาท/ศนูย ์(เฉลีย่ 15 ลา้นบาท/ศนูย/์ปี)
สาํหรบัการคดัเลอืกศนูย ์จะใชก้ลไกของ “คณะกรรมการ” ในการคดัเลอืกตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด 
 
 ทางเลือกน้ี เป็นการสนับสนุนศนูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางขนาดเลก็ในมหาวิทยาลยัให้
พฒันาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยอาจมศีนูยใ์นลกัษณะเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนัอยูต่่างมหาวทิยาลยัได ้
ซึง่ในความเป็นจรงิ บางมหาวทิยาลยัไดด้าํเนินการไปแลว้ระดบัหน่ึง การดาํเนินการของ สกอ. อาจ
พจิารณาปรบัจากขอ้เสนอทัง้สองขอ้ขา้งตน้ได ้ทัง้น้ี เพือ่ใหก้ารทาํงานของศนูยต่์างๆ มทีศิทางการ
ทาํงานทีช่ดัเจน จะกาํหนดใหม้เีงือ่นไขเพิม่เตมิ ดงัน้ี 

                                                            
3 ทบวงมหาวทิยาลยั “แผนการเพิม่การผลติและพฒันาการจดัการศกึษาฯ (2537) หน้า 35-42 

ทางเลือกท่ี 2  
      สกอ. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลยัจดัตัง้ศนูยค์วามเป็นเลิศขนาดเลก็ในมหาวิทยาลยั 
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• ตอ้งมคีณะกรรมการของ สกอ. เพือ่คดัเลอืก กาํกบัดแูล และใหท้ศิทางการดาํเนินงานใน
ภาพรวม 

• ตอ้งมหีน่วยประสานงาน (node) ทีค่อยเชื่อมโยงการทาํงานของศนูยต่์างๆ ทีใ่กลเ้คยีง
กนัหรอืทีเ่สรมิกนัได ้เขา้เป็นเครอืขา่ย/กลุ่มทีม่กีารทาํงานรว่มกนั ซึง่หน่วยประสานงาน
อาจเป็น สบว. หรอืศนูยค์วามเป็นเลศิศนูยใ์ดศนูยห์น่ึงกไ็ด ้แต่จะไมเ่ป็นผูถ้อืทรพัยากร
ของกลุ่ม ดงัเชน่มหาวทิยาลยัแกนนํา 

• เมือ่ตอ้งการแกไ้ขปญัหาของประเทศในวาระต่างๆ ศนูยค์วามเป็นเลศิจาํนวนหน่ึงจะ
รวมตวักนัและรว่มกบัหน่วยงานอื่นเขา้มาทาํงานรว่มกนั ในลกัษณะโครงการบรูณาการ
ขนาดใหญ่ โดยมศีนูยใ์ดศนูยห์น่ึงเป็นหวัหน้าโครงการ 

 
ทางเลือกน้ี ให้โอกาสมหาวิทยาลยัทีมี่ศนูยค์วามเป็นเลิศเดิมในการคดัเลือกและ

สนับสนุนศนูยค์วามเป็นเลิศเดิมและ/หรือใหม่ เพือ่ให้เหมาะสมและเป็นปัจจบุนั  และ
มหาวิทยาลยัใหม่กส็ามารถเข้าร่วมสร้างความเข้มแขง็ด้านการวิจยัได้ โดยทีแ่ต่ละศนูยจ์ะเน้น
การวจิยัในเชงิลกึตามสาขาความเชีย่วชาญ เพือ่สรา้งผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพสงู นอกจากน้ี ยงั
สามารถเชือ่มกบัการผลติบณัฑติของมหาวทิยาลยัได ้ภายใตจุ้ดเน้น (focus) การวจิยัของศนูยน์ัน้  

 
 
 
 
 
 
สาํหรบัการดาํเนินการศนูยค์วามเป็นเลศิขนาดใหญ่ภายใตท้างเลอืกที ่3 น้ี จะมกีรอบการ

ดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี 
(1) การตอบโจทย:์ เน้นเรือ่งทีเ่ป็นวาระของประเทศ (national agenda) และโจทยท์ี่

ตอบสนองความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร  
(2) การวิจยั: การขบัเคลื่อนงานวจิยัในภาพรวมตอ้งมสีมดุล มสีดัสว่นทีเ่หมาะสมระหวา่ง

การวจิยัตน้น้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ซึง่จะแตกต่างกนัไปตามบรบิทของแต่ละศนูย ์ทัง้น้ี 
หากจะเน้นการวจิยัปลายน้ําจาํเป็นตอ้งดงึภาคเอกชนเขา้มารว่มดาํเนินการ  

(3) ขนาด: ตอ้งเป็นศนูยท์ีม่ขีนาดหญ่พอสมควร เพือ่ใหศ้นูยส์ามารถผลติผลงานวจิยัทีส่รา้ง
ผลกระทบใหก้บัประเทศได ้ 

(4) จดุเน้นของการวิจยั: มุง่เน้นการแกโ้จทยป์ญัหา (issue-based) เป็นหลกั โดยดงึองค์
ความรูใ้นสาขาต่างๆ ทัง้ภายในศนูย ์ระหวา่งศนูย ์และในหน่วยงานอื่นเขา้มาชว่ยแก้
โจทยป์ญัหารว่มกนัในลกัษณะนวตักรรมแบบเปิด (open innovation)4 

                                                            
4 Henry Chesbrough. “Open Innovation—The New Imperative for Creating and Profiting from Technology”    
  Harvard Business School Press, 2006 

ทางเลือกท่ี 3  
      สกอ. สนับสนุนศนูยค์วามเป็นเลิศขนาดใหญ่จาํนวนหน่ึง เพ่ือการแก้ไขโจทยข์อง
ประเทศ 
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(5) รปูแบบ: สมาชกิภายในศนูยต์อ้งเป็น partner อยา่งแทจ้รงิ (อาจเป็นลกัษณะของ
consortium หรอื research group) ทัง้น้ี ภายใตศ้นูยใ์หญ่ จะมศีนูยย์อ่ยทีส่ามารถจะ
เชื่อมกบัภาคอุตสาหกรรมได ้

 
การทาํวจิยัของศนูยค์วามเป็นเลศิภายใตท้างเลอืกที ่3 น้ี เป็นการวจิยัแบบมุง่เป้า มทีศิทาง

ชดัเจนเพือ่ตอบโจทยข์องประเทศ สามารถนําไปสูก่ารสรา้งผลลพัธ/์ผลกระทบทีม่คีวามชดัเจน และ
เป็นรปูธรรม บนเงือ่นไขทีว่า่ “โจทยข์องประเทศต้องมีความชดัเจนและใหญ่พอ” ทัง้น้ี จะมกีาร
ประเมนิผลศนูยค์วามเป็นเลศิเป็นระยะๆ และทุก 5 ปี เพือ่พจิารณาใหก้ารสนบัสนุนต่อหรอืปรบั    
ทศิทางการทาํงาน นอกจากน้ี การทาํงานภายในศนูยต์อ้งเป็นการผนึกกาํลงักนัทาํงาน และมี
สว่นกลางทีเ่ขม้แขง็คอยกาํกบัดแูลทศิทางการทาํงาน หากจะให ้สบว. เขา้มาทาํหน้าทีด่งักล่าว 
จาํเป็นตอ้งปรบับทบาทของ สบว. ใหเ้ป็นหน่วยงานทีด่แูลดา้นการสง่เสรมิและกาํกบัดแูลการวจิยั 
ของ สกอ. 

 
สาํหรบัการคดัเลอืกศนูยจ์ะใช ้“การแข่งขนั” โดยกลุ่มใหม ่สามารถเขา้มาแขง่ขนักบัศนูยเ์ดมิ 

(7 ศนูย)์ ได ้โดยทีก่ารเลอืกสาขาทีจ่ะดาํเนินการนัน้ จะเอาโจทยข์องประเทศทีม่คีวามชดัเจนและ
ขนาดใหญ่พอ และความตอ้งการในการยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของภาคอุตสาหกรรม
และบรกิารเป็นตวัตัง้ 
 


