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บทน ำ 
 

 
 

จ า ก บ ท ค ว า ม ข อ ง  Danish National Research Foundation 
(http://dg.dk/en/centers-of-excellence-2) ศู น ย์ ค ว า ม เป็ น เ ลิ ศ  (Centre of 
Excellence) ประกอบขึ้นด้วยหน่วยวิจัย ที่มีฐานอยู่ตามสถาบันต่างๆ ซึ่งส่วยใหญ่
เป็นมหาวิทยาลัย ที่มีความคิด หรือ วิสัยทัศน์ และจุดประสงค์โดยรวมทางด้านวิจัยที่
ชัดเจนร่วมกัน 

ทั่วโลก ศูนย์ความเป็นเลิศ (CoEs) ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่ง ที่ส าคัญ ของ
ส่วนประกอบของนโยบายเพื่อก้าวไปสู่การศึกษาวิจัยขั้นสูง และเร่งรัดการพัฒนา ผู้รู้
บางคน ถึงกับกล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศเป็น ”โมเดลระดับโลก” ที่ก่อให้ หัวข้อวิจัย 
ขบวนการ และระบบเงินทุน ลู่เข้าเข้ามาประจบกัน กลายเป็นเครื่องมืส าหรับการ
พัฒนาสังคม และ ประเทศ  

CoEs ที่ด าเนินงานในปัจจุบันมีแนวโน้มไปทางบางเรื่อง เช่น  นาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัยทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นหัวข้อที่มักจะ
ขึ้นกับฝีมือขั้นสูงด้านวิชาการและวิจัยโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย และ ระบบ
อุตสาหกรรมที่ ไฮ-เทค ระดับชาติ 

เอกสารนี้ จะให้ความรู้เกี่ยวกับ ศูนย์ความเป็นเลิศ และ ความเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ การพัฒนาเชิงเทคโนโลยี บทที่หน่ึงของเอกสารนี้ จะ
ให้นิยามของศูนย์ความเป็นเลิศ ที่มีแหล่งความรู้ต่างๆเขียนไว้ บทที่สอง จะกล่าวถึง 
นิยามความเป็นเลิศ ของศูนย์ความเป็นเลิศ นั่นคือ ศูนย์ฯ จะถือว่ามีความเป็นเลิศ นั้น 
ควรมีลักษณะอย่างไร บทที่สาม กล่าวถึง ความจ าเป็น ท่ีควรจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์
ความเป็นเลิศ ในประเทศ  

เพื่อความชัดเจน บทที่สี่ ยกตัวอย่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นกรณีศึกษา ส่วนบทที่ห้า จะกล่าว ในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อ
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พิจารณาความมีผลิตผล (productivity) ที่มาจากการลงทุนของรัฐบาล ด้านวิจัยและ
พัฒนาในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับศูนย์วิจัยและพัฒนา (Research 
and Development Center) เพื่อเปรียบเทียบกับศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศใน
ประเทศประเทศไทย โดยใช้ประเทศอินโดนีเซียเป็นกรณีศึกษา ลงท้ายด้วย บทสรุป  
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บทท่ี 1 นิยำม ของศูนย์ควำมเป็นเลิศ 
 

 
 

ไ ม่ มี สู ต ร ต ายตั ว แต่ อ ย่ า ง ใ ด  ส า ห รั บก า รส ร้ า งตั ว ขึ้ น ข อ ง ศู น ย์ 
ความเป็นเลิศ (http://dg.dk/en/centers-of-excellence-2) ศูนย์ฯ อาจมีขนาด
ต่ างๆกัน และมี ระบบการจัดการต่ างกัน ขึ้นอยู่ กับ  หั วข้อ  และ ขอบเขต 
ของมัน ศูนย์ฯ บางศูนย์ฯ สามารถมีขนาดใหญ่ขึ้น ในช่วงที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ มีบุคคลากรจ านวนมากถึง 60 คนขึ้นไป ในขณะที่บางศูนย์ฯอาจมีสมาชิก
เพียง 15 คน แต่ศูนย์ฯ ต้องมีโครงสร้างของการร่วมมือท่ีชัดเจน 

บ ทค ว า ม ใน  Engineering and Technology Magazine (Centres of 
excellence explained, 6 October 2011) กล่าวไว้ว่า ค าว่า “ศูนย์ความเป็นเลิศ” 
(CoE) ก าลังกลายมาได้รับความนิยมใช้เป็นวิธีเรียกความสนใจของหลายๆองก์กร ให้
มาโฟกัสร่วมกัน แต่ ศูนย์ความเป็นเลิศ เป็นอะไรกันแน่? มันสามารถจัดเข้ามาใน
โครงสร้างการบริหารจัดการที่เป็นระบบได้อย่างไร หรือมันเป็นเพียงแฟช่ันคลั่งใคล้กับ 
“ความเป็นเลิศ” ช่ั วครู่ ช่ั วยาม ใน  Engineering and Technology Magazine 
Kerrine Bryan และ Ian Herbert ตอบค าถามเหล่านี้ไว้ดังนี้ 

นิยำมทั่วไป ของศูนย์ควำมเป็นเลิศ 

เราสามารถอธิบายศูนย์ความเป็นเลิศ (CoE) ว่าเป็นหน่วยที่มีบทบาท
เพิ่มเติมจากการด าเนินงานปะจ า ในการพยายามเพิ่มพูนความเช่ียวชาญ และ
ทรัพยากรของความรู้ เพื่อจะช่วยให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน่วยงานในองก์กร 
ศูนย์ความเป็นเลิศจะเป็นทีมที่มาจากหน่วยงานเดียว หรือข้ามหน่วยงานก็ได้ ที่
ร่วมกันค้นหา ทั้งจากภายใน และภายนอกองก์กร เพื่อดักจับ (capture) องก์ความรู้ 
หรือวิธีการ ใหม่ๆ 

ศูนย์ฯสามารถถูกก่อตั้งมาเป็นทีมที่มีตัวจริง หรือเป็นทีมเชิงเสมือน (virtual 
team) ก็ได้ (Kerrine และ Herbert, 2011) แต่มันจะต้องมีความถาวร และไม่ใช่มี
สถานะภาพเป็นเพียงแค่ โครงการหนึ่งเท่านั้น 
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จากบทความที่ ไ ด้ ม า จาก  http://en.wikipedia.org/w/index.php? 
title=Center_of_excellence&oldid=526918615    ศูนย์ความเป็นเลิศ หมายถึง
ทีม หรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน หรือหน่วยที่ให้การน า (provides leadership) การยืน
หยัด การด าเนินงานที่ดีที่สุด (best practices) งานวิจัย ความสนับสนุน และ/หรือ 
การอบรม ใน focus area หนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นเทคโนโลยี หรือแนวคิดทางธุรกิจ หรือ
อาจจะเป็นสาขาวิชาอย่างกว้างๆก็ได้ (broad area of study) ศูนย์ความเป็นเลิศ
อาจจะมุ่งท่ีจะน าสิ่งที่เก่าแล้วกลับมาปัดฝุ่นใหม่ก็ได้  

ภายในองก์กรหนึ่ง ศูนย์ความเป็นเลิศอาจจะเป็นกลุ่มคน ภาควิชา หรือ 
หน่วยทีมีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน  ก็ได้ โดยอาจจะเรียกว่า competency center หรือ 
capability center ก็ได้ เทอมนี้ยังหมายถึงเครือข่ายของสถาบันที่มาร่วมมือกัน เพื่อ
ได้มาซึ่งความเป็นเลิศในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 
ภายใต้สถาบันส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการวิจัย (สบว.) หรือ Rochester Area 
Colleges Center for Excellence in Math and Science เป็นต้น 

ในสถาบันการศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศ มักจะเป็นทีมของนักวิจัย ที่มีการ
วิจัยที่มีโฟกัสที่ชัดเจน ศูนย์ฯดังกล่าวจะประกอบด้วยบุคคลากรจากคณะต่างๆกัน 
จากสาขาวิชาที่ต่างกัน และให้อุปกรณ์เพื่อใช้ร่วมกัน  

เราอาจค านึงถึงศูนย์ความเป็นเลิศว่า เป็นผู้จัดการความรู้ (knowledge 
management) 

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง ค าว่า ความเป็นเลิศ ดูจะมีความหมายกว้าง
มาก และมีความหมายต่างกันในความคิดของแต่ละคน จึงต้องมีการนิยามอย่างชัดเจน 
เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานศูนย์ความเป็นเลิศ รวมทั้งลักษณะการที่ศูนย์มีสัม
พันธิ์กับหน่วยอื่นๆในองก์กร 
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บทท่ี 2 นิยำมควำมเปน็เลิศ ของศูนย์ควำมเป็นเลิศ 
 

 
 

ค าต่อไปนี้ เป็นค าที่ต้องกล่าวถึงก่อน เมื่อพยายามอธิบายว่า เป็นอย่างไร 
จึ ง จ ะ เ รี ย ก ว่ า ศู น ย์ ฯ นั้ น มี  “excellence”? (http://dg.dk/en/ centers-of-
excellence-2) 

1. การวิจัยที่ทะเยอทะยาน และ แหวกแนว 
ศูนย์ฯสามารถเกิดมาจากภายใน scientific field เดียวกัน หรือจากข้าม 

field ในลักษณะสหสาขาวิชาก็ได้ มักเป็นที่คาดหวังว่าศูนย์ฯจะให้ความสนใจ
แก้ปัญหาที่ใหญ่ ที่ยังไม่มีการแก้ และท้าทาย บนปรัชญาที่ว่า เมื่อคนหมู่มากที่มีความ
เป็นเลิศ มีความมุ่งมั่นในปัญหาเดียวกัน จะสามารถน าไปสู่ผลลัพธิ์ที่แหวกแนว 
(groundbreaking) ได้ 

2. งานวิจัยเป็นเลิศที่อยู่ในแนวหน้า (Excellent Frontline Research) 
เป็นที่ยอมรับกันว่า  การแยกแยะระหว่าง “basic” กับ  “applied” 

research ได้เกิดความเบลอมากขึ้น เนื่องจากว่า การเกิดขึ้นใหม่ทางวิทยาศาสตร์ 
และ เทคโนโลยี บ่อยครั้ง ครอบคลุมไปหมดทั้งสองด้าน คือมีสาระของทั้ง basic และ 
applied research อยู่ด้วยกัน จึงจะเกิดเป็นนวัตกรรมได ้ ดั้งนั้น จะเห็นว่า National 
Science Foundation (NSF) แห่ง สหรัฐอเมริกา และ  ERC ใช้ค าว่า  “frontier 
research” เมื่อกล่าวถึง “ความก้าวหน้า ในระดับแนวชายแดน และแนวหน้าของ
ความรู้”  แทนท่ีจะสนับสนุน applied research หรือ basic research แต่จะระบวุา่ 
“frontier research” หรือ “front-line research” ส าหรับบ่งถึงโครงการวิจัยที่จะ
ได้รับการสนับสนุน 

ดัชนี ที่จะช้ีวัดความเป็นเลิศใน 2 ข้อข้างต้นนี้คือ ผลงานของศูนย์ฯที่ได้รับ
การเผยแพร่ที่มี impact ต่อผู้ใช้ ซึ่งต้องประเมินโดย peers ในวงการวิจัยเดียวกัน 
จากการที่ศูนยฯ์นั้นๆ  
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- ได้รับการไว้วางใจให้เป็น organizer ของ international conferences 
ต่างๆที่เป็นที่เช่ือถือยอมรับในวงการ ซึ่งมีองก์กรนานาชาติที่เป็นที่รู้จัก
ว่ามีมาตรฐานสูงเป็บผู้รับผิดชอบ และจะไม่มอบหมายให้องก์กรใดเป็น 
conference organizer ได้โดยง่าย นอกจากจะมอบให้องก์กรที่เขา
ยอมรับว่ามีผลงานเป็นที่น่าเช่ือถืออยู่ในอันดับแนวหน้าของวงการ จะ
สามารถใช้ เป็น indicator ที่ส าคัญตัวหนึ่ง  ที่แสดงถึงความเป็น 
excellent ของศูนยฯ์นั้น 

- การมีผลงานตีพิมพ์ใน journals ที่มี impact factor สูง เป็น indicator 
หนึ่ง ถึงความเป็นเลิศ ของศูนยฯ์นั้น แต่งานวิจัยของบางศูนย์ เช่น ศูนย์
ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ จ านวนมาก ไม่สามารถใช้ impact 
factors มาวัดความเป็นเลิศของผลงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ได้ 

- ผลจากการสอบถาม (surveys) ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บัณฑิต และ ผู้ใช้
ความรู้ หรือวิธีการที่พัฒนาขึ้น ดังจะเห็นได้จากการประเมินผลการ
ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ในนานาชาติ (Generalized Criteria 
and Evaluation Method for Center of Excellence: A 
Preliminary Report, Craig et al., 2009) ซึ่งจะใช้วิธีสัมภาษณ์ และ
สอบถาม ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ใช้ผลงานจากศูนย์ฯ เป็นจ านวนหลายราย 
นับเป็นหลักร้อย และมีผลการประเมินเชิงqualitative เป็นส่วนใหญ่ 
แทนที่จะพิจารณาจากตัวเลขของ publications หรือจ านวนนักศึกษา 
เชิง quantitative เป็นส่วนใหญ่ 

3. ผู้น าของศูนย์ฯเป็นนักวิจัยที่โดดเด่น และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
จ า ก บ ท ค ว า ม ข อ ง  Danish National Research Foundation ใ น 

http://dg.dk/en/centers-of-excellence-2 จะเห็นว่า ปัจจัยหนึ่งที่แสดงถึงความ
เป็นเลิศของศูนย์ฯ คือการที่ผู้น า (ของหน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัย) แต่ละคนภายใน
ศูนย์ฯ เป็นนักวิจัยที่โดดเด่น และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
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ศูนย์ฯต้องถูกน าโดย นักวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงความ
เป็นเลิศในงานวิจัยเท่านั้น แต่ต้องได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ (visionary 
leaders) สามารถก่อสร้างสังคมวิจัยที่มีความสร้างสรร และไม่อยู่นิ่ง (creative and 
dynamic research community) 

ความมีการน าที่ดี เป็นความต้องการเบื้องต้น (prerequisite) ที่ะได้มาซึ่งผล
ที่เป็นเลิศของ CoE ซึ่งความเป็นเลิศในด้านนี้ มีดัชนีช้ีวัด จากการที่ผู้น ามีผลงานเป็น
ที่ปรากฏ เช่น 

- ได้รับรางวัล หรือ การยกย่องเกียรติยศ จากวงการที่แสดงความยอมรับ 
- ได้การรับเชิญให้เป็นกรรมการ ของ academic councils ต่างๆ ในด้าน

วิชาการ ในระดับนานาชาติ 
- ได้การรับเชิญเป็น Keynote Speaker หรือ Plenary Speaker ในการ

ประชุมวิชาการนานาชาติ ที่เป็นท่ียอมรับสูงในวงการ 

4. การสร้างสังคมเชิงกายภาพ ส าหรับการร่วมมือ (joint physical 
community) 

เป็นการสนับสนุนให้สร้างสังคมเชิงกายภาพส าหรับการร่วมมือ ให้มี
ปฏิสัมพันธ์ประจ าวันในระดับกว้างขวาง ศูนย์ฯจะต้องสร้างความเป็นคู่หุ้นส่วน 
(partnership) กับนักวิจัย หรือสถาบันวิจัยอื่นๆ ทั้งในประเทศ และนานาชาติ  

5. เอกลักษณ์นานาชาติ (International Profile) 
ศูนย์ที่ เป็นเลิศ จะต้องเป็นผู้ เล่นหลักระดับนานาชาติ  (major international 
players) ใน fields ของตน ดังน้ัน ศูนย์ที่เป็นเลิศ จ าเป็นต้องโน้มเอียงไปสู่ สังคมวิจัย
นานาชาติ และไล่ตาม (pursue) ความร่วมมือในระดับนานาชาติ โดยการดึงนักวิจัย 
และ นักวิชาการ หรือ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือท่ียั่งยืน (Danish 
National Research Foundation, http://dg.dk/en/ centers-of-excellence-2) 
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ส าหรับลักษณะในข้อท่ี 4. และ 5. มีดัชนี ที่เห็นได้ จาก 
- ปริมาณการลงนาม MOU กับสถาบันวิจัย หรือมหาวิทยาลัย ทั้งใน

ประเทศ และต่างประเทศ 
- ความถี่ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเห็นชัด ของการที่องก์กร/สถาบันวิจัย จาก

ต่างชาติ มาติดต่อแสดงความประสงค์ที่จะร่วมมือท าวิจัยกับนักวิจัยไทย
ต่างๆ โดยเลือกที่จะติดต่อผ่าน ศูนย์ความเป็นเลิศ ที่เขาถือว่าป็น
ศูนย์กลางของการวิจัย และศูนย์รวมของนักวิจัยที่ excellent ใน
ประเทศไทย 

- ปริมาณนักวิจัยที่ท างานวิจัยร่วมกัน จากต่างสถาบัน 
- ปริมาณ publications ที่มี co-authors จากต่างสถาบันทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ 
- ปริมาณนักศึกษา และอาจารย์ ที่ได้เดินทางไปท าวิจัยในต่างประเทศ 
 

เมื่อได้นิยามความเป็นเลิศ ของศูนย์ความเป็นเลิศแล้ว ค าถามต่อไปก็คือ มี
ความจ าเป็นหรือไม่ อย่างไร ที่จะต้องมีศูนย์ความเป็นเลิศ และเท่าที่ได้ด าเนินการมา 
ศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้น มีผลงานที่เป็นเลิศ และมี impact ต่อ
สังคมเพียงใด เมื่อเทียบกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในประเทศอ่ืนๆแล้ว สามารถสรุป
อะไรได้หรือไม่    
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บทท่ี 3 ควำมจ ำเป็น ที่จะต้องมีศูนย์ควำมเป็นเลิศ 
 

 
 

ไม่ว่าเราจะเรียกมนัว่าอย่างไรก์ตาม  “Centre of Excellence” ก็มีบทบาทท่ี
ส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และ “best practices” ที่มุ่งเน้นจุดใดจุด
หนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อน าไปสู่ผลประโยชน์ท่ีสูงขึ้น  

 ผู้เขียนขออ้างถึงบทความของ Bill Hunt (Hunt, 2009) ซึ่งเป็นนักสู้ด้าน 
global marketing ที่กล่าวว่า ไม่ว่าเขาจะมองไปทางไหน เขาจะพบว่าบริษัท/องค์กร 
ที่ก าลังด าเนินการได้อย่างดี จะต้องมี Centre of Excellence ในรูปแบบใด รูปแบบ
หนึ่งถูกตั้งขึ้นไว้ แม้ว่าบางครั้งมันจะไม่ถูกเรียกว่า Centre of Excellence ตรงๆก็
ตาม 

 Bill Hunt ยังกล่าวว่า เพื่อ CoE จะมีประสิทธิภาพ มันจะต้องเป็นการ
รวมตัวของ สหวิทยาการ (multiple of disciplines) และหลายๆระดับบริหารของ
องก์กร เพื่อจะได้สามารถมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับบทบาทของ stake holders 
ทั้งหมด และเขาจะต้องร่วมมือกันอย่างไร จึงจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ 

 นอกเหนือจากบทบาทการเป็นผู้น าเสนอ best practices แล้ว CoE จะต้อง
เป็นผู้ให้พื้นฐานความรู้/ข้อมูล การแนะแนว (guidance) และจัดให้มีการเรียนรู้ร่วม 
(shared learning) โดยมี (Hunt, 2009) 

1 การรวม และ การเผยแพร่เชิงรุก (evangelizing) ของ best practices 
2 การอบรม และการให้ใบรับรองความรู้ ซึ่งรวมถึงปริญญาบัตร ในกรณีที่

เป็น CoE ในสถาบันการศึกษา 
3 การประเมินทักษะ และ การสร้างทีม (ทีมงาน/ทีมวิจัย) 

ดังนั้น CoE ที่มีประสิทธิภำพ ให้ประโยชน์ในหลำกหลำยด้ำน ที่เกิดจำก
กำรรวมศูนย์กลำงของฟังก์ชันกำรท ำงำนที่จ ำเป็น เพ่ือสนับสนุน กำรแสวงหำใน
ระดับสำกล (global search) อันมีประโยชน์ เช่น (Hunt, 2009) 
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1 กำรใช้ ควำมสำมรถภำยในองก์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงขึ้น  
2 กำรผลิตและจัดส่งงำนที่เร็วขึ้น 
3 กำรลดต้นทุน จำกกำรใช้อุปกรณ์ และ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

พ้ืนฐำนร่วมกัน 
4 กำรเก็บรักษำต้นทุน จำกกำรใช้ทักษะร่วมกัน และขจัดกระบวนกำร 

หรือวิธีกำรที่ไม่จ ำเป็น  
5 ลดควำมไร้ซ่ึงระเบียบกำรด ำเนินกำรที่อำจจะซ้ ำซ้อน หรือกำรใช้กำร

ท ำงำนโดยไม่มีประสบกำรณ์มำก่อน หรือกำรเมกิจกรรมใหม่โดยไม่มี
พ้ืนฐำนแบบอย่ำงท่ีถูกต้อง 

โดยสรุปแล้ว Centre of Excellence น ำ best practices มำรวมกัน
ในกำรพัฒนำ กำรน ำไปใช้ และกำรวัด เพ่ือควำมรวดเร็วขึ้น ควำมสม่ ำเสมอของ
ผลผลิต และลดควำมซับซ้อนยุ่งยำก ดังนั้น ยิ่งองก์กรใดน ำกระบวนกำรรวม
ศูนย์กลำง (centralized process) ในกำรแพร่กระจำย กระประสิทธิประสำท
ควำมรู้แบบเรียนรู้ร่วมกัน (shared learning) มำใช้เร็วเท่ำใด ก็ยิ่งจะเห็นผล
อย่ำงกว้ำงขวำงมำกขึ้น ของกำรใช้วิธีกำรที่ดีที่สุด และ กำรลดลงของอุปสรรคต่อ
กำรพัฒนำในสำระวิชำกำรนั้นๆ (Hunt, 2009) 

เป็นที่น่าเสียดายที่ยังเป็นการยากมากท่ีจะท าให้บริษัท/องก์กรที่มีอ านาจใน
การตัดสินใจ ให้เช่ือว่ามันเป็นการคุ้มค่าเพียงใดที่จะลงทุนในการสร้าง Centre of 
Excellence ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (Hunt, 2009) 

แต่คงไม่มีข้อสงสัยว่า มีความจ าเป็นหรือไม่ อย่างไร ที่จะต้องมีศูนย์ความ
เป็นเลิศ (Centre of Excellence)  

รองมาดูกันซิว่าเท่าที่ได้ด าเนินการมา ศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในประเทศ
ไทยนั้น มีผลงานที่เป็นเลิศ และมี impact ต่อสังคมเพียงใด โดยจะขอกล่าวถึงศูนย์
ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากผู้เขียนจะไม่มีข้อมูลที่
เพียงพอ และเที่ยงตรงเกี่ยวกับ ศูนย์ความเป็นเลิศอื่นๆ เท่ากับศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์ ภายใต้ส านักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทท่ี 4 กรณีศึกษำ: ศูนย์ควำมเป็นเลิศ 
ด้ำนคณิตศำสตร์ ประเทศไทย 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ถึงปัจจุบัน ได้ด าเนินการมา 10 ปี ใน
ด้านการพัฒนาความสามารถการวิจัยด้านคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษา เพื่อเป็น
รากฐานส าคัญส าหรับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ศูนย์ฯมีผลงานโดยสรุป ตามตารางต่อไปนี้ 

ดัชนีชี้วัดควำมเป็นเลิศ 
ผล 

(2551-2561) 

จ านวนโครงการวิจยัที่ได้ทุนจากศนูย์ 190 

ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ 45 

ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาต ิ 1001 

การน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการระดับชาต ิ 25 

การน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 448 

 

ตัวอย่ำงผลงำนเชิงประยุกต์ 
เพื่อพัฒนาก าลังคน ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ สามารถ

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเช่ียวชาญในทุกๆ สาขา โดยเฉพาะการประยุกต์ในภาคเอกชน 
และอุตสาหกรรม รวมถึงการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์ฯมีผลงานตัวอย่าง ตาม
ตารางต่อไปนี ้
  



12 

โครงกำรวิจัยทีป่ระยุกต์ด้ำนกำร เกษตร 
1 การจ าลองแบบเชิงสถิติเพื่อตรวจหาการโต้ตอบระหว่ายาฆ่าแมลง สารเคมีก าจัด

วัชพืช และสารอื่น ๆ ท่ีคล้ายกัน  
2 โมเดลทางคณิตศาสตร์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะโดยไส้เดือนพันธุ์พื้นเมือง

ของไทย 
3 พลศาสตร์ของประชากรปลา โดยมีโครงสร้างอายุ  
4 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการไหลของของแข็ง -ของเหลว และการ

ประยุกต์ใช้ในระบบชีวภา 
5 ควบคุมการติดเช้ือและการจัดการฟาร์มสุกร และแพะ  
6 การจัดการแมลงในมันส าปะหลังและอ้อยฟาร์ม 
7 การท าฟาร์มสุกรและการประมง : การสร้างแบบจ าลอง การควบคุมและ 

Machine Vision  

โครงกำรวิจัยทีป่ระยุกต์ด้ำนกำร แพทย์ 
1 แบบจ าลองของการดื้อยาภายใต้การรักษาด้วยยาเป็นห้วงๆ  
2 การสร้างแบบจ าลอง การจ าลองแบบและการสร้างภาพนามธรรมของการไหล

ของเลือดในหลอดเลือดของหัวใจมนุษย ์

รูปที่ 1: ภาพนามของการไหลของเลือดในหลอดเลือดของหัวใจมนุษย์ที่จ าลองได้
ด้วยสมการคณิตศาสตร ์
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3 การสังเคราะห์เนื้อผ้าเชิงไดนามิกส าหรับแบบจ าลองปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  
4 การศึกษาการควบคุมฮอร์โมนของรอบเดือน  
5 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการหลั่งฮอร์โมนเพศ 
6 สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ไข้เลือดออกทีม่ีหลายสายพันธ์ุ  
7 การตรวจหาเนื้องอกในภาพซีทีสแกนล าไส้ ใหญ่ 
8  การให้บริการสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยศูนย์ให้บริการทางสุขภาพใน

ระบบประกันสังคมและการประเมินประสิทธิผลของการรักษาแบบใหม่ๆ  
9 สร้างแบบจ าลองกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติเชิงระบบของมนุษย์  
10  การสร้างแบบจ าลองระบบของโรคต่างๆและการประกันสุขภาพ: โรคไข้เลือดออก 

มะเร็ง และการติดเชื้อร่วม วัณโรค-เอชไอวี 

โครงกำรวจิัยทีป่ระยุกต์ด้ำน ธุรกิจกำรเงิน 
1 เงินทุนส ารองน้อยสุด ของปัญหาค่าปลายสุด 
2 แบบจ าลองสมการเชิงอนุพันธ์เชิงสุ่ม กับการประยุกต์ในการคาดการณ์ตลาดหุ้น 
3 ตัวแบบคณิตศาสตร์ในการประมาณเบี้ยประกันภัยจากภัยพิบัติ 
4 การประยุกต์กระบวนการของ Ornstein Uhlenbeck เพื่อก าหนดราคาสินค้าใน

ประเทศไทย  

 
รูปที่ 2: ภาพ 3 มิติ แสดงค่าใช้จ่าย ตามจ านวนสินค้าคงคลัง และคา่ใช้จ่ายด้านการ

เก็บสินค้าจากการจ าลองแบบสุ่ม 
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โครงกำรวิจัยทีป่ระยุกต์ด้ำนควำมมั่นคง และปลอดภัย 
1 สถิติศึกษาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้  
2 การวิจัยเชิงบูรณาการพลังงานทางเลือกเพื่อการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบ

มีส่วนร่วม 
3  สถิติศึกษาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด: บุหรี่และใบกระท่อม  
4 การพยากรณ์อนุกรมเวลาของแนวโน้มความรุนแรงชายแดนภาคใต้ด้วยตัวแบบ

ไฮบริดจ์ 

โครงกำรวิจัยทีป่ระยุกต์ด้ำนโรงงำนอุตสำหกรรม 
1 แบบจ าลองการไหลการพาความร้อนแบบธรรมชาติในโดเมนรูปเหลี่ยม 
2 การจ าลองการพาความร้อนตามธรรมชาติในบริเวณปิดซับซ้อนกับผนังแนวตั้งผิว

หยักสองผนงั 
3 แบบจ าลองการไหลของเหล็กเหลวในกระบวนการหลอมเหล็กในโรงงาน

อุตสาหกรรมที่มีปัญหาของผิวเหล็กท่ีไม่สม่ าเสมอ 

 

รูปที่ 3: ค าตอบเชิงตัวเลขของสมการอธิบายการไหลของเหล็กเหลวในกระบวนการ
หลอมเหล็ก  
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โครงกำรวิจัยทีป่ระยุกต์ด้ำนคอมพิวเตอร์ 
1 กลไกการเพิ่มศักยภาพ ของระบบการใช้แฟ้มข้อมูลมัลติมีเดียร่วมกันบนพื้นฐาน

คลาวด์คอมพิวเตอร์ 
2 Denoising Image Denoising Manifold Learning 
3 การจดจ าใบหน้าของบุคคลโดยใช้วีธีวิเคราะห์ส่วนประ กอบหลักบนพื้นฐานของ

ขั้นตอนวิธีจุดตรึง 
4  การตรวจหาเนื้องอกในภาพซีทีสแกนล าไส้ใหญ่ 
5 ทฤษฎีรหัสส าหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย: การสร้าง

แบบจ าลองของช่องแบบไร้สาย 

โครงกำรวิจัยทีป่ระยุกต์ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
1 การค านวณเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับวัดคุณภาพน้ าเสียและอากาศ 
2 ตัวแบบคณิตศาสตร์ในการประมาณเบี้ยประกันภัยจากภัยพิบัติ 
3 ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อมรสุมเอเชียอาคเนย์ระลอกอากาศหนาวและช่วง

มรสุมฤดูร้อนก าลังอ่อน 
4 การจ าลองแบบเชิงคณิตศาสตร์และการหาค่าเหมาะ สมที่สุดเพื่อการประเมินและ

ควบคุมมลภาวะทางน้ าและมลภาวะทางอากาศจากการปล่อยมลพิษจากเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมในไทย 

5 แบบจ าลองการคาดการณ์ คุณภาพน้ า ในแม่น้ าเจ้าพระยา 
6 การสร้างโมเดลและเพิ่มประสิทธิภาพขยะบ าบัดน้ าเสียโดยใช้สาหร่ายส าหรับผลิต

อาหารและการเกษตร: การศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการ 
7 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับการประเมินคุณภาพของอากาศภายใต้สถานี 

BTS  
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รูปที่ 4: ค าตอบเชิงตัวเลขของสมการอธิบายความเข้มข้นของมลพิษ 

โครงกำรวิจัยทีป่ระยุกต์ด้ำนกำรศึกษำ 
1  โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการสอนคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษา

ช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด 
2  พัฒนาสมรรถนะครูส าหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความคิด
ของนักเรียน 
3  พัฒนาครูสอนเนื้อหาความรู้ ในเรื่องของเศษส่วน 
4  การส ารวจความเช่ือด้านการมีประสิทธิภาพในตนเองของครูเกี่ยวกับการสอน
คณิตศาสตร์  
5  การประเมินทัศนคติของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
9  แนวทางการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ด้านความรู้

เชิงบูรณาการ ด้านเนื้อหาและการสอนสาระจ านวนและการด าเนินการ  ด้าน
เนื้อหาและการสอนสาระเรขาคณิต สาระพีชคณิต สาระการวัด และสาระการ
จัดการข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 
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ควำมร่วมกับภำคกำรผลิต 

ตัวอย่างของการท าวิจัยร่วมกับภาตการผลิต ทั้งในระยะเวลาทีผ่่านมา และที่มีแผนท่ี
จะด าเนินการในอนาคต มดีังตารางต่อไปนี ้

กิจกรรมวิจัยร่วมกับภำคผลิต/ ผู้ใช้ องค์กรท่ีร่วมท ำวิจัย 

การออกแบบ จ าลองสถานการณ์
วิ เคราะห์และหาค าตอบดี ท่ีสุดของ
ระบบขนส่ง และโลจิสติกส์ส าหรับพลัง
งาทดแทนจากชีวภาพ  

- สถาบันวิจัยและพัฒนพลังงานนครพิงค์  

การจ าลองแบบเชิงการค านวณกับการ
ผ่าตัดข้อกระดูกเทียม  

- โรงพยาบาลศิริราช  

การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แ ห ล ม ผั ก เ บี้ ย อั น เ น่ื อ ง ม า จ า ก
พระราชด าร ิ 

- โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ย อันเน่ืองมาจากพระราชด าริใน 
จ.เพชรบุรี  

การค านวณเชิงตัวเลขของตัวแบบการ
แ พ ร่ ข อ ง ค วั น พิ ษ  จ า ก โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม  

- ส านักคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุม
มลพิษ 
- บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ จ ากัด 
(มหาชน) BTS  

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
ต่อระบบนิเวศวิทยาทางทะเล 

- ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอ่าว
ไทยตอนกลาง กรมทรัพยากรทาง ทะเลและ
ชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  
-  ศู นย์ วิ จั ย และพัฒนาประมงชายฝั่ ง
สุราษฏร์ธานี กรมประมง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  
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กิจกรรมวิจัยร่วมกับภำคผลิต/ ผู้ใช้ องค์กรท่ีร่วมท ำวิจัย 

การสร้างแบบจ าลองของกล้ามเน้ือท่ีถูก
กระตุ้นด้วยไฟฟ้า  

- คณะเทคนิคการแพทย์  
 
 

การเขียนแบบจ าลองของระบบนิเวศน์ท่ี
มีผลต่อสภาวะโลกร้อน  

- กรมอุตุนิยมวิทยา 
- กรมป่าไม้ 
- ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
 

- วิทยาการข้อมูลและสถิติเพื่อระบบ
การติดตามสถานการณ์ความไม่สงบ
จังหวัดชายแดนใต้  

- การวิเคราะห์รูปแบบ และการสร้างตัว
แบบท านายสถานการณ์ความไม่สงบ
จังหวัดชายแดนใต ้

- ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  (ศอ .บต .) สนับสนุนข้อมู ลการ
ช่วยเหลือเยียวยาของรัฐ 

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน
ข้อมูลการดูแลสุขภาวะของคนในพื้นท่ี และ
การสร้างเครือข่ายการท างาน 

- ส านักงานพัฒนาสังคมและทรัพยากร
มนุษย์จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 
สงขลา สนับสนุนข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยา
ของรัฐ  

- ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 
(สสว.12 ) สนับสนุนข้อมูลการช่วยเหลือ
เยียวยาครอบครัว และเด็กก าพร้าจาก
สถานการณ์ความไม่สงบ 

- ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณในการ
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กิจกรรมวิจัยร่วมกับภำคผลิต/ ผู้ใช้ องค์กรท่ีร่วมท ำวิจัย 

ด า เ นินโครงการประเด็นสุขภาวะของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

- ส ถ า นวิ จั ย ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง แ ล ะ ค ว า ม
หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ การใช้
ข้อมูลร่วมกัน 

แบบจ าลองและภาพนามธรรมการพัด
พาตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานี 

- แผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
สงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

- ส านักงานประมงจังหวัดปัตตานี กรม
ประมง 

- กลุ่มเครือข่ายชาวประมงรอบอ่าวปัตตานี
และจากเครือข่ายพีบีวอทช์ท่ีอยู่ในโครงการ
เพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ   

ตัวแบบผลกระทบจากโครงสร้างแข็ง
ตามแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนล่าง
ของประเทศไทย 

- ทางกรมเจ้าท่าและกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง  

- กลุ่มเครือข่ายพีบีวอทช์ในพื้นท่ีชายฝั่ง 
อบต.บริเวณพื้นท่ีชายฝั่ง  

 

ในส่วนของด าเนินการพัฒนางานด้านคณิตศาสตรศึกษาในระดับประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้งศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา เพื่อพัฒนาก าลังคนที่มี
ความสามารถทางวิชาการระดับสูงต่อไป รวมทั้งพัฒนาระบบพัฒนาวิชาชีพครู ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรี ยน เพื่อสร้าง
รากฐานความเข้มแข็งด้านคณิตศาสตรศึกษา ผลงำนของศูนย์ฯที่มี impact อย่ำง
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ชัดเจน ต่อวงกำรวิชำกำรด้ำนคณิตศำสตร์ในประเทศไทย คือผลงำนด้ำน
คณิตศำสตร์ศึกษำ 

การผลิตบัณฑิตทางด้านคณิตศาสตรศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก ที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯด้านคณิตศาสตร์สนับสนุน เป็นการผลิตบัณฑิตที่
เน้นที่การพัฒนาเชิงคุณภาพ และก าลังบุคลากรด้านคณิตศาสตรศึกษาของประเทศ 
ปัจจุบันมีทั้งส าเร็จการศึกษาและก าลังจะส าเร็จการศึกษา ซึ่ งบรรจุเข้าท างานใน
สถาบันต่างๆ ที่จะเป็นเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและสร้างรากฐานงานด้าน
คณิตศาสตรศึกษาในระยะยาว  

บัณฑิตระดับปริญญาเอก นอกจากจะบรรจุเข้าท างานในมหาวิทยาลัยต่างๆ 
แล้วยังมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายกับโครงการวิจัยในระดับโลก เช่น โครงการ CANP 
Project ของ ICMI ซึ่งเป็นองค์กรหลักด้านคณิตศาสตรศึกษาของโลก โครง US –
Thailand Round table  

ในส่วนของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง ด้านคณิตศาสตรศึกษา มีผลงานจัดท า
หนังสือเรียนทั้ง 11 เล่ม ตั้งแต่ ป. 1 – ป. 6 ที่จัดพิมพ์ในรูปสี่สีออฟเซต ยอดพิมพ์อยู่
ที่ 5000 ชุด เป็นจ านวนเงินประมาณ 5 ล้านบาท รวมทั้งการจัดท า Pattern Block 
จากโรงงานเพื่อจ าหน่าย 1000 ชุด ทั้งสองส่วนถือว่า งานวิจัยมีผลกระทบและ
เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก 

การน านวัตกรรมเรื่อง Lesson Study มาใช้ในทางการศึกษานั้นจ าเป็นต้อง
มีการวิจัยและพัฒนา มีรายละเอียดในการใช้นวัตกรรมมากมายเช่น การบูรณาการ 
Lesson Study กับ วิธีสอนที่เรียกว่า Open Approach รวมทั้งเรื่อง การบริหาร
จัดการโรงเรียน การน าบัณฑิตศึกษาเข้าไปท างานร่วมกับโรงเรียน สิ่งต่างๆ เหล่านี้
เป็นองค์ความรู้ที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองทั้งนั้น และความรู้ดังกล่าวได้รับความสนใจ
อย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเปค โดยองค์ความรู้ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่
ใน APEC Project - Lesson Study ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน APEC 
HRD  มาตั้งแต่ปี 2006 อย่างไรก็ตาม การใช้แนวคิด Lesson Study ในประเทศไทย 
เป็นนวัตกรรมที่ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรศึกษา พัฒนาขึ้นอย่างแตกต่าง
จากแนวคิดของ Lesson Study ที่ทั่วโลกก าลังหาแนวทางประยุกต์ใช้ กล่าวคือ 
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ประเทศไทยใช้แนวคิดเรื่อง การร่วมมือกันเขียนแผน การร่วมมือกันสังเกตการสอน 
และการร่วมมือกันสะท้อนผล เป็นแนวทางการเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานในระบบ
โรงเรียน ที่มุ่งปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ที่เน้นการแก้ปัญหาให้
ครอบคลุมหลักสูตรทั้งระดบัประถมศึกษา ไม่ใช่เพียงแค่การวิจัยแผนการสอนหัวข้อใด
หัวข้อหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงตามที่ท่ัวโลกก าลังด าเนินการอยู่  นวัตกรรมที่ศูนย์วิจัย
เฉพาะทางฯ พัฒนาอยู่นี้ก าลังเป็นแหล่งเรียนรู้จากประเทศในกลุ่มเขตเศรษฐกิจ 
APEC และประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา  

ในส่วนของศูนย์วิจัยเฉพาะ ทางด้านคณิตศาสตรศึกษา ผลงานทางวิชาการ
และโครงการความร่วมมือของศูนย์วิจัยเฉพาะทางฯ เป็นผลงานในระดับแนวหน้าของ
ชุมชนคณิตศาสตรศึกษา ในระดับโลกเห็นได้จาก 

- การได้รับอนุมัติจาก ICMI ให้จัดงานประชุม EARCOME6 ซึ่งเป็นการ
ประชุมวิชาการทางด้านคณิตศาสตรศึกษาในภูมิภาค  

- โครงการ APEC–Project เป็นโครงการหลักที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
APEC HRD มาตลอดตั้งแต่ปี 2006 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีประเทศสนใจเข้าร่วมมากขึ้น
เรื่อยๆ 

- โครงการความร่วมมือในระดบันานาชาติอื่นๆ เช่น การพัฒนาหนังสือเรยีน 
คู่มือการใช้หนังสือเรียน ทั้งแบบตีพิมพ์ และแบบดิจิตอล ร่วมกับ CRICED ประเทศ
ญี่ปุ่น โครงการ APEC Math Science และโครงการ US–Thailand Round table 

ตัวอย่างผลงานเหล่านี้แสดงให้เห็นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตรศึกษาใน
ระดับนานาชาติ 

การวิจัยด้านการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาเป็นการวางรากฐาน
ด้านกระบวนการคิด ซึ่งจะส่งผลในระยะยาวต่อการเรียนระดับมัธยมศึกษา และการ
พัฒนาบุคลากรของประเทศ นอกจากนี้ในการด าเนินงานด้านคณิตศาสตรศึกษา ใน
ระยะต่อไปจะมุ่งเน้นการวิจัยด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาหนังสือเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการต่อยอดงานวิจัย และขยายโจทย์วิจัยให้มากขึ้น ทั้งนี้
ในช่วงปี 2549 จนถึงปัจจุบันมีการทดลองใช้ในระดับมัธยมศึกษาจ านวน 1 โรงเรียน
คือ โรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ ใช้ในระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1 – 3 ครูผู้สอนคือนาง
จันทร์สี เหล่าโพธิ์แดง ซึ่งจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาและขยายผลไปสู่โรงเรียนอืน่ๆ 
ต่อไป 
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โจทย์วิจัยเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครู และกระบวนการเรียนรู้ในช้ันเรียน
คณิตศาสตร์ เป็นปัญหารากฐานของระบบการศึกษาในประเทศไทย  ผลงานของ
ศูนย์วิจัยเฉพาะทางฯ ในระยะแรกที่ผ่านมา และช่วงเริ่มต้นก่อนหน้านั้น เป็นที่
ประจักษ์ ชัดว่าจะต้องน าองค์ความรู้นี้ ไปขยายให้ครอบคลุมมากขึ้น  ทั้ งนี้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการอนุมัติงบประมาณของส านักงบประมาณ จึงได้
สนับสนุนโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการน าผลจากการวิจัยของศูนย์ฯ ไปใช้จริงครอบคลุมทุก
จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณมาที่สาขาวิชา 
เพื่อใช้ในการพัฒนาบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้สาขาวิชาได้น างบประมาณดังกล่าวมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมวิชาการ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของบัณฑิตศึกษา โดยการจัดกิจกรรม
วิชาการดังนี ้

1 สัมมนาระดับปริญญาโท จัดทุกวันศุกร์ เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญา
โทได้น าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิจัย และได้รับข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ใน
สาขาวิชา และนักศึกษารุ่นพี่ และร่วมกันอ่านบทความวิชาการทางด้านคณิตศาสตร
ศึกษา 

2 สัมมนาระดับปริญญาเอก จัดทุกวันจันทร์และวันเสาร์ เพื่อให้นักศึกษา
ได้ร่วมกันอ่านบทความวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา และน าเสนอความก้าวหน้าใน
การท าวิจัย เพื่อรับข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ในสาขาวิชา และนักศึกษารุ่นพ่ี  

3 สัมมนาแบบเข้ม จัดขึ้นปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ต้น และภาคการศึกษาปลาย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโท 
ปริญญาเอก และศิษย์เก่าได้ร่วมท ากิจกรรมวิชาการ โดยมีการน าเสนอการอ่าน
หนังสือ การน าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิจัย และการน าเสนอ Agenda ของแต่
ละช้ันปี ซึ่งจะได้รับข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และสมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว  

4 กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ และการร่วมจัดการประชุมวิชาการ 
เพื่อพัฒนามุมมองในการท าวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษาจากการได้พบปะและ
แลกเปลี่ยนเรียน รู้ร่วมกับผู้เช่ียวชาญทางด้านคณิตศาสตรศึกษาจากทั่วโลก  อย่าง
น้อยปีละ 2 การประชุม เช่น การประชุม ICER การประชุม APEC การประชุม 
EARCOME  การประชุม PME และ การประชุม ICME เป็นต้น 
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ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ภายใต้การสนับสนุนโดยศูนย์
ความเป็นเลิศฯได้น าผลงานในรอบ 5 ปีแรก เป็นฐานในการขยายผลงานวิจัย ให้ตอบ
โจทย์สังคมอย่างครอบคลุมมากข้ึนโดยมีแผนการด าเนินโครงการ พัฒนาการคิดขั้นสูง
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ให้ครอบคลุมทุก
จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไปโดยได้ก าหนดตัวช้ีวดั
ความส าเร็จของโครงการดังกล่าวไว้ 

เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือแบบเครือข่าย ทั้งในการศึกษาและการวิจัย เพื่อ
ประหยัดทั้งก าลังคนและงบประมาณ แต่เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทั้งด้าน
บุคลากร และผลงานวิจัยระดับนานาชาติ อันจะน าไปสู่ความเจริญแบบยั่งยืน ศูนย์ได้
ด าเนินการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติหลายสิบครั้ง และเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ มาให้ความรู้ และร่วมมือในงานวิจัยมากมายหลายท่าน 

รำยละเอียดตัวอย่ำงผลงำนที่จับต้องได้ 

เราสามารถใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ และเชิงคอมพิวเตอร์ ในการประเมิน
การท างานของระบบที่ซับซ้อน ในสถานการณ์ที่วิธีการดั้งเดิมยากที่จะท าได้ หรือ
ต้องการต้นทุนที่สูงเกินไป แบบจ าลองจะพัฒนาขึ้นเพื่อแทนลักษณะส าคัญๆ ของ
ระบบที่สนใจศึกษา และเมื่อแบบจ าลองได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เรา
สามารถใช้มันศึกษาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนของตัวแปรต่างๆ ในระบบนั้น หรือ
ตัวป้อน หรือความแตกต่างในค่าเริ่มต้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของ
ระบบนั้น หรือสิ่งแวดล้อมของมัน 

งานวิจัยทางด้านการใช้ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และเชิงคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งเทคโนโลยีเชิงคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ที่นักวิจัยในประเทศไทยก าลังศึกษาระบบซึ่ง
ใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน มีตัวอย่างดังนี ้
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1 การจ าลองแบบเชิงการค านวณกับการสร้างขาเทียม 

โครงการที่ได้รับทุนวิจัย จากศูนย์ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ โครงการ
หนึ่ ง  น า โดยอาจารย์นักวิจั ยของภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้วิธีการเชิงการค านวณ  ศึกษาหาการกระจายของแรงกดดัน  
(stress distribution) และ ลักษณะการแข็งตัวของซิเมนต์/วัสดุ ในขาเทียมส าหรับ
กระดูก femur เพื่อประโยชน์ในการสร้างขาเทียมที่คงทน แต่ไม่สร้างผลข้างเคียงต่อ
คนไข้ที่ใช้ขาเทยีมนั้น  

 
รูปที่ 5: การกระจายของแรงดันบน femur 
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2 การใช้เทคนิคทางการประมวลผลภาพ (Digital Image Processing) เพ่ือให้
สามารถตรวจจับสุกรตัวท่ีมีน  าหนักเหมาะสม 

ขั้นตอนการช่ังน้ าหนักสุกรจากโรงเรือนเลี้ยงเพื่อน าไปจ าหน่ายหรือน าส่งไป
โรงช าแหละนั้น ปัจจุบันใช้แรงงานคนสุ่มจับสุกร “บางตัว” มาช่ังน้ําหนัก เพื่อน ามา
ประมาณค่าน้ําหนักรวมของสุกร “ทุกตัว” ในโรงเรือน นอกจากนี้เราพบว่า สุกรที่มี
น้ําหนักตามมาตรฐานนั้น สามารถช าแหละได้ขนาดของช้ินส่วนตามที่ลูกค้าต้องการ 
ในขณะที่สุกรที่มีน้ําหนักน้อยกว่าหรือมากกว่าค่ามาตรฐาน จะท าให้ได้ช้ินส่วนที่มี
ขนาดไม่เหมาะสม กลายเป็นของเสียในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อต้นทุนสินค้าคงคลัง
และต้นทุนค่าการสูญเสียเนื้อสุกร 

ผู้วิจัยได้มีแนวความคิดที่จะแก้ปัญหาข้างต้นโดยการพัฒนาระบบการ
ประมาณค่าน้ําหนักสุกรจากภาพถ่ายดิจิตอล และอาศัยใช้เทคนิคทางการประมวลผล
ภาพ (Digital Image Processing) เพื่อให้สามารถตรวจจับสุกรตัวที่มีน้ําหนัก
เหมาะสมและนอกจากนี้สุกรไม่มีความเครียด ที่เกิดจากการถูกบังคับจับให้มาช่ัง
น้ าหนัก ผู้วิจัยได้พัฒนาขั้นตอนวิธีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเรียนรูถ้งึ
ความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะทางกายภาพของสุกรกับน้ําหนักสุกร ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 
ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 การสกัดคุณลักษณะเด่น (feature extraction) จากภาพสุกร ได้แก่ 1) 
ความยาวและความกว้าง 2) ความยาวของเส้นรอบรูปของสุกร และ 3) ระยะทาง
เฉลี่ยจากจุดบนขอบสุกรไปยังจุดศูนย์กลางเพื่อแสดงถึงรูปร่างของสุกร  โดยที่
คุณลักษณะเด่นเหล่านี้จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ เพื่อให้เหมาะส าหรับการ
ประมวลผลในขั้นตอนถัดไป 
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รูปที่ 6: การสกัดคณุลักษณะเด่นของสุกร 

ส่วนที่ 2 การสร้างแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม (neural networks based 
model) เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะเด่นกับน้ าหนักสุกร ในส่วนนี้จะใช้
การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (supervised Learning) ได้แก่วิธี VQTAM, วิธี VQTAM+AR, 
วิธี VQTAM+LLE ข้อมูลในส่วน training ประกอบไปด้วยภาพสุกร 25 ตัว ที่ ช่ัง
น้ําหนักมาก่อนแล้ว ส่วน testing คือภาพสุกร 5 ตัว จะพบว่าแบบจ าลองที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นสามารถประมาณค่าน้ าหนักสกุรอยู่ในเกณฑท์ี่ยอมรับได้ ผลงานดังกล่าวก าลัง
อยู่ ในการส่งเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสาร Computers and Electronics in 
Agriculture (impact factor 1.486) 

3 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงจากคนสู่คนบนเครือข่ายทางสังคม 
 ในอดีตการแพร่ระบาดของโรค ในชุมชนหรือสังคมได้ถูกอธิบายด้วย
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ และแบบจ าลองในช่วงต้นๆ ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า
ประชากรมีโอกาสรับเช้ือได้เท่าๆกันซึ่งไม่เป็นจริง ดังนั้น จึงมีการศึกษาการแพร่
ระบาดด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่มีปัจจัยการแพร่ระบาดเกี่ยวกับ กลุ่มอายุ 
เพศ และอาชีพ มาเกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาให้ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการแพร่ระบาดเท่านั้น ยังไม่สามารถน าไปท านายปรากฏการณ์ของการแพร่
ระบาดที่เกิดขึ้นจริงได้ เนื่องจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ไม่สามารถพิจารณา
โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของแต่ละบุคคลได้   
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รูปที่ 7: เครือข่ายทางสังคมจ าลองของประชากรในจังหวัดกาญจนบรุี 
 

การใช้แบบจ าลองเครือข่าย จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรา
ต้องการศึกษาการแพร่ระบาดของโรคในจังหวัดกาญจนบุรี โดยจ าลองเหตุการณ์ว่ามี
โครงสร้างทางสังคมดังรูปที่ 2. ซึ่งเมื่อน าไปประยุกต์ใช้กับการแพร่ระบาดของโรคที่
อธิบายจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ จะสามารถท าให้เห็นพฤติกรรมการระบาดได้
อย่างชัดเจนขึ้น ดังนั้น การศึกษานี้จึงน าเสนอผลการแพร่ระบาด ด้วยการผนวก
แบบจ าลองที่เป็นเครือข่ายทางสังคมเข้ากับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถ
อธิบายการแพร่ระบาดในสังคมได้อย่างสมจริงมากขึ้น อีกทั้งให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การระบาดของโรค ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับเป็นแนวทางการควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงได้  
 
4 การจ าลองลักษณะกระจายตัวของพืชในบริเวณกันดาร 
 บุคคลากรของศูนย์ความเป็นเลิศทางคณิศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้
ใช้สมการอนุพันธ์ย่อย  (partial differential equation) เพื่ออธิบายการเจริญเติบโต
ของพืช หรือต้นไม้พุ่ม ในสถานที่  ที่กันดาร ขาดแคลนน้ าหล่อเลี้ยงอย่างมาก 
ตัวอย่างเช่นบริเวณในภาคอิสาน ของประเทศไทย ความสามารถที่จะเข้าใจเป็นอย่าง
ดี ว่าพืชพันธ์ไม้ต่างๆ จะเจริญเติบโตอย่างไร และมีลักษณะรูปแบบอย่างไร ในกรณีที
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มีความขาดแคลนน้ าอย่างมาก จะช่วยให้เราสามารถจัดการ แก้ไขสถนการณ์ต่างๆที่
อาจเกิดขึ้น เช่น น้ าท่วมไหลหลาก เป็นต้น การวิเคราะห์แบบจ าลอง และหาค าตอบ
เชิงตัวเลข แสดง pattern ของการเรียงตัวของพืชพันธ์ไม้ ดังในรปที่ 4. ซึ่งเป็น 
pattern หนึ่งที่จะพบได้ หากมุมตกของแสงมีค่าบางค่า 

 
 

รูปที่ 8: pattern ของการเรียงตัวของพืชพันธ์ไม้ ท่ีคาดได้จาก 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์

เมื่อเราต้องการรู้ผลของแฟคเตอร์ต่างๆจากสิ่งแวดล้อม เช่นระดับความชื้น
ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เราก็จะสามารถจ าลองผลกระทบต่างๆ ต่อการคงอยู่ของพืชพันธ์ไม้
ได้ โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
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5 การจ าลองสถาณการณ์ การไหลของผลิตภัณฑ์เกษตรขนาดเลก็ลงในไซโล  

เมล็ดภัณฑ์ทางเกษตร ที่มีขนาดเล็ก เช่น เมล็ดถั่ว จะถูกถ่ายเทเข้าไปเก็บ
กักไว้ในภาชนะที่เรียกว่า silo ซึ่งเมล็ดขนาดเล็กมักจะไหลไปสะสมที่จุดใดจุดหนึ่ง 
พอกพูนที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง  ท าให้ silo เอียงล้ม เสียหาย และเพิ่มต้นทุนในการ 
ซ่อมแซม หรือจัดหา silo ใหม่ ทั้งยังท าให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย  เราได้สามารถใช้ การ
จ าลองเหตุการณ์   การไหลของผลิตภัณฑ์เกษตรขนาดเล็กลงใน silo เพื่อช่วยให้สาม
รถออกแบบ silo ได้อย่างเหมาะสม  

 

 

รูปที่ 9: การไหลของเมลด็พืชในไซโลจ าลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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6 การแพร่ของเชื อโรคเอชไอวี และระบบภมูิคุ้มกนัในมนุษย์ 

 
 
t1 จุดเริ่มต้น 

หน่ึงในความท้าทาย ท่ียิ่ ง ใหญ่ส าหรับ
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ยุคใหม่คือ การท่ีเรา
จะต้องจัดการกับโรคภัยไข้เจ็บท่ีเพิ่มมากขึ้น
ตามจ านวนประชากรของโลก แต่กระน้ันเราก็
อยู่ในยุคทองซ่ึงมีการพัฒนาวัคซีนได้มากมาย 
ส าหรับโรคภัยท่ีเน่ืองมาจากไวรัสต่างๆ และยา
ปฏิชีวนะส าหรับโรคติดต่อด้วยแบคทีเรีย ยิ่ง
ประชากรโลกมีจ านวนสูงขึ้น มนุษย์จะต้องพบ
กับไวรัสชนิดใหม่ๆ อีกขุมใหญ่ท่ีเราไม่มีภูมิ
ต้านทานมาก่อน เช่น HIV Ebola ไข้หวัดสาย
พันธุ์ใหม่ เป็นต้น จากการท่ีเราสามารถเดินทาง 
จากเมืองใหญ่หน่ึง ไปถึงเมืองใหญ่อีกเมืองหน่ึง
ได้ภายในวันเดียว การแพร่กระจายของเชื้อโรค 
สามารถถูกขยายความรุนแรง และเร่งการติด
เชื้อได้รวดเร็วขึ้น อย่างถึงขั้นวิกฤตเฉียบพลัน 

งานวิจัยส่วนหน่ึง ท่ีด าเนินโดยบุคคลากรของ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางคณิศาสตร์ ได้ใช้ Cellular 
Automata Modelling จ าลองเหตุการณ์ 
(simulation) การแพร่กระจายของเชื้อ HIV ใน
ต่อมน้ าเหลือง และในสายเลือด เพื่อค้นคว้าการ
รักษาเยียวยาแบบต่างๆ 
 

รูปท่ี 10: Snap shots แสดงการแพร่กระจายของ
เชื้อ HIV ในต่อมน้ าเหลือง จากการsimulation 
โดยวิธี Cellular Automata; สีส้มคือเซลท่ียังไม่
ติดเชื้อ สีฟ้าคือเซลท่ีติดเชื้อใหม่ สีเขียวคือเซลท่ี
ติดเชื้อนานแล้ว สีม่วงคือเซลท่ีติดเชื้อแต่ไม่น าเชื้อ
ให้เซลอื่น สีแดงคือเซลท่ีตายแล้ว 

 
t2 เมื่อระดับ
เซลไม่ติดเชื้อ
มีระดับต่ าสุด 

 
t3 เมื่อระดับ
เซลไม่ติดเชื้อ
มีระดับสูงสุด 
 

t4 เมื่อวง
แหวนของเซล
ท่ีตายแล้ว
แตกวง 

t5 จุดเริ่มต้น
ของการแสดง
อาการของ
โรคเอดส์ 
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7 การพัฒนาวิชาชีพครู โดยนวัตกรรมการศึกษาชั นเรียน (Lesson Study) 
และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) พร้อมกับ เอกสารงานแปลทางด้าน
คณิตศาสตรศึกษา Pattern Blocks และวีดิทัศน์ของชั นเรียนคณิตศาสตร์     

  ในช่วงของการปฏิรูปการศึกษารอบแรกนั้น ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินโครงการพัฒนาวิชาชีพครู โดยน า
นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) ของญี่ปุ่นมาปรับใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2545  ในปีการศึกษา 2552-2553 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทดลองน าร่องการขยายผลการใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ัน
เรียนและวิธีการแบบเปิด ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรม
การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด อีกจ านวน 19 โรงเรียน โดยมี 4 โรงเรียนเดิม
เป็ นแหล่ ง เ รี ยนรู้ โ ดยการน า ร่ อ งการขยายผลครั้ งนี้ ไ ด้ เ พิ่ มบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาเข้ามาท างานร่วมในโครงการอีก 2 สถาบันได้แก่ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยดังกล่าวร่วมเรียนรู้การใช้
นวัตกรรมดังกล่าวใน 4 โรงเรียน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างส าหรับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และใน 6 โรงเรี ยนในเขตภาคเหนือ ส าหรับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

จากการด าเนินโครงการพัฒนาวิชาชีพครู  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผลโดย
ภาพรวมปรากฏว่า สามารถยกระดับความรู้ ความเช่ียวชาญเชิงวิชาชีพของครู 
ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง 
สามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างก้าวกระโดด โรงเรียนมี
สถานะเป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับบุคคลที่สนใจและต้องการพัฒนาวิชาชีพ นอกจากนี้ 
ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาได้พัฒนาโมเดลการพัฒนาวิชาชีพครู ที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมส าหรับบริบทของประเทศไทย กล่าวคือ เป็นการพัฒนาวิชาชีพครูที่เช่ือมโยง
หน่วยงาน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติในช้ันเรียนจนถึงระดับผู้ก าหนดนโยบาย 
(ดังกราฟท่ี 1-5)  
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ภายใต้กรอบแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู ที่ศูนย์ฯได้ด าเนินการนั้น 
สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
การได้รับการพัฒนาทางด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และคิด
สร้างสรรค์ได้  และในขณะเดียวกัน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมอื
แก้ปัญหาด้วยตนเอง และค้นพบวิธีการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองตามแนวคิดของวิธีการ
แบบเปิด (Open Approach) นั้น ยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดนิสัยในการเรียนรู้ คือ 
สามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรูไ้ด้ดว้ยตนเอง ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ
มากส าหรับทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ในการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ได้ ดังท่ียุทธศาสตร์ของประเทศได้กล่าวถึงข้างต้น ในขณะเดียวกัน ด้วยจุดเน้น
ในการจัดการเรียนการสอน ท่ีเน้นไปที่การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน 
โดยการให้เครื่องมือในการเรียนรู้แก่นักเรียนแทนการให้ความรู้แก่นักเรียนนั้น ก็
สามารถพัฒนาวิชาชีพครูไปด้วยกันได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน  

  



33 

 

 
 

 
  

กรำฟที่ 1-2 แสดงคะแนนการสอบ O-Net และ NT ของโรงเรยีนที่ใช้นวัตกรรม

การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด 
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กรำฟที่ 3-5 แสดงความรู้ของครูทีเ่พิ่มขึ้นภายหลังจากการเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพครูโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปดิ 
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หนังสือเรียน และค าอธิบายการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่จัดท าขึ้น

เพื่อใช้ในโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษา
ช้ันเรียน และวิธีการแบบเปิด เพื่อช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการ
แก้ปัญหาตามแนวทางของวิธีการแบบเปิดได้ โดยโครงสร้างของหนังสือในหน่วย
การเรียนรู้แต่ละหน่วยใช้การน าเสนอเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ในสถานการณ์ปัญหา แทน
การน าเสนอเนื้อหาโดยตรงแบบหนังสือเรียนโดยทั่วไป โดยพยามยามให้
สถานการณ์ปัญหาเชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริงในชีวิตประจ าวันของนักเรียน
มากที่สุดเพื่อให้นักเรียนสร้างความหมาย จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว ก่อนจะ
เข้าสู่โลกโมเดลทางคณิตศาสตร์ซึ่งอยู่ในรูป สัญลักษณ์ กฎ สูตรต่างๆ โดยการ
น าเสนอสถานการณ์ปัญหาอาจจะอยู่ในรูปข้อความประกอบกับรูป หรือค าสั่งในเชิง
กิจกรรม โดยมีการวางล าดับกิจกรรมเป็นอย่างดี เพื่อจะน าไปสู่ความหมายของ
นิยามศัพท์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจนิยามศัพท์เหล่านั้นในเชิงความคิด
รวบยอด ในบางสถานการณ์ปัญหาอาจมีการน าเสนอตัวอย่างแนวคิดของนักเรียน 
เพื่อให้ครูมองเห็นว่า นักเรียนเข้าใจสถานการณ์ปัญหานั้น ในมุมมองของนักเรียนที่
ต่างจากครูอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางส าหรับครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วย
นักเรียนเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อให้เขาแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

สื่อ Pattern Blocks เป็นสื่อรูปธรรมทางคณิตศาสตร์แนวใหม่ที่ประดิษฐ์
ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท้าทาย และพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์

รูปที่ 11: หนังสือเรียนคณิตศำสตร์ ค ำอธิบำยกำรใช้หนังสือเรียน
คณิตศำสตร์ 
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ของนักเรียน เป็นของเล่นที่เมื่อเด็กๆ เห็นแล้วจะหยิบจับมาต่อและจัดเรียงตาม
ความคิดและจินตนาการของตนเองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องรอค าสั่งหรือค าช้ีแนะ
ของครู เด็กๆ ท่ีเล่นสื่อนี้จะมีแววตาที่เปล่งประกายถึงความกระตือรือร้นอย่างมาก 

 

 
4.4 มูลค่าการผลิต/รายได้จากการจ าหน่าย 
4.5  หรือมูลค่าทดแทน : 
วีดิทัศน์ตัวอย่างการสอนคณิตศาสตร์ ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน

และวิธีการแบบเปิด เป็นวีดิทัศน์ตัวอย่างการสอนของครูไทยที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด 
โดยวิธีการสอนจะเน้นกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เช่น กระบวนการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็น
ต้น 

  

รูปที่ 12: Pattern Blocks 
 

วีดิทัศน์แนะน ำกำรใช้ Pattern Blocks 
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บุคคลำกร และควำมได้รับกำรยอมรับ 

จะเห็นว่าศูนย์ฯมีผลงานวิจัยท่ีมี impact สูงต่อ
ผู้ประกอบการ และภาคผลิต ยิ่งไปกว่าน้ัน ศูนย์ฯยังมีผู้
ด าเนินงานวิจัยในหัวข้อท่ีอยู่ในแนวหน้า (frontier research) 
และ เฉียบแหลม (cutting edge) ดังดูตัวอย่างได้จากงานวิจัย
งานวิจัยของ รศ.ดร.ดวงกมล เบ้ำวัน (มหาวิทยาลัยมหิดล 
สมาชิกของศูนย์เฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์) ซ่ึงได้ทุน
วิจัยจากศูนย์ฯให้ท าวิจัยการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และ
การสร้างแบบจ าลอง เพื่อปัญหาการบรรจุยาใส่ในแคปซูล
ขนาดนาโน (encapsulation) และ nanotube ซ่ึงงานวิจัยน้ี
มีผลงานได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติร่วม 20 ชิ้น  
ท่ีมี impact factor สูง ( >7.0 ) จนท าให้ รศ.ดร.ดวงกมลได้รับการยกย่องให้เป็น 
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี 2013 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระราชู
ประถัมภ์ 

รศ.ดร. สำธิต แซ่จึง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาชิก
ของหน่วยวิจัยด้านคณิตศาสตร์เชิงพีชคณิตและ 
ดิสกรีต และ หน่วยวิจัยด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ของ
ศูนย์ฯ) ได้รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจ าปี 
พ .ศ.2551 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระราชูปถัมภ์ ได้รางวัล TWAS ส าหรับ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ปี 2008 จาก The Academy 
of Sciences for the Developing World-TWAS 

และคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ได้รับรางวั ล TRF-CHE Outstanding New 
Researcher Award ประจ าปี 2551 จากส านักงานกองทุนวิจัยแห่งประเทศไทย และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และได้รับคัดเลอืกเป็น 1 ใน 5 TWAS Young 
Affiliate Fellow (2011-2015) จ า ก TWAS East and South-East Asia and the 
Pacific Regional Partner (TWAS-SAPREP)  

  

 
รศ.ดร.ดวงกมล เบ้ำวัน 

 
รศ.ดร. สำธิต แซ่จึง 
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รศ.ดร. ชนม์ทิตำ รัตนกุล (มหาวิทยาลัยมหิดล) เป็น
หัวหน้าของหน่วยวิจัยทางการสร้างตัวแบบและ
จ าลองสถานการณ์ ของศูนย์ฯ เช่ียวชาญงานวิจัย
ทางการสร้างตัวแบบและจ าลองสถานการณ ์ได้รบัทนุ
วิจัยในฐานะ TRF Research Scholar ของ ส านักงาน
กองทุนวิจัย อย่างต่อเนื่อง 

ส่วน ศ.ดร. ภูมิ ค ำเอม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี สมาชิกของหน่วยวิจัยด้านการสร้าง
ตัวแบบและจ าลองสถานการณ์ ของศูนย์ฯ) ซึ่งได้ทุน
วิจัยจากศูนย์ฯให้ท าวิจัยด้าน Fixed Point Theory 
ก็ได้รางวัล TWAS ส าหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์สาขา
คณิตศาสตร์  ปี  2012 จาก The Academy of 
Sciences for the Developing World - TWAS 
และคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณี (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) เป็นหัวหน้าของหน่วยวิจัย ทางด้าน
คณิตศาสตร์เชิงพีชคณิต และดิสกรีต ของศูนย์ฯ 
เช่ียวชาญงานวิจัยด้าน การวิเคราะห์ และทฤษฎี
ความน่าจะเป็น มีผลงานนวัตกรรมดีเด่นร่วมกับ 
ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร, ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว 
และ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ได้รางวัลเหรียญทอง 
จ า ก  44th  International Exhibition of 
Invention of Geneva 2016   สมาพันธรัฐสวิส 
ส าหรับงานวิจัยเด่นเรื่อง  “Environmental Friendly Tropical Snail Farming 
Generates Premium Grade Cosmeceutical Products” 

  

 
รศ.ดร. ชนม์ฑิตำ รัตนกุล 

 
ศ.ดร. ภูมิ ค ำเอม 

 
ศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณ ี
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ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สมาชิกของหน่วยวิจัย ด้านคณิตศาสตร์เชิงพีชคณิต
และดิสกรีต ของศูนย์ฯ ) ซึ่งได้ทุนวิจัยจากศูนย์ฯให้ 
ท าวิจัยทางด้าน Banach Spaces Theory, Geometry 
of Banach Spaces,  Fixed Point Theory  แ ล ะ 
Applications ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจ าปี 2549 
สาขา วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  จาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทั้งยังได้รับรางวัล
นักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (รางวัลช้างทองค า) ประจ าปี 2551 

รศ .ดร .ไมต รี   อิ นท ร์ประสิ ท ธิ์  
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) หัวหน้าของหน่วยวิจัย
ทางคณิตศาสตร์ศึกษา รองอธิการบดีฝ่ าย
การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการ
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู
ส าหรับอาเซียน และหัวหน้าโครงการพัฒนาการ
คิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ  ซึ่งได้ทุนวิจัยจาก
ศูนย์ฯ ให้ท าวิจัยทางด้าน คณิตศาสตร์ศึกษา ยัง
ได้รับการประกาศเกียรติคุณ การเป็นอาจารย์
ต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน 

Open Approach in Teaching Mathematics จากสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้รับการเลือกตั้งด ารงต าแหน่ง
เป็นคณะกรรมการอ านวยการระดับนานาชาติของ PME (PME International 
Committee (IC)) ในการประชุม The Annual General Meeting (AGM) และไดร้บั
เ กี ย ร ติ ใ ห้ เ ป็ นประธ านจั ด ก ารประ ชุม  The 44th Annual Meeting of the 
International Group for the Psychology of Mathematics Education 
(PME44) ในเดือนกรกฏาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับการยกย่องให้
เป็น นักบริหารดีเด่น (Outstanding Administrator) ปี 2011 จากมูลนิธิสังคมไทย 
(Foundation for Thai Society) 

  

 
ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ 

 
รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 
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รศ.ดร. สุวรรณ ถังมณี ด ารงค์ต าแหน่ง
ที่ปรึกษาอาวุโส ของศูนย์ฯ เช่ียวชาญงานวิจัยด้าน 
ทฤษฎีวิเคราะห์เชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
ตัวแบบคณิตศาสตร์ เรื่องมลพิษทางน้ า และทาง
อากาศ  เ ป็ นต้ น  เ ป็ นผู้ ร่ ว ม ก่ อตั้ ง  แ ล ะ เป็ น
ผู้อ านวยการช่วงแรกของศูนย์ส่งเสริมการวิจัย
คณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดมวลวิกฤต 
(critical mass) ของนักวิจัยคณิตศาสตร์ในประเทศ
ไทย ให้รวมตัวกันสร้างงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจนเกิด
ความเข้มแข็งสามารถน ามาสู่การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้างคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน 

ส่วน ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี (มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ขอ งศู น ย์ ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ า น
คณิตศาสตร์) เป็นเมธีวิจัยอาวุโส ระหว่างปี 1999-
2005 ของส านักงานกองทุนวิจัยแห่งประเทศไทย 
(Thailand Research Fund) เป็นนักวิจัยอาวุโส
ภายใต้ทุนพัฒนาทีมวิจัยจากศูนย์พันธุวิศกรรม
ศาสตร์ 2005-2009 ได้รับการยกย่องให้เป็นนักวิจยั
ดีเด่นแห่งชาติ จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้
เป็น นักวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม  แห่งปี ๒๕๐๗ 
(ร่วมกับ ศ .ดร .สมพงษ์ ธรรมพงษา ) จากมูลนิธิ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระราชูประถัมภ์ และได้รับต าแหน่งราชย
บัณฑิต แห่งราชยบัณฑิตสถาน (Royal Institute of Thailand) ตั้งแต่ปี 2001 เป็น
ต้นมา นอกเหนือจากการได้รับการเป็นที่ยอมรับแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการในสมาคม
วิชาการนานาชาติที่เป็นที่เช่ือถือหลายต าแหน่ง 

ดังนั้น ศูนย์ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ มีคุณสมบัติตรงตามที่กล่าวไว้ใน
บทความตอนที่หนึ่งครบที่จะถือได้ว่าเป็น Centre of Excellence ตามนิยามของ
นานาประเทศ (Danish National Research Foundation,  
http://dg.dk/en/centers-of-excellence-2) 

 
รศ.ดร. สุวรรณ ถังมณี 

 
ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี 
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และถ้าจะเทียบกับศูนย์ความเป็นเลิศในต่างประเทศแล้ว จะขอยกตัวอย่าง
ง่ า ย ๆ จ า กศู นย์ ค ว าม เป็ น เ ลิ ศ  ARC Centre of Excellence for Quantum 
Computer Technology Australia) ได้รับงบประมาณถึง  $7,000,000 (210 ล้าน
บาท) ต่อปี โดยที่มี members ในศูนย์ฯ  เพียง 41 คน (http://www.ausnano. 
net/index.php?page=groups&group=25) ในขณะที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้ าน
คณิตศาสตร์ ถือก าเนิดขึ้นโดยมีสมาชิกเป็นบุคลากรในภาควิชาคณิตศาสตร์ใน 19 
มหาวิยาลัย (ประมาณ 400 คน) แต่ได้งบประมาณเฉลี่ยเพียงประมาณ 40 ล้านบาท
ต่อปีเท่านั้น ถ้าค านวณจากผลผลิตในด้านการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ และการให้
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตแล้ว เป็นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้ม
ค่าสูงสุดจริงๆ ทั้งนี้ ยังต้องค านึงถึงผลกระทบของศูนย์ฯ ต่อการพัฒนาประเทศ
โดยรวมที่เห็นได้อย่างชัดเจน ถ้าศูนย์ฯได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 
และเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าท่ีผ่านมา เป็นที่แน่นอนว่า ศูนย์ฯสามารถผลิตผลงานท่ี
ท้าทาย (challenging) และทะเยอทะยาน (ambitious) สูงกว่าที่เป็นอยู่ เทียมบ่า
เทียมไหล่ Centre of Excellence ในนานาชาติอย่างแน่นอน 
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บทท่ี 5 เปรียบเทียบศูนย์วิจัยเพื่อควำมเป็นเลิศ 
ในประเทศเพ่ือนบ้ำน 

กรณีศึกษำ: อินโดนีเซยี 

(เรียบเรียงจากบางส่วนของ Sjöholm, 2003) 
 

 

 
 ในบทนี้ เราจะกล่าวในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อพิจารณาความมีผลิตผล 
(productivity) ที่มาจากการลงทุนของรัฐบาล ด้านวิจัยและพัฒนาในประเทศเพื่อน
บ้าน รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับศูนย์วิจัยและพัฒนา (Research and Development 
Center) เพื่อเปรียบเทียบกับศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศในประเทศประเทศไทย โดย
ใช้ประเทศอินโดนีเซียเป็นกรณีศึกษา  

มีสองมุมมอง เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย หนึ่งมุมมอง คิด
ว่าความส าเร็จในช่วง 3 ทศวรรษก่อนวิกฤต เป็นสิ่งที่น่าประทับใจ อินโดนีเซียได้
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ความยากจนลดลง ให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควบกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Rock 1999) อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ อินโดนีเซียประสบ
ความส าเร็จในการรับ และน าเข้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ภายในระยะเวลาอันสั้น 
การน าเข้าเทคโนโลยีนี้ เป๊นพื้นฐานส าหรับระยะแรกของการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมที่มาพร้อมกับการลงทุนสูงและการเติบโตของการส่งออก 

ตัวอย่างเช่น ส่วนแบ่งของภาคการผลิตใน GDP ที่ เท่ากับเพียง 12 
เปอร์เซ็นต์ใน 1980 ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ภายในปี 1996 เกิดการเจริญเติบโตของ
การส่งออกผลิตได้น่าประทับใจยิ่ง ในต้นทศวรรษ 1980 อินโดนีเซียอย่างสมบูรณ์
ขึ้นอยู่กับการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์หลัก โดยส่วนแบ่งของการส่งออกเพิ่มขึ้นมากกว่า
ร้อยละ 50 ภายในต้นปี 1990 (Sjöholm, 2003) 
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อย่างไรก็ตาม ตามความคิดในเชิงลบ อินโดนีเซียเป็น latecomer ในเชิง
เศรษฐกิจ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของเอเชียตะวันออก และยังคง จัดอยู่ด้านล่าง
ของบันไดเทคโนโลยี (ทัวร์ริสท์ 1998:141) มีความเช่ียวชาญในส่วนของเทคโนโลยีที่
ค่อนข้างต่ า โดยไม่ปรับปรุงสถานะทางเทคโนโลยีตลอดเวลา ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่
อธิบายความล้มเหลวที่จะลู่เข้าหาประเทศเพื่อนบ้าน ที่ร่ ารวยกว่า 

พิจารณามุมมองทั้งสองที่แย้งกันแล้ว อินโดนีเซียน่าจะให้บทเรียน  แก่
ประเทศก าลังพัฒนาอื่น ๆ สองบทเรียน หนึ่งคือวิธีที่ประเทศก าลังพัฒนาสามารถเข้า
สู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม ในระยะแรก กล่าวคือ วิธีทีป่ระเทศก าลังพัฒนาเข้าถึง
ความรู้ และเทคโนโลยี ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนา และประเภทของนโยบายที่จะเอื้อ
ให้มัน อีกบทเรียนคือ สิ่งที่ต้องท า เพื่อปรับรุ่นความสามารถทางเทคโนโลยี พัฒนาพื้น
ฐานความรู้ ความเช่ียวชาญ และเทคโนโลยีฐานที่แข็งแกร่ง และสร้างทักษะและ
เทคโนโลยีแบบเร่งรัดและประหยัดมากขึ้น (Sjöholm, 2003) 

 
ตัวชี้วัดของกำรพัฒนำเทคโนโลยีของอินโดนีเซีย 

ตามที่กล่าวโดย Sjöholm (2003) ไม่มีวิธีการวัดเทคโนโลยีเพียงวิธีเดียว 
เราควรใช้มาตรการเสริมที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ (Hill 1998:13) การพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศมักจะรับการประเมิน จากปัจจัยการผลิตการพัฒนา – R&D 
เทคโนโลยีการศึกษา - และ จากผลของความพยายามทางเทคโนโลยี – ส่งออก 
ผลผลิต เช่น ทัวร์ริสท์ (Sjöholm, 2003) แนะน าว่า ช่วงของผลผลิตส่งออก สามารถ
ใช้เป็นตัวบ่งช้ีของความซับซ้อนทางเทคโนโลยีของประเทศ การส่งออกรวมของอิน
โดนีเยเติบโตได้โดดเด่น มีอัตราการเจริญเติบโตประจ าปีถึง 12 เปอร์เซ็นต์ระหว่างปี 
1986-1996 ประสิทธิภาพของการส่งออกผลิตเป็นที่ประทับใจ การส่งออกผลผลิต
ขยายตัว ในอัตราประจ าปีร้อยละ 23 ระหว่างปี 1986-1996 

อย่างไรก็ตาม แม้ มีประสิทธิภาพแรงส่งออกอินโดนีเซียตั้งแต่กลางทศวรรษ 
1980 ประเทศอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่แล้ว ยังคงมีการผลิตทรัพยากร และสินค้าที่ใช้
แรงงานเข้มข้น และการส่งออกของความซับซ้อนทางเทคโนโลยี  น้อยกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค  
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การพัฒนาเทคโนโลยีที่ค่อนข้างต่ าของอินโดนีเซียได้รับการยืนยัน โดย
มาตรฐานหลายอย่าง บทความของ Sjöholm (2003) ได้ตารางแสดงรายจ่าย R&D 
เป็นเปอร์เซ็นต์ของ GNP ในบางประเทศในเอเชีย อินโดนีเซียจัดสรรเพียงร้อยละ 
0.07 ของ GNP เพื่อการ R&D ในปี 1994 น้อยกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค อย่างมี
นัยส าคัญ แม้เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ มี GNP ที่คล้ายกัน หรือต่ ากว่า ต่อระดับ
ประชากร เช่นฟิลิปปินส์และอินเดีย ซึ่งสอดคล้องกับการยื่นขอสิทธิบัตรน้อยมากใน
อินโดนีเซียระหว่างปี 1981-1990 เมื่อพวกเขามีตัวเลขเพียง 12 ต่ ากว่าเกาหลี 
(6629), มาเลเซีย (406), ฟิลิปปินส์ (141), สิงคโปร์ (812), และไทย (144) 

แหล่งที่มำของควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี และปัญหำด้ำนนโยบำย 

แหล่งที่มำของควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี 

มีสองวิธีส าหรับการปรับปรุงความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศ วิธี
แรกคือการ เน้นความพยายามนวตกรรมใหม่ในประเทศ ซ่ึงรวมถึงกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถของ R&D ในประเทศที่แข็งแกร่ง วิธีที่สองคือ การใช้ประโยชน์จาก
แหล่งภายนอกเช่น เข้า การลงทุนตรงจากต่างชาติ (Foreign Direct Investment, 
FDI) licensing การรับเหมารายย่อย และการผลิตอุปกรณ์ดั้ งเดิม สองแหล่ง
เทคโนโลยีที่แตกต่างกันนี้ –ภายในประเทศ และต่างประเทศ- มีการใช้ในระดับที่
แตกต่างกันไปในอินโดนีเซีย 

ความพยายามด้าน R&D ในประเทศ 

ดังกล่าวข้างต้น ค่าใช้จ่าย R&D เป็นสัดส่วนของ GDP จะต่ าในอินโดนีเซีย 
ควำมส ำคัญต่ ำของ R&D ดูเหมือนจะเป็นอยู่ตลอดทั่วทั้งภำคกำรผลิต (Sjöholm, 
2003)  แม้ในภาคทีเ่ข้มแข็งทีสุ่ดด้าน R&D นั่นคือ ด้านเภสัชกรรม ก็ยังมีสัดส่วนเพียง 
ร้อยละ 0.24 ของผลที่ได้ อย่างไรก็ตาม หลายบริษัทได้เริ่มกิจกรรมบางอย่างด้าน 
R&D และสัดส่วนของสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมใน R&D มีแนวโน้มจะสูงขึ้นใน
อุตสาหกรรมที่มีความแตกต่าง และ ใช้เทคโนโลยีระดับสูง ด้วยเหตุนี้  สถาน
ประกอบการที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม R&D ใช่เป็นแหล่งหลัก และส าคัญของที่มาของ
ความสามารถทางเทคโนโลยี 
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นอกจากนี้ ควำมไร้ประสิทธิภำพของ สถำบัน R&D หรือศูนย์วิจัยและ
พัฒนำ ของประเทศอินโดนีซีย (ที่มีพันธกิจเช่นเดียวกับศูนย์ควำมเป็นเลิศต่ำงๆ
ของประเทศไทย) กล่ำวได้ว่ำเป็นสิ่งที่ขัดขวำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีในประเทศ 
( Hill, 1998; Sjöholm, 2003; Thee, 1998) สถ ำบั น  R&D ส ำธ ำ รณะของ
อินโดนีเซียประกอบด้วย 12 สถำบันระดับชำติ และศูนย์ R&D ในภูมิภำคหลำย
แห่ง 

ดังที่ Hill กล่าว (1998), ปัญหำของสถำบัน R&D สำธำรณะเหล่ำนี้ส่วน
ใหญ่ ปัญหำแรกคือ ฐำนเงินทุนอ่อนแอ เป็นผลให้ พวกเขำมักจะมีปัญหำในกำร
จ้ำงนักวิจัย และ พนักงำนที่มีคุณภำพ อีกปัญหำหนึ่งคือ กำรขำดควำมสัมพันธ์กับ
ภำคเอกชน ดังนั้น โปรแกรม R&D มักขับเคลื่อนโดยอุปทำน - แทนที่จะขับเคลื่อน
ตำมควำมต้องกำร หรือกล่ำวคือ โปรแกรมไม่ตอบสนองควำมต้องกำรจำกบริษัท
และภำคอุตสำหกรรม แต่ค่อนข้ำงจะด ำเนินกำรตำมควำมคิดของนักกำรเมือง และ  
bureaucrats ในขณะที่ หลายสถาบัน R&D ของรัฐ มีการเกี่ยวข้องในโครงการ เช่น 
อุตสาหกรรมการบินในบันดุง ที่มีจุดเริ่มต้นจากนักการเมือง มากกว่า ริเริ่มจากชุมชน
ธุรกิจ (Sjöholm, 2003)   

จะเห็นว่ำ ของสถำบัน R&D ของอินโดนีเซีย ประสบปัญหำเดียวกับ 
ศูนย์วิจัยควำมเป็นเลิศในประเทศไทย คือ ฐำนเงินทุนอ่อนแอ ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณที่ไม่เพียงพอจำกรัฐบำล และกำรขำดควำมสัมพันธ์กับภำคเอกชน  

ปัญหำด้ำนนโยบำยของรัฐ 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี ได้เน้นถึงควำมส ำคัญของ 
กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และแรงจูงใจที่มีประสิทธิภำพ (effective incentives) 
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเชิงเทคนิค และนโยบำยด้ำน วิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี (S&T) (Thee, 1998; Lall 1996).  
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การศึกษาและการฝึกอบรม 

การศึกษาและการฝึกอบรมช่วยสร้างปริมาณและคุณภาพของอุตสาหกรรม
ทักษะ ซึ่งเป็นดีเทอร์มิแนนต์ที่ส าคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี (Thee, 1998; 
Sjöholm, 2003 ) ความต้องการด้านศึกษามักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การ
สามารถอ่านเขียน กับการนับ มักจะเป็นเพียงพอส าหรับระยะแรกของการพัฒนาสู่
การเป็นประเทศอุตสาหกรรม ในขณะที่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจะท าให้ความ
ต้องการเพิ่มเติม ในระดับการศึกษาของก าลังแรงงาน อย่างต่อเนื่อง 

การขยายตัวของการศึกษาประถมศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย ได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเหมือนว่าจะมีแนวโน้ม ที่จะอ านวยความสะดวกใน
ขั้นตอนแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรม ทีย่ังคงมีการขยายตัว แต่ค่าใช้จ่ายการศึกษา
ของรัฐบาลอินโดนีเซียประกอบเป็นเพียงสองเปอร์เซ็นต์ของ GDP ซึ่งต่ ากว่าประเทศ
เพื่อนบ้านมากท่ีสุด (Booth, 1999) 

ความกังวลเกิดขึ้นจากการศึกษากับการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ
อินโดนีเซีย ยังอยู่ที่คุณภาพของทุกระดับการศึกษา ที่ยังคงต่ า เช่น เยาวชนอินโดนีเซยี
อายุ 9-10 ปีท าทดสอบเปรียบเทียบ ได้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ธนาคารโลก 1997) 
นอกจากนี้ กล่าวกันว่า บัณฑิตมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในอินโดนีเซีย ต้องการ การ
ฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ในสถานที่ท างาน หลายเดือนก่อนหน้า ก่อนที่พวกเขาสามารถ
เข้าไปสู่การผลิต (Booth, 1999) คุณภาพการศึกษาที่ต่ า เป็นผลจากช้ันเรียนขนาด
ใหญ่ ครูฝึกได้ไม่ดี และการขาดวัสดุโรงเรียนที่เหมาะสม ทั้งยังมีปัญหาเพิ่มเติม เช่น 
ระบบระดับอุดมศึกษาดูเหมือนจะ เน้นการศึกษาท่ีค่อนข้างถูก มากกว่าจะเป็นไปตาม
ต้องการของเศรษฐกิจ  คนที่ได้รับการฝึกอบรมในด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม มี
ไม่เพยีง ในฐานทักษะอ่อนแอ  

จะเห็นว่ำ อินโดนีเซีย ประสบปัญหำเดียวกับประเทศไทย คือ คุณภำพ
ของทุกระดับกำรศึกษำ ที่ยังคงต่ ำ ฐำนทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์และวิศวกรรม จึง
ไม่เพียงพอส ำหรับกำรพัฒนำ R&D 

อีกอุปสรรคหนึ่งที่ส ำคัญและน่ำกังวล ที่เหมือนกันระหว่ำงอินโดนีเซีย 
และ ไทย คือ กำรลงทุนที่ต่ ำในด้ำน กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยบริษัทเอกชน
ทั้งหลำย (Sjöholm, 2003)  ฐำนทักษะที่อ่อนแออำจจะไม่เป็นปัญหำที่ส ำคัญ
ในช่วงต้นของกำรพัฒนำอุตสำหกรรม เมื่อค่ำจ้ำงต่ ำและทรัพยำกรธรรมชำติให้
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ข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับกำรส่งออกและกำรลงทุน อย่ำงไรก็ตำม เทคโนโลยีกำรผลิตที่
ซับซ้อนมำกขึ้นต้องกำรคุณภำพสูงของกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม ทักษะ
อุตสำหกรรมที่อ่อนแอเป็นสิ่งขัดขวำงที่ส ำคัญอันโดดเด่น ของกำรพัฒนำ
เทคโนโลย ีในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย ก็เช่นเดียวกัน 

โครงสร้างพื นฐานทางเทคโนโลยี 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพียงพอเป็นอีกปัจจัยส าคัญของ
การพัฒนาเทคโนโลยี ดังที่เน้นโดย ทัวร์ริสท์ (Sjöholm, 2003) กำรจัดกำรข้อมูล
ทำงเทคนิคและกำรสนับสนุน ไม่ได้ด ำเนินกำรโดยตลำด แต่มีจัดหำให้โดยรัฐบำล 
บทบำทของรัฐบำลรวมถึงกำรสนับสนุนสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงสถำบัน/ศูนญวิจัย
ของรัฐ กับบริษัทเอกชน ต้ังค่ำของมำตรฐำนอุตสำหกรรม ส่งเสริมกำรรับรู้
คุณภำพ บริกำรมำตรวิทยำ กำรทดสอบ หรือข้อมูลกำรค้นหำส ำหรับบริษัทท่ีขำด
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หรือทักษะ ที่ขำดอยู่ รวมถึงกำรวิจัยและขยำยบริกำร
ส ำหรับองค์กรขนำดเล็ก 

จากการศึกษา สี่ประเทศ (ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย), Levy 
(1994) สรุปว่า แม้ว่ำกำรตลำด และ บริกำรทำงเทคนิค จะมีแหล่งที่มำชั้นน ำจำก
ภำคเอกชน ควำมริเร่ิมจำกภำคร ฐในพ้ืนที่นี้ก็มีควำมส ำคัญไม่ยิ่งหย่อนต่อกัน 
นอกจำกนี้ ควำมต้องกำรกำรสนับสนุนของรัฐมีแนวโน้มที่จะสูงเมื่อควำมต้องกำร
เทคโนโลยีมีควำมซับซ้อนขึ้น หรือเมื่อเครือข่ำยเทคโนโลยีส่วนอ่อนแอ (Levy, 
1994) บ่งช้ีว่า ยิ่งอินโดนีเซียเคลื่อนขึ้นบันไดคุณภาพสูงขึ้น บทบาทของรัฐบาลจะมี
แนวโน้มที่ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อก าหนดด้านเทคนิคสูง และเครือข่ายทาง
เทคโนโลยีส่วนตัวเป็นธรรมชาติยังคงไม่ได้พัฒนา แนวคิดดังกล่ำวนี้ใช้กับประเทศ
ไทยได้อย่ำงไม่ผิดเพ้ียน 
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นโยบายเฉพาะ ด้านวทิยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 

เป็นที่ควรสังเกตโดดเด่นที่สุด และอาจจะ มีข้อขัดแย้ง การแทรกแซง
ทั้งหมดของรัฐบาลในอินโดนีเซียตั้งแต่ปลายยุค 1970 ได้ ช่ือว่าเป็นโปรแกรม
เทคโนโลยีสูงที่แข็งกร้าว รัฐบาลก าหนดเป้าหมาย (targeted) และพยายามส่งเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีภายในประเทศ10 อุตสาหกรรมด้วยกันทั้งเครื่องบิน เรือ 
รถไฟ โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก และเครื่องจักรสินค้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ระดับสูง โปรแกรมที่รู้จักกันมากที่สุดเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในบันดุง ซึ่ง
เป็นโปรแกรมที่ ทะเยอทะยานมากที่สุดของรัฐบาล (Sjöholm, 2003)  แต่ ถึงแม้จะ
มีการสะสมความรู้บางด้านเชิงวิศวกรรมและการผลิต อุตสาหกรรมเครื่องบินไม่เคย
กลายเป็นความส าเร็จทางการเงินได้ ตามที ่McKendrick (1992) กล่าว  

แต่ จากการพิจารณา นโยบายอินโดนีเซียด้าน S฿T ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 
1970 เป็นต้นมาสามารถ แสดงให้เห็นได้ว่า โครงกำรเทคโนโลยีขั้นสูง ที่ targeted 
โดยรัฐฯ ไม่น ำไปสู่กำรพัฒนำเทคโนโลยีที่มีพื้นฐำนกว้ำงขวำง และมีประสิทธิภำพ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อมีควำมอ่อนแอด้ำนกำรวิจัยพ้ืนฐำน กำรศึกษำ และ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคนิค (Hill, 1995) 

จะเห็นว่าอินโดนีเซีย และ ไทย มีความคล้ายคลึงกันในหลายๆด้าน หาก
พิจารณาตารางที่น ามาจากบทความของ (Sjöholm, 2003)  แสดงค่าใช้จ่ายด้าน 
R&D เป็นเปอร์เซนต์ของ GNP (R&D Expenditures as Percentage of GNP)  ใน
อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ จะเห็นอินโดนีเซีย และ ไทย มี ค่าใช้จ่ายด้าน R&D 
เท่ากัน (0.1) ในช่วงปี 1994-1995 ประเทศไทยจึงควรเรียนรู้ปัญหา และผลกระทบ
จากนโยบายด้าน R&D จากประเทศอินโดนีเซียเพื่อใช้เป็นบทเรียน  
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายด้าน R&D เป็นเปอร์เซนต์ของ GNP (ข้อมูลมาจากบทความของ 
Sjöholm, 2003) 

ประเทศ ปี R&D เป็นเปอร์เซนต์
ของ GNP 

Indonesia 1994 0.1 
Thailand 1995 0.1 
Philippines 1992 0.2 
Malasia 1994 0.4 
India 1994 0.7 
Singapore 1994 1.1 
Korea 1994 2.6 
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บทสรุป 

 

ในช่วงเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ผู้เขียนได้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษญ์ และ งานวิจัยที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ ภายใต้นโยบาย 
และ ยุทธศาสตร์ชาติ หลายฉบับ ที่ต่างก็ประกาศว่า จะสนับสนุนงานวิจัย “ต่อยอด” 
เป็นหลัก และมองเห็นการลดถอยของงานวิจัยพื้นฐาน เนื่องจากเงินทุนไม่เอื้ออ านวย 
หลังจากเวลาครึ่งศตวรรษผ่านไป ประเทศไทยยังอยู่ใน “middle income trap” 
งาน “ต่อยอด” ง่อยเปลี้ยเสียขา เพราะไม่มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษญ์ และ งานวิจัย
ที่เป็นพ้ืนฐาน งาน “ต่อยอด” เพื่อชัยชนะที่รวดเร็ว จึงไม่เคยเกิดขึ้น 

ถึงเวลาหรือยัง ท่ีเราควรจะเหลียวดูอดีตจนถึงปัจจุบันของประเทศอื่นๆ 
เช่น เกาหลี และ ญี่ปุ่น ท่ีมี ค่าใช้จ่ายด้าน R&D ที่สูงกว่าประเทศไทยหลายท่าตัว ว่า
ประเทศเหล่านี้ ลงทุนทางด้าน R&D ในลักษณะใด สูงเพียงใด และระยะใช้เวลาเทา่ใด 
โดยเฉพาะ ประเทศพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้ลงทุนกับแต่เฉพาะงานวิจัยต่อ
ยอดเสมอมา เช่นเดียวกับนโยบายการลงทุน R&D ของไทย หรือได้ให้ความส าคัญกับ 
การศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และงานวิจัยพื้นฐาน เป็นสัดส่วนเท่าใดของ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด website ของ UNESCO ที ่ 
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-
technology/single-view-sc-
policy/news/what_is_the_optimal_balance_between_basic_and 
_applied_resear/  กล่าวว่า โดยเฉลี่บจากงบประมาณของรัฐบาลใน European 
Union ที่จัดสรรไปสู่ การวิจัย R&D 52% จัดสรรไปสู่ basic research ในปี 2013 
ดังนั้น ประเทศไทย จะมีความหวังเพียงใด ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีไปเทียมบ่าเทียมไหล่
กับประเทศต่างๆ เช่นใน European Union หรือประเทศอื่นๆ ในเอเซียอาคเนย์ ที่
ก าลังพัฒนาตนเองไกลจากประเทศไทยไปทุกวินาท?ี 
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