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 โครงการส่งเสริมการวิจยัในอดุมศึกษาและการพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ 
 สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

 

1. ความสาํคญัของโครงการ 

1.1 ขดีความสามารถด้านการวจิยัของประเทศ เป็นปจัจยัสําคญัที่ส่งผลต่อการผลิต ทรพัยากร
มนุษยท์ี่มคีุณภาพ และการผลติผลงานวจิยัซึ่งเป็นฐานสาํคญัไปสูก่ารเพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

1.2 จากขอ้มลูของสถาบนัThe Institute for Management Development (IMD) ชีใ้หเ้หน็ว่า
ประเทศไทยมเีรือ่งเรง่ดว่นทีค่วรแกไ้ขใน 3 ประเดน็ ดงัน้ี   
1.2.1  การเพิม่การลงทุนเพือ่การวจิยัพฒันา (R&D) ใหส้งูขึน้ 
1.2.2  เพิม่จาํนวนและคุณภาพบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันา 
1.2.3  การสง่เสรมิใหภ้าคเอกชนเขา้มามสีว่นรว่มในการวจิยัและพฒันามากขึน้ 

1.3 ในปี 2551 มมีหาวทิยาลยัในกลุ่มประเทศอาเซยีนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัอยูภ่ายใน 500+ อนัดบั 
ของ World University Rankings 2008 ทีจ่ดัทาํโดย Times Higher Education- QS จาํนวน 
25 แห่ง โดยเป็นมหาวทิยาลยัไทย 7 แห่ง สงิคโปร ์2 แห่ง มาเลเซยี 5 แห่ง ฟิลปิปินส ์4 แห่ง 
และอนิโดนีเซยี 7 แห่ง อาจกล่าวไดว้า่นอกเหนือจากสงิคโปรแ์ลว้มาเลเซยีเป็นอกีประเทศหน่ึง
ทีไ่ดส้นบัสนุนใหเ้กดิมหาวทิยาลยัวจิยัเพื่อเขา้สูก่ารจดัอนัดบัโลกอย่างจรงิจงัโดยในช่วง 3-5 ปี  
ทีผ่่านมา มาเลเซยีสามารถพฒันามหาวทิยาลยัวจิยัใหเ้ขา้สูอ่บัดบั 500+ ไดถ้งึ 5 แห่ง ดงัน้ี : 
Universiti Malaya, Universiti Kabangsaan Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Universiti 
Putra Malaysia และ Universiti Teknologi Malaysia  

1.4  สาํหรบัประเทศไทย  มหาวทิยาลยัยงัคงเป็นหน่วยผลติผลงานและบุคลากรวจิยัทีใ่หญ่ทีส่ดุของ
ประเทศ โดยตัวเลขต่างๆ ที่เกี่ยวกับดัชนีชี้วดัด้านการวิจัยในฐานข้อมูลระดบันานาชาต ิ
Scopus บ่งชีว้่าผลงานวจิยักวา่ 90% ของประเทศ จะมาจากภาคมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ จากกลุม่มหาวทิยาลยัชัน้นําของประเทศ 7-10 แหง่ 

1.5 รฐับาลชุดปจัจุบนั มนีโยบายเร่งด่วนให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) เร่ง
พฒันามหาวทิยาลยัวจิยัของประเทศสู่ระดบัโลก (World-Class University) เพื่อส่งเสรมิให้
ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการศกึษา การวจิยัพฒันาและการฝึกอบรม/ประชุมวชิาการในระดบั
ภมูภิาค ซึง่นโยบายดงักล่าวน้ี สอดคลอ้งอยา่งยิง่กบักรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 
(พ.ศ. 2551-2565) ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ที่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะรฐัมนตรแีล้ว ซึ่งตามกรอบแผนฯดงักล่าวน้ีจะจดักลุ่มมหาวทิยาลยัของไทยออกเป็น 4 
กลุ่ม คือ (1) กลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยัและมหาวิทยาลยับณัฑิตศึกษา (2) กลุ่มมหาวิทยาลยั
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (3) กลุ่มมหาวทิยาลยัสีปี่ และมหาวทิยาลยั
ศลิปศาสตร ์ (4) กลุม่ วทิยาลยัชุมชน 

1.6     เพื่อใหป้ระเทศไทยเกดิรูปธรรมของกลุ่มมหาวทิยาลยัวจิยัซึ่งสามารถขยบัเขา้สู่การจดัอนัดบั
โลก จนสามารถเป็นฐานของ “Regional Education Hub” ได ้ประเทศจาํเป็นตอ้งเพิม่ตวัเลข
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัตวัชี้วดัด้าน R&D ในลกัษณะก้าวกระโดด ในขณะเดียวกนั กลุ่ม
มหาวทิยาลยัวจิยัควรมสีว่นสาํคญัในการแกป้ญัหาของประเทศควบคู่ไปดว้ย โดยการทาํวจิยัใน
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หวัขอ้เรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาของภาคการผลติและสงัคม รวมถงึการมสีว่นช่วยยกระดบัการ
วจิยัในสถาบนัอุดมศกึษาทัง้ระบบ 

1.7     ดงันัน้ โครงการพฒันามหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ จงึได้ถูกพฒันาขึ้นเพื่อสนองนโยบายของ
รฐับาล ทัง้ในเรื่องการพฒันาความเป็นเลศิ และการแก้ปญัหาของประเทศ โดยใหเ้กดิผลผลติ
และผลสมัฤทธิท์ี่ชดัเจน อนัจะนําไปสู่การยกระดบัคุณภาพอุดมศกึษาของประเทศ และ
สนบัสนุนการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

 

2.   วิสยัทศัน์ 

ประเทศไทยมมีหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติที่มคีุณภาพระดบัโลกที่มบีรบิทและเอกลกัษณ์ของ
ความเป็นไทย เป็นฐานของการพฒันาภาคการผลติ เศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ ช่วย
ยกระดบัคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาในทุกกลุ่มและทุกระดบั ส่งผลให้ประเทศไทยเป็น
ศนูยก์ลางดา้นการศกึษาระดบัภมูภิาค และมขีดีความสามารถการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ 

 

3. วตัถปุระสงค ์

 3.1 เพื่อยกระดบัมหาวิทยาลยัไทยโดยรวมให้มีศกัยภาพด้านการวิจยัที่สูงขึ้น และยกระดบั
มหาวิทยาลยัที่มีศกัยภาพด้านการวิจยัของประเทศสู่มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ ที่มีขีด
ความสามารถระดบัโลก (World-Class University) 

 3.2  เพื่อผลติกําลงัคนระดบัสูงในสาขาวชิาต่างๆ ที่สามารถตอบสนองต่อการพฒันาทัง้ชุมชน 
อุตสาหกรรมและระบบนวตักรรม ซึ่งนําไปสู่การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศในเวทรีะดบันานาชาต ิ  

 3.3 เพื่อพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวจิยัพฒันา และการฝึกอบรม
นานาชาตใินภมูภิาค (Regional Education Hub) 

  

4. เป้าหมาย 
 4.1 มมีหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาตใินประเทศไทย 7-10 แห่งที่มศีกัยภาพในระดบัโลก (world 

class) ซึ่งสง่ผลต่อการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ เพื่อขบัเคลื่อนใหเ้กดิการผลติบณัฑติ
ทีม่ศีกัยภาพสงูและเกดิการจดักลุม่มหาวทิยาลยัของไทย 4 กลุม่ คอื 
    4.1.1  กลุม่มหาวทิยาลยัวจิยัและบณัฑติศกึษา –เพิม่ขดีความสามารถ 
   ในการแขง่ขนัของประเทศ 
    4.1.2  กลุม่มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง –สรา้งสมรรถนะการผลติใหก้บั 
   อุตสาหกรรมและภาคผลติ 
     4.1.3 กลุม่มหาวทิยาลยัทีเ่น้นระดบัปรญิญาตร ี–พฒันาการผลติ 
     และธุรกจิทอ้งถิน่ขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงทอ้งถิน่  
     4.1.4 กลุม่วทิยาลยัชุมชน -สรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน การพฒันา 
     กาํลงัในภาคการผลติจรงิในทอ้งถิน่ 
   4.2 เกดิกลุ่มวจิยัที่มเีป้าหมายที่สามารถผลติผลงานวจิยัตพีมิพร์ะดบันานาชาตทิีส่ามารถ
นําไปสูภ่าคการผลติ เพือ่สง่เสรมิการลงทุนในเทคโนโลยชีัน้สงู สรา้งรายไดสู้ชุ่มชน สง่เสรมิภาคอุตสาหกรรม
การสง่ออกและทดแทนการนําเขา้ 
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4.3 มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ (7-10 แห่ง) เกิดศูนย์เครือข่ายวิจยัที่มีความเชี่ยวชาญ
ระดบัชาต/ินานาชาต ิไมต่ํ่ากวา่ 30 แหง่ 

  4.4  มกีารจดัสรรทุนวจิยัประเภทต่างๆ กวา่ 2,500 ทุน ใน 3 ปี 
  4.5  มกีารผลติผลงานวจิยัในระดบัสากลเพิม่ขึน้จากฐานเดมิใน 3 ปี กวา่ 6,000 เรือ่ง 

 
 

5.  ขอบเขตและวิธีการดาํเนินการ 

 โครงการน้ีจะอยู่ภายใต้การกํากบัและดําเนินงานโดยคณะกรรมการ 2 ชุดคอืคณะกรรมการ
อํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินงาน ซึ่งแต่งตัง้โดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร เพื่อ
ขบัเคลื่อนกิจกรรมหลกัสําคญั 2 กิจกรรม คือ การพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ และการ
ส่งเสริมการวิจยัใน อดุมศึกษา 

 

  การพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ 
         โครงการน้ีจะทําการคดัเลอืกมหาวทิยาลยัทีม่ศีกัยภาพดา้นการวจิยัและมคีุณสมบตัติามเกณฑ์

กําหนด จาํนวน 7-10 แห่ง เพื่อพฒันาใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิโดยจะมแีนวคดิในการ
พฒันา แผนการดาํเนินงาน เงือ่นไขและหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืก และการตดิตามผล
การดําเนินงาน รวมทัง้การจดัสรรงบประมาณใหก้บัมหาวทิยาลยัที่ได้รบัการคดัเลอืก สรุปได้
ดงัน้ี 

 

   5.1.1   แนวคิดการพฒันามหาวิทยาลยัไทยสู่ความเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั  แห่งชาติ 
 ใชผ้ลการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัโดย THE-QS (พจิารณาจากผลการตพีมิพใ์นฐาน 

Scopus) ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่มสาขา คอื Arts & Humanities, Social 
Sciences, Technology, Life Sciences & Biomedicine และ Natural 
Sciences 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เป็นกลไกในการผลักดันให้
มหาวิทยาลยัในกลุ่มเป้าหมายมุ่งสู่การแก้โจทย์วิจยัที่เป็นปญัหาของ
ประเทศโดยม ีRoadmap ทีช่ดัเจน 

 ใช้แนวทางการมีอิสระในการบริหารจัดการภายใน และความมีศักยภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาที่จะสามารถวางทิศทางและเอกลักษณ์ความเป็น
มหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาต ิ

5.1.1.3  ให้อิสระในการบรหิารจดัการภายในตามเอกลกัษณ์และความเป็น
มหาวทิยาลยัวจิยัของแต่ละสถาบนั โดยมรีะบบการวางแผนตดิตามและ
ประเมนิผลสมัฤทธิท์ีเ่ป็นรปูธรรมและโปรง่ใส 

5.1.1.4  สรา้งนวตักรรมระบบการจดัสรรทุนมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาตใิหม้คีวาม
คล่องตัว เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ต่อการดําเนินการ ก้าวสู่ความเป็น
นานาชาต ิ

5.1.1.5   สร้างนวตักรรมที่เกิดจากความมีอิสระทางความคิด โดยมีการกําหนด 
ยุทธศาสตรช์ดัเจนและเป็นรูปธรรมที่แตกต่างจากการวางแผนภายใต้ระบบ
ราชการ 
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   5.1.2   แผนการดาํเนินงาน 
  เพื่อเร่งรดัการดําเนินงานโครงการน้ีตามนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาจงึไดจ้ดัทําแผนทีจ่ะดําเนินการคดัเลอืกและประกาศผล
มหาวิทยาลยัที่ได้รบัการคดัเลือกภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2552 ซึ่งมีกิจกรรม/
ขัน้ตอน ในการดาํเนินงานเรง่ดว่นในรอบปีแรก ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 : แผนการดาํเนินงานในรอบปีแรก 
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5.1.3   การสมคัรและเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือก 
 ในการพจิารณาคดัเลอืก ไดก้าํหนดเงือ่นไขและเกณฑก์ารพจิารณาไวด้งัน้ี 

 

5.1.3.1  มหาวิทยาลยัท่ีมีสิทธ์ิสมคัรรบัทนุมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ 
 

 (1) ตอ้งเป็นมหาวทิยาลยัทีม่ชีื่อปรากฏในอนัดบัไมต่ํ่ากวา่ 500+ ตามนิยาม
การจดัอนัดบัในฐานขอ้มลูของ THE-QS ประจาํปี 2008 

(2) ในกรณีทีไ่มป่รากฏชื่อในการจดัอนัดบัตามขอ้ (1) มหาวทิยาลยัตอ้งมี
ผลผลติทีผ่า่นมา ดงัน้ี 
(2.1) มีผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติโดยภาพรวม 

(Scopus) ไมต่ํ่ากวา่ 500 เรือ่งใน 5 ปีลา่สดุ  และ  
(2.2) มผีลงานวจิยัระดบันานาชาตทิีโ่ดดเด่น อยา่งน้อย 2 ใน 5 สาขา 

ของ THE-QS และ 
(2.3) มสีดัสว่นอาจารยป์รญิญาเอกมากกวา่ 40% ของจาํนวนอาจารย์

ทัง้หมด 
(3) สามารถบง่ชีท้ศิทางและเอกลกัษณ์ความเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาตไิด ้
(4) Website ของมหาวทิยาลยัตอ้งมคีุณภาพ และต้องมขีอ้มูลทีถู่กตอ้ง

ทนัสมยั ในฐานขอ้มลูของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 

5.1.3.2  เกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกสถาบนัผูร้บัทนุมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยต้องมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ พร้อมแผนการใช้
งบประมาณที่สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของโครงการฯที่ชดัเจนที่จะขบัเคลื่อน
ให ้

 

(1) มหาวทิยาลยัเขา้ไปอยู่ใน 400 อนัดบั (สาํหรบัมหาวทิยาลยัทีม่อีนัดบั
ตํ่ากวา่ 400) หรอืมอีนัดบัดขีึน้ (สาํหรบัมหาวทิยาลยัทีอ่ยูใ่นอนัดบัทีส่งู
กวา่ 400 ในการจดัอนัดบัโดย THE-QS ทัง้อนัดบัโดยรวม และอนัดบั
ของกลุ่มสาขาต่างๆ (Arts & Humanities, Social Sciences, 
Technology, Life Sciences & Biomedicine, Natural Sciences) 

(2)   เกดิกลุม่หรอืศนูยว์จิยัระดบัชาตหิรอืนานาชาตอิยา่งน้อย 3 กลุม่/ศนูยฯ์ ใน 3 ปี 
ทีส่ามารถระบุดว้ยผลงานวา่เป็นศนูยท์ีม่ศีกัยภาพเป็นอนัดบั 1 ใน
ประเทศ และ 
(2.1) เป็นงานวจิยัที่เชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรมหรอืสอดคล้องกบั

ยทุธศาสตรช์าต ิและ/หรอื 
(2.2) มคีวามเป็นเลศิในระดบัสากล 

(3)  มกีารจดัประชุมระดบันานาชาตใินสาขาที่เชี่ยวชาญอย่างต่อเน่ือง และมี
การเพิม่นกัศกึษาต่างชาต ิอาจารยต่์างชาต ิและหลกัสตูรนานาชาต ิ
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5.1.4    แนวทางในการจดัสรรงบประมาณ 
 มหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก จะไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณ โดยจะ พจิารณาจาก
เกณฑแ์ละคา่น้ําหนกัดงัน้ี 

 (1) พิจารณาจาก KPI และสมรรถนะต่างๆด้านการวิจยัใน                   = 15%  
                5 ปีท่ีผา่นมา   

 (2) พิจารณาจากประสิทธิภาพการผลิต                                  = 15% 
           ผลงานวิจยัในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา (slope) 
  (3) พิจารณาจากยทุธศาสตรแ์ละ Road map การดาํเนินการสู่อนัดบัท่ีดีขึน้ 
    ใน THE-QSและความท้าทายในการสร้างผลลพัธต์าม 
    ข้อเสนอโครงการ (project proposal)              = 70% 

    (3.1) ความทา้ทายต่อผลผลติเป้าหมาย           
(3.2) ความทา้ทายดา้นผลกระทบต่อสงัคม/ภาคการผลติ   
(3.3) ความทา้ทายต่อนวตักรรมการบรหิารจดัการ  

   

จากแนวทางดงักล่าวน้ี คาดว่ามหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ 7-10 แห่ง จะได้รบัการสนับสนุน
งบประมาณ แห่งละ 100-500 ลา้นบาท ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมวีงเงนิที่ตอ้งใชเ้พื่อ
สนบัสนุนการพฒันามหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิจํานวน 9,450 ลา้นบาท (เกา้พนัสีร่อ้ย
หา้สบิลา้นบาทถว้น) ซึ่งภายใตว้งเงนิดงักล่าวน้ีจะมทีัง้ในสว่นทีใ่ชเ้พื่อพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานในการวจิยั (Research Infrastructure) เงนิทุนวจิยั (Research Fund) เงนิทุน
เชิดชูเกียรติศาสตราจารย์วิจยัดีเด่น และการพฒันารูปแบบและการบริหารจดัการ
มหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาต ิ

5.1.5    เกณฑก์ารติดตามและคงความเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติในปีถดัไป 
เพื่อใหก้ารใชง้บประมาณเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล จงึจาํเป็นตอ้ง
มกีารกาํกบัดแูลอยา่งใกลช้ดิ โดยมแีนวทางในการตดิตามและกาํกบัดแูล ดงัน้ี 
(1) มีผลการดําเนินงานและการใช้เงินทุนเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือก

มหาวทิยาลยักลุ่มที่อยู่ใน THE-QS อยู่แลว้จะต้องมอีนัดบัที่ดขี ึน้ โดยเน้นการ
เพิม่ขึน้ของคา่ดชันีในการจดัอนัดบั และประเมนิตาม KPI ทีร่ะบุตลอดจนผลกระทบ
ต่อสงัคมตามทีเ่สนอไว ้

(2) มหาวทิยาลยัที่ไม่อยู่ในกลุ่มที่ถูกจดัอนัดบัใน THE-QS จะต้องมกีาร ประเมนิตาม 
KPI ทีเ่สนอมาในโครงการ และหากไดร้บัการจดัอนัดบัจะถอืเป็นผลสาํเรจ็ 

(3) การประเมนิจะเน้นการใชร้ะบบฐานขอ้มลูทีถ่กูตอ้งทนัสมยัในฐานขอ้มลู  ของ สกอ. 
และ Website ของมหาวทิยาลยั 

(4) หากไมส่ามารถดาํเนินการไดต้ามเป้าหมาย 
(4.1) มหาวิทยาลยัต้องส่งครุภณัฑ์ที่จดัซื้อตามโครงการน้ี คืนให้กบั สกอ. ใน

สภาพที่ใช้งานได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อการโอนย้ายไปให้กับ
มหาวทิยาลยัทีม่ผีลสาํเรจ็ หรอื มหาวทิยาลยัทีม่ศีกัยภาพทีด่กีวา่ 

(4.2) มหาวทิยาลยัไมส่ามารถสมคัรเขา้รว่มโครงการฯไดอ้กีใน ระยะเวลา 3 ปี 
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5.1.6 ตวับ่งช้ีคณุภาพของมหาวิทยาลยัท่ีมีศกัยภาพระดบัโลก 
เพื่อให้การพฒันามหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาตบิรรลุวสิยัทศัน์ที่กําหนด จงึได้กําหนดตวั
บ่งชีเ้พื่อขบัเคลื่อนมหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณตามโครงการน้ี ซึง่ตวั
บ่งชีด้งักล่าวน้ีอา้งองิมาจากตวับ่งชีข้อง Times Higher Education (เกณฑแ์ละน้ําหนกั
ทีใ่ชใ้นการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัระดบัโลกโดย Times Higher Education (THE-QS) 
ประจําปี 2551 และผสมผสานกบัตวับ่งชี้ที่แสดงถึงบริบทของความเป็นไทย โดยมี
เกณฑแ์ละคา่น้ําหนกัดงัน้ี 

      

  5.1.6.1  คณุภาพงานวิจยั (Research Quality)                          60% 
  จาํนวนผลงานตพีมิพร์ะดบันานาชาต ิ   10% 
 จาํนวนผลงานตพีมิพต่์อจาํนวนอาจารยท์ัง้หมด   5%  
  จาํนวนผลงานทีอ่าจารยเ์ป็นนกัวจิยัหลกั  5% 

  (Corresponding Authors)ต่อจาํนวนผลงานทัง้หมด  
  จาํนวนครัง้ของการถกูอา้งองิ (Citation) ต่อ           20%                 

   จาํนวนผลงานทัง้หมด 
  จาํนวนสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัสทิธิแ์ลว้   10% 

         ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
  ความเหน็ของผูท้รงคุณวฒุ ิ(Peer)    5%  
    (เชน่ ของศาสตราจารยส์โมสร) 

  ความเป็นเอกลกัษณ์ของงานวจิยัในสถาบนั  5% 
 (Targeted Niche, e.g. identity) 

5.1.6.2  คณุภาพการสอน (Teaching Quality)              20% 

  สดัสว่นนกัศกึษา/อาจารย ์                      5% 

  จาํนวนอาจารยป์รญิญาเอก               5% 

  จาํนวนศาสตราจารย ์  5% 

  สดัสว่นบณัฑติศกึษา/นกัศกึษาทัง้หมด                 5% 

5.1.6.3  ความเป็นนานาชาติ (International Outlook)  10% 
 จาํนวนนกัศกึษาต่างชาต ิ     5% 
  จาํนวนอาจารย/์นกัวจิยัต่างชาต ิ    3% 
  ผลงานวจิยัรว่ม                                           2% 

                (ทีฝ่า่ยไทยเป็นผูว้จิยัหลกั) 

  5.1.6.4  การมีงานทาํของบณัฑิตและความพึงพอใจ          10% 
                                (Graduate Employability)   

 ผูใ้ช ้ (สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  5% 
                                        สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย  
                                        สมาคมธนาคารไทย)  

 PPP (Public private partnership)                     5% 
       (2% เงนิวจิยัจากสญัญาวจิยักบัอุตสาหกรรม หรอื อื่นๆ)  
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5.2 การส่งเสริมการวิจยัในอดุมศึกษา 
เป็นการส่งเสรมิการวจิยัในมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มมหาวทิยาลยั เฉพาะทาง 
และกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นระดับปริญญาตรี ทัง้น้ี ได้กําหนดแนวคิดและกลยุทธ์ในการ
ดาํเนินงาน แนวทางการจดัสรรทุนวจิยัดงัน้ี 

5.2.1  แนวคิดในการส่งเสริมการวิจยัในอดุมศึกษา 
 เพือ่พฒันามหาวทิยาลยักลุม่ต่างๆ สูก่ารวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิของ       
 แต่ละกลุม่ จงึไดก้าํหนดแนวคดิการดาํเนินงานไวด้งัน้ี 

5.2.1.1 ใ ช้ ร ะบบการจัดส ร ร ทุนวิจัย เ ป็ น  “เ ค รื่ อ งมือ ” ในกา รขับ เคลื่ อ น             
อุดมศกึษาไทยไปในทศิทางตามกรอบแผน 15 ปี โดยเฉพาะอย่าง ยิง่การ
แบง่กลุม่อุดมศกึษาเป็น 4 กลุม่  

5.2.1.2   ระบบการจดัสรรทุนวจิยัมลีกัษณะครบวงจรทีส่อดคลอ้งกบัวยัต่างๆ     
               ของการทาํงานของบุคลากร สามารถเสรมิสรา้งสมรรถนะการวจิยั  
               ของอาจารยแ์ละบุคลากรในหลากหลายมติ ิ

5.2.1.3  ใชร้ะบบการจดัสรรทุนแบบ “เปิดกวา้งและแขง่ขนั” เพื่อใหม้คีวามเท่าเทยีม
ในการเขา้ถึงแหล่งทุนตามเส้นทางอาชีพนักวจิยั ทัง้จากมหาวทิยาลยัของ
ภาครฐัและภาคเอกชน 

5.2.1.4   มนีวตักรรมดา้นการจดัการและตดิตามประเมนิผลสมัฤทธิข์องทุน 
              วจิยัทุกประเภท  
 

 5.2.2  กลยทุธก์ารยกระดบัคณุภาพการวิจยัในอดุมศึกษาและประเภทต่างๆของทุนวิจยั 
5.2.2.1 สรา้งแรงจงูใจใหอ้าจารยค์งอยูใ่นระบบอุดมศกึษา โดยการจดัสรรทุนวจิยัอยา่ง

ครบวงจร สอดคลอ้งกบัเสน้ทางอาชพีของอาจารย ์ 
(1) ทุนผลติอาจารยร์ะดบัปรญิญาเอก 
(2) ทุนพฒันาอาจารยน์กัวจิยัรุน่ใหม ่
(3) ทุนพฒันาอาจารยน์กัวจิยัรุน่กลาง 
(4) ทุนวจิยัหลงัปรญิญาโท 
(5) ทุนวจิยัหลงัปรญิญาเอก 
(6) ทุนพฒันากลุม่วจิยั 

 

5.2.2.2 ใชทุ้นวจิยัเป็นเครือ่งมอืหน่ึงในการขบัเคลื่อนการจดักลุม่มหาวทิยาลยั 
(1) ทุนพฒันาอตัลกัษณ์ (Identity) ของมหาวทิยาลยักลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะ

มหาวทิยาลยักลุม่ใหม ่
(2) ทุนสรา้งความพรอ้ม (Capacity Building) ดา้นการวจิยัใหก้บัมหาวทิยาลยั

กลุม่ใหม ่
(3) ทุนพฒันางานวจิยัสาํหรบัสายสนบัสนุนวชิาการ 
(4)  ทุนเสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นวชิาชพีของบุคลากร 
 

 

5.2.3 แนวทางการจดัสรรเงินทนุวิจยั 
มกีารให้ทุนวจิยัในลกัษณะต่างๆ เพื่อพฒันาอาจารย์และบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาให้เป็น
นักวจิยัอาชพี (Researcher Development) โครงการน้ีมรีะยะเวลา 3 ปี รวมต้องใช้
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งบประมาณ 2,752 ลา้นบาท เพื่อใหทุ้นประเภทต่างๆ ใน 4 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ทุนผลติอาจารย์
ระดบัปรญิญาเอก ทุนพฒันาอาจารยใ์หเ้ป็นนกัวจิยัอาชพี ทุนพฒันาอตัตลกัษณ์และเสรมิสรา้ง
ความพรอ้มดา้นการวจิยั และทุนสง่เสรมิสมรรถนะดา้นวชิาชพีของบุคลากร  

 

6. ระยะเวลาโครงการ    
ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) 

 

7. งบประมาณ     
    โครงการน้ีไดร้บังบประมาณเพือ่ดาํเนินการในช่วง 3 ปี (พ.ศ.2553-2555) เป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 12,202 
ลา้นบาท ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 2: ประมาณการงบประมาณของโครงการสง่เสรมิการวจิยัในอุดมศกึษาและการพฒันามหาวทิยาลยั
วจิยัแหง่ชาต ิ

   หน่วย : ล้านบาท 

แนวทางการลงทนุ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม  

1.เงนิทุนสนบัสนุนมหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาต ิ  3,150  3,150 3,150  9,450 
2. ทุนสง่เสรมิการวจิยัในอุดมศกึษา: พฒันา
อาจารยแ์ละบุคลากรในสถาบนัอุดมศกึษา 404 953 1,395 2,752 

(Researcher Development)         

รวม 3,554 4,103 4,545 12,202 
 
 

8. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
    สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร  
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั   
  9.1   มหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาตขิองไทย 7-10 แหง่ ตดิอนัดบัทีส่งูขึน้ใน World University    
         Rankings (THE-QS) ทาํใหเ้กดิการยอมรบัดา้นคุณภาพในระดบันานาชาต ิ

9.2   อุดมศกึษาไทยมคีวามเขม้แขง็สามารถรองรบัความเป็น “ASEAN Education Hub”   ของประเทศ
ไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการเป็นศูนย์กลางการศกึษา การวจิยั และการประชุม/สมัมนา/
ฝึกอบรม ระดบันานาชาต ิทาํใหเ้กดิรายไดเ้ขา้สูป่ระเทศ  จากกจิกรรมวชิาการต่างๆ 

9.3 มผีลผลติจากการวจิยัทีช่่วยสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชน อุตสาหกรรม สนบัสนุนการสง่ออก และการ
ทดแทนการนําเขา้ 

9.4 อุดมศกึษาไทยมกีารจดักลุ่มมหาวทิยาลยัเป็น 4 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มมอีาจารยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะ
ดา้นทาํการผลติบณัฑติและผลงานวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิของแต่ละกลุม่  

9.5 มหาวิทยาลยัไทยส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศอย่าง
ชดัเจน 

 
 


