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การเจรจาความร่วมมือฯ เพื่อขับเคลื่อน
และยกระดับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำคณะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ     
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยวิจัย    
แห่งชาติ และผู้แทนกรมอเมริกาและแปซิฟิก เข้าร่วมการเจรจาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาและ
วิจัยเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยของออสเตรเลีย (The Group of Eight)        
ณ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ ๑๙-๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๙
จากนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติการพัฒนาศักยภาพการ     
แข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก พัฒนาโครงสร้าง
การบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา     
ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานและภารกิจของ สกอ. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และโครงการส่งเสริม   
การวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยไทยโดยรวมให้มีศักยภาพ    
ด้านการวิจัยที่สูงขึ้น และยกระดับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพด้านการวิจัยของประเทศสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีขีดความสามารถ
ระดับโลก (World-Class University) และผลิตกำลังคนระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ ที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาทั้งชุมชน
อุตสาหกรรม และระบบนวัตกรรม ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีระดับนานาชาติต่อไป และ     
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
ต่อหน้า ๒

จากหน้า ๑

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้จดั ทำโครงการเจรจาความร่วมมือ
ขึน้ ระหว่าง สกอ.ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจยั ของออสเตรเลีย โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ เจรจาความร่วมมือและแลกเปลีย่ นประสบการณ์เกีย่ วกับการพัฒนาและวิจยั ร่วมกับ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติออสเตรเลีย (The Group of Eight) เพือ่ แลกเปลีย่ น
เรียนรูเ้ กีย่ วกับแนวทางการรวมกลุม่ ของมหาวิทยาลัยทีเ่ น้นด้านการบริหารมหาวิทยาลัย
วิ จั ย แห่ ง ชาติ ข องออสเตรเลี ย เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน      
ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งประเทศไทย โดยผลการเจรจาความร่วมมือระหว่าง สกอ.    
กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยของออสเตรเลีย สรุปได้ดังนี้
๑. ระบบการวิจัยของออสเตรเลีย มีหลายส่วนที่มีลักษณะคล้ายกับระบบ
การวิจัยของไทย แต่มีความแตกต่างในเรื่องของขอบเขตและระดับการวิจัย ดังจะเห็น
ได้ว่าออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวนมาก ทั้งจากการอุดหนุนของ
รัฐบาล และเงินรายได้จากภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ประเด็นการวิจัยออสเตรเลีย และ
ไทยมีจุดเน้นคล้ายกัน คือเน้นการวิจัยทางด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะเป็นประเด็นในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตต่อไป
๒. คุ ณ ภาพของนั ก วิ จั ย ไทยกั บ ออสเตรเลี ย อาจไม่ แ ตกต่ า งกั น มากนั ก       
ดังตัวอย่างการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมที่ยังไม่เข้มแข็งมากนัก แต่หน่วยงานของ
ออสเตรเลียมีการปรับตัว โดยตั้งหน่วยงานมาเชื่อมกับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ    
รวมถึงมีการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยและปฏิบัติกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างๆ แต่ละกลุ่ม ตาม
สภาพความคาดหวังจากสังคม
๓. ออสเตรเลียมีการทำงานวิจัยในลักษณะเครือข่าย โดยเป็นการทำงานวิจัย
ร่วมกันในระดับองค์การ หรือสถาบัน มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยดีกว่าของไทย
ไม่ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อน ซึ่งในการปฏิรูประบบการวิจัย ควรเน้นไปในเรื่องของร่วมมือ
ในมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นด้วย เช่นในด้านการเรียนการสอน เป็นต้น นอกจากนี้
ควรสร้างความเข้าใจให้ชดั ในเรือ่ งบทบาทมหาวิทยาลัยในการทำงานวิจยั ว่ามหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ มีขอบเขตในการวิจัยในระดับใด ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ควร    
ถูกคาดหวังให้ทำงานทั้งระดับต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพียงหน่วยงานเดียวควรมี
หน่วยงานอื่นๆ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน มารับช่วงต่อเพื่อผลักดันงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น
๔. การรวมกลุ่มของมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย (Group of Eight Australia) เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ ซึ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย      
ดังกล่าว มีการจัดตั้งสำนักงานเพื่อดำเนินการทางด้านธุรการของกลุ่มมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะด้วย ไม่ได้รวมตัวเฉพาะเพื่อทำการวิจัย
เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีบทบาทในการถ่ายทอดและผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศด้วย ซึ่งการรวมกลุ่มของ
มหาวิทยาลัยในลักษณะนี้ จะส่งผลดีต่อการวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นการเพิ่มอำนาจในการต่อรองในการบริหารจัดการทุนวิจัย เกิดการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรซึ่งกันและกัน ซึ่งการดำเนินการของกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย (NRU) หรือกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย (RUN)      
ควรนำรูปแบบการดำเนินการของ Group of Eight Australia มาปรับใช้
๕. รัฐบาลควรมีการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัย ควรมีสถาบันวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และมีหน่วยงานในการ
เชื่อมโยงการทำงานวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัยต่างๆ ของประเทศ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากขึ้น รวมถึงการให้ความสำคัญ
ในการพัฒนานักวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่แปลงความรู้พื้นฐานหรือความคิด (ideas) ไปสู่การผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ.

บรรณาธิการสวัสดี

Ohec newsletter ฉบับนี้ นำเสนอผลสรุปของการเจรจาความร่วมมือ แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาและวิจัยเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยของออสเตรเลีย (The Group of Eight) ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย และการให้ทุนแก่นิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี      
ในสาขาวิชาเกี่ยวกับการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยาบาล
การแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด
...สวัสดีค่ะ

สกอ.รับมอบทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย
๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ : นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา รั บ มอบเงิ น ทุ น     
การศึกษา จากบริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด เพื่อนำไป
จัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร      
ณ บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด
นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กล่าวว่า การศึกษาที่ได้รับมอบในครั้งนี้ เป็น
การให้ทุนแก่นิสิต นักศึกษา ซึ่งศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์และมีความประพฤติดี ในสาขาวิชาเกี่ยวกับการเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยาบาล
การแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด อาทิ เคมี ปิโตรเคมี      
การตลาด อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๐ ทุนๆละ
๔๐,๐๐๐ บาท ต่อปีการศึกษา โดยจัดสรรเป็น
ทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้น     
ปีที่ ๔ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาและบริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย มุ่งหวัง
ว่าผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษานี้ เมื่อสำเร็จ
การศึกษาแล้วจะมีความสำนึกในภาระหน้าที่
ของตนที่ มี ต่ อ สั ง คม มี ค วามปรารถนาและ
ความภาคภู มิ ใจที่ จ ะนำความรู้ไปช่วยพัฒนา
การเกษตร และพัฒนาสังคมในชนบทหรือใน
ภูมิลำเนาเดิมของตนให้มีความเจริญก้าวหน้า
จนเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
“การมอบเงิ นทุนการศึกษา บริษัท
น้ ำ มั น ปิ โ ตรเลี ย มไทย จำกั ด นั บ ได้ ว่ า เป็ น
ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ในการสนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต   
นักศึกษา มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนจน
สำเร็จการศึกษา ซึง่ บริษทั น้ำมันปิโตรเลียมไทย
จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการ
ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เพื่อให้
นิสิต นักศึกษาสำเร็จการศึกษา พร้อมที่จะเป็น
บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ และเป็ น กำลั ง สำคั ญ ใน  
การพัฒนาประเทศชาติตอ่ ไป” เลขาธิการ กกอ.
กล่าว

นางอรสา ภาววิมล ผูช้ ว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ นายวันนี นนท์ศริ ิ ผูอ้ ำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เยีย่ มชมบูธออกร้านในงาน “การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ...สร้างสุข” เมือ่ วันที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๙
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กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2610-5200 โทรสาร 0-2354-5524-6
เว็บไซต์ www.mua.go.th อีเมล  pr_mua@mua.go.th

ที่ปรึกษา
นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม
นายขจร จิตสุขุมมงคล 
นางอรสา ภาววิมล      นายวันนี นนท์ศิริ

บรรณาธิการ   นายกฤษณ์กร วงศ์ไทย 
กองบรรณาธิการ
นางสาวปิยาณี วิริยานนท์
นางชุลีกร กิตติก้อง        นายเจษฎา วณิชชากร
นางปราณี ชื่นอารมณ์     นายจรัส เล็กเกาะทวด

ผู้พิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ตโปรเกรส
50 ซ.เพ็ญและเพื่อน แขวง/เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2247-2560 
E-mail: art.progress@hotmail.com

