องคความรูและนวัตกรรม :
นโยบายดานการวิจัยและการพัฒนาการวิจัย
ระดับอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี

คํานํา
กระแสการปฏิรูปอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก นอกจากเปนผลจากความเปลี่ยน
แปลงอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัฒน
(globalization) แลว ปจจัยสําคัญที่เปนแรงผลักดันใหมีการปฏิรูปอุดมศึกษาทั่วโลกยังเกิดจากสาเหตุที่
สําคัญ ไดแก การขยายตัวของปริมาณนักศึกษาและความตองการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น
ทั่วโลกกวา 6 เทาในรอบ 3 ทศวรรษ ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคาดหวังของ
สังคมที่มีตออุดมศึกษาในฐานะกลไกสําคัญในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย เพื่อการพัฒนาและ
แขงขันกับนานาประเทศ ปญหาคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาที่ไมสอดคลองกับความตองการของผูจาง
แรงงาน และสภาพความจํากัดดานงบประมาณจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในชวงปลายศตวรรษที่ 20
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในฐานะหนวยงานกลางในการจัดทํานโยบาย วาง
แผน ศึกษาวิจัยดานการศึกษาทุกระดับของประเทศ ไดพิจารณาเห็นวาเอกสาร เรื่อง Knowledge and
Innovation : A policy statement on research and research training ซึ่งเขียนโดย David Kemp
มี เ นื้ อ หาสะท อ นถึ ง วิ สั ย ทั ศ น ข องรั ฐ บาลที่ มี ต  อ อนาคตของการวิ จั ย และการพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษาใน
ประเทศออสเตรเลีย การใหความสําคัญในการลงทุนดานการวิจัยและการอบรมพัฒนา อันสงผลให
ประเทศออสเตรเลียมีความแข็งแกรงทางดานเศรษฐกิจ อัตราการทํางานเติบโตขึ้น มีการพัฒนาและแกไข
ปญหาสังคมรวมทั้งการศึกษาไดดีขึ้น จึงขอให ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล จากคณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดําเนินการศึกษาและแปลสรุปรายงานดังกลาวจัดทําเปนรายงาน
“องคความรูและนวัตกรรม : นโยบายดานการวิจัยและการพัฒนาการวิจัยระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศออสเตรเลีย” ฉบับนี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
ที่ไดทําการศึกษาและแปลสรุปรายงานจนแลวเสร็จสมบูรณ และหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาระบบอุดมศึกษาของไทยและการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนการ
ศึกษาคนควาอางอิงตอไป
(นายรุง แกวแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

คําชี้แจงของผูแปล
เมื่อหกเดือนที่แลว ผูเขียนไดนําเสนอเอกสารเพื่อการอภิปรายเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาการ
วิจัยในหัวขอ “ความรูใหม โอกาสใหม” ในเอกสารไดแสดงวิสัยทัศนของรัฐบาลที่มีตออนาคตของการวิจัย
และการพัฒนาระดับอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย
ที่ตองทําวิจัยอยางจริงจังและตอเนื่องเพื่อเปน
ปจจัยสงเสริมใหเศรษฐกิจแข็งแกรง อัตราการมีงานทําเติบโตขึ้น มีการพัฒนาทางดานวัฒนธรรมและ
ความสามารถในการแกปญหาสังคมไดดีขึ้น ในเอกสารนี้ชี้ใหเห็นวา เราอยูทามกลางการปรับเปลี่ยนพื้น
ฐานการวิจัยทางเทคโนโลยีที่สําคัญ 2 ประการ คือ การปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยีชีวภาพ และทางการสื่อ
สารและสารสนเทศ
ประเทศออสเตรเลียตองมั่นใจวาสามารถติดตามการปรับเปลี่ยนของกระแสโลกในดานผลิตผล
ทางความรูและการนําความรูไปใช ซึ่งเปนสาเหตุใหการลงทุนดานการวิจัยและอบรมพัฒนาเปนจุดสนใจ
และยังเปดโอกาสใหนักวิจัยที่ปราดเปรื่องและนักนวัตกรรมไดทํางานในมหาวิทยาลัย
นักวิจัยเหลานี้มี
บทบาทสําคัญในการทําใหเปาหมายดังกลาวประสบความสําเร็จ เพราะไมเพียงแตจะเปนผูนําในการสราง
องคความรูเทานั้น แตยังเปนผูเผยแพรความรูใหมแกชุมชนและเปนผูจัดเตรียมนักวิจัยในอนาคตดวย
เพื่อใหการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกิดประโยชนสูงสุด ผูเขียนไดนําเสนอประเด็นเพื่อการอภิปราย
อยางหลากหลายและครอบคลุมการวิจัย เชน ความจําเปนที่ตองสนับสนุนและใหรางวัลแกงานวิจัยดีเดน
การกําหนดขอบเขตการทําประชาพิจารณในดานโอกาสการลงทุนเพื่อผลประโยชนตอบแทนสําหรับงาน
วิจัย และการสงเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีตอภูมิภาคในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
เอกสารฉบับนี้ยังไดนําเสนอนโยบายและเกณฑการใหทุนวิจัย ตลอดจนการพัฒนาการวิจัยไว ดังนี้
• กระตุนระบบการใหทุนวิจัยระดับชาติ (national competitive grant system) ซึ่งบริหารงานโดยสภา
วิจัยแหงออสเตรเลีย โดยปรับโครงสรางใหแข็งแกรงและมีอิสระในการดําเนินงาน
• เพิ่มพูนกลยุทธการพัฒนาและจัดลําดับบทบาทการวิจัยและการอบรมฯ ใหมีความสําคัญกอนบทบาท
อื่น ในสถาบัน
• จัดสรรทุนวิจัยหลายรูปแบบเพื่อใหนักศึกษามีทางเลือกรับทุนมากขึ้น
โดยสงเสริมใหทํางานวิจัยที่
สอดคลองกับสภาพแวดลอมในการวิจัยสังคมที่เปนอยู และ

• สรางแรงจูงใจโดยใหรางวัลแกสถาบันที่มีความหลากหลาย มีเปาหมายเชิงกลยุทธเดนชัด สงเสริมใหมี
ความรวมมือระหวางนักวิจัยและผูอยูในระบบนวัตกรรม และสรางบรรยากาศการฝกอบรมพัฒนาการ
วิจัยใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาและเจาของทุน
ขอเสนอในเอกสารนี้เนนการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรทุนวิจัยในออสเตรเลียเพื่อใหรับกับเปาหมาย
ที่ระบุ ไวการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ควรทําโดยดึงทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อสรางความ
มั่นใจวาการวิจัยและพัฒนาในมหาวิทยาลัยยังคงอยูในระดับมาตรฐานโลกและความรูใหม ๆ ที่ไดจากงาน
วิจัยนี้จะสามารถนําไปใชกับนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมของออสเตรเลีย ไดอยางเหมาะสม เกณฑการ
ประเมินของรัฐบาลจะทําโดยผานกระบวนการศึกษาวิจัย ซึ่งมีกรอบแนวคิดดังนี้
• สรางสภาวิจัยแหงออสเตรเลียใหแข็งแกรงขึ้นและระบบการใหทุนวิจัยระดับชาติจะมีการตื่นตัวและ
แขงขันกันมากขึ้น
• วางเกณฑการจัดสรรและการกระจายทุน โดยพิจารณาใหทุนตามผลการดําเนินงานสําหรับการผลิต
บัณฑิตดานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยในมหาวิทยาลัย ซึ่งเกณฑและการจัดสรรใหมทําใหเชื่อมั่นไดวา
ทุกมหาวิทยาลัยจะสามารถเสนอขอรับทุนไดอยางเต็มที่เทาเทียมกันภายใตระบบการจัดสรรใหมนี้
• สรางเกณฑการตรวจสอบคุณภาพที่กวางขวางและครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยกําหนดไวในแผนงานวิจัยและ
การบริหารอบรมการวิจัย (Research and Research Training Management Plans) และ
• จัดโครงการประสานความรวมมือในงานวิจัย ซึ่งระบุความตองการของชุมชนในทองถิ่นและภูมิภาค
ผูแปลขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติที่ไดเล็งเห็นความสําคัญของการวิจัย
ในระดับอุดมศึกษา และใหมีการศึกษา และเรียบเรียงรายงานฉบับนี้ขึ้น
ผศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
จากกระแสโลกาภิวัฒนและความรุดหนาทางดานเทคโนโลยีขอมูลขาวสารเขาสูยุคการจัดการองค
ความรู (Knowledge Management) องคความรูจึงมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น สถาบันอุดมศึกษามีบทบาท
ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับความรู โดยการบุกเบิก แสวงหา ทํานุบํารุงรักษา ถายทอด และใชประโยชน
จากความรูครบทั้งวงจร เนื่องจากการวิจัยเปนกระบวนการสรางความรู จึงเปนภารกิจหลักของสถาบันอุดม
ศึกษา นอกจากนี้การวิจัยยังมีบทบาทในการสรางความรูเพื่อสงเสริมภารกิจหลักอื่น ๆ ของสถาบันอุดม
ศึกษา และเพื่อเปนปจจัยสงเสริมใหเศรษฐกิจแข็งแกรง สังคมมั่นคง และมีการพัฒนาทางดานวัฒนธรรม
ตลอดจนเพื่อสรางของนวัตกรรมประเทศ ดวยเหตุนี้ของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนา
จึงใหความสําคัญตอการวิจัยและการปรับปรุงกลไกเพื่อสงเสริมปริมาณงานวิจัย ตลอดจนการสรางเครือ
ขายการวิจัยระหวางของสถาบันอุดมศึกษาดวยกันเอง ระหวางของสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม
และระหวางประเทศกับนานาประเทศ
การลงทุนดานการวิจัยและการอบรมพัฒนาในระดับอุดมศึกษา เปนจุดที่ไดรับการสนใจทั้งระดับ
ประเทศและนานาประเทศ กลไกการจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัยใหไดผลประโยชนสูงสุดเปนประเด็นที่ไดรับ
การอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณกันอยางกวางขวาง กลยุทธในระดับชาติและนานาชาติ ดัง
ปรากฏในปฏิญญาโลกสําหรับศตวรรษที่ 21 วา จุดมุงหมายของอุดมศึกษาจะตองสงเสริมงานวิจัยและใช
ความรูจากการวิจัยพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
วิธีการระดมทุนเพื่อการวิจัยเปนบทบาทสําคัญของผูบริหารระดับสูง ขณะเดียวกันเกณฑการจัด
สรรเงินทุนวิจัยในรูปแบบตาง ๆ ไดรับการพิจารณาปรับเปลี่ยนเพื่อใหเปนระบบคุณธรรม โดยใหมีความ
เสมอภาคในการขอรับทุน การพิจารณาใหทุนไปตามผลการดําเนินงาน เปนตน รายงานนเรื่ององคความรู
และนวัตกรรม : นโยบายดานการวิจัยและการพัฒนาการวิจัยระดับอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย เปน
กรณีที่ผูมีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาการวิจัยในระดับอุดมศึกษานาจะไดศึกษา เพราะเปนรายงานที่
ผูเขียนไดคนควาศึกษาขอมูลเปนอยางดี
เพื่อเปนพื้นฐานในการนําเสนอนโยบายดานการวิจัยและ
พัฒนาการวิจัยระดับอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย ในรายงานไดเสนอนโยบายการปรับเปลี่ยนโครง
สรางขององคกรที่บริหารการวิจัย เกณฑ?และกลยุทธในการจัดสรรเงินทุนเพื่อสงเสริมการวิจัยไวอยางชัด
เจนมีห ลั กการและสามารถนํ าไปประยุกตใชไดดังที่ผูแปลไดสรุปเนื้อหาไวในคํ าชี้แจงของผูแปลแลว
นโยบายและกลยุทธบางประเด็นประเทศไทยไดปฏิบัติอยูแลว บางประเด็นนาสนใจที่จะนํามาประยุกตใช
โดยตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบัน และสอดคลองของสถาบันกับสภาพสังคม
อยางไรก็ตามความสํ าเร็จของการสงเสริมและพัฒนาการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาใหมีความ
สามารถแขงขันได ขึ้นอยูกับผูบริหารสถาบันเปนสําคัญ เริ่มตั้งแตการมีวิสัยทัศนดานการวิจัยกวางไกลให
ความสําคัญกับการวิจัยและการอบรมพัฒนาการวิจัยอยางจริงจัง โดยกําหนดนโยบายดานการวิจัยและมี
กรอบนโยบายชัดเจน ขณะเดียวกันพรอมที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยในระดับอุดมศึกษาเพื่อให
บรรลุเปาหมายดานการวิจัยที่พึงประสงคตอไป
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1.
1.1

การวิจัยและการอบรมพัฒนาการวิจัย : การลงทุนระดับชาติ

บทนํา

กรอบแนวคิดการวิจัยและการพัฒนาการวิจัยในระดับอุดมศึกษาสํ าหรับรัฐบาลเครือจักรภพที่
กําหนดไวในนโยบาย สะทอนความสําคัญในการลงทุนเพื่อการวิจัยและการอบรมพัฒนา ที่รัฐจัดใหแก
สถาบันอุดมศึกษา ดวยเงินทุนจํานวน 1.3 ลานลานเหรียญสําหรับการวิจัยตลอดป 2000 โดยใหใช
สําหรับการวิจัยพื้นฐานในออสเตรเลียและการจัดการฝกอบรมใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทําวิจัย
และเปนเงินอุดหนุนงานวิจัยเฉพาะเรื่องที่สภาวิจัยแหงออสเตรเลีย (ARC) กําหนดไว รวมถึงการจัดปจจัย
และสิง่ อํานวยความสะดวกพืน้ ฐานในการดําเนินการวิจยั และการอบรมพัฒนาฯ ใหแกสถาบันอุดมศึกษาดวย
หลังจากที่เอกสารเรื่อง “ความรูใหม โอกาสใหม” ไดพิมพเผยแพร เมื่อเดือนมิถุนายน 1999 ทําให
เกิดประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบการวิจัยและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยกันมาก รัฐบาลรับนโยบาย
นี้โดยผานการกระบวนการศึกษาจากคณะที่ปรึกษา จึงไดประกาศเปลี่ยนแปลงหลักการจัดสรรเงินทุน
สําหรับการวิจัยในระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลียในปจจุบัน ในชวงที่มีเงินทุนจํากัด การเปลี่ยนแปลงดัง
กลาวถือเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและเพื่อประกันวาการวิจัยและการอบรมพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยมีเปาหมายมุงสูความสําเร็จอยางดีเลิศ

1.2

ความจําเปนตองปฏิรูป

รายงานฉบับนี้ ชี้ใหเห็นถึงจุดแข็งดานความสามารถทางการวิจัยในออสเตรเลีย การเปนที่ยอมรับ
การเปนที่ปรึกษา และขอมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมไว ทําใหเห็นถึงขอดีมากมาย และความหลากหลายของการ
วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การรวมมือทางการวิจัยที่เพิ่มขึ้นอยางมากระหวาง
มหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม
ทั้งระหวางหนวยงานภายในประเทศออสเตรเลียดวยกันเองและ
ระหวางออสเตรเลียกับนานาประเทศ
คณะที่ปรึกษาสวนใหญเห็นดวยวาออสเตรเลียยังไมอาจภูมิใจกับผลงานการวิจัยที่ผานมาหรือ
พอใจกับความสําเร็จของการวิจัยในปจจุบันได
มีการแขงขันดานการวิจัยอยางเขมขนทั่วโลก
ใน
ออสเตรเลีย
การแขงขันดานนี้และการเชิญชวนผูใหทุนจัดไดวาสูงขึ้นโดยพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของ
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วิทยาการที่เกี่ยวของกับการการวิจัยซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจสูแหลงความรูและความคิดริเริ่มใหม ๆ ซึ่งนับ
เปนแกนสําคัญของความสําเร็จในโลกยุคสังคมความรู
อยางไรก็ตาม เอกสารฉบับนี้ชี้ใหเห็นจุดออนหลายประการในโครงสราง และการปฏิบัติการดาน
วิจัยและการอบรมพัฒนา อาทิ
•
•
•
•
•

เงินทุนสนับสนุนจากรัฐ มีไมเพียงพอที่จะกระตุนใหเกิดความหลากหลายและความเปนเลิศ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยหลายโครงการไมเกี่ยวของกับนวัตกรรมของชาติ
สถาบันอุดมศึกษาไมใสใจจะใชประโยชนจากขอเดนที่ตนเองมีอยู
การเตรียมผลิตบัณฑิตทางการวิจัยมักจะมีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการของตลาดแรงงาน
การทําวิจัยใชเวลานานเกินไป จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานการวิจัยมีสัดสวนตํ่า อัตราความสําเร็จใน
งานวิจัยของนักศึกษาตํ่าทําใหไมคุมกับทรัพยากรที่รัฐและเอกชนลงทุนให

ขณะนี้ยังไมมีขอเสนอแนะใดที่จะขจัดจุดออนเหลานี้ได โดยทั่วไปแลวสถาบันอุดมศึกษาเปดรับ
การปรับเปลี่ยนโครงสรางโดยใหแรงจูงใจเปนคาตอบแทนที่จะชวยสงเสริมการทําวิจัยและใหรางวัลกับงาน
วิจัยที่มีความหลากหลาย ซึ่งคาตอบแทนสวนใหญจะชวยเพิ่มความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและ
องคกรตาง ๆ ในการออกแบบ จัดทํา และนํางานวิจัยหรือการอบรมพัฒนางานวิจัยไปใช ในขณะเดียวกัน
การวิจัยยังคงเนนการวิจัยพื้นฐาน
การเสนอแนะแนวคิดเกี่ยวกับระบบนวัตกรรมของชาติ
และการสรางผลงานวิจัยจากสถาบัน
อุดมศึกษาที่เนนการวิจัยทําใหยอมรับวามีความเปนไปไดมากขึ้นในการขจัดจุดออน ที่ผานมาผลงานวิจัย
วิทยาศาสตรที่นํ ามาใชในเชิงธุรกิจไดรับความสนใจอยางมาก โดยพิจารณาจากสวนแบงที่เปนธรรม
สิทธิบัตร และกลไกอื่นที่ใชวัดผลตอบแทนจากสิทธิทางปญญา แตคานิยมทางสังคมเกี่ยวกับงานวิจัยทาง
มานุษยศาสตรและทางสังคมศาสตร มักจะเปนประเด็นถกเถียงกันอยางมาก
ที่สําคัญไดมีการตกลงกันไววาการรับรูของนักศึกษา และความไมพอใจของผูใหทําวิจัยเกี่ยวกับ
คุณภาพของการอบรมการวิจัย ตองมีการประเมินและระบุไวใหชัดเจน รวมทั้งความเต็มใจทํางานรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนางานใหสําเร็จลุลวง ควรไดรับการกลาวถึงอยางจริงจัง เปนที่ยอมรับกันอยาง
กวางขวางวา
จําเปนตองปรับปรุงสัดสวนการใชเวลาทําวิจัยและอัตราการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาที่เนนการวิจัย
ขณะเดียวกัน ก็ตองยอมรับวารัฐบาลมีหนาที่รับผิดชอบสนับสนุนดาน
ขอมูลขาวสารเพื่อความสําเร็จขางตน
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1.3

การวิจัยในระบบอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการวิจัยและระบบนวัตกรรมของชาติ เพราะเปนแหลง
สําคัญในการสรางและถายโอนความรูของประเทศ นักวิจัยชั้นนําในสาขาวิชาตาง ๆ ของออสเตรเลีย
จํานวนมากเปนที่ยอมรับระดับโลก ทําใหชื่อเสียงของออสเตรเลียเปนที่ยอมรับในดานการพัฒนาความรู
ระดับสากล มหาวิทยาลัยเปนกุญแจสําคัญในการผลิตนักวิจัยในอนาคต
นโยบายนี้มุงเนนที่การทํางานวิจัยและพัฒนานักวิจัยใหเปนสวนหนึ่งของระบบอุดมศึกษา
วัตถุประสงคเพื่อ :

ซึ่งมี

• ชักนําและสงเสริมทุกคนใหพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางสูงสุด เพื่อพัฒนาปจเจกบุคคลใหมีคุณ
ภาพชีวิตเปนสวนหนึ่งของแรงงานสังคมที่มีประสิทธิภาพอันเปนผลตอการสรางสรรคสังคม
• มีความกาวหนาทางความรูความเขาใจ
• ชวยใหรูจักใชความรูและความเขาใจเพื่อประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจ
• ทําใหบุคคลสามารถเรียนรูและปรับตัวใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนสังคมความรูทั้งระดับทองถิ่น
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และ
• ใหแตละบุคคลรวมสรางสรรคสังคมประชาธิปไตย โดยสนับสนุนใหมีการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
เสรี
ภายใตระบบนี้ ประกันไดวางานวิจัยของมหาวิทยาลัย และการพัฒนานักวิจัยเหมาะสมสอดคลอง
กับเปาหมายทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในศตวรรษที่ 21

1.4

วิสัยทัศนสําหรับการวิจัยในมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

รัฐบาลเล็งเห็นประโยชนที่ผลตอบแทนจากการลงทุนในการวิจัยนั้น เปนผลตอบแทนระยะยาว
ความกาวหนาทางสังคมและเทคโนโลยีของมนุษยชาติเปนผลมาจากการคนพบและเผยแพรความรู การ
แลกเปลี่ยนความเห็นกันอยางมีเหตุผล และหลักการออกแบบงานวิจัยอยางสรางสรรค การนําผลวิจัยไป
ใชงานอยางชาญฉลาด
และเหมาะกับวัฒนธรรม
ขอความรูที่อิงการวิจัยจําเปนอยางยิ่งตอระบบ
ประชาธิปไตยและสังคมความรู รวมทั้งยังสงผลสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย ผูสราง
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ความรูใหมจะเปนตัวจักรสําคัญในระบบนวัตกรรม เพราะจะเปนผูเสนอความคิดและเทคนิคตาง ๆ ซึ่งจะ
ปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญกาวหนา
หัวใจของการปฏิรูประบบการวิจัยอุดมศึกษาของรัฐบาล คือการประกันไดวาประเทศออสเตรเลีย
จะมีระบบการวิจัยทางอุดมศึกษาซึ่งมีบทบาทในการสรางและถายทอดความรูระดับโลก ในขณะเดียวกัน
ยังสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในการขยายองคความรูและการนํ าไปใชตอไป
สภาพการณขางตนจะเกิดขึ้นไดเฉพาะในสภาพแวดลอมที่เห็นคุณคาและเชื่อในความจําเปนที่ตองมีการ
วิเคราะหประเด็นอภิปรายโตแยงตามหลักฐาน สภาพที่ซึ่งยอมรับคุณคาของการถกเถียงอยางเปดกวาง
และการตั้งคําถามวิพากษและหาทางเลือกที่ชอบธรรม และสภาพแวดลอมที่ผูคนยกยองการรวมรับผิด
ชอบในการแบงปนความรูและเผยแพรคุณคานั้นไปสูชุมชนอื่น ๆ ตอไป
การปฏิรูปครั้งนี้ใหความมั่นใจวามหาวิทยาลัยยังคงเปนแหลงคนควาและสรางองคความรู ซึ่งควร
ไดรับการสนับสนุนตอไป มหาวิทยาลัยจะเปนแหลงที่สามารถแสดงความคิดอยางอิสระและยอมรับการ
วิพากษกันอยางเปดกวาง เปนแหลงที่ประชาชนในชาติและชาวตางชาติสามารถคนควาหาขอมูลเพื่อการ
ลงทุนพัฒนา ซึ่งจะดึงดูดนักศึกษาชั้นนําทั้งในประเทศและตางประเทศใหเขามาศึกษา นักวิจัยรุนใหม ๆ
และนักศึกษาที่เนนการวิจัยจะไดอยูในบรรยากาศเชิงวิชาการที่กอรปดวยประสบการณ การถายทอดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพและการสงเสริมความคิดสรางสรรคและความสามารถเฉพาะทาง
ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงไดแสวงหาหนทางเพื่อพัฒนาการวิจัยและอบรมพัฒนานักวิจัยโดย
• ประกันวาออสเตรเลียจะสามารถรักษาระดับและพัฒนาศักยภาพในการวิจัยและความเชื่อถือ
ในสาขาวิชาการตาง ๆ จากนานาประเทศ
• สนับสนุนความหลากหลายของงานวิจัยและสงเสริมปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาการวิจัยที่มีคุณ
ภาพสภาพแวดลอม
• สงเสริมใหมีการขยายทุนเพื่อการวิจัย
• ขยายโอกาสและทางเลือกสําหรับนักศึกษาทางการวิจัย
• ทําใหองคกรการวิจยั ตาง ๆ มีอสิ ระทีจ่ ะปรับเปลีย่ นวิธกี ารคิดคนหาขอความรูต ามความตองการ
• ปกปองรักษาผลงานวิจัยของออสเตรเลียใหมั่นคงและเแข็งแกรงในสายตานานาประเทศ
• สนับสนุนการพัฒนาและการเผยแพรความรูเพื่อประโยชนแกตนเอง แกสังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งในที่สุดจะขยายไปสูสังคมอื่น ๆ ในวงกวาง
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• ผลักดันงานวิจัยระดับอุดมศึกษาไปสูระบบนวัตกรรมของชาติ โดยการประสานงานกับภาค
อุตสาหกรรม และ
• ทําใหการวิจัยและพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะสงตอการแขงขันทางเศรษฐกิจ การ
แกไขปญหาสังคมและความเปนอยูที่ดีขึ้น

1.5

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

งานวิจัยพื้นฐาน ซึ่งเปนหลักสําคัญของนวัตกรรมมีรากฐานมั่นคงในออสเตรเลีย การลงทุนของ
ภาคเอกชนในภาครัฐบาลเพื่อการวิจัยและพัฒนาของอุดมศึกษาในสัดสวน GDP ไดมาตรฐานสากล โดย
ประเทศออสเตรเลียจัดอยูในอันดับที่ 3 ของประเทศในกลุม OECD การลงทุนเชนนี้ทําใหออสเตรเลียสราง
ความรูได 2.5 เปอรเซ็นตของความรูใหมทั้งหมดในโลก ซึ่งมากกวาสัดสวนประชากรของออสเตรเลียและ
สวนแบงทางการคาโลก นับเปนความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยของออสเตรเลียที่โดดเดน
อยางยิ่ง ในการสรางองคความรูใหมของแตละสาขาวิชานี้สวนใหญจัดอยูในอันดับตน ๆ ของโลก ผลที่
ไดจากขอความรูใหมนี้จะขยายอิทธิพลไปสูนานาประเทศ
นอกจากการมีสวนสนับสนุนแหลงความรูของโลกแลว นักวิจัยของออสเตรเลียจําเปนตองทําให
ความรูนี้เปนประโยชนตอการอุตสาหกรรมที่แขงขันไดระดับโลก ซึ่งจะชวยประกันความเจริญกาวหนาทาง
เศรษฐกิจ การมีงานทํา และยกระดับมาตรฐานการครองชีพของชาวออสเตรเลียใหดีขึ้น ขอไดเปรียบที่
ไดจากยุคขอมูลขาวสารไมอาจเกิดขึ้นได ถาออสเตรเลียไมใชความรูที่ไดสรางไว 97.5 เปอรเซ็นต
ถึงแมวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากตางประเทศจะเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดในชวง 15 ปที่ผาน
มา ดวยการประสานสัมพันธกับสถาบันอุดมศึกษาในออสเตรเลีย แตความสัมพันธสวนใหญเกิดขึ้นเฉพาะ
ในชุมชนวิชาการ หากจะลงทุนใชความรูที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูทํางานวิจัยกับผูใชผลงานงานวิจัยทั้ง
ในระดับทองถิ่นและระดับนานาชาติจะตองมีการติดตอประสานงานกันใหมากขึ้น
ในการพัฒนาการวิจัยพื้นฐานใหเข็มแข็ง การแลกเปลี่ยนความรูระหวางนักวิจัยและผูใชผลงาน
วิจัยจะตองเปนไปตามระบบวิจัยอุดมศึกษาของออสเตรเลียกําหนดไว นั่นคือ ผูตองการใชผลงานวิจัยจะ
จัดลําดับการใหเงินทุนและกระบวนการทําวิจัย การเนนผลงานที่สอดคลองกับระบบนวัตกรรมจะทําใหนัก
วิจัยจัดตั้งกระบวนการไดหลากหลายวิธี และถือโอกาสในความเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิจัยมาใชไดทั้ง
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ในสถาบันอุดมศึกษาและในภาคธุรกิจ
ความสอดคลองนี้ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการวิจัยสําหรับ
นักศึกษา เพื่อฝกทักษะการวิจัยทั้งในสถาบันและภาคอุตสาหกรรม
การยอมรับและใหรางวัลหรือผลตอบแทนกับผูมีสวนรวมวิจัยเปนวัฒนธรรมทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ดวยเหตุนี้การทํางานวิจัยควรจัดเปนเชิงธุรกิจมากขึ้น โดยแสวงหาโอกาสในการทําวิจัย
ใหม ๆ ที่กอประโยชนแกสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม อีกดวย นักวิจัยชาวออสเตรเลียเคยสรางผลงานที่
ยอดเยี่ยมมาแลว วิธีการจัดการนี้จําเปนจะตองนํามาใชอยางเหมาะสมเพื่อใหไดรับประโยชนแบบครบวง
จร วิจัยใหเปนระบบธุรกิจ ระบบการจัดการเชิงธุรกิจนี้จําเปนตองอบรมฝกทักษะใหนักศึกษาที่ทําวิจัย
และนักศึกษาอื่น ๆ ดวย
ดังนั้นเราจําเปนตองเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรเงินทุนวิจัยระหวางหนวยงานภายในสถาบัน รัฐ
บาลหวังจะไดเห็นความหลากหลายในระบบวิจัย ขณะที่หลายมหาวิทยาลัยมุงสูความเปนเลิศในสหสาขา
วิชา แตบางมหาวิทยาลัยอาจเนนที่ความเปนเลิศเฉพาะสาขาที่ถนัด ซึ่งรวมถึงการสรางความรวมมือใน
ระดับภูมิภาค และเพื่อชวยใหเศรษฐกิจระดับทองถิ่นเจริญขึ้นโดยใชงานวิจัยที่เปนยุทธวิธี
การกระตุนใหตระหนักถึงโอกาสในการทําวิจัย เนนการจัดการเชิงธุรกิจมากขึ้น ความมีอิสระใน
การจัดการเพื่อสนองความตองการของธุรกิจไดมากขึ้น สถาบันนาจะดึงดูดทุนจากภาคเอกชนไดมากขึ้น
ความสามารถที่จะพัฒนาความคิดใหม ๆ และการปรับใชความรูอยางรวดเร็ว เปนการสรางวงจรของ
โอกาส การลงทุนและผลตอบแทนกับนักวิจัยใหเขมแข็งขึ้น และโดยกลยุทธการใชกฎหมายลิขสิทธิ์ทาง
ปญญา สถาบันจะมีแหลงรายได จากผลประโยชนจากลิขสิทธิ์หรือสวนแบงอยางเหมาะสมระหวางสถาบัน
และนักวิจัยดวย
รัฐบาลตระหนักถึงความจําเปนในการระดมเงินทุนเพื่อการจัดการวิจัยเชิงธุรกิจ
อัตราสวนที่
เหมาะสมระหวาง GDP กับรายจายในการวิจัยและพัฒนา ปจจุบันอัตราสวนของออสเตรเลียตํ่ากวา
ประเทศอุตสาหกรรมใหญ โดยอยูในอันดับที่ 11 จาก 17ประเทศใน OECD การปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ของ Ralph Review of Business Taxation, รัฐบาลแกปญหาการขาดแคลนเงินทุนเพื่อการวิจัยเชิงธุรกิจ
โดยการปฏิรูประบบภาษี เงินทุนคาตอบแทนการวิจัยจากในและตางประเทศที่จายผานเงินกองทุนพัฒนา
กลางจะไดรับการยกเวนภาษี ดวยวิธีการนี้หากใชรวมกับการลดภาษีเงินทุนสวนเกินและการลดอัตราภาษี
ของบริษัทลง จะชวยกระตุนใหมีเงินมาลงทุนสําหรับการพัฒนาในทุกระดับมากขึ้น ซึ่งเปนการลดความ
จํ าเปนของออสเตรเลียที่จะตองขยายแนวคิดและผลการวิจัยออกนอกประเทศเพื่อเปนการสรางนักวิจัย
อาชีพ
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ในขณะเดียวกัน รัฐบาลปรารถนาที่จะคงการทําวิจัยพื้นฐานไวและใหความมั่นใจวามหาวิทยาลัย
จะรักษาจุดยืนของตนในการเปนแหลงสงเสริมความคิดสรางสรรค คนควา และบุกเบิกสรางเสริมความรู
และรักษาคุณคาแหงความรูนั้น
การจะทําอะไรมากกวานี้ไมเพียงแตจะเปนการทําลายโครงสรางของ
สถาบันเทานั้น แตยังสงผลใหบัณฑิตทางวิจัยขาดวิสัยทัศนที่สําคัญในการฝาฟนอุปสรรคที่เผชิญ ออสเตร
เลียตองการนักวิจัยที่มีความสามารถ ผูซึ่งเปนเสมือนแหลงผลิตความคิดสําหรับชาติ
การจั ด สรรทุ น สํ าหรั บ งานวิ จั ย จะสะท อ นบทบาทสํ าคัญของรั ฐ บาลในการสนับสนุน งานวิ จัย
พื้นฐานและทะนุบํารุงวัฒนธรรมการวิจัยไว นอกจากนี้ยังสงเสริมและสนับสนุนความเปนเลิศครอบคลุม
ถึงธุรกิจการวิจัย โดยเฉพาะการจัดสรรทุนอุดหนุนใหโครงการนักวิจัยใหมที่ประเมินโดยนักวิจัยดวยกันเอง
(grants for individual investigator-initiated projects on the basis of peer review) โดยใชกลไกสง
เสริมสนับสนุนและใหความรวมมือ

1.6

หลักการจัดสรรเงินทุน
ในการจัดสรรทุนวิจัยและพัฒนา รัฐบาลกําหนดแนวปฏิบัติดังตอไปนี้

ความเปนเลิศ
การจัดสรรเงินทุนจะเนนความสําเร็จของงานวิจัยและการพัฒนาระดับโลก เพื่อเปนการประกัน
วาออสเตรเลียจะพัฒนาและรักษาคุณภาพงานวิจัยอยางดีเลิศ และมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมโลก
โครงการที่มีอิสระมีความยืดหยุนในการตอบสนองความตองการและโอกาสในการวิจัย สถาบันควรกระตุน
ใหเกิดความใสใจในทรัพยากรเพื่อจะผลิตงานวิจัยที่เดนเฉพาะทางและตอบสนองมวลชนได ซึ่งสงผลให
สามารถรักษาความเปนเลิศทางการงานวิจัยไวไดตลอดเวลา
นักวิจัยแตละคนและทีมงานควรเขาถึง
สภาพแวดลอมที่เอื้อประโยชนตอความเปนเลิศในการวิจัย

ความเปนอิสระในการบริหารงานและความรับผิดชอบของสถาบัน
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สถาบันควรมีอิสระในการทํางานเพื่อสรางองคความรู การถายทอดและนําความรูไปใช ตองรูจัก
ลําดับความสําคัญของงานวิจัยที่ควรทํากอนและวิธีการทํา พรอมทั้งการเลือกเรื่องที่เหมาะสมในการทํา
วิจัยและพัฒนาการทําวิจัย พื้นฐานในการวิจัยควรมีความหลากหลายในแงของสาขาวิชาที่ทําวิจัย องค
ประกอบที่จัดทํา และกรอบแนวคิดการวิจัย สถาบันควรคํานึงถึงการทําวิจัยเพื่อตอบรับความตองการของ
ตลาดโลก
ทางเลือกของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาควรบริหารจัดการวิจัยที่สนองตอบความตองการ ความสนใจ และสภาพการซึ่ง
แตกตางกันของนักศึกษา นักศึกษาควรมีโอกาสเลือกสถานศึกษา อาจารยที่ปรึกษาหัวขอเรื่องและวิธีการ
วิจัยควรประกาศใหนักศึกษาทราบถึงสภาพบรรยากาศการวิจัยของสถาบันโดยทั่วถึง
การประสานสัมพันธและความรวมมือ
ควรวางนโยบายสนับสนุนและใหผลตอบแทนแกผูริเริ่มนํ าการจัดการเชิงธุรกิจมาใชในการวิจัย
ระหวางนักวิจัยในสถาบันเอง และระหวางสถาบันตาง ๆ ทั่วโลกและระหวางนักวิจัยกับผูทรงคุณวุฒิ ใน
ระบบนวัตกรรม การรวมมือกันหมายถึงการแบงปนความรู เทคนิค ความชํานาญและปจจัยสงเสริมพื้น
ฐานในการทําวิจัย
รวมไปถึงความรวมมือรูปแบบอื่นเชนโครงการสหกรณและโครงการแลกเปลี่ยนนัก
ศึกษาหรืออาจารย มหาวิทยาลัยควรจะมีนโยบายและโครงสรางที่เอื้อตอการนําขอที่คนพบจากการวิจัยไป
ใชในเชิงพาณิชย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับงานที่จะใหผลประโยชนในระดับภูมิภาค กุญแจสําคัญก็คือการ
พัฒนาระบบการจัดการใหเปนเชิงธุรกิจในระหวางนักวิจัยดวยกัน
ความโปรงใส การแขงขัน และความรับผิดชอบ
กระบวนการจัดสรรเงินทุนวิจัยและพัฒนา ควรจะมีเกณฑเชิงเปรียบเทียบแบบงาย สะดวกในการ
พิจารณาสําหรับผูจัดสรรทุน และงายสําหรับนักวิจัย สถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาและชุมชนนําไปใชได
การตัดสินใจใหเงินทุนทั้งหมดไมควรขัดผลประโยชนกัน คํารองเรียนของนักวิจัยและสถาบันเกี่ยวกับผล
การพิจารณาทุนควรเปดกวางใหตรวจสอบได ประชาชนผูเสียภาษีควรมีสิทธิออกเสียงวาจะใชเงินทุนนี้
อยางไรและไดผลเพียงใด ควรมีการเปดเผยคาใชจายที่แทจริงและผลที่ไดจากการใชจายนั้น
1.7 บทสรุป
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เห็นไดชัดวา
การจะบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนเกี่ยวกับการวิจัยยังมีเรื่องทาทายอีกมาก
นโยบายฉบับนี้ไดเสนอกลไกและแนวทางการวิจัยและพัฒนาในทางอุดมศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ไว
แลว

2.
2.1

โครงงานวิจัย

กรอบนโยบายที่เหมาะสม

เอกสารเรื่อง“ความรูใหม โอกาสใหม” ตองการเนนนโยบายที่ใหการลงทุนเพื่อการวิจัยระดับอุดม
ศึกษาใหไดผลตอบแทนสูงสุด
หลักสําคัญในเอกสารคือผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงผล
ประโยชนในภาคเอกชนและภาครัฐ
มหาวิทยาลัยและนักวิจัยควรจะคํานึงวาตนเองเปนผูมีสวนในการ
พัฒนาชาติและภูมิภาคนี้
ดวยการสรางองคความรูและใชวิทยาการใหสนองความตองการของสังคม
โดยผานกระบวนการธุรกิจหรือนโยบายของรัฐ เอกสารนี้ยังนําเสนอวา ควรมีการจัดการใหมหาวิทยาลัยคง
รักษาจุดแข็งในการสรางการวิจัยพื้นฐาน ขณะเดียวกันควรปรับงานวิจัยใหขยายกวางมีสวนสรรคสรางใน
ระบบนวัตกรรม
รัฐบาลเห็นดวยอยางยิ่งกับหลักการกวาง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ในประเด็นที่คงไวซึ่งความสามารถ
ทางการวิจัยพื้นฐาน สรางความเกี่ยวโยงในระบบนวัตกรรมใหเขมแข็งขึ้น ปรับปรุงการบริหารจัดการวิจัย
ในสถาบันอุดมศึกษา และประกันคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบพัฒนานักวิจัย ปรับเปลี่ยนระบบการ
จัดสรรเงินทุนวิจัยโดยสงเสริมงานวิจัยที่มียุทธวิธีชัดเจน และมีวิธีการวิจัยที่หลากหลายมากขึ้น รัฐบาลเชื่อ
มั่นวาวิธีการนี้จะทําใหออสเตรเลียมีผลงานวิจัยที่โดดเดนในแตละสาขาวิชาที่ทําวิจัย ซึ่งผลงานวิจัยนั้นจะ
สงผลโดยตรงตอความตองการการของทองถิ่นหรือของประเทศ นโยบายนี้ทําใหสาธารณชนเขาใจการวิจัย
กวางขวางขึ้นอาจทําใหผลรวมการลงทุนในงานวิจัยของชาติเพิ่มมากขึ้นดวย
รัฐบาลเลือกวิธีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางไร และเพื่อใคร กลายเปนองคประกอบสําคัญใน
ความสําเร็จของการวิจัย เอกสารนี้เสนอระบบการจัดสรรเงินทุนแบบระบบคู (dual system of funding)
สําหรับการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
คือทั้งกระตุนสถาบันตางๆใหมีความยืดหยุนและตอบสนองตอ
กลยุทธในการพัฒนาแฟมสะสมกิจกรรมการวิจัยและโครงการอบรมฯ ไดดีขึ้น ขณะที่ทําใหนักวิจัยและทีม
วิจัยมั่นใจไดวาจะไดรับผลประโยชนจากความพยายามและความสําเร็จในงานวิจัยของตนเองดวย
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การตอบรับตอกระบวนการที่นําเสนอในเอกสารนี้ดีอยางยิ่ง มีแรงสนับสนุนใหจัดโครงการตรวจ
สอบทุนอุดหนุนการวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยดวยกันเอง (peer reviewed competitive grants) ซึ่งโครง
การนี้บริหารงานโดยสภาวิจัยแหงออสเตรเลีย (ARC) และใชระบบการจัดสรรทุนตามผลการดําเนินงาน
เพื่อกันเงินทุนไวสําหรับกิจกรรมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเองและเพื่อสนับสนุนการอบรมพัฒนานักวิจัยรุน
ตอ ๆ ไปดวย

2.2 บทบาทของสภาวิจัยแหงออสเตรเลีย
รัฐบาลสัญญาจะสรางความเปนเอกเทศใหแก สภาวิจัยฯ ใหบริหารงานไดอยางอิสระ กําหนดบท
บาทและยุทธวิธีของตนเองในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทุนแกนักวิจัยในระดับอุดมศึกษาและ
หนวยงานวิจัยอื่น ๆ ที่มีหนาที่สนับสนุนความกาวหนาทางวิชาการและสรางองคความรูสูระบบนวัตกรรม
ของประเทศ รัฐบาลตองการใหสภาวิจัยแหงชาติ (ARC) ไดรับการพัฒนาอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะเปน
องคกรสําคัญระดับชาติที่ทํางานรวมกับสมาคมวิจัยอื่น ๆ อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากมีหนาที่ใหคํา
ปรึกษาแลว รัฐบาลยังตองการใหสภาวิจัยฯ สรางงานที่สงผลตอนวัตกรรมของชาติโดย
• ชวยสรางและรักษาสัมพันธภาพอันดีระหวางภาควิจัยและภาคธุรกิจ องคกรตาง ๆ ของรัฐ
และองคกรนานาชาติ
• พัฒนาและเสริมสรางความเขาใจอันดีใหสาธาณะชนยอมรับ
และยกยองผลงานวิจัยที่
ตอบสนองชุมชน
• รายงานผลการดําเนินการวิจัยของออสเตรเลียเปรียบเทียบกับประเทศที่เนนหนักทางการวิจัย
อื่น ๆ และประเมินผลลัพธที่ไดจากการลงทุนในงานวิจัยนั้น ๆ
ดวยจุดมุงหมายนี้ รัฐบาลอาจจะปรับโครงสรางของสภาวิจัยแหงชาติ (ARC) ใหม ใหมีความรับ
ผิดชอบและมีอิสระมากขึ้นภายใตแผนงานพัฒนาและอบรมเยาวชนของชาติ ETYA (Education Training
and Youth Affairs) จากบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติที่นําเสนอในเอกสารนี้ ได
รับการรับรองและกําหนดไวในพระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติฉบับใหมดังนี้
• เพิ่มบทบาทในการใหคําปรึกษาเชิงกลยุทธแกรัฐบาล
มหาวิทยาลัย

ในสวนที่เกี่ยวกับการวิจัยของ
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• เพิ่มความรับผิดชอบในการบริหารโครงการจัดสรรเงินทุนวิจัยใหเปนไปอยางเหมาะสมภายใต
พระราชบัญญัติใหมของสภาวิจัยแหงชาติ
• ปฏิรูปการบริหารงานและโครงสรางองคกร ใหสอดคลองและเอื้อตอการเชื่อมโยงงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเขากับระบบนวัตกรรม
• เพิ่มสมรรถนะในการบงชี้และตอบรับงานวิจัยสาขาใหม ๆ ที่มีคุณภาพเปนเลิศ และ
• การแสดงความรับผิดชอบตอสวนรวม เนนที่ความโปรงใสและผลการดําเนินงานเปนหลัก
ในแวดวงชุมชนวิจัยเปดรับขอเสนอการปฏิรูปโครงสรางของสภาวิจัยฯ และการบริหารโครงการ
ใหม ๆ เห็นไดชัดจากขอเสนอแนะวานักวิจัยชาวออสเตรเลียกําลังสนใจบทบาทความเปนผูนําของสภา
วิจัยฯ ซึ่งการที่จะแสดงบทบาทนี้อยางมีประสิทธิภาพสิ่งสําคัญคือ สภาวิจัยฯ จะตองสะทอนใหเห็นถึง
ความสนใจอันหลากหลายในระดับตาง ๆ และมุมมองที่จําเปนสําหรับระบบงานวิจัยที่ไมอาจหยุดนิ่งและ
และเทียบเทียมไดในสังคมความรูระดับสากล
พระราชบัญญัติสภาวิจัยนี้ จะแตงตั้งใหสมาชิกที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียซึ่งไดรับการยอมรับ
อยางมากในแวดวงนักวิจัย เปนประธานรวม (part-time chair) ในสภาวิจัยแหงออสเตรเลีย
ประธานสภาวิจัย จะไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกในสภาฯ ซึ่งตระหนักดีวา งานวิจัยที่ทําใน
มหาวิทยาลัยเองและที่ไดรับเงินสนับสนุนจากสถาบันอื่นนั้นเปนการลงทุนเพื่อเศรษฐกิจในภายหนาและ
เพื่อความเปนอยูที่ดีของประเทศ ดังนั้นพระราชบัญญัติระบุวาสมาชิกของสภาฯควรจะสะทอนภาพความ
เปนผูรูกวาง แตความสนใจของอุตสาหกรรม และชุมชนคือผลที่จะไดรับจากงานวิจัย ซึ่งรวมทั้งมุมมอง
ของรัฐบาลซึ่งผานทางเลขาธิการของ ETYA และจากแฟมสะสมงานของ ISR
สภาฯ จําเปนตองมีผูบริหารสภาฯ มืออาชีพที่มีคุณสมบัติพรอมเพื่อสามารถจะดําเนินการตามกล
ยุทธที่กรรมการสภาฯ กําหนดไวและสามารถบริหารจัดการโครงการของสภาฯ ไดอยางดี การแตงตั้ง
เลขาธิการสภาฯ มีผลอยางยิ่งตอความสําเร็จของสภาวิจัยใหมนี้ พระราชบัญญัติจะวางหลักเกณฑใหรัฐ
บาลในการสรรหาบุคคลที่มีประวัติโดดเดนในงานวิจัยและการบริหารการวิจัยมาดํารงตําแหนงนี้
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เลขาธิการสภามีหนาที่รับผิดชอบตอสภาฯ ในการบริหารจัดการทั่วไปของสภาฯ พัฒนานโยบาย
เชิงกลยุทธเพื่อใหสภาฯพิจารณาพรอมทั้งการบริหารจัดการโครงการที่รองรับนโยบายอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นผูที่ไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงนี้จะตองมีประสบการณดานการกําหนด
นโยบายกลยุทธและมีประสบการณในการบริหารระดับสูงมากอน สามารถจัดการกับความขัดแยงที่อาจ
เกิดจากจุดเนนงานที่ตางกันระหวางการพัฒนานโยบายและการบริหารโครงการ
การปฏิรูปที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของสภาวิจัยฯ คือ เปนผูแตงตั้งผูบริหารโครงการใหดํารงตําแหนง
ไมเกิน 3 ป ผูบริหารโครงการซึ่งเปรียบเสมือนนักวิจัยชั่วคราวที่กอปรดวยประสบการณในการบริหารงาน
วิจัย จะทํางานรวมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิของสภาฯ มีหนาที่รับผิดชอบเรื่องตอไปนี้
• ดูแลและปฏิบัติงานในกระบวนการประเมินโดยเพื่อนรวมอาชีพ
• ประมวลความคิดเห็นของนักวิจารณภายนอกเขากับความคิดเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษา
• เปนผูแทนติดตอและประสานงานระหวางผูวิจัยและผูใชงานวิจัย
• อธิบายและระบุสาขาวิชา สหสาขาวิชา และนวัตกรรมของวิทยาการวิจัยได
• จัดการประชุมระดับสากลเพื่อใหนักวิจัยระดับชาติของออสเตรเลียมีโอกาสเแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
อยางไรก็ตาม ดวยเพราะสภาวิจัยฯ ทําหนาที่เปนศูนยกลางในกระบวนการประเมิน การจัดสรรเงิน
ทุน ทําใหตองยอมรับวา หลายโครงการที่ขอเงินทุนมักจะขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑในการ
พิจารณาเลือกผูบริหารโครงการ พระราชบัญญัติสภาวิจัยฯ ระบุไววาเกณฑการเลือกผูบริหารโครงการที่
สําคัญพิจารณาจากการมีประวัติผลงานวิจัยดีเยี่ยม และจากความมีชื่อเสียงเปนสากล รวมทั้งมีความ
สามารถในการบริหารงานดวย
ผูเชี่ยวชาญที่อานงานวิจัยจะเปนผูคัดเลือกผูบริหารโครงการ ซึ่งจะใหการรับรองและสนับสนุน
นักวิจัยที่โดดเดนเปนรายบุคคลและเปนทีม สวนผูอานงานวิจัยจะคัดเลือกจากความเปนนักวิจัยชั้นนําใน
สาขาวิชา รวมทั้งเปนผูเชี่ยวชาญระดับนานาชาติซึ่งจะทําใหมั่นใจไดวาเปนผูมีทัศนะที่กวางขวางมีความ
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เปนสากล
ในการพิจารณาตัดสินตอไปจะใชวิธีการคัดเลือกดังกลาวเพราะวิธีเดิมมักมีปญหาโตแยงได
เพราะขาดหลักเกณฑ

2.3 โครงการเงินทุนการวิจัยระดับชาติ
ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาโครงสรางของสภาวิจัยแหงชาติใหม รัฐบาลจะปรับโครง
การการใหทุนอุดหนุนการวิจัยระดับชาติใหมีเปาหมายที่ชัดเจนขึ้น มีเหตุมีผลและยืดหยุนขึ้นทําใหหลีก
เลี่ยงความซํ้าซอนและความพยายามที่ขาดทิศทางอันเปนลักษณะในการจัดการในปจจุบันได โครงการ
เงินทุนการวิจัยระดับชาติ (NCGP) ใหมนี้ จะแบงออกเปน 2 สวน คือ การคนพบ และการประสาน
สัมพันธ โครงการนี้จะจัดสรรเงินทุนใหนักวิจัย ทั้งเปนรายบุคคลและเปนคณะ และเปนศูนยสําหรับตรวจ
สอบโครงการวิจัยริเริ่ม โดยผานกระบวนการแขงขันอยางเปดเผย แผนงาน ”ศูนยของความเปนเลิศทาง
วิจัย” ซึ่งไดรูปแบบจากแคนนาดา จะขยายฐาน “การคนควาและการประสานความสัมพันธออกไปอยาง
กวางขวาง” เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่ตองการการรวมมือกันอยางมากจากในประเทศและระหวางประเทศ
ดวยการพัฒนาและการจัดการที่เหมาะสมโครงการ NCGP ใหมจะประกันไดวานักวิจัยใน
มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียจะไดรับการยอมรับอยางเทาเทียมกันในการทํางานวิจัยพื้นฐานหรืองานวิจัย
ประยุกต และในการทํางานวิจัยที่เชื่อมโยงกันระหวางวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต
หลักการคนพบของโครงการ NCGP ตระหนักถึงความสําคัญของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เปน
แหลงผลิตงานวิจัยพื้นฐาน
อุทิศตนใหกับการสรางองคความรูภายใตกรอบความคิดที่มุงสงเสริมความ
สัมพันธระหวางผูผลิตและผูใชงานวิจัย
หลักการดานความรวมมือและประสานสัมพันธของโครงการ
ระบุถึงขอขัดขวางความรวมมือ
ระหวางประเทศที่จําเปนตอการทําวิจัยของออสเตรเลียซึ่งมีสวนสรางสังคมความรูใหมั่นคงและตอเนื่อง
จากหลักการจะใหการรับรองไดวาจะมีความรวมมือกันมากขึ้นระหวางนักวิจัยในมหาวิทยาลัยกับระบบ
นวัตกรรมใหม หลักการประสานสัมพันธจะสรางโอกาสใหโครงการตาง ๆ ในเครือจักรภพที่เกี่ยวของกันได
รวมตัวหรือเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมถึง Coorperative Research Centres (CRC) และ R&D Start
programmes, the Rural Research and Development Corporations and National Health and
Medical Research Council development grants นอกจากนี้ควรจะรวมโครงการที่จะชวยประสาน
สัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมไวดวย
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2.4

ปจจัยสงเสริมการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ในยุคปจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ในการที่จะใหการวิจัยพื้นฐานของออสเตรเลียคง
ตอบสนองความตองการของประชาชน รัฐตองสนับสนุนการลงทุนในปจจัยโครงสรางพื้นฐานสําหรับการ
วิจัยระดับชาติและนานาชาติ ปจจัยสงเสริมวัสดุอุปกรณเหลานี้มักจะมีขนาดและตนทุนสูงเกินกวาจะจัด
หาโดยองคกรการวิจัยแหงเดียวได บางกรณีมีราคาสูงเกินกวาที่ประเทศ ๆ หนึ่งจะจัดหาไดดวยซํ้า อยางไร
ก็ตาม นักวิจัยหรือองคกรการวิจัยทั้งหลายตางก็ตองการใชปจจัยสงเสริมและวัสดุอุปกรณเหลานี้
รัฐบาลมีความคิดวาวาปจจัยสงเสริมเหลานี้ควรจะไดมาจากการรวมมือกันระหวางองคกรการวิจัย
ในประเทศหรือระหวางประเทศ ในกรณีที่แตละประเทศตองอาศัยปจจัยสงเสริมดวยกัน เปนที่ยอมรับกัน
แลววาโปรแกรม NCGP ควรจะทําหนาที่ดูแลรักษาองคประกอบของปจจัยสงเสริมที่นํามาใชรวมกัน เพื่อ
กระตุนแตละมหาวิทยาลัยใหแบงปนการใชปจจัยโครงสรางพื้นฐานและวัสดุอุปกรณสงเสริมการวิจัย

2.5

กลไกที่โปรงใสและความรับผิดชอบตอสังคม

การเพิ่มกลยุทธและความรับผิดชอบในการจัดการสําหรับสภาวิจัยแหงชาติ จําเปนตองอาศัยแผน
งานที่โปรงใสและมีความนาเชื่อถือ ซึ่งกรอบงานที่มีความรับผิดชอบตอสวนรวมรัฐบาลถือเรื่องนี้เปนความ
สําคัญที่สุด
สภาวิจัยฯ จะนําเสนอแผนงานแตละปตลอดระยะเวลา 3 ป ซึ่งกําหนดเปาหมายการทํางานใน
รอบ 3 ปนั้นใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ภายใตแผนงานนี้ สภาฯ จะยังคงใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในการ
จัดสรรเงินทุนสําหรับโครงการตาง ๆ ซึ่งสภาฯ เสนอไว รัฐมนตรีกระทรวงศึกษารับผิดชอบงานนี้โดยอาจจะ
ปรึกษากับรัฐมนตรีอื่น ๆ เกี่ยวกับเปาหมายโดยรวมของรัฐบาล เพื่อจัดลําดับความสําคัญของการวิจัย
สําหรับประเทศ
สภาฯ จะจัดพิมพ รายงานประจําปเพื่อนําเสนอตอรัฐสภา นอกจากนี้ ยังจัดพิมพรายงานเปน
ระยะๆ
เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานดานการวิจัย ของออสเตรเลียกับประเทศอื่น รวมทั้งการ
พัฒนาการวิจัยในสาขาวิชาและระหวางสาขาวิชา และตรวจสอบรายไดจากการลงทุนเพื่อการวิจัยของ
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ชาติดวยสภาฯ จะพัฒนาการประชาสัมพันธและสื่อสารเชิงกลยุทธเพื่อใหสังคมตื่นตัวเล็งเห็นความสําคัญ
ของการวิจัยและประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย
สภาวิจัยแหงชาติ กรมการศึกษา และสํานักงานเยาวชนแหงชาติ (DETYA) จะจัดประเมินและติด
ตามผลการทํางานของโครงการอยางสมํ่าเสมอ เพื่อประกันความคุมคาในทรัพยากรและทุนที่ลงไปเพื่อการ
วิจัยในประเด็นที่ประชาชนสนใจ การบริหารโครงการจะใช เทคโนโลยีใหม ๆ ปรับเปลี่ยนโครงการเปน
ระยะ ๆ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการปจจุบัน
รัฐบาลหวังวาการปฏิรูปและปรับโครงสรางสภาวิจัยฯ เพื่อใหทําหนาที่เปนอาศรมทางวิชาการที่มี
การรวมกลุมตามความผูสนใจอันหลากหลาย สภาฯ เปนสถาบันที่กําหนดโยบายและใหคําปรึกษาแก
รัฐมนตรีในการจัดสรรเงินทุน อีกทั้งรับผิดชอบและประสานสัมพันธกับหนวยงานภายนอก
สําหรับ
ขอบเขตการใหคําปรึกษา สภาฯจะยึดถือตามนโยบายของรัฐมนตรีโดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับภาพรวมของ
เศรษฐกิจ สังคม และเปาหมายทางวัฒนธรรมของรัฐบาล

2.6

วิธีการเชิงสมดุล

ประเด็นในเอกสารฉบับนี้มุงเนนกลไกที่จะสรางความสมดุลในกิจกรรมการวิจัยของโครงการ
NCGP ใหมนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นโตแยงมุงอยูใน 4 ประเด็นตอไปนี้ 1) ความตองการใหมีการรับ
รองโครงสรางโปรแกรมการบริหารสภาวิจัยที่นําเสนอ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญองมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรอยางเทาเทียมกัน เชนเดียวกับความสําคัญระหวางการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยเชิงสห
สาขาวิชา 2) เกณฑและกระบวนการที่จะนํามาใชในการขอจัดสรรทุนและเงื่อนไขตาง ๆ ในการใหทุน
3) ความตองการที่จะคงไวซึ่งความแข็งแกรงของการวิจัยพื้นฐาน ขณะที่สงเสริมใหมีการวิจัยประยุกต
มากขึ้น เพื่อเนนความรวมมือกับภายนอกมากขึ้น 4) ความตองการที่จะใหรับรองวาสถาบันที่เล็กกวาไมถูก
เอาเปรียบจากสถาบันใหญเมื่อเขาแขงขันขอรับทุนที่มีจํานวนนอย แตมีมูลคาสูง
รัฐบาลเชื่อมั่นวาการวิจัยพื้นฐานทําหนาที่เปนหลักและเปนตัวเรงใหมีการวิจัยเชิงธุรกิจมากขึ้น อีก
ทั้งเปนพื้นฐานในการผลักดันใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ รัฐบาลตระหนักดีวามหาวิทยาลัยเปนแหลงหลัก
สําหรับการสรางงานวิจัยพื้นฐาน ดังนั้นจะยังคงสนับสนุนการวิจัยหลักนี้ตลอดไป ในขณะเดียวกัน รัฐบาล
มีหนาที่รับผิดชอบที่จะจัดการแกปญหาตามที่สังคมตองการ ใหคุมคาเงินมากที่สุด ซึ่งเปนสิทธิอันชอบ
ธรรมที่ประชาชนจะคาดหวังวาการลงทุนในการวิจัยจะสงผลถึงการชวยแกปญหาสังคมและการสราง
โอกาสทางการคาดวย
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เห็นไดชัดวามีความตึงเครียดในการจัดลําดับการวิจัย ซึ่งจะรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อมีงบประมาณจํากัด
จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดสรรทุนวิจัยใหสมดุลกับความตองการวิจัย ความสมดุลระหวางสมรรถภาพ
ในการวิจัยของสถาบัน และความสนใจวิจัยของแตละบุคคล เพื่อสรางความสมดุลนี้รัฐบาลจัดเงินทุน
ระบบคูขนาน (dual funding system) โดยจัดเงินทุนวิจัยสําหรับผูวิจัยและคณะตามเนื้องาน และจัดสรร
เงินทุนอุดหนุนทั่วไปสําหรับสถาบันเพื่อใหสถาบันนั้น ๆ มีความยืดหยุนในการปรับตัวใหรับกับโอกาส
ใหม ๆ และจัดลําดับความสําคัญในงานวิจัยของตนได ยังมีเรื่องที่ผูมีสวนเกี่ยวของในการวิจัยทุกคนตอง
ทําความตกลงกันอีก เชน เรื่องที่สภาวิจัยฯ ซึ่งเปนผูอนุมัติทุนจะตองแนะนําเชิงกลยุทธเรื่องความสามารถ
ของหนวยงานและความตองการของการวิจัยเฉพาะเรื่อง ดวยกระบวนการเชนนี้ รัฐบาลจะสามารถ
กําหนดไดวาการวิจัยเรื่องใดสําคัญควรไดรับการดูแลจัดการกอน
ภายใตกรอบแนวคิดนี้ พระราชบัญญัติใหมของสภาวิจัยฯ ใหอํานาจแกรัฐมนตรีในการใหขอเสนอ
แนะอยางกวาง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการวิจัยโดยผานกระบวนการการวางแผนทางกลยุทธ การจัดองค
ประกอบในการจัดสรรเงินทุนของ NCGP ใหสมดุลตลอดจนการระบุถึงปญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนเงิน
ทุนซึ่งจะเห็นไดจากเงินทุนวิจัยพื้นฐานลดนอยลง ยิ่งไปกวานั้นใน พระราชบัญญัติฉบับใหมนี้ ยังประกันได
วากระบวนการตาง ๆ ในการพิจารณาทุนโปรงใส และเปดโอกาสใหทุกสถาบันเขารวมชิงทุน และตอง
รักษาสมดุลระหวางการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกตในชวงนี้
รัฐบาลพยายามสรางกระบวนการประเมินวิธีการพิจารณาเงินทุนของสภาวิจัย เพื่อเปนการยืนยัน
วาเงินทุนไปสูผูรับทุนและสูโครงการที่มีคุณภาพสูงสุดเปนที่ยอมรับในระดับสากล โครงสรางการจัดการ
และกระบวนการปฏิรูปโครงการใหทุนของสภาวิจัยฯ ที่นําเสนอในเอกสารนี้จะตองใชเวลาในการพัฒนา
และกลั่นกรองใหเปนรูปธรรม รัฐบาลชาญฉลาดในการหานักวิจัยที่จะศึกษาขอไดเปรียบจากผลการจัด
สรรทุนเปนรอบ ๆ และเพิ่มความมั่นคงในการจัดหาทุนโดยใหเงินทุนอุดหนุนชวงระยะเวลา 5 ป รัฐบาล
ตองการพัฒนาวิธีการดังกลาวไปพรอมกับแนวทาง NCGP ใหมที่จะนํามาใชในป 2001 นี้ ซึ่งทําใหสภา
วิจัยฯ มีระยะเวลาเพียงพอที่จะรับผูสมัครที่มีความสามารถสูงมาดํารงตําแหนงผูบริหารเพื่อปรับโครงสราง
การดําเนินงานใหมีบทบาทเชิงกลยุทธมากขึ้น
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลตั้งใจโอนโครงการตรวจสอบ โดยเพื่อนรวมวิชาชีพ (peer reviewed
programmed) ของ DETYA ใหอยูในความรับผิดชอบของ สภาวิจัยฯ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตป 2000
เปนตนไป
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3.
3.1

ทุนจัดสรรตามผลการดําเนินงาน (Performance-based funding)

แผนการใหทุนตามผลการดําเนินงาน (Performance-based funding scheme)

ในเอกสารไดมีการเสนอเรื่องการใหทุนอุดหนุนทั่วไปแกสถาบันสําหรับสนับสนุนการดําเนินงาน
เพื่อเปนการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาของสถาบัน
ซึ่งขอเสนอดังกลาวไดรับการสนับสนุนอยาง
กวางขวาง
รัฐบาลเชื่อวาวิธีการดังกลาวจะเปนการยกยองและเปนกําลังใจอยางดีที่สุดแกสถาบันที่จัด
สภาพแวดลอมในการพัฒนาการวิจัยที่สูงดวยคุณภาพ
และถือเปนการสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยที่
คุณภาพดีเลิศและหลากหลายสาขาวิชา
โครงการใหมซึ่งพิจารณาใหทุนตามผลการดําเนินงานที่จะนํามาใชนั้นมีสองประเภทไดแก แผน
งานใหทุนสนับสนุนแกสถาบันเปนแบบทุนอุดหนุนทั่วไป (block grants) สําหรับใชในงานวิจัยทั่วไปและสิ่ง
เอื้ออํานวยความสะดวกในการอบรมพัฒนาการวิจัย และแผนงานใหทุนการศึกษาแกสถาบันที่มีการสอน
ดานการวิจัย

3.2

แผนเงินทุนอุดหนุนระดับสถาบัน (Institutional Grants Scheme)

รัฐบาลเชื่อวาสถาบันตางตองการมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการกิจกรรมการวิจัยและจัด
ลําดับความสําคัญเกี่ยวกับการวิจัยของตนเอง ซึ่งการใหทุนอุดหนุนทั่วไปเปนวิธีการที่เหมาะที่สุดในการ
สนับสนุนแนวคิดนี้ โครงการใหเงินทุนอุดหนุนการวิจัยระดับสถาบัน หรือ Institutional Grant
Scheme (IGS) จะชวยในการบริหารจัดการวิจัยและกิจกรรมการพัฒนาการวิจัยของสถาบัน และยังชวยให
สถาบันมีความยืดหยุนในการตัดสินใจตามแนวทางของตนเพื่อใหการวิจัยสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ของสถาบัน โครงการเงินอุดหนุนนี้จะมีสวนทดแทนเงินทุนอุดหนุนที่สถาบันเคยไดรับจาก Research
Quantam และ Small Grants Scheme.
ทุนสนับสนุนภายใตโครงการ IGS นี้จะไดรับการจัดสรรโดยพิจารณาจากเกณฑดานความสําเร็จ
ของสถาบันในการดึงดูดนักศึกษาดานการวิจัย และรายไดจากทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหลงอื่น รวมถึงผล
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งานและคุณภาพของงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพออกมาดวย
พิมพจะพิจารณาจากผลเฉลี่ยของงานในรอบสองป

การวัดรายไดและผลงานวิจัยที่ไดรับการตี

คานําหนั
้ กของความสําคัญทีจ่ ะนํามาใชเปนเกณฑในการวัด แตละปจจัยแบงไดดงั นี้ 60% สําหรับ
รายไดจากการวิจัย 30% สําหรับจํานวนของนักศึกษาที่ทําการวิจัย และ10% สําหรับงานวิจัย โดยจะมี
การทบทวนเกณฑและนํ้าหนักของปจจัยเหลานี้กับทางสถาบันตามชวงระยะเวลาและจะมีการประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นดวย
รายไดจากการวิจัย (Research Income)
รายไดจากการวิจัยสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการทําวิจัยของสถาบัน การนํารายไดจาก
การวิจัยมาเปนเกณฑจัดสรรจะทําใหเห็นไดวาสถาบันใดมีคาใชจายในการดําเนินงานเกินกวาเงินทุนที่จัด
สรรให ดวยวิธีการดังกลาวรายไดที่ไดจากสภาวิจัยฯ และจากการชิงทุนวิจัยของออสเตรเลียมีนํ้าหนักเพิ่ม
ขึ้นเปนสองเทาในการวัดตามเกณฑขางตน
ดวยเกณฑการพิจารณาเฉพาะดังกลาวนี้เปนแรงจูงใจให
สถาบันพยายามหารายไดที่มาจากทุนวิจัยที่ไดจากการแขงขันมากกวาทุนจากแหลงอื่น
อาทิจากภาค
อุตสาหกรรม
รัฐบาลไดพิจารณาแลววากลไกเดียวที่ชวยสงเสริมใหสถาบันตาง ๆ หันมาสนใจทํางานวิจัยใน
ระดับภูมิภาค ประเทศ และระดับสากลใหมากขึ้น ตลอดจนมีสวนรวมในระบบนวัตกรรมของชาติอยางมี
ประสิทธิภาพ คือวิธีการใหนํ้าหนักความสําคัญของรายไดจากวิจัยตามแหลงทุนตาง ๆ เทากัน มีบางคน
เห็นวาวิธีการดังกลาวอาจทําใหการวิจัยขั้นพื้นฐานดอยคาลงไป แตรัฐบาลเองเห็นวาเงินทุนสําหรับการ
วิจัยพื้นฐานนั้นควรจะไดรับการสงวนไวใหรัฐบาลเปนผูพิจารณา
โดยชี้แนะใหสภาวิจัยฯ สรางความ
สมดุลระหวางการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของเกณฑการจัดสรรทุน OECD ไดใหคําจํากัดความตอไปนี้
สําหรับใชในการวิจัย
การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองหมายถึงการสรางสรรคงานอยางเปนระบบเพื่อเก็บเกี่ยว
และเพิ่มพูนความรู ไมวาจะเปนความรูดานมนุษยวิทยา วัฒนธรรม และสังคม ตลอดจนรวม
ถึงการนําองคความรูไปประยุกตใชในแนวทางใหม

19
การเสนอรายงานเกี่ยวกับรายไดจากการวิจัยคงมี 3 วิธี คือ จากทุนวิจัยระดับชาติ ทุนวิจัยจาก
ภาครัฐอื่น ๆ และ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมและภาคอื่น ๆ อันไดแก National Competitive
Research Grants, Other Public Sector Competitive and Non-Competitive Research Funding
และ Industry and Other Funding for Research แนวทางการพิจารณาทุน 3 วิธีนี้จะยังคงนํามาใชอยู แต
ไมมีการเสนอการปรับปรุงการวิจัยเพื่อนวัตกรรมใหมมารวมดวย เพราะเอกสารฉบับนี้ไมเห็นดวย
เงินบริจาคและมรดกที่ยกใหการวิจัยนั้นใหถือรวมอยูกับแหลงที่มาของรายได
จํานวนนักศึกษาดานการวิจัย
การนับจํานวนนักศึกษาสาขาการวิจัยเขาไวในเกณฑนั้นถือเปนคาใชจายทั่วไปในการคงคุณภาพ
สภาพแวดลอมของการพัฒนาการวิจัย นอกเหนือไปจากเงินคาหนวยกิตที่จายเปนคาการใหคําปรึกษาแก
นักศึกษา
เกณฑดังกลาวนั้นสามารถแปรผันตามขนาดและรูปแบบของกลุมนักศึกษาในแตละสถาบัน
นํ้าหนักความสําคัญของปจจัยนี้มีผลตอคาความแตกตางของคาใชจายในการวิจัยสาขาตาง ๆ
คุณภาพของผลงานวิจัย (Quality of research output)
เกณฑในการใหทุนแกสถาบันนั้นยังคงพิจารณาจากคุณภาพของผลงานวิจัยเปนหลัก ดวยวิธีการ
วัดผลงานวิจัยที่ผานการยอมรับแลว จากที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศออสเตรเลีย (the Australian
Vice-Chancellors Committee)
วิธีการวัดผลงานแบบใหมนี้ประกันไดวาผลงานวิจัยทางดาน
ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร จะไดรับการพิจารณายอมรับเชนเดียวกับงานวิจัยสาขาอื่นที่
สามารถหารายไดจากแหลงเงินทุนภายนอก
ตัวบงชี้คุณภาพผลงานวิจัยนั้นจะนํามาใชเปนสวนหนึ่งของเกณฑ โดยจะรวมถึงคุณภาพของการ
พิมพผลงานวิจัย (อาทิเชน การอางถึงผลงานวิจัยในบทความที่ลงวารสาร หนังสือ เปนบทหนึ่งในหนังสือ
และการใชเปนเอกสารการประชุมวิชาการ) ตลอดจนการออกแบบ สิทธิบัตร และการแสดงนิทรรศการผล
งาน องคประกอบของตัวบงชี้คุณภาพผลงานวิจัยนี้จะไดรับการตรวจสอบเปนระยะ ๆ จากผูทรง
คุณวุฒิในดานนั้น
จากประสบการณทางดานการวัดผลการตีพิมพงานวิชาการและการมีสวนรวมในการตรวจสอบ
หนังสือและสิ่งพิมพ ทําใหเห็นความจําเปนที่จะตองรวมความแตกตางและหลากหลายของผลงานวิจัยไว
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ในเกณฑ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเผยแพรงานที่ไมเหมาะสมออกไป และเพื่อตรวจสอบวาผลงานวิจัยนั้นมี
คุณภาพดานวิชาการแทจริงมากกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานตัวเลข รัฐบาลตระหนักดีถึงความสําคัญ
ทั้งในดานการรับรองคุณภาพตามเกณฑของผลงานวิจัยและความซับซอนยุงยากของการทําการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพดังกลาว เพราะวิธีการที่ใชไดและนาเชื่อถือจําตองมีความโปรงใสและมีเกณฑการตัด
สินที่อธิบายได
รัฐจึงเห็นวาวิธีที่ดีที่สุดคือมอบการพิจารณาตัดสินคุณภาพงานวิจัยใหเปนความรับผิด
ชอบของประชาคมวิชาการเอง โดยจะมีการแจงใหทราบถึงมาตรฐาน เกณฑ และกระบวนการที่จะใชใน
การพิจารณาตัดสินใหแกสถาบันตางๆทราบกอนที่จะตกลงเขารวมในโครงการดังกลาว
ผลงานวิจัยของแตละสถาบันจะไดรับการตีพิมพเปนรายป โดยจะอยูในสวนแนบทายของแผนการ
บริหารการวิจัยและพัฒนา
เกณฑคุณสมบัติ
สถาบันทุกแหงที่มีการทําวิจัยและพัฒนาการวิจัย รวมถึงมหาวิทยาลัยบอนด (Bond University)
และมหาวิทยาลัยนอตเตอรดามแหงออสเตรเลีย (University of Notre Dame Australia) มีสิทธิขอรับทุน
อุดหนุนทั่วไปจาก IGS ไดโดยมีเงื่อนไขวาจะตองเสนอ แผนงานการบริหารการวิจัยและพัฒนาที่ไดรับการ
ยอมรับตอ IGS และขึ้นทะเบียนกับ the Australian Qualifications Framework กอน

3.3

ทุนสําหรับการอบรมวิทยาการวิจัย

การอบรมวิทยาการวิจัยถือเปนสวนหนึ่งในการลงทุนดานการวิจัยของชาติที่สําคัญที่สุด การให
ความรูและพัฒนาการวิจัยก็ถือเปนคุณลักษณะสําคัญที่แสดงความโดดเดนของมหาวิทยาลัยดวยเชนกัน
นักศึกษาสาขาการวิจัยเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญและเปนองคประกอบพื้นฐานในการวิจัยชั้นนําทั่วโลก
เพราะเปนผูทําหนาที่ฟนฟูและสานตองานวิจัยที่ดําเนินอยูใหเปนกําลังสําคัญในกลุมวิชาการ นอกจากนี้
ยังมีสวนชวยในการถายทอดความรูและทักษะทั้งภายในแวดวงวิจัย และประชาคมอื่น ๆ ซึ่งเปนผลจาก
เครือขายการติดตอประสานสัมพันธระหวางกัน
เอกสารฉบับนี้ไดระบุถึงขอพึงระวังในแงคุณภาพ และความครอบคลุมของหลักสูตรหรือโปรแกรม
การผลิตและพัฒนาการวิจัย ซึ่งไดมาจากความคิดเห็นของนักศึกษา สถาบันวิจัย และผูบังคับบัญชาของ
บัณฑิตทางการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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• หลักสูตรโปรแกรมการวิจัยแคบเกินไป เนนเฉพาะทางมาก หรือเนนดานทฤษฎีมากเกินไป
จะทําใหไดบัณฑิตที่ขาดทักษะการสื่อสาร ขาดมนุษยสัมพันธและขาดทักษะความเปนผูนํา
จําเปนตองพัฒนาทักษะขางตนเพิ่มเติม
• บรรยากาศของหนวยงานที่ผลิตนักวิจัยมีความสัมพันธโดยตรงตอการดูแลใหคําปรึกษา การ
สนับสนุนจากภาควิชา และจํานวนวัสดุอุปกรณชวยในการวิจัย
• ความไมลงตัวระหวางการจัดลําดับความสําคัญของงานวิจัย และความสนใจของนักศึกษา
• การจํากัดโอกาสของนักศึกษาในการเก็บเกี่ยวประสบการณจากสภาพแวดลอมที่เหมาะสมใน
การวิจัย
ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นไดชัดถึงชองวางทางวัฒนธรรมระหวางนักวิจัยใน
มหาวิทยาลัย กับนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม
• อัตราของการทําวิจัยไมสําเร็จคอนขางสูง ในขณะที่อัตราของผูสําเร็จการศึกษาทางการวิจัย
คอนขางตํ่า
ในเอกสารยังชี้ใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาควรปฏิรูประบบการเรียนการสอนโดยเปดหลักสูตรสูง
กวาระดับปริญญาตรีในสถาบัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการออกแบบงานที่
สอดคลองกับโครงการพัฒนาการวิจัยที่มีคุณภาพ
รัฐบาลจึงตกลงใหทุนอุดหนุนสําหรับพัฒนาการวิจัยแกสถาบันการศึกษาขั้นสูงโดยการจัดสรรเงิน
ทุนแบบ HECS-exempt ซึ่งจะพิจารณาใหทุนจากผลการดําเนินงานเปนพื้นฐาน จากนั้นสถาบันจะจัด
สรรทุนที่ไดรับใหกับนักศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทสาขาการวิจัย รัฐบาลตระหนักดี
ถึงความสําคัญและคุณประโยชนของนักศึกษาเหลานี้วามีสวนสรางสรรคระบบนวัตกรรมและงานวิจัยของ
ชาติจึงกําหนดไววานักศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนประเภท Commonwealth-funded จะไมตองเสียคาเลา
เรียนหรือแบกรับคาใชจายสําหรับทุนแบบ HECS ในการจัดระบบแบบใหมนี้ยังจะจัดหาคาตอบแทนและ
ปจจัยสงเสริมตาง
ๆ
เพื่อเปนแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพการสอนและอบรมดานการวิจัยของ
ออสเตรเลีย เพื่อปรับปรุงสถาบันตาง ๆ ใหสามารถตอบรับความตองการของนักศึกษาของตน และเพื่อ
ทําใหมั่นใจไดวาหลักสูตรหรือโปรแกรมการสอนดานวิจัยของสถาบันสอดคลองกับความตองการของตลาด
แรงงาน และเพื่อพัฒนาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการพัฒนาการวิจัย
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ดวยความตองการที่จะสนับสนุนพัฒนานักวิจัยรุนตอไปของออสเตรเลีย รัฐบาลจึงใหการรับรองที่
จะขยายโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาวิจัยในระดับสูงกวาปริญญาเอก
โดยจะขอคําแนะนําจากสภา
วิจัยฯ เพื่อหากลไกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทําใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
เกณฑคุณสมบัติ
รัฐบาลจะจัดสรรเงินจํานวนหนึ่งเพื่อเปนทุนวิจัยใหกับสถาบันที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะและมี
การประกันคุณภาพ โดยสถาบันจะเปนผูกําหนดการรับเขา การจัดสรรเงินทุนวิจัยภายในสถาบันเอง ผูได
รับทุนจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาขั้นสูงที่เนนการทําวิจัย หลักสูตรดังกลาวจะตอง
มีการทําวิจัยอยางตํ่าสองในสามของหนวยกิตตลอดในหลักสูตร ในการกระบวนการวัดและประเมินผล
ตองประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากนอกสถาบันมารวมเปนผูสอบ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกจะไดรับทุนการศึกษาเปนเวลาสูงสุดสี่ป สวนนักศึกษาระดับปริญญา
โทจะไดรับทุนเปนระยะเวลาสูงสุดสองป การกําหนดระยะเวลาอันจํากัดเชนนี้ไดรับการสนับสนุนอยาง
กวางขวาง จากสวนตาง ๆ เพราะตระหนักถึง ความตองการที่จะไดรับผลตอบแทนกลับคืนจากการลงทุน
ในการสงบุคลากรเรียนดานวิจัยไดภายในระยะเวลาที่กําหนด เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาหรือออกกลาง
คัน สถาบันจะไดรับทุนแทนที่โดยการพิจารณาจากผลการดําเนินงานเปนเกณฑ ทั้งนี้จะทําใหนักศึกษา
ใหมไดมีโอกาสเรียนวิธีวิทยาการวิจัยได
จํ านวนและองคประกอบของทุนการศึกษาที่จัดสรรใหแกสถาบันนั้นพิจารณาจากจํานวนเงินทุน
อุดหนุนที่ไดจากสูตรการคํานวณตามผลการดําเนินงาน แผนพัฒนาของสถาบัน (ที่เริ่มในป 1998) สําหรับ
ผลิตบัณฑิตทางวิจัยในป 2000 และแผนพัฒนาฉบับนี้มุงเนนการทํางานวิจัยของสถาบันและการจัดการ
เรียนการสอนทางการวิจัย
มาตรการดังกลาวจะชวยใหสถาบันมีหลักสูตรที่เนนการวิจัยหลากหลายใน
อนาคต และสามารถใหทุนวิจัยกับสาขาวิชาตาง ๆ ที่ตอบรับเปาหมายซึ่งเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนา
สถาบัน ประสิทธิภาพทางการวิจัยและระดับความตองการทุนของนักศึกษา
คุณคาของทุนวิจัยจะสะทอนใหเห็นความสัมพันธของคาใชจายในงานวิจัย ที่ทําในลักษณะ สห
สาขาวิชา ทั้งนี้ไดมีการศึกษาความสัมพันธของคาใชจายใน การสอนสหสาขาวิชาในระดับการศึกษาตาง ๆ
จากผลการศึกษาดังกลาวจะสามารถอธิบายความสัมพันธของคุณคางานวิจัยที่ทําตั้งแตป 2001 เปนตนไป
ได
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ในชวงระยะเวลาจัดทํ านโยบายไดมีการวิพากษวิจารณกันอยางมากเกี่ยวกับจํานวนทุนวิจัยทั้ง
หมดซึ่งจัดสรรจากเงินอุดหนุนภายใตนโยบายใหมนี้ เหตุที่จํานวนทุนเปนประเด็นปญหา เพราะเกิดชอง
วางระหวางจํานวนทุนของ Commonwealth-funded research places ซึ่งมีประมาณ 25,000 ทุนกับ
จํานวนทุนของ HECS-exempted research scholarship (มีประมาณ 21,500 ทุน) แตปรากฏวาสถาบัน
รับนักศึกษาสาขาที่เนนการวิจัยมากกวาจํานวนทุนที่แตละสถาบันจะไดรับ
สถาบันสามารถดึงดูดนัก
ศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีไดมากขึ้น
โดยการลดจํานวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและเพิ่มที่
สําหรับนักศึกษาที่ทําวิจัยโดยรับทุนแบบ HECS ซึ่งคาใชจายของ HECS นั้นจะตกเปนภาระของสถาบัน
หรือนักศึกษา
ภายใตกรอบนโยบายใหมนี้ จํานวนทุนประเภท Commonwealth-funded ทั้งหมดจะถูกจัดใหอยู
ในรูปแบบ HECS-exempt โดยในระยะแรกรัฐบาลจะยังคงรักษาระดับของจํานวนเงินทุนของนักศึกษาทั้ง
หมด ในแตละสถาบัน และจะเจรจากับสถาบันถึงเรื่องจํานวนทุนดังกลาว โดยสถาบันจะตองรับ
ผิดชอบดูแลใหจํานวนทุนประเภท HECS-exempt เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา เพื่อที่นักศึกษาทุกคนที่ลง
ทะเบียนเรียนในป 2000 และกอนหนานั้นสามารถสําเร็จการศึกษาภายใตทุนประเภท HECS-exempt
และนับตั้งแตป 2001 นักศึกษาที่ไดรับทุน Commonwealth-funded ก็จะรับทุนประเภท HECS-exempt
ดวยเชนกัน
เกณฑการจัดสรรทุนตามผลการดําเนินงาน (Performance-based allocative formula)
เพื่อใหสอดคลองกับความคิดเห็นของคณะที่ปรึกษา รัฐบาลใหความเห็นชอบในเกณฑการจัดสรร
ทุนวิจัยวาควรมี 3 องคประกอบไดแก จํานวนผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิจัย ความสามารถทางการวิจัย
และผลงานวิจัย
คณะที่ปรึกษาเห็นดวยวารายไดจากการวิจัยเปนการวัดความสามารถทางการวิจัยที่
เหมาะสม และดัชนีชี้สิ่งตีพิมพเปนตัววัดผลงานวิจัย ลักษณะขององคประกอบดังกลาวจะนํามาใชกับ
เกณฑ IGS (Institutional Grants Scheme) ดวยเชนกัน
คานํ้าหนักความสําคัญของแตละองคประกอบนั้นจะแบงออกเปนดังนี้ คือ 50% สําหรับจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา 40% สําหรับรายไดจากการวิจัย และอีก 10% สําหรับผลงานที่ไดรับการตีพิมพ คา
ตามเกณฑดังกลาวนี้จะถือเปนคาผลงานเฉลี่ยของแตละสถาบันในระยะเวลาสองป

24
เกณฑการพิจารณาดังกลาวจะนํามาใชสองครั้งตอป เพื่อปรับระดับทุนใหเปนไปตามจํานวนของ
นักศึกษาที่เนนการวิจัยของแตละสถาบัน ซึ่งหมายความวาสถาบันใหการสนับสนุนนักศึกษาดานวิจัยที่ยัง
ไมไดรับทุนไดมากที่สุดเพียง 6 เดือน

3.4

ทุนอุดหนุนทั่วไปสําหรับปจจัยโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัย

รัฐบาลจะยังคงใหทุนอุดหนุนทั่วไปสํ าหรับเสริมสรางปจจัยโครงสรางพื้นฐานสํ าหรับการวิจัย
(Research Infrastructure Block Grant) หรือ RIBG ทุนดังกลาวจะยังคงไดรับการจัดสรรแบบอุดหนุนทั่ว
ไปตามผลการดําเนินงาน (Performance-based block grant) แทนที่จะใหแกโครงการวิจัยของนักศึกษา
แตละโครงการดังที่เสนอในเอกสาร ดวยวิธีการดังกลาวจะทําใหแนใจไดวามหาวิทยาลัยมีความสามารถ
และมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการปจจัยโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการวิจัยตามที่ทุกสาขาวิชาใน
สถาบันตองการไดทั้งหมด
ถึงแมวารัฐบาลจะเห็นชอบดวยในการที่จะนํ ารายไดจากงานวิจัยทั้งหมดมาประเมินตามคานํ้า
หนักเทาที่กําหนดใชในกรณี IGS แตยังตองการใหคงรายไดจากทุนวิจัยระดับชาติ มาเปนฐานในการจัด
สรรเงินทุนอุดหนุนภายใตโครงการ RIBG เพราะทุนดังกลาวมีความสําคัญมาก เนื่องจากเปนทุนที่ไดมา
จากการแขงขัน

3.5

ความสามารถในการแขงขันเพื่อขอรับทุนสําหรับสถาบันการศึกษาขั้นสูงของ
มหาวิทยาลัยแหงชาติออสเตรเลีย (Contestability of Funding for the Institute
of Advanced Studies of The Australian National University)

สถาบันการศึกษาขั้นสูง (The Institute of Advanced Studies – IAS) ของมหาวิทยาลัยแหง
ชาติออสเตรเลีย (The Australian National University – ANU) ไดสรางผลงานวิจัยที่ดีเยี่ยมมาตลอด
ระยะเวลายาวนานภายใตมาตรการใหทุนอุดหนุนทั่วไปที่เหมาะกับสภาพการวิจัยของออสเตรเลีย นอก
จากทุนรางวัลสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Australian Postgraduate Awards) และโครงการให
ทุ น อุ ป กรณ แ ละสิ่ ง เอื้ อ อํ านวยความสะดวกเพื่ อ ส ง เสริ ม โครงสร า งพื้ น ฐานทางการวิ จั ย และพั ฒ นา
(Research Infrastructure Equipment and Facilities Programme แลว ปจจุบันสถาบัน IAS ไมไดรับ
ทุนจากโครงการวิจัยอื่น และโครงการเสนอการวิจัยของ IAS ก็ไมไดเปนไปตามวัตถุประสงคของเกณฑ
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การจัดสรรกับทุนวิจัยของ Research Quantum ดวย ขอจํากัดดังกลาวทําใหนักศึกษาไมสามารถเขาถึง
สภาพแวดลอมทางการเรียนการสอนดานการวิจัยที่ดีเยี่ยมได ในขณะเดียวกันการที่นักวิจัยของสถาบัน
IAS แยกตัวเองจากระบบแขงขันกอใหเกิดความเสียหายกับวงการวิจัยโดยรวม
รัฐบาลไดปรึกษาเรื่องดังกลาวกับ ANU และทั้งสองฝายเห็นพองกันที่จะใหนักวิจัยของ IAS
สามารถเขารวมในการขอรับทุนวิจัยที่มีการแขงขันและทุนโครงการพัฒนาการวิจัย เพื่อแลกกับการใหทุน
อุดหนุนทั่วไปที่เปดโอกาสใหแขงขันไดสําหรับงานวิจัยของ IAS บางสวน ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีโอกาสเขารวมในโครงการวิจัยชั้นเยี่ยมและอยูในบรรยากาศการศึกษาและพัฒนาวิธีวิทยา
การวิจัยที่ดีของ IAS ไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ยังจะชวยใหนักวิจัยของ IAS ไดรวมมือกันทํางานในระบบ
นวัตกรรมแหงชาติ และยังคงดําเนินโครงการระยะยาวของการวิจัยพื้นฐาน
เพื่อชวยให IAS สามารถเขารวมในโครงการการใหทุนแผนใหมนี้ ANU จะมอบเงินจํานวน 20%
ของเงินทุนอุดหนุนทั่วไป สําหรับงานวิจัยโดยใชเกณฑการพิจารณาทุนดังที่ไดตกลงใวใหกับทุนของสภา
วิจัยแหงชาติ และโครงการใหทุนสําหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยใชเกณฑการพิจารณาทุนตามที่ตกลงกันไว
เพื่อชวยใหการวิจัยในระดับการศึกษาขั้นสูงทั้งหมดสามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับระบบของ IAS รัฐบาลจะ
ตองจัดเตรียมและนํามาตรการดังกลาวมาใชตามขั้นตอนตลอดระยะเวลา 4 ป

4.

การสนับสนุนในระดับภูมิภาค (Regional support)

4.1

ภาพรวม
สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสําคัญตอ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ชวยใหมีสาขา
อาชีพหรือการจางงานที่หลากหลาย ซึ่งเปนสวนสรางสรรคและพัฒนาภูมิภาคออสเตรเลีย สถาบันอาจ
ประเมินความตองการ ความจําเปน และเปาหมายดานการวิจัยของตนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและ
โครงสรางใหมนี้ตามที่เสนอในเอกสาร รัฐตระหนักดีวาโครงสรางใหมนี้จะกอใหเกิดผลกระทบตอสถาบัน
ในรูปแบบตาง ๆ กัน จึงไดมกี ารอภิปรายถึงมาตรการความชวยเหลือสถาบันในชวงระยะเวลาปรับเปลีย่ นนี้
ขอเสนอแนะไดเนนใหเห็นความสําคัญสําหรับโอกาสของสถาบันในภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งให
มหาวิทยาลัยมีสวนรวมมากขึ้นในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีการมุงเนนการวิจัยในสาขาที่ถนัด และสง
เสริมความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคและชุมชน มหาวิทยาลัยเปนแหลงรวมวิชาการแหลง
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เดียวที่สามารถถายทอดความรู ทักษะ สูความคิดริเริ่ม ซึ่งนําไปสูความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาสิ่งแวดลอมและชุมชน รัฐบาลยินดีจะใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกอยางเต็มที่เพื่อใหได
ผลดังกลาวขางตน
สถาบันในภูมิภาคบางแหงกลาวไวชัดเจนวา สถาบันจะไดรับประโยชนมากจากโครงการดําเนิน
งานที่มีวัตถุประสงคเพื่อตอบประเด็นปญหาปจจุบันของภูมิภาค
เกณฑการจัดสรรทุนที่เสนอไวในเอกสารฉบับนี้ประกันไดวาจะมีผลกระทบดานลบตอสถาบันนอย
ที่สุด นอกจากนั้นสถาบันที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามโครงการจะไดรับสวนแบงจํานวนรอยละหา
จากทุน แมวาในอนาคตการพิจารณาใหทุนสําหรับโครงการวิจัยจะตัดสินจากผลการดําเนินงานของแตละ
สถาบัน แตรัฐบาลยังเนนที่จะใหความสนใจมากที่สุดตองานวิจัยที่กอประโยชนตอภูมิภาคออสเตรเลียนี้
และรับประกันวาจะไมใหสถาบันใด ๆ ในภูมิภาคตองเดือดรอนในดานเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย ในขั้นเริ่ม
ตนหรือสามปแรกของการดําเนินการภายใตเกณฑใหมนี้ เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวขางตนจึงควรจัด
หามาตรการสงเสริมสําหรับสถาบันระดับภูมิภาค

4.2

มาตรการความชวยเหลือระดับภูมิภาค

มาตรการสงเสริมสถาบันระดับภูมิภาค จะชวยใหมหาวิทยาลัยสรางความสัมพันธกับองคกรใน
ระดับภูมิภาค และปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําโครงการวิจัยใหเปนรูปแบบธุรกิจมากขึ้น ใหมุงเนนทํางาน
วิจัยในศาสตรที่ตนถนัด และชวยใหสถาบันไดใชโอกาสในการพัฒนางานวิจัยสาขาใหมๆ มาตรการความ
ชวยเหลือมีองคประกอบสําคัญดังนี้
• เงินจํานวน 10 ลานเหรียญออสเตรเลีย สําหรับโครงการรวมมือดานการวิจัยในเรื่องที่เปน
ประเด็นปญหาหรือที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคมชนบทและภูมิภาค
• เงินจํานวน 6 ลานเหรียญออสเตรเลียสําหรับโครงการ 3 ป เพื่อประกันการหยุดชะงักในเงินทุน
วิจัยของสถาบันที่ไดเริ่มงานวิจัยไปแลว
นอกจากนี้มีองคประกอบอื่นที่มีสวนชวยการปฏิรูปการวิจัย คือ
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• การรักษาความสมดุลระหวางงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต
สนับสนุนการวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติ

ผานโครงการทุน

• การจัดสรรทุนสําหรับนักศึกษาดานวิจัยผานระบบเงินทุนอุดหนุนทั่วไป โดยใชเกณฑประเมิน
ตามผลการดําเนินงาน
• เกณฑการตรวจสอบคุณภาพ
วิจัยของตน

เพื่อชวยใหทุกสถาบันแสดงความสามารถและจุดเนนในการ

มหาวิทยาลัยหลายแหงมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และมหาวิทยาลัย
ในเมืองสวนใหญที่มีวิทยาเขตในสวนภูมิภาค ยังไดรับประโยชนจากผลงานสรางสรรคที่ไดจากการบูรณา
การจุดแข็งของการวิจัยกับทองถิ่นนั้น ๆ
เนื่องจากความจํากัดของงบประมาณในปจจุบันจึงมีการเสนอใหสถาบันอุดมศึกษาพยายามรักษา
ความสมดุล ของงานวิจัยพื้นฐาน และประยุกตผานโครงการใหทุนวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติ ดวย
จํานวนเงินทุนตามมาตรฐานที่ใชอยูในปจจุบัน คณะที่ปรึกษาเกรงวาการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีตอความสม
ดุลของโครงการ หรือการเพิ่มขนาดเงินทุนโดยไมมีเงินมารองรับที่เพียงพอ อาจกอใหเกิดความเสียหายกับ
ทั้งสถาบันขนาดเล็กและระดับภูมิภาคอยางมาก

4.3

ผลตอบแทน

โครงสรางการอุดหนุนทางการเงินใหมนี้จะชวยใหสถาบันในภูมิภาค พัฒนาศักยภาพในการวิจัย
เฉพาะทาง เพื่ อ ที่ จ ะเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย ที่ ส นองตอบความต อ งการจํ าเป น ของชุ ม ชนในภู มิ ภ าค
มหาวิทยาลัยเซาเทิรนครอส (Southern Crosss University) มหาวิทยาลัยชารลเสตริท (Charles Sturt
University) มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลควีนสแลนด (Central Queensland University) และมหาวิทยาลัยแหง
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นิวอิงแลนด (The University of New England) เปนตัวอยางที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยเหลานี้ไดเริ่ม
จัดลําดับความสําคัญกอนหลังทางการวิจัยของตนแลว
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคบางแหง เชน มหาวิทยาลัยแหงทาสมาเนียไดวางยุทธศาสตรในการลงทุน
เพื่อสรางความแขงแกรงในการวิจัย ความเกี่ยวโยงของชุมชนกับงานวิจัย มหาวิทยาลัยแหงนิวอิงคแลนด
ไดถอนตัวออกจากสาขางานวิจัยที่เสื่อมถอยเพื่อที่จะมาทุมเทในสาขางานวิจัยอื่น ๆ ที่ตนทําไดดีกวา เพื่อ
จะไดขอรับทุนวิจัยระดับชาติได สถาบันอื่น ๆ ที่มีความถนัดเฉพาะทางและมีความพรอมในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการดําเนินงาน ดังตัวอยางเชนมหาวิทยาลัยเจมสคุกขยายโรงเรียนแพทยเพื่อที่ซึ่งจะชวย
ใหไดรับเงินอุดหนุนจากการวิจัยและการพัฒนานักวิจัยเพิ่มมากขึ้น

4.4

ทุนระดับภูมิภาค

จากองคประกอบแรกของมาตรการความชวยเหลือกองทุนระดับภูมิภาค สภาวิจัยแหงชาติจัดทุน
อุดหนุนพิเศษสําหรับโครงการวิจัยที่กําลังทําเพื่อประโยชนโดยตรงตอภูมิภาคและพื้นที่ชนบทหางไกล โดย
ถือวาเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรในการรวมมือระหวางการวิจัยและพัฒนากับภาคอุตสาหกรรม
(Strategic Partnerships with Industry Research and Training – SPIRT) ซึ่งชวยใหสถาบันไดรวมมือ
กับภาคอุตสาหกรรมในทํางานวิจัย โดยจะมีการกันเงินประมาณรอยละ 20 ของงบประมาณ 50 ลาน
ดอลลาร ซึ่งเปนจํานวนเงินประมาณ 10 ลานดอลลารโดยจะมอบใหโครงการวิจัยที่ผานการคัดเลือกและ
เปนโครงการวิจัยที่ทําเพื่อตอบประเด็นปญหาของสังคมในภูมิภาคและชนบท จะมีการแกไขระเบียบปฏิบัติ
ของ SPIRT โดยเร็วเพื่อชวยใหสามารถจัดสรรเงินทุนของป 2001 ใหกับสถาบันที่ผานการคัดเลือกในป
2000 ได
การพิจารณาโครงการทําโดยกลุมมหาวิทยาลัยในระดับเดียวกันผานกระบวนการประเมินของสภา
วิจัยแหงชาติ โดยเริ่มตนจากสถาบัน นักวิจัย หรือนักวิจัยรวมกับสถาบันใหมีโอกาสเสนอโครงการเพื่อขอ
การสนับสนุนงานวิจัยในหัวขอที่มุงเนนงานในภูมิภาคและชนบท โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจะตองมี
ความสอดคลองและเขากับความตองการของภูมิภาคและของรัฐบาลในนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาภูมิ
ภาคดวย
ตอจากนั้นรัฐบาลจะเสริมเงินสนับสนุนอีก 6 ลานดอลลารเพื่อชวยใหสถาบันที่กําลังตองการความ
ชวยเหลือใหสามารถปรับตัวเขากับระเบียบการจัดกองทุนใหมได เงินทุนดังกลาวจะประกันความเสียหาย
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ใด ๆ ตอสถาบันระดับภูมิภาคในดานทุนอุดหนุนการวิจัยนับจากชวงเริ่มโครงการและในชวง 3 ปแรกของ
การจัดการกองทุนใหม เงินจํานวน 6 ลานเหรียญจะกันไวสําหรับใชในชวงระหวางการเปลี่ยนเขาสูระบบ
ใหม คือตั้งแต ค.ศ. 2000 ถึง 2002 เงินทุนดังกลาวจะมอบใหกับมหาวิทยาลัยตางๆ ดังนี้คือ
• มหาวิทยาลัยชารลสตรัท (Charles Sturt University)
• มหาวิทยาลัยเซาเทิรนครอส (Southern Cross University)
• มหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด (The University of New England)
• มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล (The University of Newcastle)
• มหาวิทยาลัยวูลองกอง (University of Wollongong)
• มหาวิทยาลัยดีคกิน (Deakin University)
• มหาวิทยาลัยลาโทรป (La Trobe University)
• มหาวิทยาลัยบาลลารัท (University of Ballarat)
• มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลควีนแลนด (Central Queensland University)
• มหาวิทยาลัยเจมสคุก (James Cook University)
• มหาวิทยาลัยเซาเทิรนควีนสแลนด (University of Southern Queensland)
• มหาวิทยาลัยนอรทเทอรนเทอริทอรี (Northern Territory University)
มหาวิทยาลัยอาจขอเจรจาตอรองเรื่องการใหความชวยเหลือได เพราะถือวาเปนสวนหนึ่งของแผน
งานประจํ าปที่รัฐบาลตองดํ าเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยในดานจํ านวนนักศึกษาและระดับการใหทุน
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มหาวิทยาลัยในภูมิภาคจะไดรับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจํานวนที่ควรไดรับเพิ่มทุกปในชวงระหวางการเปลี่ยน
แปลงระบบ งบประมาณที่ขอเพิ่มนี้จะอยูไดในระดับที่รัฐบาลสามารถใหการสนันสนุนเพื่อการวิจัยหรือตาม
จํานวนที่สถาบันโดยไดรับภายใตกฏเกณฑเดิม ทุนอุดหนุนนี้ตองการใหสถาบันในภูมิภาคใชเสริมสรางการ
ทํ าการวิจัยที่มีความมุงหมายเฉพาะดาน ทํ าใหระบบเงินทุนอุดหนุนของมหาวิทยาลัยมีความมั่นคง
สามารถทําวิจัยเพื่อประสานงานและตอบสนองความตองการของภูมิภาคและชุมชน

4.5

ผลที่ไดรับในระดับภูมิภาค

เปนที่คาดการณไดวามาตรการความชวยเหลือดานทุนอุดหนุนการวิจัยนั้นชวยใหมหาวิทยาลัย
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยที่ตนมีอยูใหแข็งแกรงขึ้นและยังพัฒนางานดานอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นดวย มาตร
การดังกลาวยังชวยใหสถาบันบูรณาการจุดแข็งในงานวิจัยของตนเขากับยุทธวิธีการวิจัยของภูมิภาคและ
ยังชวยเพิ่มความรวมมือและชวยเหลืออยางดีระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมและองคกรบริหาร
ในสวนภูมิภาค
ดวยกลไกดังกลาวมหาวิทยาลัยสามารถเสริมสรางและเติมเต็มการวิจัยของตนเพื่อชวยสนับสนุน
ภูมิภาคและชนบทของออสเตรเลีย พัฒนาการวิจัยใหเข็มแข็งและมีองคความรูใหม บูรณาการกิจกรรมการ
วิจยั ทีม่ อี ยูใ หเขากับยุทธวิธกี ารวิจยั ของภูมภิ าคและเพิม่ ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ภาคอุตสาห
กรรม และองคกรบริหารสวนภูมิภาค
กอนที่จะครบวาระ 3 ปของการปรับเปลี่ยนระบบการใหทุนสําหรับวิจัย ผลของการปฏิรูปที่มีตอ
มหาวิทยาลัยภูมิภาคและชุมชนจะถูกประเมิน รัฐบาลจะจัดใหมีการประเมินผลเพื่อศึกษาวาประโยชนที่
คาดวาจะไดรับนั้นเกิดขึ้นจริงไดหรือไม โดยรัฐจะพิจารณาผลที่ไดรับเพื่อจะใหความชวยเหลือ หรือดําเนิน
การใด ๆ ตอไป ทั้งนี้อาจมีการพิจารณาใหตอเวลาการใหเงินทุนอุดหนุนตอจากระยะเวลา 3 ปถา
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคจะประสบปญหาการขาดแคลนเงินชวยเหลือตอไป

5. ความรับผิดชอบตอสังคมและการประกันคุณภาพ (Accountability and quality
assurance)
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5.1

ภาพรวม

ความรับผิดชอบตอสังคมในการใชจายเงินงบประมาณของประชาชนใหโปรงใสและกลไกในการ
ประกันคุณภาพ จะเปนปจจัยสําคัญในกรอบการทํางานใหมของรัฐบาล วิธีดังกลาวสอดคลองกับภาวะของ
รัฐบาลในการที่จะเสริมสรางความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา โดยที่จะ
ลดทอนกฎเกณฑและการแทรกแซงกิจการของมหาวิทยาลัย

5.2 การวางแผนของสถาบันและการรายงาน
เอกสารฉบับนี้ตองการเพิ่มความโปรงใสของสถาบันในการตั้งเปาหมายของการวิจัยหรือการราย
งานผลงานวิจัยและการอบรมวิธีวิจัย อีกทั้งไดเนนถึงความสําคัญในการใชกลยุทธในการบริหารจัดการการ
วิจัย ปจจุบันมหาวิทยาลัยไมจําเปนตองรายงานแผนการใชเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตอสาธารณชนสําหรับ
การวิจัยหรือการเรียนการสอนดานการวิจัย หรือวิธีการที่ใชวัดความสําเร็จของการวิจัย
นอกจากนี้ในเอกสารยังชวยหาวิธีใหสถาบันไดรับความสะดวกมากขึ้นในการวางแผนและกําหนด
เปาหมายของสถาบันโดยกําหนดใหสถาบันที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากรัฐบาลจัดทําแผนการจัดการ
วิจัยและการพัฒนาดานการวิจัย (Research and Research Training Management Plan - RRTMP)
แผนงานดังกลาวจะตองตีพิมพแสดงภาพคราว ๆ ของการจัดการดานการวิจัย สาขาที่ถนัด และวิธีดําเนิน
งานในสาขาเหลานั้น แผนงานดังกลาวจะแสดงภาพรวมของแตละสถาบันที่สงผลตอนวัตกรรมและการ
วิจัยระดับชาติ นอกจากนี้ยังเปนขอมูลสําหรับนักศึกษาที่สนใจจะเขามามีสวนรวมการวิจัยในอนาคต และ
ที่สําคัญแผนงาน แสดงใหผูใหความรวมมือทางการวิจัยจากภาคอื่น ๆ และภาคอุตสาหกรรม เห็นถึงแนว
ทางที่แตละสถาบันใชในการบริหาร จัดการตลอดจนกิจกรรมในการพัฒนานักวิจัย
องคประกอบการปฏิรูปการวิจัยดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากทุกฝาย บางมหาวิทยาลัยเริ่มวาง
แผนงานการวิจัยใหสอดคลองกับรูปแบบการปฏิรูปนี้ สถาบันที่ตั้งเปาหมายการวิจัยใหสอดคลองกับวัตถุ
ประสงคของสถาบันและไดแสดงจุดมุงหมายดังกลาวออกมาอยางชัดเจน ควรไดรับการจัดอันดับใหอยูใน
ระดับดี ภายใตแนวการจัดการรูปแบบใหมกระบวนการดังกลาวชวยใหมีการเปดเผยใหสาธารณชนเห็นถึง
คุณภาพและศักยภาพของโครงการวิจัยของสถาบัน ซึ่งปกติมักจะไมไดรับความสนใจเลย

32
ในกระบวนการวางแผนการจัดการและพัฒนาการวิจัยไมไดตั้งเงื่อนไขไวมากนัก รัฐบาลจะไมลง
รายละเอียดในการตรวจสอบแผนการจัดการวิจัยและการพัฒนาวิธีการวิจัย แตจะเจรจากับสถาบันเพื่อ
พิจารณาความรับผิดชอบของสถาบันตอสวนรวมและใหการรับรองและประกันคุณภาพของสถาบันดาน
การวิจัยและการพัฒนาในระดับชาติอยางไรก็ตามกระบวนการนี้มุงเนนกลยุทธของสถาบันในการเสนอ
แผนการบริหารจัดการโครงการวิจัยและกิจกรรมการพัฒนาการวิจัยดวย และความสําเร็จที่เทียบกับกล
ยุทธที่กําหนดไว
องคประกอบหลักที่สถาบันจําตองแสดงไวในแผนงานวิจัย คือ
• สภาพแวดลอมในการทํ าวิจัยและการพัฒนาการวิจัยทรัพยากรในสถาบันรวมทั้งทรัพยากร
บุคคล ผูเชี่ยวชาญ และสาขางานวิจัยที่เดนของสถาบัน
• ทิศ ทางในอนาคตสํ าหรับ งานวิ จัยและอบรมพัฒนาที่สอดคลองกับแผนงานและนโยบาย
เชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย
• การจัดระบบและประสบการณการเรียนการสอนดานวิจยั สําหรับนักศึกษาทีป่ ระกันคุณภาพได
• ความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาดวยกันเอง
อุตสาหกรรม และองคกรอื่นๆ

ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาค

• การจัดการเชิงธุรกิจ ทรัพยสินทางปญญา และการจัดทําสัญญา
• กลไกในการประกันคุณภาพสําหรับโครงการที่สถาบันประเมินตนเอง
• การพิจารณาและทบทวนผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา
• คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา อัตราการมีงานทํา
• จํานวนบุคลากรในสถาบันที่ทํางานวิจัยอยางสมํ่าเสมอ ผลงานวิจัย และความสําเร็จจาก
การทําวิจัย
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ประการสุดทายคือ ความสําคัญในการรับรองใหสถาบันมีสิทธิเรียกรองเกี่ยวกับงานวิจัยของตน
ถางานวิจัยนั้นมีวิธีการและใชหลักการทฤษฎีเปนที่ยอมรับกันทั่วไป
ความสําเร็จในการวิจัยวัดไดจาก
จํานวนนักวิจัย ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารชั้นนําหรือไดแสดงในนิทรรศการผลงานวิชาการ การไดรับ
เงินอุดหนุนจากภายนอกสถาบันมากขึ้น การมีกิจกรรมเชิงธุรกิจมากขึ้น การไดรับรางวัลชนะเลิศ หรือการ
แตงตั้งใหเปนผูไดรับรางวัลหรือตําแหนงสําคัญทางการวิจัย วิธีดังกลาวเปนกลไกแสดงความโปรงใสและ
ความรับผิดชอบตรวจสอบไดโดยการที่สถาบันใดก็ตามแสดงใหสังคมเห็นถึงการมีความสามารถสูงในการ
วิจัยทั้งความกวางและความลึกซึ้งของศาสตร

5.3 การตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมการภายนอกสถาบัน
โลกยุคปจจุบันไรพรมแดนสําหรับการศึกษาและคนควาวิจัย ชื่อเสียงและคุณภาพของหาวิทยาลัย
ไมวาในระดับสถาบันหรือระดับชาติกลายเปนประเด็นวิพากษที่สําคัญ มหาวิทยาลัยและรัฐบาลในนานา
ประเทศทั่วโลกไดนํากระบวนการตาง ๆ มาใชเพื่อประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
ประเทศออสเตรเลียเองก็เชนกันสถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายตางจัดใหมีการประเมินคุณภาพของสถาบัน
โดยใชคณะกรรมการการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก ซึ่งประกอบดวยผูประเมินจากสถาบันการศึกษา
ในระดับเดียวกัน จากภาคอุตสาหกรรม ทุกสถาบันเลือกใชกลไกตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลยอนกลับ อาทิ
แบบสอบถามความเห็นจากรายวิชาตาง ๆ (Course Experience Questionnaire) หรือ แบบสํารวจเพื่อติด
ตามผลบัณฑิต (Graduate Destination Survey) มหาวิทยาลัยจํานวนมากกําลังพยายามทําใหการวิจัย
และผลงานวิจัยของสถาบันตนมีมาตรฐานสูงที่เปรียบเทียบไดกับมหาวิทยาลัยในระดับเดียวกัน ในขณะที่
บางมหาวิทยาลัยไดเขารวมในเครือขายการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
สําหรับในระดับชาติ
มหาวิทยาลัยแตละแหงจะตองเตรียมทําแผนงานการประกันคุณภาพประจําปและแผนพัฒนาการเรียนการ
สอนดานการวิจัย และแผนงานดานอื่น ๆ ซึ่งแผนดังกลาวรัฐบาลจะรวบรวมเพื่อจัดพิมพเปนรายงานประ
จําป
ประเด็นปญหาการตรวจสอบคุณภาพของการวิจัยและการอบรมพัฒนาการวิจัยซึ่งสนับสนุนโดย
ทุนวิจัยของสถาบัน (Institutional Grants) และโครงการอบรมการวิจัย (research training scheme) นั้น
ไดรับการวิพากษวิจารณอยางมากในชวงการศึกษาของคณะที่ปรึกษาตามดวยชวงเวลาที่เอกสารฉบับนี้
เผยแพรออกมา หลังจากการพิจารณารูปแบบและวิธีการตาง ๆ ที่หลากหลายซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อเสริมสราง
คุณภาพของการวิจัยแลว
รัฐบาลจึงไดพัฒนาวิธีการที่สามารถใชไดครอบคลุมหลายดานโดยดึงเอาแต
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สวนที่ดีของแตละรูปแบบเขาดวยกัน ในการพัฒนากรอบความคิดสําหรับการตรวจสอบคุณภาพนี้ รัฐบาล
ไดคํานึงถึงหลักสําคัญดังตอไปนี้
• ความแข็งขัน ความนาเชื่อถือ และความโปรงใส
• การเขาไปกาวกายกิจกรรมของสถาบันใหนอยที่สุด
• ความมีประสิทธิภาพสูงทั้งภาครัฐบาลและมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตอโครงการวิจัยของ
ทุกสาขาวิชา สหสาขาวิชา โครงการรวมมือทางการวิจัยเพื่อสรางงานวิจัยใหม
ดวย
ความ
เสมอภาคมีความสุภาพ และคงเสนคงวา
• การตอบสนองตอความสนใจของสังคมในวงกวาง ตลอดจนตอระบบนวัตกรรมแหงชาติ
• ความสอดคลองกับกรอบแนวคิดดานการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลอยูเสมอ
องคประกอบขอแรกของวิธีการที่รัฐบาลใชในการประกันคุณภาพคือการนําผลงานที่ไดตามวัตถุ
ประสงคมาเปนกลไกในการพิจารณาจัดสรรทุนใหกับสถาบัน นําดัชนีสิ่งตีพิมพที่ถูกตองสมบูรณมาผนวก
เขากับหลักเกณฑในการพิจารณาใหทุนประเภททุนอุดหนุนทั่วไปสําหรับสถาบัน (Institutional Block
Grants) และทุนโครงการการอบรมพัฒนาการวิจัย (Research Training Scheme) นอกเหนือจากนี้รัฐจะ
ยังคงใชระบบทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อเปนปจจัยทางกายภาพสําหรับการวิจัย (Research Infrastructure
Block Grants) แยกเปนอีกหนึ่งโครงการ โดยการจัดสรรทุนจะพิจารณาจากจํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัยระดับชาติ มาตรการทั้งหลายที่กลาวมานี้ทําใหมั่นใจไดวา แตละโครงการที่ไดรับทุน
ประเภทพิจารณาตามผลการดําเนินงาน (performance-based block funding) จะไดรับการยอมรับอยาง
ดีเพราะเปนที่ทราบกันทั่วไปวาเปนโครงการที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง
วิธีการวัดผลงานโดยเทียบกับวัตถุประสงคนี้ไดรับการสนับสนุนจากกระบวนการที่เกี่ยวของกับ
การตรวจสอบการวิจัยเชิงคุณภาพ
ภายใตกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
รัฐบาลประกาศสรางความรวมมือระหวางรัฐและองคกรที่รัฐกํากับดูแลโดยจัดตั้งหนวยงานอิสระเรียยกวา
หนวยงานคุณภาพมหาวิทยาลัยแหงออสเตรเลีย เพื่อตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
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จากกรอบแนวคิดดังกลาวหนวยงานใหมนี้จะดูแลตรวจสอบการรองเรียนตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ในเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย หนวยงานดังกลาวจะพิจารณาภาพยรวมของมหาวิทยาลัย
เปนหลักในการตรวจสอบขอรองเรียนนั้น
การประเมินการวิจัยและการอบรมพัฒนาจะเปนสวนหนึ่งใน
กระบวนการตรวจสอบของสถาบันเพื่อจะเปนการพิสูจนตนเองตอขอรองเรียน โดยพิจารณาจากแผนการ
บริหารการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน ถากระบวนการดังกลาวพบวาขอรองเรียนของสถาบันไมมีเหตุผล
เพียงพอ ก็อาจจะจัดใหมีการประเมินการวิจัยและกิจกรรมการพัฒนาอบรมการวิจัยใหละเอียดลึกซึ้งขึ้น
ในกรณีเชนนี้หนวยงานอาจจะจํ าเปนตองตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่คัดเลือกจาก
สถาบันตาง ๆ เชน สภาวิจัยแหงชาติ (ARC) สภาวิจัยทางการแพทยและสุขภาพแหงชาติ (the National
Health and Medical Research Council) สถาบันการศึกษา (the Learned Academies) กลุมผูใชผล
งานวิจัย และ รัฐบาลเปนผูตรวจสอบ
ผลที่ไดจากการตรวจสอบจะรายงานตอหนวยงานตาง ๆ ในระดับชาติ และจะนําผลการตรวจสอบ
ตีพิมพเพื่อชวยใหเห็นความโปรงใสความรับผิดชอบตอสังคม และตรวจสอบไดของกระบวนการ รัฐบาลไม
ไดมุงหมายที่จะนําผลการตรวจสอบนี้ไปเกี่ยวโยงกับการใหเงินทุน อยางไรก็ตามในระหวางการตรวจสอบ
ถาพบวา สถาบันใดก็ตามไมอาจแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานภาย
ในระยะเวลาที่เหมาะสมแลว รัฐอาจตัดสินใหสถาบันนั้นหมดสิทธิที่จะไดรับทุนอุดหนุนการเรียนการสอน
หรือการวิจัยและพัฒนาจากรัฐได หนวยงานที่ใหทุนอุดหนุนงานวิจัยอาจจะขอดูรายงานการประเมินคุณ
ภาพโครงการวิจัยไดแตเพื่อรักษาจรรยาบรรณจะตองเก็บเปนความลับ เพราะอาจจะเกิดผลเสียกับผูวิจัย
และทีมงานที่ดําเนินการขอทุน
รัฐบาลจะปรึกษากับหนวยงานและองคกรตางๆเพื่อพัฒนาขั้นตอนและกระบวนการในการนําวิธี
การเหลานี้ไปใชตอไป

6. บทสรุป
สถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลียมีบทบาทสําคัญยิ่งตอสังคมความรูในศตวรรษที่ 21 สถาบัน
อุดมศึกษาไดวางรากฐานที่เอื้อประโยชนตอสังคม วัฒนธรรมและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีของ
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ประเทศโดยผานการวิจัยพื้นฐาน ในฐานะที่มีบทบาทสําคัญตอระบบนวัตกรรม สถาบันรวมมือกับภาค
อุตสาหกรรมหาวิธีแกปญหาที่ซับซอนทั้งหลาย ดวยการพัฒนาและอบรมการวิจัย สถาบันไดเตรียม
นักวิจยั สําหรับออสเตรเลียในอนาคตไวแลว และไดถา ยทอดความรูแ ละทักษะเพือ่ ประโยชนตอ สังคมโดยรวม
การปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรทุนสําหรับการวิจัยและพัฒนาโดยใชระบบพิจารณาตามผลการ
ปฏิบัติงาน รัฐบาลใหแรงจูงใจแกสถาบันที่จัดการและทําการวิจัยไดดีที่สุด โดยใหรางวัลสําหรับงานวิจัยที่
มีคุณภาพดีเยี่ยม เชนเดียวกับการสงเสริมใหมีการรวมมือระหวางสถาบันและอุตสาหกรรมมากขึ้นดวย
สถาบันอุดมศึกษาที่เสริมสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเพื่อการวิจัยอยางดีและที่สามารถประกันความ
สําเร็จของนักศึกษาไดก็จะไดรับรางวัล
แรงจูงใจอีกประการหนึ่งคือการใหมีบรรยากาศที่ใหความสําคัญตอความเปนอิสระในการบริหาร
จัดการของสถาบันในการกําหนดสาขาวิชาทีถ่ นัด และวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการบริหารจัดการดานวิจยั ของสถาบัน
เอง
การเพิ่มบทบาทใหแก สภาวิจัยฯ นั้นจะเปนการประกันไดวานักวิจัยแตละคนและคณะผูวิจัยจะยัง
คงเสนอโครงการวิจัยที่ยอดเยี่ยมที่ประเมินโดยกลุมเพื่อนรวมอาชีพ ซึ่งทําใหสภาวิจัยฯ มีเปาหมายเชิงกล
ยุทธมากขึ้น
การนําเอาแนวคิดเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ โดยคณะกรรมการภายนอกและการพิมพเผยแพร
แผนการจัดการบริหารการวิจยั และการพัฒนามาใช จะเปนเสมือนเวทีใหสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลีย
แสดงความสามารถดานการวิจัยและการพัฒนา ที่ดําเนินการอยูวามีมาตรฐานเปนสากล
สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคมีความสําคัญตอชุมชนในทองถิ่นนั้นจะยังคงไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล ดวยการใหทุนสนับสนุนเบื้องตนแกงานวิจัยที่เกี่ยวกับชนบทและภูมิภาค สถาบันอุดมศึกษาจะ
ชวยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนใหเข็มแข็งขึ้น นับเปนการประกันวาชาวออสเตรเลียทุกคนจะได
รับผลประโยชนจากการปฏิสัมพันธของเรากับสังคมความรูทั่วโลก
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีบทบาทสําคัญในระบบนวัตกรรมของชาติ ความเชีย่ วชาญในสาขาวิชา
ที่แตกตางกันของสถาบันฯ
ความสัมพันธระหวางสถาบันฯ
กับภูมิภาคและความรวมมือกับภาค
อุตสาหกรรม จัดเปนองคประกอบสวนหนึ่งในการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของ
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ออสเตรเลีย รัฐบาลเชื่อมั่นวาภายใตกรอบแนวคิดใหมในการวิจัยและการพัฒนาขึ้นกับหลักความเปนเลิศ
ความเปนอิสระในการบริหาร การเลือกเขาศึกษาของนักศึกษา ความรวมมือและความรับผิดชอบตอสวน
รวม จะเปนเครื่องมือสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุตามเปาหมาย

