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โครงการพฒันาบณัฑิตศึกษาและวิจยัด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ไดด้าํเนินการใน

ระยะที ่1 (2543-2548) ภายใตเ้งนิกูจ้ากธนาคารพฒันาเอเชยีสว่นหน่ึง และงบประมาณแผน่ดนิ
สมทบเงนิกูอ้กีจาํนวนหน่ึง โดยมโีครงการยอ่ยจาํนวน 7 โครงการ ไดแ้ก่ 

(1) ศนูยน์วตักรรมทางเคม ี 
(2) ศนูยอ์นามยัสิง่แวดลอ้ม พษิวทิยาและการบรหิารจดัการสารเคม ี
(3) ศนูยก์ารจดัการสิง่แวดลอ้ม และของเสยีอนัตราย  
(4) ศนูยปิ์โตรเลยีม ปิโตรเคมแีละวสัดุขัน้สงู 
(5) ศนูยเ์ทคโนโลยพีลงังาน และสิง่แวดลอ้ม 
(6) ศนูยเ์ทคโนโลยชีวีภาพเกษตร 
(7) ศนูยน์วตักรรมเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว 
โดยมวีธิดีาํเนินการในลกัษณะ consortium มสีถาบนัอุดมศกึษา 1 แหง่ ทาํหน้าทีเ่ป็น

มหาวทิยาลยัแกนนํา และสถาบนัอุดมศกึษาทีเ่หลอืเป็นสถาบนัรว่ม โดยม ีสาํนกังานโครงการเงนิกู้
ของทบวงมหาวทิยาลยั ซึง่ต่อมาไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น “สาํนกัพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี (สบว.) ทาํหน้าทีเ่ป็นสาํนกังานประสานการดาํเนินงาน  

 
เมือ่สิน้สดุโครงการในระยะที ่1 โครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ไดร้บัความเหน็ชอบ

จากคณะรฐัมนตร ีใหด้าํเนินงานต่อเป็นโครงการพฒันาบณัฑิตศึกษาและวิจยัด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระยะท่ี 2 (2549-2552) นบัตัง้แต่วนัที ่4 เมษายน 2549 - 30 กนัยายน 2552 โดยมี
กรอบวงเงนิงบประมาณสนบัสนุนจาํนวน 2,055 ลา้นบาท  
 
 ขณะน้ี ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์ภายใตก้ารบรหิารจดัการของ สบว. อยูใ่นระหวา่งการ
จดัทาํข้อเสนอเพ่ือพฒันาศนูยค์วามเป็นเลิศ ระยะท่ี 3 เพือ่ดาํเนินงานศนูยท์ัง้ 7 ศนูย ์ต่อ 
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) จงึไดจ้ดัจา้งมลูนิธบิณัฑติยสภาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย ผา่นสถาบนัคลงัสมองของชาต ิเป็นทีป่รกึษาประเมนิผลการดาํเนินงาน
ของโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ระยะที ่2 แยกเป็น การประเมนิศนูยค์วามเป็นเลศิ 7 
ศนูย ์รายศนูย ์และการประเมนิผลภาพรวม 
 

คณะทีป่รกึษาไดจ้ดัสง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ “การประเมนิผลการดาํเนินงานของศนูยค์วาม
เป็นเลศิ 7 ศนูย ์รายศนูย”์ ซึง่ใหภ้าพของโครงสรา้งองคก์รของแต่ละศนูยค์วามเป็นเลศิ ผลผลติ/
ผลลพัธเ์ปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายของแต่ละศนูย ์และนําเสนอผลกระทบจากการดาํเนินงานของแต่ละ
ศนูยท์ีด่ทีีส่ดุ รวมทัง้ บทเรยีนทีด่ใีนการดาํเนินการและพฒันาศนูยค์วามเป็นเลศิเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
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รายงานฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคส์าํคญัเพือ่ประเมนิผลการดาํเนินงานในภาพรวมของโครงการ
ระยะที ่2 รวมทัง้ประเมนิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการโครงการของ สบว. ประเมนิผลลพัธ์
ผลกระทบจากการดาํเนินการในภาพรวมต่อภาคการศกึษา/วจิยัและต่อภาคการผลติ/อุตสาหกรรม 
ประมวลบทเรยีนทีไ่ดร้บัจากการประเมนิ และจดัทาํขอ้เสนอเชงินโยบายเกีย่วกบัแนวทางในอนาคต
ของศนูยค์วามเป็นเลศิทีส่อดรบักบัทศิทางการพฒันาอุดมศกึษาไทย ผลการประเมนิมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปน้ี 

 
 ทิศทางการดาํเนินงาน 

สาระสาํคญัของโครงการระยะที ่2 คอื การปรบัเปลีย่นจากจุดเน้นในระยะที ่1 เรือ่ง 
“บณัฑติศกึษา” เป็น “การบรูณาการบณัฑติศกึษา งานวจิยั และการใหบ้รกิารทางวชิาการ”  เพือ่
ตอบสนองความตอ้งการของภาคการผลติและภาครฐัในการเสรมิสรา้งสมรรถนะในการแขง่ขนัของ
ประเทศ ต่อมาในปี 2551 ไดป้รบัเปลีย่นแนวทางการดาํเนินงานอกีครัง้ โดยใหใ้ช ้“งานวจิยั” เป็น
ตวันํา ใหก้าํหนดทศิทางการวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องประเทศ และเชื่อมโยงกบัภาคการ
ผลติ/ภาคอุตสาหกรรม แต่การปรบัเปลีย่นดงักล่าวนัน้ ยงัไมส่ามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเตม็ที ่ในชว่ง
เวลาระยะที ่2 เพราะจาํเป็นตอ้งใหเ้วลาศนูยค์วามเป็นเลศิในการปรบัตวั รวมทัง้ตอ้งมกีลไกมา
สนบัสนุนการทาํงานของศนูยเ์พือ่สรา้งความเชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรมและบรกิารดว้ย 

 
บทบาทของ สบว.  

แมว้า่ สบว. ไดร้บัการยกฐานะใหเ้ป็นหน่วยงานในสงักดัของ สกอ. เพือ่ดแูลโครงการพฒันา
บณัฑติศกึษาและวจิยัฯ แต่ภาพลกัษณ์ของ สบว. ยงัเป็นภาพของหน่วยประสานงานระหวา่ง สกอ.  
และศนูยค์วามเป็นเลศิ มากกวา่จะเป็นหน่วยงานทีม่บีทบาทสาํคญัในการกาํกบัดแูลศนูยค์วามเป็นเลศิ
อยา่งจรงิจงั ซึง่ สกอ. จาํเป็นตอ้งกาํหนดบทบาทและใหอ้าํนาจ สบว. ในการกาํกบัดแูลศนูยค์วามเป็น
เลศิใหช้ดัเจน รวมทัง้ชีแ้จงทาํความเขา้ใจกบัศนูยค์วามเป็นเลศิ เพือ่สรา้งความเขา้ใจทีต่รงกนั 
นอกจากน้ี ยงัพบวา่ ผูอ้าํนวยการศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์มสีว่นรว่มในคณะกรรมการบรหิาร 
สบว. แต่ สบว. ไมม่สีว่นรว่มในคณะกรรมการทีก่าํกบัดแูลศนูยค์วามเป็นเลศิในทุกศนูย ์โดยทีก่าร
กาํหนดทศิทางของศนูยค์วามเป็นเลศิ สว่นใหญ่อยูใ่นความดแูลของมหาวทิยาลยัแกนนําเป็นหลกั  
 
เป้าหมายในการดาํเนินงาน  

ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์โดยภาพรวมมวีสิยัทศัน์และเป้าหมายเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
คอื เน้นการสรา้งความเป็นเลศิใหเ้ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลตามสาขาความเชีย่วชาญของแต่ละศนูย ์
ดา้นเป้าหมายนัน้ เน้นการผลติบณัฑติ การพฒันางานวจิยัไปสูค่วามเป็นเลศิ และการนําผลงานวจิยั
ไปใชป้ระโยชน์ อยา่งไรกต็าม การกาํหนดตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณของโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและ
วจิยัฯ ยดึ “ผลผลติทางวชิาการ” เป็นหลกั ซึง่ไดแ้ก่ จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท เอก 
และหลงัปรญิญาเอก จาํนวนบุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาความเชีย่วชาญพเิศษ ผลงานวจิยัทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการ สทิธบิตัร และการใหบ้รกิารทางวชิาการ สว่นผลลพัธแ์ละผลกระทบนัน้ เป็นการมอง
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ภาพของเป้าหมายปลายทางทีค่าดวา่ โครงการระยะที ่2 จะเขา้ไปมสีว่นชว่ยใหเ้กดิผล ในระยะยาว
ต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ผา่นการขบัเคลื่อนของศนูยค์วามเป็นเลศิ โดยไมม่กีลไกการ
ตดิตามเพือ่วดัผลลพัธแ์ละผลกระทบดงักล่าว 
 
ความสามารถในการบริหารจดัการและประสานงานของ สบว. 

ในระยะที ่1 สบว. ไดเ้ขา้มาชว่ยจดัการและแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ จนทาํใหส้ามารถเบกิ
เงนิกูต้ามสญัญา และปิดโครงการไดต้ามเงือ่นไขของธนาคารพฒันาเอเชยี และในระยะที ่2 สบว. ได้
พฒันาโปรแกรมระบบบญัช ีจดัทาํเวบ็ไซดส์าํหรบัการกรอกขอ้มลู และพฒันาฐานขอ้มลู เพือ่รวบรวม
ผลการดาํเนินจากทุกศนูยใ์นมาตรฐานเดยีวกนั ซึง่มสีว่นชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงาน สาํหรบั
การตดิต่อประสานงานระหวา่งศนูยค์วามเป็นเลศิกบั สบว. นัน้ สว่นใหญ่กระทาํผา่นการประชมุ
คณะกรรมการบรหิาร สบว. ซึง่มผีูอ้าํนวยการศนูยค์วามเป็นเลศิรว่มเป็นองคป์ระชุม นอกจากน้ี สบว. 
ยงัจดัใหม้กีจิกรรมการสมัมนา/ประชุมเชงิปฏบิตักิารรว่มกนัในชว่งระยะที ่2 ประมาณ 16 ครัง้ เพือ่
สือ่สาร ชีแ้จง ทาํความเขา้ใจรว่มกนั รวมทัง้มกีารจดัทาํเอกสารคูม่อื (guidelines) เพือ่ใหก้าร
ดาํเนินงานของแต่ละศนูยเ์ป็นไปในทศิทางทีโ่ครงการไดต้ัง้เป้าหมายไว ้แต่ในทางปฏบิตั ิการ
ดาํเนินงานจะขึน้อยูก่บัการบรหิารจดัการของผูอ้าํนวยการศนูย ์ 

สบว. ไดจ้ดัสรรงบประมาณใหก้บัศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์เพือ่ใชใ้นการดาํเนินงานระยะ
ที ่2 รวม 1,324.66 ลา้นบาท โดยทีแ่ต่ละศนูยม์นีโยบายการใชจ้า่ยทีแ่ตกต่างกนัไป สว่นใหญ่ใชจ้า่ย
เพือ่การผลติบณัฑติ/สนบัสนุนทุนการศกึษาเป็นหลกั สาํหรบัการใชจ้า่ยดา้นการวจิยัมสีดัสว่นรอง   
ลงมา และมกีารหาเงนิสนบัสนุนการวจิยัจากภายนอกมาสมทบเพิม่เตมิ นอกจากน้ี ในชว่งปลายระยะ
ที ่2 สบว. ไดร้เิริม่โปรแกรมวจิยัเชงิบรูณาการ เรือ่งเชือ้เพลงิชวีภาพ และการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 
ซึง่เป็นการวจิยัแบบมุง่เป้าทีต่อบสนองต่อโจทยป์ระเทศ โดยอาศยัความเชีย่วชาญของนกัวจิยัจาก
ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์ 
 
ผลลพัธผ์ลกระทบท่ีเกิดขึน้ 
(1)  ผลทีม่ต่ีอภาคอุดมศกึษา/วจิยั  

• ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์มไิดมุ้ง่เน้นการพฒันาหลกัสตูรใหม่ๆ  เพิม่เตมิจากเดมิมาก
เทา่ทีค่วร โดยมหีลกัสตูรใหมท่ีพ่ฒันารว่มกนัเพยีง 2% ของจาํนวนหลกัสตูรทีม่อียูเ่ดมิ
ทัง้หมดของทัง้ 7 ศนูย ์ 

• ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์มผีูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท และเอก ในสดัสว่น
ประมาณ 7% และ 18% ของภาพรวมประเทศ ตามลาํดบั  

• ผลงานวจิยัตพีมิพร์ะดบันานาชาตขิองศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์มเีพยีง 25% เทา่นัน้    
ทีป่รากฏชื่อของ สบว. และมสีดัสว่นเฉลีย่ประมาณ 25% ของผลงานตพีมิพข์องประเทศไทย
ทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู SCOPUS ในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์
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 คณะประเมนิไดพ้ยายามเทยีบเคยีงศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์กบัหน่วยงานทีม่ลีกัษณะ
คลา้ยกนั แต่กไ็มส่ามารถทาํได ้เพราะศนูยไ์มส่ามารถบอกจาํนวนนกัวจิยัทีแ่น่นอนได ้บางบทความ 
ทีต่พีมิพใ์นชื่อของศนูยไ์มไ่ดร้บัทุนวจิยัจากศนูย ์บางศนูยไ์มม่กีารจดัสรรทุนวจิยั ฯลฯ 
 
(2) ผลทีม่ต่ีอภาคการผลติ/อุตสาหกรรม 

• การทาํงานของบณัฑติ พบวา่ บณัฑติปรญิญาโท 44% ทาํงานในภาคอุตสาหกรรม ในขณะที ่
บณัฑติปรญิญาเอกทาํงานในภาคอุตสาหกรรม 23%  

• ศนูยค์วามเป็นเลศิมโีครงการวจิยัรว่มกบัภาคเอกชนหรอืภาครฐั หรอืมเีอกชนรว่มลงทุนใน
สดัสว่น 66% ของโครงการวจิยัทัง้หมด แต่สว่นใหญ่เป็นหน่วยงานภาครฐั  

• ศนูยค์วามเป็นเลศิมโีครงการวจิยัทีม่โีจทยม์าจากภาคเอกชนหรอืภาครฐัในสดัสว่น 51% ของ
โครงการวจิยัทัง้หมด  

• บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารนานาชาตทิีม่ภีาคเอกชนหรอืภาครฐัเป็นผูร้ว่มนิพนธ ์ใน
สดัสว่น 12% ของบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารนานาชาตทิัง้หมด  

 
แมว้า่โครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ระยะที ่2 จะมสีดัสว่นการผลติบณัฑติเมือ่เทยีบ

กบัภาพรวมของประเทศไมส่งูมากนกั แต่มกีารนําโครงสรา้งพืน้ฐานของโครงการไปชว่ยสนบัสนุน
และเพิม่ขดีความสามารถของหน่วยงานอื่นในการผลติบณัฑติและวจิยั และเป็นทีน่่าสงัเกตวา่ ปจัจยัที่
มสีว่นสาํคญัในการสรา้งผลลพัธผ์ลกระทบใหเ้กดิขึน้ คอื การสะสม และมฐีานความรูท้ีม่ากพอ รวมทัง้
ตอ้งมกีลไกเชือ่มโยงเพือ่ทีจ่ะถ่ายทอดความรูไ้ปสูก่ารใชง้านในเชงิพาณชิย ์(commercialization) 
อยา่งเป็นรปูธรรม  
  
บทเรียนท่ีได้จากการประเมิน 

จากการประเมนิพบวา่ อาํนาจหน้าทีข่อง สบว. ทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก สกอ. ไมช่ดัเจน สง่ผล
ใหก้ารกาํกบัดแูลศนูยค์วามเป็นเลศิทาํไดค้อ่นขา้งยาก การปรบัเปลีย่นพนัธกจิกลางระยะที ่2 โดยให้
ใชง้านวจิยัเป็นพนัธกจิหลกั และใหม้กีารเชื่อมโยงกบัภาคการผลติและบรกิารนัน้ ศนูยป์รบัการ
ดาํเนินการไมท่นั อกีทัง้ยงัเป็นบรบิททีไ่มส่อดคลอ้งกบันกัวจิยัในมหาวทิยาลยั ซึง่ตอ้งใชผ้ลงานวจิยั
เชงิวชิาการ (ผลงานตพีมิพ)์ เพือ่ความกา้วในอาชพีการทาํงาน ในขณะทีผ่ลงานวจิยัทีเ่กดิจากการ
ทาํงานวจิยัรว่มกบัภาคเอกชนสว่นใหญ่ไมส่ามารถเผยแพรไ่ด ้

ศนูยค์วามเป็นเลศิยงัขาดกระบวนการดแูลงานวจิยัทีค่รบวงจร ทาํใหป้ระเมนิผลกระทบได้
ยาก การทาํงานของแต่ละศนูยเ์ป็นอสิระจากกนั ขาดเวทแีลกเปลีย่นแนวทางการบรหิารจดัการ
ระหวา่งศนูยค์วามเป็นเลศิ ในเชงิวชิาการ สบว. เพิง่เริม่มกีารทาํงานวจิยัระหวา่งนกัวจิยัของศนูย์
ความเป็นเลศิ จาํนวน 2 โครงการ ในชว่งปลายของโครงการระยะที ่2 ซึง่เป็นการวจิยัเชงิบรูณาการ
เพือ่ตอ้งการเชื่อมโยงการทาํวจิยัของศนูยต่์างๆ เขา้มาตอบสนองโจทยข์องประเทศ 
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นอกจากน้ี การเพิม่จาํนวนหน่วยงานภาคขีองศนูยค์วามเป็นเลศิไมเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนด
ของ สกอ. ทีต่อ้งการเหน็หน่วยงานภาคมีคีวามเขม้แขง็ทางวชิาการ และมหีอ้งปฏบิตักิารวจิยัเป็น
ตวัเชื่อมโยง และยงัพบวา่ มหาวทิยาลยัแกนนํามกัไดผ้ลประโยชน์จากการสนบัสนุนของ สกอ. 
มากกวา่มหาวทิยาลยัเครอืขา่ยอยา่งเหน็ไดช้ดั โดยเฉพาะดา้นครภุณัฑ ์และงบประมาณสนบัสนุน
การวจิยั 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายทีเ่สนอในทีน้ี่ มุ่งเสนอแนวทางการดาํเนินงานสาํหรบัศนูย์
ความเป็นเลิศทัง้ 7 ศนูย ์ท่ีได้ดาํเนินงานมากว่า 10 ปีแล้วเท่านัน้ หากจะนําไปปรบัใช้กบัศนูย์
อ่ืนๆ จาํเป็นต้องคาํนึงถึงบริบทของศนูยเ์หล่านัน้ด้วย ทัง้ด้านสาขาวิชาการ และระดบัของ
วฒิุภาวะ ซ่ึงอาจจะแตกต่างกนัมาก โดยคณะผูป้ระเมนิมคีวามเหน็วา่ 
(1) ศนูยค์วามเป็นเลศิตอ้งสามารถบอกไดว้า่เป็นเลศิในสาขายอ่ยวชิาการใด (disciplined-

based) หรอืประเดน็ใด (issued-based) หรอืกาํลงัจะพฒันาไปสูส่ภาพดงักล่าว โดยมแีผนที่
นําทาง (roadmap) ทีช่ดัเจน  

(2) การสรา้งความเป็นเลศิจาํเป็นตอ้งมกีารวางแผนโครงการวจิยัต่างๆ ภายใตโ้ปรแกรมการวจิยั
ใหส้รา้งองคค์วามรูต่้างๆ ทีจ่ะเสรมิกนัไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกนั   

(3) การทาํงานเป็นกลุ่มองคก์รในลกัษณะ consortium สมาชกิจะตอ้งนําทรพัยากรมารวมกนัทาํ
กจิกรรม เพือ่ความสาํเรจ็ในเป้าหมายรว่มกนั  

(4) มหาวทิยาลยัตอ้งออกเงนิสว่นหน่ึง (in cash contribution) นอกเหนือจากการใหใ้ชท้รพัยากร
ทีม่อียู ่(in kind contribution) อาท ิคน สถานที ่เครือ่งมอื เป็นตน้  

(5) สบว. ควรไดร้บัมอบอาํนาจจาก สกอ. ใหม้หีน้าทีต่รงในการกาํกบัดแูลศนูยค์วามเลศิ และมี
สว่นรว่มในการบรหิารงานของศนูยค์วามเป็นเลศิ ใหด้าํเนินงานไปสูเ่ป้าหมายอยา่งมี
คุณภาพและประสทิธภิาพ 

(6) ศนูยค์วามเป็นเลศิควรมบุีคลากรดา้นบรหิารศนูย ์และนกัวจิยัทีท่าํงานใหก้บัศนูยเ์ตม็เวลา 
โดยเฉพาะนกัวจิยัหลงัปรญิญาเอก  

(7) ศนูยค์วามเป็นเลศิทีท่าํวจิยัตน้น้ําควรยกระดบัสูส่ากล โดยการสรา้งเครอืขา่ยกบัต่างประเทศ
และทาํงานวจิยัรว่มกนั เพือ่พฒันาความสามารถและยกระดบัคุณภาพของงาน รวมทัง้สรา้ง
โอกาสในการแสวงหาแหล่งทุนเพิม่เตมิ 

 
คณะผูป้ระเมนิเสนอทางเลอืก 3 ทางเลอืก โดยทีแ่ต่ละทางเลอืกเป็นทางเลอืกทีเ่ป็นไปได้

ทัง้สิน้ สว่น สกอ. จะเลอืกทางเลอืกใดนัน้ ขึน้อยูก่บัแนวนโยบายทีจ่ะกาํหนดบรบิทของศนูยค์วาม
เป็นเลศิ หรอือาจเลอืกมากกวา่หน่ึงทางเลอืกในเวลาเดยีวกนักไ็ด ้หากมทีรพัยากรเพยีงพอ ตาม
ศาสตรแ์ละพนัธกจิของแต่ละกลุ่มศนูยค์วามเป็นเลศิ ดงัต่อไปน้ี 
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ทางเลือกท่ี 1  
 ให้ดาํเนินการศนูยค์วามเป็นเลิศ ทัง้ 7 ศนูย ์ต่อไป โดยต้องทบทวนบทบาทการ

ดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลิศทัง้ 7 ศนูย ์อาท ิการปรบัปรงุโครงสรา้งการบรหิารให ้สกอ./
สบว. มบีทบาทในการบรหิารงานของศนูยม์ากขึน้ การจดัสรรทรพัยากรการเงนิใหก้บัศนูยต์ามทศิ
ทางการวจิยัและกลุ่มวจิยั โดยทีศ่นูยต์อ้งสามารถพึง่พาตนเองไดม้ากขึน้ การลดขนาดองคก์รของ
ศนูยค์วามเป็นเลศิใหเ้ลก็ลง รวมทัง้ ลดจาํนวนภาคสีมาชกิลง การปรบัปรงุพนัธกจิดา้นการวจิยัของ
ศนูยใ์หต้อบโจทยข์องประเทศ เป็นตน้ 

 
ทางเลอืกน้ีเป็นทางเลอืกทีท่าํใหศ้นูยเ์ดมิทัง้ 7 ศนูย ์ยงัคงไดร้บัการสนบัสนุนต่อไปอกีระยะ

หน่ึง แต่สถาบนัอุดมศกึษาอื่นทีพ่ฒันาความสามารถขึน้มาในรอบ 10 ปี จะถูกปิดโอกาสการไดร้บั
การสนบัสนุน อยา่งไรกต็าม การปรบัตวัของศนูยเ์ดมิทัง้ 7 ศนูย ์ทาํไดย้าก ดงัเหน็ไดจ้ากการปรบัตวั
ของศนูยใ์นชว่งระยะที ่2 ทีผ่า่นมายงัทาํไดไ้มเ่ตม็ที ่นอกจากจะตอ้งปรบับทบาทการทาํงานของ สบว. 
จาก “ผูป้ระสานงาน” ไปเป็น “ผูก้าํกบัดแูล” โดยที ่สกอ. ตอ้งมอบหมายงาน และใหอ้าํนาจหน้าทีแ่ก่ 
สบว. ทีช่ดัเจน 
 
ทางเลือกท่ี 2  

สกอ. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลยัจดัตัง้ศนูยค์วามเป็นเลิศขนาดเลก็ในมหาวิทยาลยั 
ทางเลือกน้ี เป็นการสนับสนุนศนูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางขนาดเลก็ในมหาวิทยาลยัให้พฒันา
ไปสู่ความเป็นเลิศ โดยอาจมศีนูยใ์นลกัษณะเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนัอยูต่่างมหาวทิยาลยัได ้การ
ดาํเนินการจะมคีณะกรรมการของ สกอ. เป็นผูค้ดัเลอืก กาํกบัดแูล และใหท้ศิทางการดาํเนินงานใน
ภาพรวม มหีน่วยประสานงานซึง่อาจเป็น สบว. หรอืศนูยใ์ดศนูยห์น่ึงทีค่อยเชื่อมโยงการทาํงานของ
ศนูยต่์างๆ ทีใ่กลเ้คยีงกนัหรอืทีเ่สรมิกนัได ้เขา้เป็นเครอืขา่ย/กลุ่มทีม่กีารทาํงานรว่มกนั และเมือ่
ตอ้งการแกไ้ขปญัหาของประเทศในวาระต่างๆ ศนูยค์วามเป็นเลศิจาํนวนหน่ึงจะรวมตวักนั และ
รว่มกบัหน่วยงานอื่นในลกัษณะโครงการบรูณาการขนาดใหญ่ โดยมศีนูยใ์ดศนูยห์น่ึงเป็นหวัหน้า
โครงการ 

 
ทางเลอืกน้ี ใหโ้อกาสมหาวทิยาลยัทีม่ศีนูยค์วามเป็นเลศิเดมิในการคดัเลอืกและสนบัสนุน

ศนูยค์วามเป็นเลศิเดมิและ/หรอืใหมเ่พือ่ใหเ้หมาะสมและเป็นปจัจุบนั และมหาวทิยาลยัใหมก่ส็ามารถ
เขา้รว่มสรา้งความเขม้แขง็ดา้นการวจิยัได ้โดยทีแ่ต่ละศนูยจ์ะเน้นการวจิยัในเชงิลกึตามสาขาความ
เชีย่วชาญ เพือ่สรา้งผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพสงู นอกจากน้ี ยงัสามารถเชื่อมกบัการผลติบณัฑติของ
มหาวทิยาลยัได ้ภายใตจุ้ดเน้น (focus) การวจิยัของศนูยน์ัน้ 
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ทางเลือกท่ี 3  
       สกอ. สนับสนุนศนูยค์วามเป็นเลิศขนาดใหญ่จาํนวนหน่ึง เพ่ือการแก้ไขโจทยข์อง
ประเทศ หรอืโจทยท์ีต่อบสนองความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร (issue-based) โดยมี
การขบัเคลื่อนงานวจิยัทีส่มดุลและมสีดัสว่นทีเ่หมาะสมระหวา่งการวจิยัตน้น้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ซึง่
จะแตกต่างกนัไปตามบรบิทของแต่ละศนูย ์และดงึองคค์วามรูใ้นสาขาต่างๆ ทัง้ภายในศนูย ์ระหวา่ง
ศนูย ์และภายนอกศนูยเ์ขา้มาชว่ยแกโ้จทยป์ญัหารว่มกนัในลกัษณะนวตักรรมแบบเปิด (open 
innovation) ทัง้น้ี สมาชกิภายในศนูยต์อ้งเป็นหุน้สว่น (partner) กนัอยา่งแทจ้รงิ โดยอาจเป็นลกัษณะ
ของ consortium หรอื research group   

 
ทัง้น้ี จะมกีารประเมนิผลศนูยเ์ป็นระยะๆ และทุก 5 ปี เพือ่พจิารณาใหก้ารสนบัสนุนต่อหรอื

ปรบัทศิทางการทาํงาน นอกจากน้ี จะตอ้งมสีว่นกลางทีเ่ขม้แขง็คอยกาํกบัดแูลทศิทางการทาํงาน 
หากจะให ้สบว. เขา้มาทาํหน้าทีด่งักล่าว จาํเป็นตอ้งปรบับทบาทของ สบว. ใหเ้ป็นหน่วยงานทีด่แูล
ดา้นการสง่เสรมิและกาํกบัดแูลการวจิยั ของ สกอ. 

 
สาํหรบัการคดัเลอืกศนูยจ์ะใช ้“การแข่งขนั” โดยกลุ่มใหม ่สามารถเขา้มาแขง่ขนักบัศนูยเ์ดมิ 

(7 ศนูย)์ ได ้โดยทีก่ารเลอืกสาขาทีจ่ะดาํเนินการนัน้ จะเอาโจทยข์องประเทศทีม่คีวามชดัเจนและ
ขนาดใหญ่พอ และความตอ้งการในการยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของภาคอุตสาหกรรม
และบรกิารเป็นตวัตัง้ 


