
การดําเนินการจัดทํา

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

อธิการบดี

แจงท่ีประชุม กบม. เพื่อทราบ

19 สิงหาคม 2552



“อุดมศึกษาไทยควรมมีหาวิทยาลัยกลุมตางๆ ที่สรางผลผลิต  
อยางหลากหลาย และสอดคล องกับความตองการของประเทศ” 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (2551-2565)  

1) กลุมมหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

 (ผลิตดัชนีกลุมผลักดันประเทศสูโลกาภิวัตน) 

2) กลุมมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 

 (ผลิตดัชนีกลุมสร างสมรรถนะการผลิตดานอุตสาหกรรม) 

3) กลุมมหาวทิยาลัยที่เน นระดับปริญญาตรี 

 (ผลิตดัชนีกลุมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทองถ่ินและกําลังความรู)

4) กลุมวิทยาลัยชุมชน 

 (ผลิตดัชนีกลุมสร างกําลังคนภาคการผลิตจริงในทองถ่ิน) 



โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ 

การพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 

 โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา              ~ 12,000 ลานบาท 

และการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 

 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ             ~ 9,000 ลานบาท 

 โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาทั้งระบบ      ~ 3,000 ลานบาท 



สาระสําคัญของการประเมินโครงการ

 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกใน 400 อันดับ หรืออันดับที่ดีข้ึน
กวาเดิม (THE-QS) – มช. อยูในอันดับ 401-500

 การที่มหาวิทยาลัยมีกลุม/ศูนยวิจัยที่สามารถระบุดวยผลงานวาเปน
     อันดับ 1 ในประเทศ อยางนอย 3 กลุม/ศูนยในระยะเวลา 3 ป โดยจะ
     ตองมีผลงานตีพิมพ
 ในวารสารนานาชาติที่มีคาผลกระทบการอางอิงสูง ใหมากที่สุด
 นําไปสูการจดสิทธิบัตร
 ที่ทําใหนักวิจัยไดรับการยอมรับในวงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

เชน Invited Speaker/ Committee/ Editor/ Editorial Board/ Reviewer/ 
Awards

 ที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
 ผลิตกําลังคนระดับปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก



มช. อยูในอนัดับ 3 ของประเทศ

มีกําลังการผลิตผลงานระดับนานาชาติจาก

ฐานขอมูล Scopus 2199 ชิ้นใน 5 ป



- สูงสุดดานการแพทย



ส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการแลว 

•  นําสงแบบเสนอขอมูลคัดกรองเบ้ืองตน โครงการพัฒนา

    มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2553-2555 

    เปนการรวบรวมขอมูลพื้นฐานดานศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย

    โดยใชขอมูลจากฐานขอมูล SCOPUS (www.scopus.com) 

นําสงเมือ่วันที่ 13 กรกฎาคม 2552

สกอ. แจงผลตอบรับใหเสนอโครงการไดเมื่อ 3 ก.ค. 2552



มหาวิทยาลัยไดจัดทํา

 แผนปฏิบัติการหลัก (Action Plan)

 ทิศทางการวิจัยที่มีอตัลักษณอยางแทจริง

 แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยรเิร่ิมแบบมุงเปา (Targeted 
Research Initiatives) อยางนอย 3 โครงการ

    โดยกลุมวิจัยที่มีความพรอมดานบุคลากร โครงสรางพื้นฐาน และทุน

วิจัยเดมิ ตอบสนองตอโจทยของประเทศ ทั้งในภาคการผลิต เศรษฐกิจ     

และสังคม

งบฯ ของโครงการฯ รวมทั้งงบฯ วิจัย ครุภัณฑ พัฒนาบุคลากร

และงบฯ บริหารจัดการ



กลุมวิจัยทีม่หาวิทยาลัยคัดเลือกใหเสนอโครงการ

และช่ือผูประสานงาน

 กลุมวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวินิจฉัย การรักษา และการปองกัน โรค

เอดส/โรคติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผูปวยโรคเอดส เพื่อเปนตนแบบสําหรับ

ประเทศที่มีทรัพยากรจํากดั (รศ.นพ.สุวัฒน จริยาเลิศศักดิ์)

 กลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับโรคในภูมิภาค (รศ.นพ. พงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล)

 กลุมวิจัยและพัฒนาดานวัสดุศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ (รศ.ดร.สัมพันธ สิงหราชวราพันธ)

 กลุมวิจัยดานพลังงานสะอาดและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

(ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน)

 กลุมวิจัยมลูคาเพิ่มของการผลติและแปรรูปพืชและสัตวเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

(รศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา และ ผศ.ดร.ชรินทร เตชะพันธุ)

มีเพียงกลุม HIV เทาน้ันที่สามารถแขงขันไดในระดับศูนยวิจัยแหงชาติ



มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการตรวจสอบ

1. ผลงานป 2004-2008 ของคณาจารยที่มีรายชือ่อยูใน 5 กลุมที่เสนอโครงการ

2. ความซ้ําซอนของรายชือ่คณาจารยในแตละกลุม เพื่อประเมินวาจํานวนโครงการ

    ยอยของผูที่มรีายชื่อซ้ําน้ัน มีจํานวนเหมาะสมหรือไมโดยเทียบกับผลงานเดิม

3. จํานวนผลงานที่เสนอวาจะตีพิมพในแตละป ตลอด 3 ปที่ไดรับงบฯ น้ัน เปนไปได

    จริงหรือไม เมื่อเทียบกับการเพิ่มข้ึนของผลงานเดิมแตละป ใน 5 ปที่ผานมา

4. จํานวนผลงาน ตอจํานวนนักวิจัย

5  งบฯ ลงทุนในโครงการของแตละกลุม ตอจํานวนผลงานที่ผลิตได หรือ ตอจํานวน

 จํานวนผลงานที่คณาจารย corresponding author  ตอป

6. จํานวนผลงานที่คณาจารยเปน corresponding author ที่เสนอผลติ ตอจํานวน

    ผลงานลักษณะเดียวกันที่เคยผลติได ตอป

ผลงาน คิดการตพีิมพในวารสารวิชาการนานาชาติทีอ่ยูในฐานฯ scopus



มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการประกอบ ดังน้ี

 แผนปฏิบัติการประกอบ

 แผนการปรับปรงุหรือพฒันาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอก

 แผนการพัฒนาระบบนักวิจัยหลงัปริญญาเอก ครอบคลมุ

 ระบบบริหารจัดการ/ การสรรหา/ การพัฒนา/ การดูแลบุคลากร
นักวิจัยในระดับหลังปริญญาเอก

 แผนการสงเสรมิการพฒันาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษา การวิจัยและ
พัฒนา และการฝกอบรมนานาชาติ

 เชน กิจกรรมความรวมมอื เครือขายกับตางประเทศ การประชุม
วิชาการนานาชาติ ฯลฯ

 แผนการเก็บขอมูลและการบริหารการจัดการฐานขอมูลทีม่ีประสิทธิภาพ



มหาวทิยาลัยและกลุมวิจัยไดจดัทํา

 แผนการใชงบประมาณ 

    ในระยะเวลา 3 ป ซึ่งตองไมครอบคลมุการสรางตึกและอาคาร หรือจัดซือ้

ครุภัณฑทีม่ีราคาสูงมาก ขอใหใชงบฯ มหาวิทยาลัย) 

     โดยแผนการใชงบแบงเปน

 เงินทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการวิจัย (Research Infrastructure) 

สอดคลองกับโครงการวิจัยริเร่ิมแบบมุงเปา (ไมเกินรอยละ 30)

 เงินทุนวิจัย (Research Fund) แกโครงการวิจัยแบบมุงเปา (70%)

อยูในวงเงิน 400 ลานบาทตอป



   ดัชนีชี้วดัโครงการวิจัยแบบมุงเปา

  แตละโครงการตองนําเสนอตัวเลขยอนหลัง (2004-2008) และตั้งเปา (2009-2012)

 จํานวนบทความวิจัยในฐานขอมูล Scopus
 บทความวิจัยที่เปนผูวิจัยหลัก

 Impact factor รวมตอจํานวนบทความ

 ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก

 ทุนจากภาคอตุสาหกรรม

 สิทธิบัตรในประเทศ

 สิทธิบัตรตางประเทศ

 จํานวนอาจารยทาํวิจัยในกลุม

 จํานวนนักศึกษาระดบัปริญญาโท

 จํานวนนักศึกษาระดบัปริญญาเอก

 จํานวนนักศึกษาระดบัหลังปริญญาเอก



งบประมาณของกลุมวิจัยที่เสนอโครงการ

 กลุมวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวินิจฉัย การรักษา และการปองกัน โรคเอดส/

โรคติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผูปวยโรคเอดส เพื่อเปนตนแบบสําหรับ

ประเทศที่มีทรัพยากรจํากดั (ปละ 55 ลานบาท)

 กลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับโรคในภูมิภาค (ปละ 65 ลานบาท)

 กลุมวิจัยและพัฒนาดานวัสดุศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ (ปละ 80 ลานบาท)

 กลุมวิจัยดานพลังงานสะอาดและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

 (ปละ 75 ลานบาท)

 กลุมวิจัยมลูคาเพิ่มของการผลติและแปรรูปพืชและสัตวเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

 (ปละ 35 ลานบาท)

รวมงบฯ ของ 5 กลุมวิจัย 310 ลานบาท - ตองทําผลงานเพิ่มเปน 1.3 เทา

มหาวิทยาลัยบริหารงบฯ 90 ลานบาท



งบฯ 90 ลานบาท สําหรับ (1) งบวิจัย 30%

 คณาจารยที่เปน signature researcher คือ มีผลงานวิจัยในระดับสูงสุด 100 ลําดับแรก 
ที่ไมไดเขารวมในทั้ง 5 กลุม (ประมาณ 50%) แตมีโครงการวิจัยระดับดีมาก ตีพิมพไดแน 
และประสงคจะของบฯ (มหาวิทยาลยัสงหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมแลว)

 คณาจารยที่อยูใน crossing over  และ mutation groups และมผีลงานที่ดีมาแลว จะ
สามารถของบฯ กลางน้ีได

 คณาจารยและนักวิจัยที่ไดสงโครงการมาแลว แตไมสอดคลองกับกลุมทั้ง 5 จะผานการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการกลั่นกรองของมหาวิทยาลัย ถาอยูในระดับดีมาก ตีพิมพไดแน 
หรือตีพิมพไดบางสวน แตมีประโยชนตอสังคมที่เห็นไดชัดเจน เปนรูปธรรม จะไดรับการ
จัดสรรจากงบฯ ม.วิจัยน้ี

 โครงการนอกเหนือจากที่กลาวขางตน ใหของบฯ ปกติของมหาวิทยาลยั

       ทั้งน้ี การของบฯ วิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยควรดําเนินไปตามปกติอยางเขมแข็ง 
เพราะการประเมินของ สกอ. เปนการประเมินภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
คณาจารยและนักวิจัยทุกคนควรสรางผลงานไดไมนอยกวาเดิม



งบฯ 90 ลานบาท สําหรับ (2) งบฯ อื่นๆ

 งบฯ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการวิจัย (30%)

       -  IT, website, software สาํหรับวิเคราะหขอมูล, ครุภัณฑวิจัยนอกกลุม

 งบฯ บุคลากร (30%)
- Chair Professor/Research Leader
- Fellowship
- Post-doctorate
- Ph.D.

 งบฯ บริหารจัดการกลาง (10%)



คณะกรรมการบริหารโครงการ 7-15 คน

 อธิการบดี

 รองอธิการบดี ฝายวิจัยฯ ฝายแผนงานฯ

 ศาสตราจารยและผูทรงคุณวฒุภิายนอก และ ภายใน

 ผูประสานงาน 5 กลุม

 ผูชวยอธิการบด ีฝายวิจัยฯ

 ผอ. สํานักพฒันาคุณภาพการศึกษา สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กอง
แผนงาน ศูนยบริหารงานวิจัย

 กําหนดใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาตางประเทศ 7-15 คน ดวย



กําหนดการภายใน

21 ก.ค.-21 ส.ค. 52 มหาวิทยาลัยเตรียมและสงขอเสนอโครงการฉบับเต็ม

21-ก.ค.-52 ชี้แจงโครงการแก core researchers (signatures)

24-ก.ค.-52 นักวิจัยสงโครงการทุกประเภทใหมหาวิทยาลัย

25-ก.ค.-52 เสนอโครงการแกสภามหาวิทยาลัย

27-ก.ค.-52 ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาแผนการบริหารจัดการโครงการ

29-ก.ค.-52 สกอ. ชี้แจงรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม



กําหนดการภายใน

31-ก.ค.-52 ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการ

1-17 ส.ค. 52 ตรวจสอบแบบเสนอโครงการ และ เขียนโครงการละเอียด

18-21 ส.ค. 52 เขียนแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และสรุปโครงการ

24 ส.ค. 52 กําหนดสงโครงการไปยัง สกอ.

25-28 ส.ค. 52 พิจารณาผล

29 ส.ค. 52 ลงนามสัญญามหาวิทยาลัยแหงชาติในงานประชุมเสนอผลงาน

วิชาการประจําป 2552 ของ สกอ. (27-29 ส.ค. 52)

1-ต.ค.-52 ดําเนินโครงการ
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