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บทคัดยอ
 ความจําเปนเรงดวนสําหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศกําลังพัฒนา ก็คือ 

การสรางความเขมแข็งใหกบัการจัดการศึกษาและวิจยัระดับบณัฑิตศึกษา รฐับาลของประเทศกําลังพฒันา

ควรจัดตัง้ศนูยแหงความเปนเลศิทางการศึกษาและวจิยัข้ันสงูเฉพาะทาง สําหรบัสาขาวชิาทีข่าดแคลนและ

มีความจําเปนในการพัฒนาตอการพัฒนาประเทศ เชน สาขาฟสิกส สาขาเคมี สาขาคณิตศาสตร สาขา

เทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ภายหลังจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ

เอเชียหลายประเทศในป พ.ศ. 2540 ประเทศเหลานี้มีงบประมาณจํากัดในการสงนักศึกษาที่มีสติปญญาดี

ไปศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในตางประเทศที่พัฒนาแลว

 ฉะน้ัน ประเทศเหลาน้ีจงึควรจัดตัง้ศนูยแหงความเปนเลิศทางการศึกษาและวิจยัเฉพาะทางในประเทศ

ของตนเอง เพื่อสรางความเปนเลิศทางการศึกษาและวิจัยใหทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยในประเทศที่พัฒนา

แลวในระดับมาตรฐานสากล วัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยแหงความเปนเลิศก็เพื่อจะเลือกภาควิชา

ที่มีศักยภาพทางวิชาการ มีผลงานวิจัย และมีศักยภาพในการพัฒนาสูความเปนเลิศไดมีโอกาสพัฒนา

ศักยภาพอยางเต็มที่ โดยการสนับสนุนทั้งกําลังคนและงบประมาณเปนการเฉพาะ

 เหตุผลที่ประเทศกําลังพัฒนาจะตองสนับสนุนการจัดต้ังศูนยแหงความเปนเลิศเปนพิเศษคือ

ประการแรก การที่นักศึกษาที่มีสติปญญาดีมีความรู ความสามารถไปศึกษาและวิจัยข้ันสูง ณ ประเทศ

ที่พัฒนาแลว ทําใหนักศึกษาท่ีเหลืออยูที่มีคุณภาพรองลงมาไมสามารถชวยเหลืออาจารยในการสราง

คุณภาพงานวิจัยท่ีดีเย่ียมไดอยางเต็มท่ีทําใหคุณภาพงานวิจัยภายในประเทศไมดีเทาท่ีควร ประการท่ีสอง 

การที่นักศึกษาที่มีสติปญญาดี มีความรู ความสามารถไปศึกษาและวิจัยข้ันสูงในตางประเทศที่พัฒนา

แลวมีความเส่ียงที่จะไมกลับบานเกิดภายหลังจบการศึกษา ทําใหเกิดปญหาสมองไหลในประเทศบานเกิด 

ซึ่งการจัดตั้งศูนยแหงความเปนเลิศจะสามารถแกไขปญหาสมองไหลไดในระดับหน่ึง ประการท่ีสาม 

เปนการชวยลดการสูญเสียเงินตราใหตางประเทศในการท่ีตองสงนักศึกษาไปเรียนไดเปนจํานวนมาก 

ดังนั้น ศูนยความเปนเลิศทางการศึกษาและวิจัยควรจะไดรับการจัดตั้งขึ้นในภาควิชาหรือสถาบันวิจัย

ในประเทศกําลังพัฒนาโดยเร็ว

คําสําคัญ : ศูนยแหงความเปนเลิศเฉพาะทาง, การอุดมศึกษา
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Abstract
 An urgent need in the field of higher education in developing countries is the 

strengthening of post-graduate teaching and research. The governments of developing 

countries should set up a limited number of university departments for advanced training and 

research in certain selected fields. Since the economic crisis in 1997, Thailand and the other 

ASEAN countries have had limited resources to send highly qualified students for advanced 

study and research abroad. The center of excellence program is intended to encourage the 

pursuit of excellence and teamwork in studies and research and to accelerate the realization 

of international standards in specific fields. With this objective in mind, it is proposed to give 

active support and substantial as stance to promising departments in universities carefully 

selected on the basis of quality and extent of work already done, their reputation and 

contribution to research and potential for future development.

 The reasons that developing countries should attempt as soon as possible to create 

facilities in major subjects for the first class higher degree program in their own countries are as 

follows : Firstly, the present widespread practice of sending the brightest students abroad 

to take a higher degree makes it difficult to build native research students is the life blood of 

a creative university postgraduate department. Secondly, the loss of highly qualified trained 

people to developed countries when overseas students do not return to their homeland after 

receiving a higher degree abroad will be reduced. And thirdly, it will save much foreign 

exchange whether the money is provided by the government or private agencies. The center of 

excellence program should be setup as quickly as possible in developing countries.

Keywords : center of excellence in specific fields, higher education

เหตุผลและความจําเปน
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศ

กําลังพัฒนาไดพยายามท่ีจะเปดทําการสอนและ

วิจัยในระดับสูง โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการ

ศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอกเปนจํานวน

มาก โดยมิไดสะสมองคความรู รวมทั้งการเตรียม

บุคลากรท่ีจะเปนผูสอนและทําหนาท่ีใหคําปรึกษา

ในการทําวิจัยใหกับนักศึกษา มิไดมีความพรอม

ในดานเคร่ืองมือ อุปกรณ อาคาร และสถานท่ี

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล แตได

ทําการเปดสอนเพ่ือตอบสนองความตองการ

กําลังคนในระดับสูงของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัย

หลายแหงยังไมมีความพรอมเพียงพอจึงเปน

การยากยิ่งที่จะสรางดุษฏีบัณฑิตที่มีคุณภาพ

และมาตรฐานในระดับสากลเ ทียบเท  ากับ

อารยประเทศที่พัฒนาแลวในโลกตะวันตก
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 สําหรับประเทศกําลังพัฒนาน้ัน แตเดิม

ส วนมากจะส งเยาวชนไปศึกษาในระดับสูง

ยังประเทศตะวันตกในยุคลาอาณานิคม นักศึกษา

ที่มีสติปญญาดีมีความรู ความสามารถหรือบุตร

หลานชนช้ันปกครองจะไดรับการศึกษาระดับสูง

จากประเทศท่ีทําการปกครองประเทศของตน เม่ือ

ไดรับการศึกษากลับมาก็นํานโยบายของประเทศ

ที่ปกครองมาใชปกครองประชาชนของตน สราง

ระบบชนช้ันข้ึนอีกทอดหน่ึงภายในประเทศของตน

โดยไมรูสึกตัว

 เม่ือสิ้นสุดยุคการลาอาณานิคม ประเทศ

กําลังพัฒนาก็ยังคงสงนักศึกษาไปศึกษาระดับสูง

โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับปริญญาโทและเอก 

ซึ่งประเทศเหลานั้นจะตองเสียงบประมาณจํานวน

มหาศาล ปจจุบันประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปน

ภาษาแม ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด และแคนาดา  ได มี

นโยบายที่จะจัดการศึกษาระดับสูงในรูปธุรกิจ

การคา กลาวคือ จะเก็บคาเลาเรียนนักศึกษา

ตางชาติในอัตราที่สูงมาก สถานการณเชนนี้ทําให

ประเทศกําลังพัฒนาไมสามารถจะสงนักศึกษา

จํานวนมากไปศึกษาตอไดอีกตอไป เนื่องจากไมมี

งบประมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งจะตองสงนักศึกษา

ไปเรียนเปนระยะเวลานานประมาณ 3-6 ป เมื่อ

เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศในทวีปเอเชียหลาย

ประเทศในป พ.ศ. 2540 ประเทศเหลานี้ยากจนลง 

มี งบประมาณจํากัดในการส  งนักศึกษาที่มี

สติป ญญาดีไปศึกษาระดับสูงยังตางประเทศ

ที่พัฒนาแลว ทําใหประเทศกําลังพัฒนาตอง

ปรับเปล่ียนนโยบายดานการศกึษาทีจ่ะสงนกัศกึษา

ไปยังประเทศที่พัฒนาแลวเสียใหม

 ในส วนของประเทศไทยน้ัน  หลังจาก

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

มีผลบังคับใช   และเริ่ มกระบวนการปฏิ รูป

การศึกษาเพื่อเข าสู  โครงสร างกระทรวงใหม 

โดยได มีการจัดการปรับ เป ล่ียนโครงสร  าง

การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สังกัดอยู ภายใต

ทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ

เขาดวยกัน จัดต้ังเปนสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเปนการรวมสถาบัน

การศกึษาทัง้หมดของประเทศเขาดวยกนั ประกอบ

ดวยมหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แหง มหาวิทยาลัย

และวทิยาลยัเอกชนประมาณ 60 แหง มหาวทิยาลยั

ราชภัฏ 40 แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

9  แห ง  เมื่ อรวมสถาบันอุดมศึกษาทั้ งหมด

เขาดวยกัน ประกอบดวยสถาบันการศึกษาของ

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไดแก วิทยาลัยพยาบาล 

วิทยาลัยการสาธารณสุข และโรงเรียนทหาร 

ตํารวจ ก็จะมีสถาบันอุดมศึกษาจํานวนเกือบ 

200 แหง นับวาเปนจํานวนมาก ซึ่งในประเทศไทย

สถาบันการศึกษาเหลาน้ีจะกระจายไปท่ัวประเทศ 

ดังนั้นเม่ือพิจารณาถึงประเด็นการเตรียมอาจารย

สําหรับการสอนและวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา

จะพบวา เปนภาระหนักที่ภาครัฐบาลและเอกชน

ตองเตรียมอาจารยไวสําหรับสอนและทําวิจัย

ในสถาบันเหลานี้ และจากการสํารวจขอเท็จจริง

พบวา อาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

ในสถาบันอุดมศึกษามีสัดสวนนอยมาก เมื่อ

เปรียบเทียบกับมาตรฐานในระดับสากลที่ควร

จะเป น  ยิ่ ง เมื่ อสํ ารวจลึกลงไปถึ งตําแหน ง

ศาสตราจารยที่ทําการสอนและวิจัยอยูในสถาบัน

อุดมศึกษายิ่งมีจํานวนไมถึง 1% ของอาจารย

ทั้งหมด นับเปนข อมูลที่น าตกใจมากสําหรับ
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กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดประมาณการ

จํานวนบุคลากรที่ประเทศไทยตองการผูที่จะจบ

ปริญญาเอกในอีก 20 ปขางหนา พบวาจะตองมี

ไม น อยกว า  20,000 คน  เพื่อสอนและวิจัย

ในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากน้ันสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาไดทําการสํารวจพบวา

ในอีก 10 ปขางหนา จะมีอาจารยมหาวิทยาลัย

มากกวา 50% ตองเกษียณอายุราชการซึ่งจะ

ทําใหกําลังคนชั้นมันสมองของประเทศขาดแคลน

อย  า ง รุ นแรง  หากไม  เตรี ยมฐานการผ ลิต

ดุษฎีบัณฑิตไวทดแทน

 แต อย างไรก็ตาม  การท่ีมหาวิทยาลัย

ในประเทศไทยตางพยายามจะเปดสอนระดับ

ปริญญาเอกในสถาบันของตน โดยมิไดมีการ

วางแผนอยางรอบคอบก็จะนํามาซึ่งการผลิต

ดุษฎีบัณฑิตข้ึนมีคุณภาพไมเทาเทียมมาตรฐาน

สากล  ซึ่ ง จะทํ า ให  เ กิ ดการลดคุณค  าของ

ดุษฎีบัณฑิตในที่สุด ทางออกหน่ึงของประเทศ

ก็คือ  การจัดตั้ งศูนย แห งความเป นเลิศทาง

การศึกษาและวิจัยเฉพาะทางข้ึนในประเทศของ

ตนเอง เพื่อจัดการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎี

บัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดย

การรวมอาจารย อุปกรณ และสถานท่ีไวดวยกัน

เปนการใชทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดในประเทศให

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 เหตุผลที่ประเทศกําลั งพัฒนาจะต อง

สนับสนุนการจัดตั้ งศูนย แห งความเป นเลิศ

เฉพาะทาง (Center of Excellence) มีดังตอไปนี้

 ประการแรก การท่ีนักศึกษาท่ีมีความรู  

ความสามารถ และสติปญญาสูงไปศึกษาและ

วิจัยชั้นสูง ณ ประเทศที่พัฒนาแลว ทําใหประเทศ

ขาดศักยภาพที่จะใชบุคลากรเหลานี้วิจัยและ

พัฒนา  สร างผลงานให กับประเทศของตน 

เปนที่ทราบกันดีแลววา บุคคลที่มีศักยภาพสูงสุด

ที่สามารถทํางานหนักไดเต็มที่มีอายุระหวาง 

25-40 ป ในชวงอายุนี้ ถาประเทศกําลังพัฒนา

ส งบุคคลเหล านี้ ไปศึกษาต อยังต างประเทศ

ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะใชเวลา

ประมาณ 4-10 ป แลวแตกรณีซึ่งเปนชวงที่บุคคล

เหลาน้ีควรทํางานวิจัยใหกับประเทศของตนเอง 

ซึ่งเขาเหลาน้ันอยู ภายในประเทศของตนเอง

ก็จะเปนผู ชวยอาจารยในมหาวิทยาลัยที่สังกัด

อยู ทําการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อตองสง

เขาไปศึกษาวิจยัยงัตางประเทศ อาจารยในประเทศ

ก็ขาดผูชวยที่มีความสามารถชวยงาน นักศึกษา

ที่ เหลืออยู ที่มีคุณภาพและศักยภาพรองลงไป

ไมสามารถชวยเหลืออาจารยในการสรางคุณภาพ

งานวิจัยที่ดีเยี่ยมไดอยางเต็มที่ ทําใหคุณภาพ

งานวิจัยภายในประเทศไมดีเทาที่ควร ผลงาน

วิจัยที่ดีกลับไปตกอยู กับอาจารยของประเทศ

ที่พัฒนาแลว เนื่องจากมีนักศึกษาที่มีความรู 

ความสามารถและสติปญญาสูงเปนผูชวยเหลือ

ในการทําวิจัย  ผู  เ ขียนขอยกตัวอย างท่ีมีการ

กลาวอยางไมเปนทางการวา นักวิทยาศาสตร

ของสหรัฐอเมริกาที่ไดรับรางวัลโนเบลที่นั่งถายรูป

รวมกับลูกศิษยที่เปนนักศึกษารับปริญญาเอก

ที่ยืนข างหลังเป นนักศึกษาตัวดํา  (หมายถึง

ชาวอินเดีย) หรือตาตี่ (หมายถึงชาวจีน) รวม

ถายรูปอยูดวยเสมอ

 ในความเปนจริงแลว การจางนักศึกษา

ปรญิญาโทและปรญิญาเอกภายในประเทศดวยเงนิ

นอยนิด สําหรับเปนกลไกลดึงสมองของชาติ

ใหเขามาเปนนักวิชาการและใชเปนเคร่ืองมือ

บูรณาการการวิจัยกับบัณฑิตศึกษาเขาดวยกัน
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ใหเปนเครื่องมือสรางความรู เพื่อแกปญหาของ

ประเทศน้ัน ยอมดีกวาการสงสมองเสียคาสมอง

ไปใหอาจารยชาวตางประเทศใชเพื่อแลกกับ

ปริญญาท่ีมหาวิทยาลัยในตางประเทศมอบให

โดยตองเสียคาเลาเรียนใหแกประเทศท่ีพฒันาแลว

ดวยเงินมูลคามหาศาล นับวาไมคุมกับการลงทุน

อยางยิ่ง 

 ประการท่ีสอง อาจเกิดภาวะสมองไหล 

กลาวคือ ผูที่ไปศึกษาระดับสูง ณ ตางประเทศ

ที่พัฒนาแล วอาจไม กลับประเทศบ านเ กิด 

เนื่ องจากการไปศึกษาในประเทศที่พัฒนา

แลวมักจะไปศึกษาเพื่อสรางองคความรู ใหม 

ตอยอดจากองคความรู เดิมที่ประเทศเหลาน้ัน

ไดสรางขึ้นมาแลว เชน ไปศึกษาวิชานิวเคลียร

ฟสิกสซึ่งมีองคความรู เดิมขั้นสูงอยู แลว หรือ

ไปศึกษาวิชาคอมพิวเตอรชั้นสูงท่ีมีองคความรู

เดิมขั้นสูงพอที่จะตอยอดได ความรูขั้นสูงเหลานี้

ประเทศกําลังพัฒนายังไมมีพื้นฐานอยางเพียงพอ 

เมื่อกลับมายังประเทศของตนเองภายหลังจาก

จบการศึกษาก็ ไม สามารถวิจัยและพัฒนา

องคความรูใหมได เพราะพ้ืนฐานเดิมของประเทศ

ของตนเองยังมีไมเพียงพอ ขาดเครื่องมือและ

อุปกรณที่ทันสมัยที่จะทํางานวิจัยและพัฒนา 

ประกอบกับสภาพแวดลอมในประเทศท่ีพัฒนา

แลวมีความเปนอยู ที่ดีกวาไดรับคาตอบแทน

สูงกวา มีระบบการทํางานที่ดีมีเครื่องมือและ

อุปกรณที่ทันสมัยที่จะทํางานวิจัย ซึ่งเปนแรง

ผลักดันที่จะไมกลับมายังประเทศของตน เปนการ

สูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ

ของประเทศกาํลังพฒันาไปยงัประเทศทีพ่ฒันาแลว

ในทางออม กลาวกันวาในคณะวิชาทางดาน

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรในมหาวิทยาลัย 

10 อันดับแรกของสหรัฐอเมริกา เชน มหาวิทยาลัย

สแตนฟอรด มหาวิทยาลัยแหงแคลิฟอร เนีย 

ลอสแองเจลิส ฯลฯ มีอาจารยเปนชาวตางประเทศ

ทีก่าํลงัพฒันาเปนจาํนวนมาก ทัง้ชาวจนี ชาวอนิเดีย 

ชาวเกาหลี ชาวไตหวัน ฯลฯ ซึ่งภาวะสมองไหล

เหลานี้เกิดจากการอนุญาตหรือสงนักศึกษาระดับ

หัวกะทิของประเทศเหลานี้ไปเรียนในระดับสูง

แลวไมกลับมาพัฒนาประเทศของตนเอง ดังน้ัน 

การจัดตั้งศูนย แห งความเป นเลิศขึ้นภายใน

ประเทศจะแกปญหาสมองไหลไดในระดับหน่ึง ซึ่ง

รายละเอียดจะไดนํามากลาวถึงในระดับตอไป

 ประการที่สาม นักศึกษาระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกท่ีไปอยูในประเทศท่ีพัฒนาแลว

เปนระยะเวลานาน จะรับวัฒนาธรรมของประเทศ

เหลานัน้มาโดยปรยิายโดยเฉพาะอยางย่ิงนกัศกึษา

หนุมสาวที่อายุยังนอย ยอมจะรับวัฒนธรรมของ

ประเทศท่ีพัฒนาแลวไดงายและรวดเร็ว เม่ือเรียน

จบแลวจะตองกลับประเทศของตนเองมักจะเกิด

ปญหาในการปรับตัวไมมากก็นอยเปนธรรมดา 

ยิ่งอยูในประเทศที่พัฒนาแลวเปนเวลานานก็ยิ่งมี

ปญหาในการปรบัตัวเพิม่ข้ึนตามลาํดับ สาํหรบัการ

ปรับตัวทางดานวิชาการนั้น นักศึกษาที่ไปศึกษา

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมักจะทํา

วิจัยในเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงมากๆ ไวใชได ตอง

สั่งซื้อเครื่องมือจากตางประเทศท่ีพัฒนาแลว

ในราคาแพงเปนการเสียเงินตราตางประเทศเปน

จาํนวนมาก และการวจิยักไ็มสามารถนาํไปใชไดจรงิ 

เนื่องจากไมมีอุตสาหกรรมภายในประเทศรองรับ

มีตัวอยางมากกมายที่รัฐบาลไทยสงนักศึกษา

ไปศึกษาวิชาท่ีไม สอดคลองกับการนํามาใช 

ในอุตสาหกรรมภายในประเทศ เชน ประเทศไทย

ตองการองคความรูและเทคโนโลยียางพารา แต
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นกัศกึษาท่ีสงไปเรียนในประเทศท่ีพฒันาแลวจะไป

เรียนวิชาเคมีหรือวิศวกรรมเคมีดานอื่นๆ ที่ไมเกี่ยว

กับเทคโนโลยียางพารา นักศึกษาไทยไปเรียน

เทคโนโลยีการผลิตขาวสาลี แตในประเทศไทย

ตองการผูเช่ียวชาญในดานขาวเหนียวสําหรับ

ชาวบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหลานี้ เปนตน 

ดังน้ันเม่ือนักศึกษากลับมาก็จะตองใชเวลานาน

ในการปรับตัวทางวิชาการ รวมทั้งการปรับตัว

ในดานการทํางาน สิ่งแวดลอมในการทํางาน 

ระบบราชการท่ีมีลักษณะไม คล องตัว  และ

ในสวนกรณีของนักศึกษาสาขาสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร ผู ที่ไปศึกษาจะซึมซับวัฒนธรรม

ตะวันตกท่ียึดถือกฎหมายและกติกาสั งคม

เป นที่ตั้ ง  ส วนสังคมของประเทศตะวันออก

โดย เฉพาะอย  า งยิ่ งประ เทศไทยจะยึ ดถื อ

การอะลุมอลวย ระบบเครือญาติ ระบบถอยที

ถอยอาศัย ชวยเหลือเก้ือกูลกัน เมื่อไปศึกษาใน

ตางประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกตางกันมากก็จะ

ไมสามารถประยุกตใชผลงานวิจัย หรือกรอบ

ความคิดในทางวิชาการจากประเทศตะวันตก

มาใชกับสถานการณทางวัฒนธรรมของตนเองได 

ทําใหผลงานวิจัยที่อยูบนพื้นฐานทางวัฒนธรรม

ตะวันตกนํามากําหนดนโยบายใหสอดคลองกับ

ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ

ของตนเองไดยาก

 ประการที่สี่การตั้งศูนยแหงความเปนเลิศ

ภายในประเทศเปนการชวยลดความสูญเสีย

เงินตราใหต างประเทศที่ไม ต องส งนักศึกษา

ไปศึกษาและวิจั ยระดับสู ง ในต  างประ เทศ

ที่พัฒนาแล ว เป นจํ านวนมาก  ในกรณีของ

ประเทศไทยการส งนักศึกษาไปศึกษาระดับ

ปริญญาเอกในตางประเทศจะตองเสียคาใชจาย

ประมาณ 5-10 ลานบาทตอคน แตหากจะใหทุน

นกัศึกษาเลาเรียนปริญญาเอกภายในประเทศและ

ไปทําวิจัยเพ่ือหาประสบการณในตางประเทศใน

ระยะเวลาสั้นๆ ราว 6-12 เดือน จะใชงบประมาณ

ไมเกิน 2 ลานบาท ซึ่งนับวาประหยัดเงินไดมาก

และไดผลคุ มค ากว าประสบการณการสร าง

ความเปนเลศิทางวชิาการจากประเทศกาํลงัพฒันา

ในทวีปเอเชียบางประเทศ

 ประเทศอินเดียเปนประเทศแรกท่ีพยายาม

ผลิตดุษฎีบัณฑิตภายในประเทศ  เ พ่ือสร าง

อาจารยระดับอุดมศึกษาและนักวิจัยข้ึนมา โดย

จัดตั้งศูนยการศึกษาวิจัยระดับสูง (Center of 

Advanced Study) ขึ้นในป ค.ศ. 1963-1964 

(พ.ศ. 2506-2507) ประมาณ 30 ศูนย ในสาขา

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน สังคมศาสตรและมนุษย

ศาสตร เชน เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร ชีววิทยา 

ธรณีวิทยา ดาราศาสตร เศรษฐศาสตร ปรัชญา 

ประวัติศาสตร สังคมวิทยา การศึกษา และภาษา

สันสกฤต เปนตน เพื่อผลิตอาจารย นักวิชาการ 

และนัก วิจั ยในระ ดับสากล  โดย จัดสรร ทุน

การศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอกใหศึกษา

ทีศ่นูยเหลานี ้ผลการดาํเนนิงานประสบความสาํเรจ็

ตามสมควรโดยใชงบประมาณนอย ผูสําเร็จการ

ศึกษาระดับปริญญาเอกมีคุณภาพในระดับสากล 

ศาสตราจารยของอินเดียหลายคนไดรับรางวัล

โนเบล เชน ศาสตราจารยซาลัม ไดรับรางวัล

ในสาขาวิชาฟสิกส ศาสตราจารยอมตยา เซน 

ไดรับรางวัลในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร เปนตน 

(University Grants Commission, Centers of 

Advanced Study in India Uiniversities, 1972) 

 ประเทศจีน เปนอีกประเทศหนึ่งที่พยายาม

สรางความแข็งแกรงทางวิชาการภายในประเทศ
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มานาน กอนเปดประเทศดวยซํ้า จีนไดเลือก

มหาวิทยาลัยหลัก (Key Universities) ประมาณ 

100 แหง โดยจีนไดสนับสนุนมหาวิทยาลัยเหลานี้

เปนพิเศษ เพื่อสรางใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา

เทียบกับมาตรฐานโลก เปนท่ีนายินดีวาเม่ือป 

ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) มหาวิทยาลัยปกกิ่ง ไดรับ

การจัดอันดับอยูในระดับสูงมากของโลก อันดับสูง

กว ามหาวิทยาลัยชั้นนําในสหรัฐอเมริกาและ

ญี่ปุนเปนจํานวนมาก

 ประเทศเวียดนามเป นอีกประเทศหนึ่ง

ที่ เชื่อวา “การศึกษาเปลี่ยนแปลงประเทศได” 

(ไพฑูรย สินลารัตน มติชนรายวัน ฉบับที่ 10629 

หนา 27) เวียดนามไดลงทุนสนับสนุนการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 23 สาขา ทั้งดาน

การสอน การวิจัย โดยจัดหาอุปกรณเคร่ืองมือ

และ ส่ิงอํ านวยความสะดวกต  างๆ  เพื่ อ ให 

มหาวิทยาลัยแห งชาติเป นมหาวิทยาลัยท่ีมี

มาตรฐานระดับนานาชาติสามารถแขงขันกับโลก

ไดโดยไมตองพึ่งคนอื่น เวียดนามทุมงบประมาณ

มหาศาลเพื่อสรางคนใหจบปริญญาเอกกลับมา

เปนอาจารย ใหได 20,000 คน ภายใน 10 ป 

โดยการสนับสนุนมหาวิทยาลัยชั้นนําของชาติ 

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก โดยวางเงื่อนไข

อาจารยทุกคนจะตองมีผลงานทางวิชาการซ่ึง

รวมท้ังงานการวิจัยตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ไมน อยกวาปละ 2 เรื่อง มิฉะนั้นจะไดได รับ

การขึ้นเงินเดือนประจําป ขณะนี้เวียดนามไดผลิต

ดุษฎี บัณฑิ ตสาขา วิชาฟ  สิ กส  ได  มากกว  า

ประเทศไทยหลายเทา

วัตถุประสงคของโครงการจัดตั้ง
ศูนยแหงความเปนเลิศเฉพาะทาง
 1. เพื่อคัดเลือกภาควิชาหรือสถาบันวิจัย

ที่มีความพรอมมากท่ีสุดเพียงแหงเดียวในประเทศ

จัดต้ังขึ้นเปนศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการ

เฉพาะสาขา เชน ศูนยแหงความเปนเลิศทาง

คณิตศาสตร ศูนยแหงความเปนเลิศทางฟสิกส 

ศูนยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอาหาร 

ศูนยแหงความเปนเลิศทางวิศวกรรมเครื่องกล 

เป นต น  โดยมีภาควิชาหรือสถาบันวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยอื่นเปนเครือขายของศูนยในแตละ

สาขาวิชา

 2. เพื่อส ง เสริมและสนับสนุนให  เกิด

ศูนยแหงความเปนเลิศ โดยจัดสรรงบประมาณ

เพิ่มให เป นพิเศษ ซึ่งงบประมาณที่สนับสนุน

จะทําใหมีการจัดตั้งตําแหนงศาสตราจารยเพิ่มข้ึน

ในศูนย มีการจัดสรรตําแหนงศาสตราจารย

อาคันตุ กะสํ าหรับชาวไทย ท่ีมี ความรู  และ

ประสบการณระดับสูงที่ทํางานในตางประเทศ 

และเชญิศาสตราจารยทีม่ชีือ่เสยีงชาวตางประเทศ

มาดํารงตําแหนงโดยมีภาระงานสอนและงานวิจัย

ที่ชัดเจนในระหวางดํารงตําแหนง

 3. เพื่อทําการจัดสรรงบประมาณพิเศษ

สําหรับจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณที่ทันสมัย

ใหกับศูนยแหงความเปนเลิศ รวมทั้งโครงสราง

พื้นฐานอ่ืนๆ ที่อํานวยความสะดวกในการทํางาน 

เชนเดียวกับภาควิชาหรือสถาบันวิจัยท่ีโดดเดน

ในมหาวทิยาลัยทีมี่ชือ่เสียงชัน้เยีย่มในตางประเทศ

 4. เพื่อเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา

ในตางประเทศ โดยทําความตกลงรวมมือกัน

ทางวิชาการรวมกันจัดการเรียนการสอนในระดับ
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ปริญญาโทและเอก  โดยเชิญศาสตราจารย 

ที่มีชื่อเสียงมารวมสอนอยางสมํ่าเสมอ จัดการ

เรยีนการสอนในภาควิชาเฉพาะระดับบณัฑิตศกึษา 

และสอนเปนภาษาอังกฤษทกุหลกัสตูรใหนกัศกึษา

ทําการศึกษาและวิจัยโดยใช  เวลาส วนใหญ

ในศูนยนี้ และสงนักศึกษาระดับปริญญาเอก

ของศูนยไปหาประสบการณทางการศึกษาและ

วิจั ยยั งมหาวิทยาลัยชั้ นนํ าในต  างประเทศ

ที่ร วมมือกันในระยะเวลาอันสั้น โดยมีอาจารย

ชาวตางประเทศท่ีมีชื่อเสียงรวมเปนที่ปรึกษา

งานวิจัยของนักศึกษา

 5. เพ่ือกําหนดหวัขอทีจ่ะใหนกัศกึษาระดบั
ปริญญาโทและเอก ทําหัวขอวิทยานิพนธในเรื่อง

ทีเ่ปนปญหาของประเทศไทย และรวมมือกบัหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมในการ

กาํหนดหัวขอการวิจยั เพ่ือจะไดนาํผลงานวิจยัไปใชได

จริงในประเทศ

 6. เพ่ือจัดกิจกรรมทางวิชาการภายใน

ศูนย แห งความเป นเลิศอย างสมํ่าเสมอและ

ตอเนื่อง เพื่อสรางความเขมแข็งและช่ือเสียง

ใหกับศูนยแหงความเปนเลิศ ใหเกิดการยอมรับ

จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ

เกณฑในการประเมินความพรอมเพื่อจัดตั้ง
ใหเปนศูนยแหงความเปนเลิศเฉพาะทาง
 คุณสมบัติและองคประกอบของศูนยแหง

ความเปนเลิศ

 ภาควิชาหรือสถาบันวิจัยที่จะถูกประเมิน

เพื่อจัดตั้งใหเปนศูนยแหงความเปนเลิศจะตองมี

คุณสมบัติและองคประกอบที่ดีกวาภาควิชาหรือ

สถาบันวิจัยอื่นๆ ภายในประเทศ โดยมีคุณสมบัติ

ดังนี้

 1. มีโครงสรางบุคลากรที่มีคุณภาพสูง 

มศีาสตราจารยเปนจาํนวนมาก มรีองศาสตราจารย 

ผูชวยศาสตราจารยทีม่คีณุวฒุสิงูจบการศกึษาจาก

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มีนักวิจัยและเจาหนาที่

ชวยงานทางวิชาการครบถวนและมีศักยภาพสูง

 2. มีโครงสรางพื้นฐาน เชน หองเรียน 

เครื่องคอมพิวเตอร วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ

ที่จะใชในการเรียนการสอนและวิจัยที่ทันสมัย 

มีระบบบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ มีหองสมุด

เฉพาะและเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ

และเพียงพอ

 3. อาจารยที่อยู ในภาควิชาหรือสถาบัน

วิจัยที่มีผลงานทางวิชาการดีเดนและตอเนื่อง

เปนผลงานที่สร างองคความรู ใหมเพื่อความ

เปนเลิศทางวิชาการ ในกรณีของสาขาประยุกต 

เชน วิศวกรรมเครื่องกล จะมีการนําผลงานวิจัย

ไปใช ในภาคอุตสาหกรรม  ผลงานดังกล าว

ตองไดรับการยอมรับใหนําไปตีพิมพในวารสาร

ทางวิชาการระดับนานาชาติและไดรับการอางอิง

ทางวิชาการ

 4. ภาควิชาหรือสถาบันวิจัยที่ เสนอตัว

เขารับการคัดเลือกเปนศูนยแหงความเปนเลิศ

เฉพาะทางจะตองทําแผนพัฒนา 5 ป และแผน

การปฏิบัติการทุกๆ ป ในแผนการพัฒนาจะตอง

ระบุถึงแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท

และเอก สวนแผนการวิจัยจะตองระบุกรองขอ

งงานวิจัยที่จะทําแหลงทรัพยากรความสัมพันธ

กับผูใช ฯลฯ เพื่อที่จะใหคณะกรรมการประเมิน

ศักยภาพพิจารณาไดอยางละเอียดและถูกตอง

 5. ตองมีการจัดทําแผนงบประมาณ แผน

การจัดสรรทุนวิจัยท้ังในสวนของอาจารยและ

นักศึกษา แผนการใชเงินของทุกๆ ป และแผน

การใชเงินรวมตลอด 5 ป 
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 6. คณะวิชาและมหาวิทยาลัยที่สังกัด

ใหการรับรองและสนับสนุนอยางเปนรูปธรรม

 7. มีระบบการบริหารและการจัดการ

ภายในภาควิชาหรือสถาบันวิจัยอยางชัดเจน 

โดยกําหนดผู ที่ ได รับผิดชอบงานและภารกิจ

ในสวนตางๆ ไวอยางแนนอน

 8. มีความสัมพันธทางวิชาการกับสถาบัน

ทางวชิาการอืน่ๆ ทัง้ระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ

อยางใกลชิด และมีผลงานที่เกิดจากความรวมมือ

เปนท่ีประจักษอยางเดนชัด

 9. มีความสัมพันธทางวิชาการกับภาค

การผลิตและภาคบริการ มีการนําผลงานวิจัยไป

ใชอยางเปนรูปธรรม การสนับสนุนของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 สาํนกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา มหีนาที่

โดยตรงที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือผลิต

บัณฑิตและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

ใหกับมหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆ ในประเทศ 

ที่ผานมาการสนับสนุนดานการวางแผนกําลังคน 

โดยเฉพาะอย างยิ่ งการผลิตและการพัฒนา

อาจารยนั้น สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

มักจะใหการสนับสนุนในลักษณะการสนับสนุน

อยางเทาเทียมกัน คือใหการสนับสนุนใหสถาบัน

อุดมศึกษาปฏิบัติภารกิจไปตามปกติได อาจจะ

ใหการสนบัสนนุเปนพเิศษบางสําหรบัมหาวทิยาลยั

ที่ตั้งใหม แตไมไดเนนการสนับสนุนการผลิต

และพัฒนาอาจารย  เพื่อสร างความเป นเลิศ

เป นพิ เศษ  มหาวิทยาลัยต างๆ  ในขณะนี้จึง

แขงขันกันเพื่อเปดรับนักศึกษาปริญญาโทและ

ปริญญาเอกท้ังหลักสูตรปกติและหลักสูตรพิเศษ

จํานวนมาก โดยหวังเงินรายไดจากคาหนวยกิต

มากกวาคุณภาพทางวิชาการ ในดานงบประมาณ

เช นเดียวกัน  การที่สํานักงานคณะกรรมการ

อุ ดม ศึกษาจะต  องส  งผ  านการ จัดสรรของ

งบประมาณไปยังสํานักงบประมาณ สํานักงาน

ก็มิไดวางนโยบายจัดสรรงบประมาณใหสาขาวิชา

ตางๆ แตกตางกันมากนัก ถึงแมวาจะมีนโยบาย

จัดสรรงบประมาณใหกับสาขาวิชาท่ีขาดแคลน

เป นพิ เศษ  แต ก็มิ ได จัดสรร เฉพาะเจาะจง

ตามผลงานของสถาบันได ดูผลการทํางาน 

(Performance Base) ไม มีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของแตละสาขาอยางจริงจังตาม

ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) กําหนดไว

 อยางไรก็ตามสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา ก็ไดเร่ิมดําเนินการโครงการศูนยแหง

ความเปนเลิศ 7 ศูนย ประมาณ 10 ปที่ผานมา 

โดยใชเงินกูจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย 

(เอดีบี) ซึ่งไมคอยประสบความสําเร็จในชวงแรก

เพราะแตละศูนยอยางชัดเจน ทําใหภาควิชา

ในสถาบันในเครือข ายยังสับสนกับบทบาท

ของแต ละสถาบันที่จะมาร วมมือเพื่อพัฒนา

ศูนยแหงความเปนเลิศตามหลักการท่ีควรจะเปน 

ผลการประเมินการใชงบประมาณศูนยในชวงแรก 

พบวาลาชามากมีปญหาในการบริหารจัดการ

รวมกับสถาบันเครือขาย รายละเอียดในเรื่องนี้

อาจจะตองเสนอในรูปของผลการประเมินศูนย

ทั้ง 7 แหง เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขจุดออนดวย

และสงเสริมจุดเดนเพื่อดําเนินการศูนยแหงความ

เปนเลิศที่มีประสิทธิภาพตอไป

แนวทางการจดัตั้งศูนยแหงความเปนเลิศ
 1. จัดต้ังคณะกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ

ระดับชาติขึ้นมาคณะหนึ่งประกอบดวย ฝาย
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การเมืองทัง้ฝายรฐับาลและฝายคาน ปลดักระทรวง

ที่ เกี่ยวข อง  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิ จและสั งคมแห  งชาติ  เ ลขาธิ การ

คณะกร รมกา รข  า ร า ชกา รพล เ รื อ น  และ

ศาสตราจารยผู ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย

ตางๆ เปนกรรมการ โดยมีเลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการ อุดมศึ กษา เป  น เลขา นุการ

คณะกรรมการชุดใหญ นี้ ทํ าหน าที่ประ เมิน

ความตองการกําลังคนในระดับสูงในอนาคต

และคาดการณในการผลิตกําลังคนระดับสูง

ที่จําเปนและขาดแคลน ประเมินศักยภาพทาง

การผลิตบุคลากรระดับสูงของประเทศ  เมื่อ

ทําการประเมินอยางรอบดานแลว คณะกรรมการ

ชดุน้ีจะระบุสาขาวชิาทีม่คีวามจาํเปนตอการพัฒนา

ประเทศ เมื่อทําการประเมินอยางรอบดานแลว 

คณะก ร รมก า ร ชุ ด นี้ จ ะ ร ะบุ ส า ข า วิ ช าที่ มี

ค ว ามจํ า เ ป  น ต  อ ก า รพัฒนาป ร ะ เ ทศ  ซึ่ ง

การพิจารณาอาจจะพบวา มีประมาณ 30 สาขา

ที่จํ า เป นต องจัดตั้ งศูนย แห งความเป นเลิศ

เฉพาะทาง เชน สาขาคณิตศาสตร สาขาฟสิกส 

สาขาเคมี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิศวกรรม

เครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรม

เคมี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยี

การอาหาร สาขาเศรษฐศาสตร สาขาภาษาอังกฤษ 

สาขาภาษาไทย สาขาภาษาศาสตร เปนตน

 2. จัดตั้ งคณะกรรมการระดับสาขา

เพื่อประเมินศักยภาพภาควิชาหรือสถาบันวิจัย

ในระดบัสาขาวชิา โดยคณะกรรมการประกอบดวย 

ผูแทนจากฝายการเมือง ภาคเอกชน หนวยงาน

ราชการท่ีเก่ียวของและไมนอยกวาก่ึงหนึ่งตองเปน

ศาสตราจารยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

นั้นๆ  เช น  คณะกรรมการสาขาคณิตศาสตร 

จะตองมีศาสตราจารยในสาขาคณิตศาสตร หรือ

ผู ทรงคุณวุฒิทางคณิตศาสตรจากภายในและ/

หรือตางประเทศเปนจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

เปนกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้จะทําหนาที่

ประเมินศักยภาพของภาควิชาหรือสถาบันวิจัย

ที่มีความพรอมมากที่สุดในทุกดานที่กลาวมาแลว 

เพื่อจัดตั้งเปนศูนยแหงความเปนเลิศเฉพาะทาง 

โดยใชทรัพยากรที่มีอยูแลวสวนหนึ่งในภาควิชา

หรือสถาบันวิจัย และเพิ่มงบประมาณพิเศษใหอีก

จํานวนหนึ่งเพื่อสรางความเปนเลิศ

 3. จัดต้ังศูนยแหงความเปนเลิศในแตละ

สาขาวิชา โดยใหการสนับสนุนคร้ังละ 5 ป แต

จะตองทาํการติดตามและประเมนิผลอยางเขมงวด

ทุกๆ ป การจัดสรรงบประมาณพิเศษเพ่ือใหศูนย

สามารถพัฒนาสู ความเปนเลิศจะตองใหเงิน

ง บป ร ะ ม าณ ใน รู ป เ งิ น อุ ด ห นุ น เ ป  น ก  อ น 

(Block Grant) โดยมีคณะกรรมการของศูนย

ที่มีหัวหนาภาควิชาหรือผูอํานวยการสถาบันวิจัย

เปนเลขานุการ การใชจ ายเงินจะตองกระทํา

อยางคลองตัวแตสามารถตรวจสอบไดโดยยึด

ผลงาน (Output) เปนหลัก

 4. แผนปฏิบัติงานของศูนยแหงความ

เปนเลิศเฉพาะทางอาจจะประกอบดวยการเตรียม

บุคลากรที่จะทําการสอนและวิจัย  โดยเชิญ

ศ า ส ต ร า จ า ร ย  ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง ช า ว ไ ท ย แ ล ะ

ชาวตางประเทศมาเขาสูตําแหนงศาสตราจารย

ที่ จั ด ต้ั ง ขึ้ น  จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง มื อ และอุ ปก รณ 

ที่ทันสมัยที่ยังขาดแคลนอยู  พัฒนาหองสมุด

เฉพาะทางใหก าวสู มาตรฐานสากล วางแผน

การผ ลิต บัณฑิตระ ดับปริญญาโทและ เอก 

โดยยึดถือมาตรฐานสากล จัดสรรทุนการศึกษา

และวิจัยใหนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกอยาง

เขมงวดและเพียงพอ วางระบบการใหคาตอบแทน

แกอาจารย   โดยให ค าตอบแทนในระดับสูง 
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ทั้ ง น้ีคํ า นึงถึ งผลงานเป นเกณฑ ในการจ าย

คาตอบแทน สงเสริมใหจัดกิจกรรมทางวิชาการ

อยางสมํ่าเสมอ จริงจังและตอเนื่อง ติดตอกับ

สถาบันท่ีมีชื่อเสียงในตางประเทศและรวมมือ

อยางใกลชิด จัดตั้งเครือขายกับภาควิชาหรือ

สถาบันวิจัยในสาขาวิชาเดียวกันเพ่ือชวยเหลือ

กจิกรรมทางวชิาการ หากภาควชิาหรอืสถาบนัวิจยั

ใดในเครือขายมีอาจารยที่มีศักยภาพตามเกณฑ

ที่กําหนด ก็สามารถโอนเขามาเปนอาจารยของ

ศนูย ซึง่จะไดคาตอบแทนสูงกวาเดิม ขณะเดียวกัน

กส็รางบรรยากาศการแขงขนัทางวชิาการใหเกดิขึน้

ในศนูย โดยยดึถือผลงานทางวชิาการเปนแรงจงูใจ

ในการเลื่อนตําแหนง

 5. คณะกรรมการระดับสาขาจะต อง

ทําหนาที่กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงานของศูนยแหงความเปนเลิศเฉพาะ

สาขาทุกปอยางเขมงวดและจะตองประเมินอยาง

รอบดานเมื่อศูนยดําเนินการครบ 5 ป และมี

ผลงานดีในระดับเดียวกับนานาชาติ ก็จะไดรับ

การสนับสนุนมากข้ึนแตหากมีผลงานไมเปนที่

น  าพอใจตามเกณฑ มาตรฐานอาจงดการ

สนับสนุนศูนยและยุบศูนยนั้นลง และพยายาม

คนหาภาควิชาหรือสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยอ่ืน

ที่มีศักยภาพจัดตั้งเปนศูนยทดแทนตอไป

ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของศนูยแหงความเปนเลศิ
 1. มีผลงานวิจัยตีพิมพ (Publication) 

ในระดับนานาชาติเปนจํานวนมากตามแผนท่ีได

วางไว รวมท้ังผลงานทางวิชาการท่ีเผยแพรใน

รูปอื่นๆ 

 2. มีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท

และเอกตามแผนที่ไดวางไว บัณฑิตที่ผลิตไดมี

คุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับสากล

 3. ผลงานวิจัยที่จัดทําโดยอาจารยและ

นักศึกษาของศูนยไดรับการอางอิงในวงวิชาการ 

(Citation) เปนจํานวนมากและไดรับการยอมรับ

อยางเดนชัด

 4. มกีารจดสทิธิบตัร (Patent) ผลงานวจิยั

ของอาจารยในศูนยเปนจํานวนมาก และสามารถ

นําผลการจดสิทธิบัตรไปหาประโยชนเพื่อนําเงิน

ศูนยเปนจํานวนมาก และสิทธิบัตรถูกนําไปใชใน

ภาคอตุสาหกรรมเพือ่เพิม่มลูคาของผลติภณัฑและ

สรางผลิตภัณฑใหมได

 5. มีการจดลิขสิทธิ์ (Copyright) จาก

ผลงานสรางสรรคของอาจารยในศูนยแหงความ

เปนเลิศเฉพาะทางสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

และศลิปะเปนจาํนวนมาก ผลงานไดรบัการตพีมิพ

เผยแพรเปนที่ยอมรับโดยท่ัวไป

 6. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ

ทํางานวิจัยจากหนวยงานภายนอก ทั้งจากภายใน

ประเทศและตางประเทศอยางสมํ่าเสมอและ

เปนจํานวนมาก

บทสรุป
 โครงการจัดตั้งศูนย แหงความเปนเลิศ

เฉพาะทางควรจะไดดําเนินการโดยเร็วในปจจุบัน 

เพื่อตอบสนองการคนควาวิจัย อยางไรก็ตามเพื่อ

สรางองคความรูที่เปนของประเทศไทยเอง และ

ตอบสนองการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกตาม

ความตองการของประเทศใหมีมาตรฐานระดับ

สากล อยางไรก็ตามเปนที่นาวิตกวา มหาวิทยาลัย

ในประเทศไทยแตละแหงตางก็มีนโยบายท่ีจะ

แขงขนักนัในการเปดสอนและวจิยัเพือ่ผลติบณัฑติ

ในระดับปริญญาเอก โดยมิไดคํานึงถึงความ

พรอมในระดับสากล แตคํานึงถึงการผานเกณฑ
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ขั้นตํ่าของคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งจะทําให

การเรียนการสอนระดับปริญญาเอกขาดคุณภาพ 

เปนการจดัการทรพัยากรอยางกระจดักระจายแยก

สวนไมเปนปกแผน ซึ่งจะสงผลใหดุษฎีบัณฑิต

ที่ผลิตขึ้นมีแตปริมาณแตขาดคุณภาพในระดับ

สากล กระบวนการผลิตขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้

เนื่องจากจะตองขึ้นอยูกับอาจารยที่ปรึกษาเปน

หลัก นักการศึกษาระดับปริญญาเอกขาดการ

สนับสนุนอยางเพียงพอและจริงจัง เกิดการกระจัด

กระจายของแหลงผลิตบัณฑิตระดับปริญญา

เอก ไมมีเอกภาพและมาตรฐานในการควบคุม

คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต ซึ่งการจัดตั้งศูนยแหง

ความเปนเลิศเฉพาะทางมีเปาหมายที่สําคัญเพื่อ

รวบรวมทรัพยากรท่ีมอียูอยางจํากัดใหมาอยูรวมกัน

แหงเดียว เพือ่จดัการระบบการทําวิจยัในสาขาวิชา

ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 อยางไรก็ตาม โครงการสงเสริมการผลิต

ดุษฎีบัณฑิตสําหรับประเทศไทยไดเริ่มดําเนินการ

มาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2540 โดยสํานักงานกองทุน

สนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ในแตละป สกว. จะใหทนุ

ประมาณ 250 ทุนแกนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

ทุนละ 2 ลานบาท ในสาขาวิชาสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร ทุนเหลานี้จะมอบผานอาจารย

ที่ปรึกษาที่มีผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับในระดับ

น า น า ช า ติ แ ล ะ มี ก า ร ส  ง นั ก ศึ ก ษ า ไ ป ห า

ประสบการณทางวิชาการ  ณ  มหาวิทยาลัย

ในตางประเทศ และผูที่จะจบการศึกษาจะตอง

ตีพิมพวิทยานิพนธในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติ  ซึ่ ง เป นการควบคุมคุณภาพของ

ดุษฎีบัณฑิตใหอยูในระดับสากล โครงการนี้นับวา

เปนโครงการที่ดี แตหากจะใหดีขึ้นไปกวานี้ควรมี

การจัดตั้งศูนยแหงความเปนเลิศเฉพาะสาขาขึ้น 

เป นการจัดตั้งสถาบันเพ่ือรองรับอาจารยที่มี

ศักยภาพเพื่อเปนที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาระดับ

ปริญญาเอกเทานั้น ซึ่งจะเปนการสงเสริมให

อาจารยเหลานั้นทําการสอนและวิจัยอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  สํานัก

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ก็จะใหการ

สนับสนุนศูนย แห งความเป นเลิศเฉพาะทาง

ในรูปของสถาบัน ซึ่งเปนนโยบายของ สกว. ในการ

สนับสนุนการวิจัยในอนาคตอยูแลวเปนการสราง

ความเขมแข็งใหกับสถาบันในรูปแบบของศูนย

แหงความเปนเลิศเฉพาะทาง เปนการประสาน

การทํางาน สนับสนุนการสอนและวิจัยในระดับสูง

เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตโดยความรวมมือระหวาง

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อยาง

ใกลชิดและเปนรูปธรรมที่นาจะดําเนินการตอไป

 ผูเขยีนหวงัวา โครงการจดัตัง้ศนูยแหงความ

เปนเลิศเฉพาะทางจะเปนการสรางความเขมแข็ง

ทางวิชาการให กับประเทศไทยและประเทศ

กําลังพัฒนาใหสามารถพึ่งตนเองไดเพิ่มมากขึ้น

และสร างความสามารถในการแข ง ขันทาง

เศรษฐกิจและสังคมโลกไดเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเปน

การลดการพึ่งพาทางวิชาการและเทคโนโลยีจาก

ประเทศตะวันตก  โดยการสร างความรู และ

เทคโนโลยีของประเทศของตนเองที่เหมาะสม

และประหยัด  และได รับประโยชน มากกว า

การพ่ึงเทคโนโลยทีีอ่าจจะไมเหมาะสมจากประเทศ

ตะวันตกไดอยางแนนอน
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