โครงการส่งเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษา
และการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
23 มิ.ย.52

โครงการส่งเสริ มการวิ จยั ในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิ ทยาลัยวิ จยั แห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. ความสําคัญของโครงการ
1.1

ขีดความสามารถด้านการวิจยั ของประเทศ เป็ นปจั จัยสําคัญที่ส่งผลต่อการผลิต ทรัพยากร
มนุ ษย์ท่มี คี ุณภาพ และการผลิตผลงานวิจยั ซึ่งเป็ นฐานสําคัญไปสูก่ ารเพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

1.2

จากข้อมูลของสถาบันThe Institute for Management Development (IMD) ชีใ้ ห้เห็นว่า
ประเทศไทยมีเรือ่ งเร่งด่วนทีค่ วรแก้ไขใน 3 ประเด็น ดังนี้
1.2.1 การเพิม่ การลงทุนเพือ่ การวิจยั พัฒนา (R&D) ให้สงู ขึน้
1.2.2 เพิม่ จํานวนและคุณภาพบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนา
1.2.3 การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการวิจยั และพัฒนามากขึน้

1.3

ในปี 2551 มีมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับอยูภ่ ายใน 500+ อันดับ
ของ World University Rankings 2008 ทีจ่ ดั ทําโดย Times Higher Education- QS จํานวน
25 แห่ง โดยเป็ นมหาวิทยาลัยไทย 7 แห่ง สิงคโปร์ 2 แห่ง มาเลเซีย 5 แห่ง ฟิลปิ ปิ นส์ 4 แห่ง
และอินโดนีเซีย 7 แห่ง อาจกล่าวได้วา่ นอกเหนือจากสิงคโปร์แล้วมาเลเซียเป็ นอีกประเทศหนึ่ง
ทีไ่ ด้สนับสนุ นให้เกิดมหาวิทยาลัยวิจยั เพื่อเข้าสูก่ ารจัดอันดับโลกอย่างจริงจังโดยในช่วง 3-5 ปี
ทีผ่ ่านมา มาเลเซียสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั ให้เข้าสูอ่ บั ดับ 500+ ได้ถงึ 5 แห่ง ดังนี้ :
Universiti Malaya, Universiti Kabangsaan Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Universiti
Putra Malaysia และ Universiti Teknologi Malaysia

1.4

สําหรับประเทศไทย มหาวิทยาลัยยังคงเป็ นหน่วยผลิตผลงานและบุคลากรวิจยั ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของ
ประเทศ โดยตัว เลขต่ า งๆ ที่เ กี่ย วกับ ดัช นี ช้ีว ดั ด้า นการวิจ ัย ในฐานข้อ มูล ระดับ นานาชาติ
Scopus บ่งชีว้ ่าผลงานวิจยั กว่า 90% ของประเทศ จะมาจากภาคมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ จากกลุม่ มหาวิทยาลัยชัน้ นําของประเทศ 7-10 แห่ง

1.5

รัฐบาลชุดปจั จุบนั มีนโยบายเร่งด่วนให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เร่ง
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั ของประเทศสู่ระดับโลก (World-Class University) เพื่อส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการศึกษา การวิจยั พัฒนาและการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการในระดับ
ภูมภิ าค ซึง่ นโยบายดังกล่าวนี้ สอดคล้องอย่างยิง่ กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551-2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งตามกรอบแผนฯดังกล่าวนี้จะจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยของไทยออกเป็ น 4
กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม มหาวิทยาลัยวิจยั และมหาวิท ยาลัยบัณฑิตศึกษา (2) กลุ่ม มหาวิท ยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (3) กลุ่มมหาวิทยาลัยสีป่ ี และมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตร์ (4) กลุม่ วิทยาลัยชุมชน

1.6 เพื่อให้ประเทศไทยเกิดรูปธรรมของกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจยั ซึ่งสามารถขยับเข้าสู่การจัดอันดับ
โลก จนสามารถเป็ นฐานของ “Regional Education Hub” ได้ ประเทศจําเป็ นต้องเพิม่ ตัวเลข
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วดั ด้าน R&D
ในลักษณะก้าวกระโดด ในขณะเดียวกัน กลุ่ม
มหาวิทยาลัยวิจยั ควรมีสว่ นสําคัญในการแก้ปญั หาของประเทศควบคู่ไปด้วย โดยการทําวิจยั ใน
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หัวข้อเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับปญั หาของภาคการผลิตและสังคม รวมถึงการมีสว่ นช่วยยกระดับการ
วิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ระบบ
1.7 ดังนัน้ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาล ทัง้ ในเรื่องการพัฒนาความเป็ นเลิศ และการแก้ปญั หาของประเทศ โดยให้เกิดผลผลิต
และผลสัมฤทธิ ์ที่ชดั เจน อันจะนํ าไปสู่การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาของประเทศ และ
สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2. วิ สยั ทัศน์
ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติท่มี คี ุณภาพระดับโลกที่มบี ริบทและเอกลักษณ์ ของ
ความเป็ นไทย เป็ นฐานของการพัฒนาภาคการผลิต เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ช่วย
ยกระดับคุณภาพของสถาบันอุ ดมศึกษาในทุกกลุ่มและทุกระดับ ส่งผลให้ป ระเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางด้านการศึกษาระดับภูมภิ าค และมีขดี ความสามารถการแข่งขันทีส่ งู ขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อ ยกระดับมหาวิท ยาลัย ไทยโดยรวมให้ม ีศ กั ยภาพด้า นการวิจ ยั ที่สูง ขึ้น และยกระดับ
มหาวิท ยาลัย ที่ม ีศ กั ยภาพด้า นการวิจ ยั ของประเทศสู่ม หาวิท ยาลัย วิจ ยั แห่ ง ชาติ ที่ม ีข ีด
ความสามารถระดับโลก (World-Class University)
3.2 เพื่อผลิตกําลังคนระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ ที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาทัง้ ชุมชน
อุตสาหกรรมและระบบนวัตกรรม ซึ่งนํ าไปสู่การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในเวทีระดับนานาชาติ
3.3

เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางการศึกษา การวิจยั พัฒนา และการฝึ กอบรม
นานาชาติในภูมภิ าค (Regional Education Hub)

4. เป้ าหมาย
4.1 มีมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติในประเทศไทย 7-10 แห่งที่มศี กั ยภาพในระดับโลก (world
class) ซึ่งส่งผลต่อการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการผลิตบัณฑิต
ทีม่ ศี กั ยภาพสูงและเกิดการจัดกลุม่ มหาวิทยาลัยของไทย 4 กลุม่ คือ
4.1.1 กลุม่ มหาวิทยาลัยวิจยั และบัณฑิตศึกษา –เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
4.1.2 กลุม่ มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง –สร้างสมรรถนะการผลิตให้กบั
อุตสาหกรรมและภาคผลิต
4.1.3 กลุม่ มหาวิทยาลัยทีเ่ น้นระดับปริญญาตรี –พัฒนาการผลิต
และธุรกิจท้องถิน่ ขับเคลื่อนการเปลีย่ นแปลงท้องถิน่
4.1.4 กลุม่ วิทยาลัยชุมชน -สร้างความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนา
กําลังในภาคการผลิตจริงในท้องถิน่
4.2 เกิดกลุ่มวิจยั ที่มเี ป้าหมายที่สามารถผลิตผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ระดับนานาชาติทส่ี ามารถ
นําไปสูภ่ าคการผลิต เพือ่ ส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีชนั ้ สูง สร้างรายได้สชู่ ุมชน ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม
การส่งออกและทดแทนการนําเข้า
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4.3 มหาวิท ยาลัย วิจ ยั แห่ง ชาติ (7-10 แห่ง ) เกิด ศูน ย์เ ครือ ข่า ยวิจ ยั ที่ม ีค วามเชี่ย วชาญ
ระดับชาติ/นานาชาติ ไม่ต่าํ กว่า 30 แห่ง
4.4 มีการจัดสรรทุนวิจยั ประเภทต่างๆ กว่า 2,500 ทุน ใน 3 ปี
4.5 มีการผลิตผลงานวิจยั ในระดับสากลเพิม่ ขึน้ จากฐานเดิมใน 3 ปี กว่า 6,000 เรือ่ ง

5. ขอบเขตและวิ ธีการดําเนิ นการ
โครงการนี้จะอยู่ภายใต้การกํากับและดําเนินงานโดยคณะกรรมการ 2 ชุดคือคณะกรรมการ
อํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินงาน ซึ่งแต่งตัง้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
ขับเคลื่อนกิจกรรมหลัก สํา คัญ 2 กิจกรรม คือ การพัฒนามหาวิ ทยาลัย วิ จยั แห่ งชาติ และการ
ส่งเสริ มการวิ จยั ใน อุดมศึกษา
การพัฒนามหาวิ ทยาลัยวิ จยั แห่งชาติ
โครงการนี้จะทําการคัดเลือกมหาวิทยาลัยทีม่ ศี กั ยภาพด้านการวิจยั และมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์
กําหนด จํานวน 7-10 แห่ง เพื่อพัฒนาให้เป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ โดยจะมีแนวคิดในการ
พัฒนา แผนการดําเนินงาน เงือ่ นไขและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก และการติดตามผล
การดําเนินงาน รวมทัง้ การจัดสรรงบประมาณให้กบั มหาวิทยาลัยที่ได้รบั การคัดเลือก สรุปได้
ดังนี้
5.1.1 แนวคิ ดการพัฒนามหาวิ ทยาลัยไทยสู่ความเป็ นมหาวิ ทยาลัยวิ จยั แห่งชาติ
ใช้ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE-QS (พิจารณาจากผลการตีพมิ พ์ในฐาน
Scopus) ซึ่งแบ่งเป็ น 5 กลุ่มสาขา คือ Arts & Humanities, Social
Sciences, Technology, Life Sciences & Biomedicine และ Natural
Sciences
ยุ ทธศาสตร์การพัฒนามหาวิท ยาลัย วิจ ัย แห่ ง ชาติ เป็ น กลไกในการผลัก ดัน ให้
ั หาของ
มหาวิท ยาลัย ในกลุ่ม เป้ า หมายมุ่ง สู่ก ารแก้โ จทย์วิจ ยั ที่เ ป็ น ป ญ
ประเทศโดยมี Roadmap ทีช่ ดั เจน
ใช้ แ นวทางการมี อิ ส ระในการบริ ห ารจัด การภายใน และความมี ศ ัก ยภาพของ
สถาบัน อุ ด มศึก ษาที่จ ะสามารถวางทิศ ทางและเอกลัก ษณ์ ค วามเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
5.1.1.3
ให้อิสระในการบริหารจัดการภายในตามเอกลักษณ์และความเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจยั ของแต่ละสถาบัน โดยมีระบบการวางแผนติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ ์ทีเ่ ป็ นรูปธรรมและโปร่งใส
5.1.1.4 สร้างนวัตกรรมระบบการจัดสรรทุนมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติให้มคี วาม
คล่ อ งตัว เพื่อ ให้เ กิด ความเชื่อ มันต่
่ อ การดํา เนิ น การ ก้า วสู่ค วามเป็ น
นานาชาติ
5.1.1.5 สร้างนวัตกรรมที่เกิดจากความมีอิสระทางความคิด โดยมีการกําหนด
ยุทธศาสตร์ชดั เจนและเป็ นรูปธรรมที่แตกต่างจากการวางแผนภายใต้ระบบ
ราชการ
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5.1.2

แผนการดําเนิ นงาน
เพื่อ เร่ง รัด การดํา เนิ น งานโครงการนี้ ต ามนโยบายเร่ง ด่ว นของรัฐ บาล สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จดั ทําแผนทีจ่ ะดําเนินการคัดเลือกและประกาศผล
มหาวิท ยาลัยที่ไ ด้ร บั การคัดเลือกภายในต้น เดือ นกรกฎาคม 2552 ซึ่ง มีกิจ กรรม/
ขัน้ ตอน ในการดําเนินงานเร่งด่วนในรอบปีแรก ดังนี้
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ตารางที่ 1 : แผนการดําเนินงานในรอบปีแรก
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5.1.3

การสมัครและเกณฑ์การพิ จารณาคัดเลือก
ในการพิจารณาคัดเลือก ได้กาํ หนดเงือ่ นไขและเกณฑ์การพิจารณาไว้ดงั นี้
5.1.3.1 มหาวิ ทยาลัยที่มีสิทธิ์ สมัครรับทุนมหาวิ ทยาลัยวิ จยั แห่งชาติ
(1) ต้องเป็ นมหาวิทยาลัยทีม่ ชี ่อื ปรากฏในอันดับไม่ต่าํ กว่า 500+ ตามนิยาม
การจัดอันดับในฐานข้อมูลของ THE-QS ประจําปี 2008
(2) ในกรณีทไ่ี ม่ปรากฏชื่อในการจัดอันดับตามข้อ (1) มหาวิทยาลัยต้องมี
ผลผลิตทีผ่ า่ นมา ดังนี้
(2.1) มี ผ ลงานวิ จ ั ย ในฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ โ ดยภาพรวม
(Scopus) ไม่ต่าํ กว่า 500 เรือ่ งใน 5 ปีลา่ สุด และ
(2.2) มีผลงานวิจยั ระดับนานาชาติทโ่ี ดดเด่น อย่างน้อย 2 ใน 5 สาขา
ของ THE-QS และ
(2.3) มีสดั ส่วนอาจารย์ปริญญาเอกมากกว่า 40% ของจํานวนอาจารย์
ทัง้ หมด
(3) สามารถบ่งชีท้ ศิ ทางและเอกลักษณ์ความเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติได้
(4) Website ของมหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพ และต้องมีขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง
ทันสมัย ในฐานข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.1.3.2 เกณฑ์การพิ จารณาคัดเลือกสถาบันผูร้ บั ทุนมหาวิ ทยาลัยวิ จยั แห่งชาติ
มหาวิท ยาลัย ต้อ งมีแ ผนกลยุ ท ธ์แ ละแผนปฏิบ ัติก าร พร้อ มแผนการใช้
งบประมาณที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของโครงการฯที่ชดั เจนที่จะขับเคลื่อน
ให้
(1) มหาวิทยาลัยเข้าไปอยู่ใน 400 อันดับ (สําหรับมหาวิทยาลัยทีม่ อี นั ดับ
ตํ่ากว่า 400) หรือมีอนั ดับดีขน้ึ (สําหรับมหาวิทยาลัยทีอ่ ยูใ่ นอันดับทีส่ งู
กว่า 400 ในการจัดอันดับโดย THE-QS ทัง้ อันดับโดยรวม และอันดับ
ของกลุ่มสาขาต่างๆ (Arts & Humanities, Social Sciences,
Technology, Life Sciences & Biomedicine, Natural Sciences)
(2) เกิดกลุม่ หรือศูนย์วจิ ยั ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 3 กลุม่ /ศูนย์ฯ ใน 3 ปี
ทีส่ ามารถระบุดว้ ยผลงานว่าเป็ นศูนย์ทม่ี ศี กั ยภาพเป็ นอันดับ 1 ใน
ประเทศ และ
(2.1) เป็ นงานวิจยั ที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมหรือสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และ/หรือ
(2.2) มีความเป็ นเลิศในระดับสากล
(3) มีการจัดประชุมระดับนานาชาติในสาขาที่เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง และมี
การเพิม่ นักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ต่างชาติ และหลักสูตรนานาชาติ
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5.1.4 แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
มหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก จะได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ โดยจะ พิจารณาจาก
เกณฑ์และค่านํ้าหนักดังนี้
(1) พิ จารณาจาก KPI และสมรรถนะต่างๆด้านการวิ จยั ใน
= 15%
5 ปี ที่ผา่ นมา
(2) พิ จารณาจากประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
= 15%
ผลงานวิ จยั ในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา (slope)
(3) พิ จารณาจากยุทธศาสตร์และ Road map การดําเนิ นการสู่อนั ดับที่ดีขึน้
ใน THE-QSและความท้าทายในการสร้างผลลัพธ์ตาม
ข้อเสนอโครงการ (project proposal)
= 70%
(3.1) ความท้าทายต่อผลผลิตเป้าหมาย
(3.2) ความท้าทายด้านผลกระทบต่อสังคม/ภาคการผลิต
(3.3) ความท้าทายต่อนวัตกรรมการบริหารจัดการ
จากแนวทางดังกล่าวนี้ คาดว่ามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ 7-10 แห่ง จะได้รบั การสนับสนุ น
งบประมาณ แห่งละ 100-500 ล้านบาท ต่อปี เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยมีวงเงินที่ตอ้ งใช้เพื่อ
สนับสนุ นการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ จํานวน 9,450 ล้านบาท (เก้าพันสีร่ อ้ ย
ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งภายใต้วงเงินดังกล่าวนี้จะมีทงั ้ ในส่วนทีใ่ ช้เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานในการวิจยั (Research Infrastructure) เงินทุนวิจยั (Research Fund) เงินทุน
เชิด ชูเ กีย รติศ าสตราจารย์วิจ ยั ดีเ ด่น และการพัฒ นารูป แบบและการบริห ารจัด การ
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
5.1.5

เกณฑ์การติ ดตามและคงความเป็ นมหาวิ ทยาลัยวิ จยั แห่งชาติ ในปี ถัดไป
เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงจําเป็ นต้อง
มีการกํากับดูแลอย่างใกล้ชดิ โดยมีแนวทางในการติดตามและกํากับดูแล ดังนี้
(1) มีผ ลการดํา เนิ น งานและการใช้เ งิน ทุ น เป็ น ไปตามเกณฑ์ก ารพิจ ารณาคัด เลือ ก
มหาวิทยาลัยกลุ่มที่อยู่ใน THE-QS อยู่แล้วจะต้องมีอนั ดับที่ดขี น้ึ โดยเน้นการ
เพิม่ ขึน้ ของค่าดัชนีในการจัดอันดับ และประเมินตาม KPI ทีร่ ะบุตลอดจนผลกระทบ
ต่อสังคมตามทีเ่ สนอไว้
(2) มหาวิทยาลัยที่ไม่อยู่ในกลุ่มที่ถูกจัดอันดับใน THE-QS จะต้องมีการ ประเมินตาม
KPI ทีเ่ สนอมาในโครงการ และหากได้รบั การจัดอันดับจะถือเป็ นผลสําเร็จ
(3) การประเมินจะเน้นการใช้ระบบฐานข้อมูลทีถ่ กู ต้องทันสมัยในฐานข้อมูล ของ สกอ.
และ Website ของมหาวิทยาลัย
(4) หากไม่สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย
(4.1) มหาวิทยาลัยต้องส่ง ครุภณ
ั ฑ์ท่ีจดั ซื้อตามโครงการนี้ คืน ให้กบั สกอ. ใน
สภาพที่ใ ช้ง านได้อ ย่า งครบถ้ว นและสมบูร ณ์ เพื่อ การโอนย้า ยไปให้ก ับ
มหาวิทยาลัยทีม่ ผี ลสําเร็จ หรือ มหาวิทยาลัยทีม่ ศี กั ยภาพทีด่ กี ว่า
(4.2) มหาวิทยาลัยไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯได้อกี ใน ระยะเวลา 3 ปี
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5.1.6

ตัวบ่งชี้คณ
ุ ภาพของมหาวิ ทยาลัยที่มีศกั ยภาพระดับโลก
เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติบรรลุวสิ ยั ทัศน์ ท่กี ําหนด จึงได้กําหนดตัว
บ่งชีเ้ พื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นงบประมาณตามโครงการนี้ ซึง่ ตัว
บ่งชีด้ งั กล่าวนี้อา้ งอิงมาจากตัวบ่งชีข้ อง Times Higher Education (เกณฑ์และนํ้าหนัก
ทีใ่ ช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดย Times Higher Education (THE-QS)
ประจํา ปี 2551 และผสมผสานกับตัวบ่งชี้ท่ีแสดงถึงบริบทของความเป็ น ไทย โดยมี
เกณฑ์และค่านํ้าหนักดังนี้
5.1.6.1 คุณภาพงานวิ จยั (Research Quality)
 จํานวนผลงานตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ
 จํานวนผลงานตีพมิ พ์ต่อจํานวนอาจารย์ทงั ้ หมด
 จํานวนผลงานทีอ่ าจารย์เป็ นนักวิจยั หลัก
(Corresponding Authors)ต่อจํานวนผลงานทัง้ หมด
 จํานวนครัง้ ของการถูกอ้างอิง (Citation) ต่อ
จํานวนผลงานทัง้ หมด
 จํานวนสิทธิบตั รทีไ่ ด้รบั สิทธิ ์แล้ว
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
 ความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒ ิ (Peer)
(เช่น ของศาสตราจารย์สโมสร)
 ความเป็นเอกลักษณ์ของงานวิจยั ในสถาบัน
(Targeted Niche, e.g. identity)

60%
10%
5%
5%
20%
10%
5%
5%

5.1.6.2 คุณภาพการสอน (Teaching Quality)
 สัดส่วนนักศึกษา/อาจารย์
 จํานวนอาจารย์ปริญญาเอก
 จํานวนศาสตราจารย์
 สัดส่วนบัณฑิตศึกษา/นักศึกษาทัง้ หมด

20%
5%
5%
5%
5%

5.1.6.3 ความเป็ นนานาชาติ (International Outlook)
 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ
 จํานวนอาจารย์/นักวิจยั ต่างชาติ
 ผลงานวิจยั ร่วม
(ทีฝ่ า่ ยไทยเป็ นผูว้ จิ ยั หลัก)

10%
5%
3%
2%

10%
5.1.6.4 การมีงานทําของบัณฑิ ตและความพึงพอใจ
(Graduate Employability)
 ผูใ้ ช้ (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5%
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย)
 PPP (Public private partnership)
5%
(2% เงินวิจยั จากสัญญาวิจยั กับอุตสาหกรรม หรือ อื่นๆ)
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5.2 การส่งเสริ มการวิ จยั ในอุดมศึกษา
เป็ นการส่งเสริมการวิจยั ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มมหาวิทยาลัย เฉพาะทาง
และกลุ่ ม มหาวิท ยาลัย ที่เ น้ น ระดับ ปริญ ญาตรี ทัง้ นี้ ได้กํ า หนดแนวคิด และกลยุ ท ธ์ใ นการ
ดําเนินงาน แนวทางการจัดสรรทุนวิจยั ดังนี้
5.2.1 แนวคิ ดในการส่งเสริ มการวิ จยั ในอุดมศึกษา
เพือ่ พัฒนามหาวิทยาลัยกลุม่ ต่างๆ สูก่ ารวิจยั ทีส่ อดคล้องกับพันธกิจของ
แต่ละกลุม่ จึงได้กาํ หนดแนวคิดการดําเนินงานไว้ดงั นี้
5.2.1.1 ใ ช้ ร ะ บ บ ก า ร จั ด ส ร ร ทุ น วิ จ ั ย เ ป็ น “เ ค รื่ อ ง มื อ ” ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
อุดมศึกษาไทยไปในทิศทางตามกรอบแผน 15 ปี โดยเฉพาะอย่าง ยิง่ การ
แบ่งกลุม่ อุดมศึกษาเป็ น 4 กลุม่
5.2.1.2 ระบบการจัดสรรทุนวิจยั มีลกั ษณะครบวงจรทีส่ อดคล้องกับวัยต่างๆ
ของการทํางานของบุคลากร สามารถเสริมสร้างสมรรถนะการวิจยั
ของอาจารย์และบุคลากรในหลากหลายมิติ
5.2.1.3 ใช้ระบบการจัดสรรทุนแบบ “เปิ ดกว้างและแข่งขัน” เพื่อให้มคี วามเท่าเทียม
ในการเข้าถึงแหล่งทุนตามเส้นทางอาชีพนักวิจยั ทัง้ จากมหาวิทยาลัยของ
ภาครัฐและภาคเอกชน
5.2.1.4 มีนวัตกรรมด้านการจัดการและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ ์ของทุน
วิจยั ทุกประเภท
5.2.2 กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการวิ จยั ในอุดมศึกษาและประเภทต่างๆของทุนวิ จยั
5.2.2.1 สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์คงอยูใ่ นระบบอุดมศึกษา โดยการจัดสรรทุนวิจยั อย่าง
ครบวงจร สอดคล้องกับเส้นทางอาชีพของอาจารย์
(1) ทุนผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอก
(2) ทุนพัฒนาอาจารย์นกั วิจยั รุน่ ใหม่
(3) ทุนพัฒนาอาจารย์นกั วิจยั รุน่ กลาง
(4) ทุนวิจยั หลังปริญญาโท
(5) ทุนวิจยั หลังปริญญาเอก
(6) ทุนพัฒนากลุม่ วิจยั
5.2.2.2 ใช้ทุนวิจยั เป็ นเครือ่ งมือหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดกลุม่ มหาวิทยาลัย
(1) ทุนพัฒนาอัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัยกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยกลุม่ ใหม่
(2) ทุนสร้างความพร้อม (Capacity Building) ด้านการวิจยั ให้กบั มหาวิทยาลัย
กลุม่ ใหม่
(3) ทุนพัฒนางานวิจยั สําหรับสายสนับสนุนวิชาการ
(4) ทุนเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพของบุคลากร
5.2.3 แนวทางการจัดสรรเงิ นทุนวิ จยั
มีการให้ทุนวิจยั ในลักษณะต่างๆ เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุ ดมศึกษาให้เป็ น
นักวิจยั อาชีพ (Researcher Development) โครงการนี้มรี ะยะเวลา 3 ปี รวมต้องใช้
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งบประมาณ 2,752 ล้านบาท เพื่อให้ทุนประเภทต่างๆ ใน 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ทุนผลิตอาจารย์
ระดับปริญญาเอก ทุนพัฒนาอาจารย์ให้เป็ นนักวิจยั อาชีพ ทุนพัฒนาอัตตลักษณ์และเสริมสร้าง
ความพร้อมด้านการวิจยั และทุนส่งเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพของบุคลากร
6. ระยะเวลาโครงการ
ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555)
7. งบประมาณ
โครงการนี้ได้รบั งบประมาณเพือ่ ดําเนินการในช่วง 3 ปี (พ.ศ.2553-2555) เป็ นเงินรวมทัง้ สิน้ 12,202
ล้านบาท ดังนี้
ตารางที่ 2: ประมาณการงบประมาณของโครงการส่งเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัย
วิจยั แห่งชาติ
หน่ วย : ล้านบาท
แนวทางการลงทุน

ปี 2553

1.เงินทุนสนับสนุ นมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
2. ทุนส่งเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษา: พัฒนา
อาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
(Researcher Development)
รวม

ปี 2554

ปี 2555

รวม

3,150

3,150

3,150

9,450

404

953

1,395

2,752

3,554

4,103

4,545

12,202

8. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
9.1 มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติของไทย 7-10 แห่ง ติดอันดับทีส่ งู ขึน้ ใน World University
Rankings (THE-QS) ทําให้เกิดการยอมรับด้านคุณภาพในระดับนานาชาติ
9.2 อุดมศึกษาไทยมีความเข้มแข็งสามารถรองรับความเป็ น “ASEAN Education Hub” ของประเทศ
ไทยได้อย่างเป็ นรูปธรรม โดยการเป็ นศูนย์กลางการศึกษา การวิจยั และการประชุม/สัมมนา/
ฝึกอบรม ระดับนานาชาติ ทําให้เกิดรายได้เข้าสูป่ ระเทศ จากกิจกรรมวิชาการต่างๆ
9.3 มีผลผลิตจากการวิจยั ทีช่ ่วยสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน อุตสาหกรรม สนับสนุนการส่งออก และการ
ทดแทนการนําเข้า
9.4 อุดมศึกษาไทยมีการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเป็ น 4 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีอาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านทําการผลิตบัณฑิตและผลงานวิจยั ทีส่ อดคล้องกับพันธกิจของแต่ละกลุม่
9.5 มหาวิทยาลัยไทยส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่าง
ชัดเจน
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