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ที่มาของโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ





คําจํากัดความ

 มหาวิทยาลัย (University)
 สถาบันการศึกษาท่ีทําหนาท่ีในการถายทอดความรูและการสรางองคความรูใหม

 มหาวิทยาลัยวิจยั (Research University)
 มหาวิทยาลัยท่ีใหความสําคัญแกการสรางองคความรูใหม โดยอาศัยกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับ

การวิจัย ในการถายทอดความรูและการผลิตบัณฑิต

 มหาวิทยาลัยระดับโลก (World-class University)
 มหาวิทยาลัยวิจัยท่ีมีคณาจารยและนักศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนจํานวนมาก ท่ีมีจํานวนทุนและ

ทรัพยากรมากพอสาํหรับการสรางโครงสรางพื้นฐาน ดานการวิจัยระดบัแนวหนา และมีระบบธรร

มาภิบาลท่ีเอื้อตอการสรางวิสัยทัศน ยุทธศาสตร การสรางนวัตกรรม ตลอดจนความคลองตัวใน

ดานการตัดสินใจท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ และการใชทรพัยากรในสถาบัน



คณาจารย นกัศึกษา นกัวิจัย 
ความเปนนานาชาติ 

งบประมาณสวนกลาง

 กองทุน ทรัพยากร

โครงสรางพ้ืนฐาน
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เปาประสงคของโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ

 มีความเขมแข็งดานการวิจัยและนวัตกรรม โดยเปน

มหาวิทยาลัยวิจยัแหงชาติที่มีคณุภาพระดับโลก 

(World-Class University) อยางมีทิศทางและอัตลกัษณ 

ตามศักยภาพและความเขมแขง็ของมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดในขอนี้คือ 

 อยูใน 400 อันดับของมหาวิทยาลัยโลก หรือมีอันดับดีข้ึน

กวาการจัดอันดับในปลาสุด



 มหาวิทยาลัยมีศูนยวิจยัที่มีความเปนเลิศเปน

อันดับหนึง่ของประเทศ ทีอ่าจจะไดรับการยกฐานะให

เปนศูนยวิจัยแหงชาติ (National Research Center) ที่

มีความเปนเลิศเฉพาะทาง และมีเครือขายวิจยั

ระดับชาติหรือนานาชาติ เกิดขึ้นอยางนอย 3 ศูนย ใน

ระยะเวลา 3 ป 

 ศูนยมีการพัฒนาตอเน่ืองและมีหลกัฐานเชิงประจักษวา

มีความเปนเลิศดานการวิจัยหรือนวัตกรรม ดังน้ี

เปาประสงคของโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ



ศูนยวิจัย: ความเปนเลิศดานการวิจยัหรือนวัตกรรม

 ผลงานวิจยัตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีคาผลกระทบ

การอางองิสูง (High Impact Factor) และ/หรือ 

 ผลงานซึง่ไดการจดสิทธิบัตร (Patent) และ

 การยอมรับนกัวิจยัของศูนยฯ ในวงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

เชน 

 เปนผูบรรยายนํา/บรรยายทางวิชาการ (Keynote/Invited Speaker) 

 เปนประธาน (Chairman) และคณะกรรมการทางวิชาการหรือทางเทคนิค 

(Academic/Technical Committee) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 เปนบรรณาธิการ (Editor) กองบรรณาธกิาร (Editorial Board) หรือผูอาน

พิจารณาบทความ (Reviewer) ในวารสารวิชาการนานาชาติ 

 รับรางวัลดานวิจัย นวัตกรรม หรือวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ 

(National/International Award) 



ศูนยวิจัย: ความเปนเลิศดานการวิจยัหรือนวัตกรรม

 ผลงานวิจยัตอบโจทย/ปญหาของประเทศ ตอบสนองตอการพัฒนา

ภาคการผลิต เศรษฐกจิ และสังคม สอดคลองกับยทุธศาสตรชาติ 

สงผลตอ

 การลดตนทุนการผลิต (Cost Reduction) 

 การทําใหเกิดมูลคาเพิ่ม (Value Added) 

 การเกิดกระบวนการและผลิตภัณฑใหม (New Process and Product) 

 การสรางทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) และ

 การสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ



เปาประสงคของโครงการมหาวิทยาลยัวิจัยแหงชาติ

 มหาวิทยาลัยมีการผลิตกําลังคนระดับสูงในระดับ

ปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก เพ่ือ

 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในเวทีระดับ

นานาชาติ และ

 พัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษา การวิจัย-

พัฒนา และการฝกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional 

Education Hub)

 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินกิจกรรมเปนผูนําทางปญญา

และมีจิตสํานกึในการรับใชและรับผิดชอบตอสังคม 

(Social Responsibility) โดยใชองคความรูหรือแนวทาง

ปฏิบัติจากผลการวิจัยและนวัตกรรมหรือวิชาการของ

มหาวิทยาลัย และมีผลของกจิกรรมอยางเปนรูปธรรม



แผนปฏิบัติการ

 แผนปฏิบัติการหลัก

 ทิศทางการวิจัยท่ีมีอัตลักษณอยางแทจริง

 แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุงเปา (Targeted 

Research Initiatives) อยางนอย 3 โครงการ โดยกลุมวิจัยท่ีมีความ

พรอมดานบุคลากร โครงสรางพื้นฐาน และทุนวิจัย (ท่ีมีอยูแลว

บางสวน) ตอบสนองตอโจทยของประเทศ (ภาคการผลิต เศรษฐกิจ 

และสังคม)



 แผนปฏิบัติการประกอบ
 แผนการปรับปรุงหรือพัฒนาหลกัสตูรนานาชาติระดับ

ปริญญาเอก
 แผนการพัฒนาระบบนักวิจัยหลังปริญญาเอก ครอบคลุม

 ระบบบริหารจัดการ/ การสรรหา/ การพฒันา/ การดูแลบุคลากร
นักวิจัยในระดับหลังปริญญาเอก

 แผนการสงเสริมการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลาง
การศึกษา การวิจยัและพัฒนา และการฝกอบรมนานาชาติ
 เชน กิจกรรมความรวมมือ เครือขายกับตางประเทศ การประชุม

วิชาการนานาชาติ ฯลฯ

 แผนการเก็บขอมูลและการบริหารการจัดการฐานขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการ



ขอเสนอโครงการของแตละมหาวิทยาลัย

 แผนการใชงบประมาณ ในระยะเวลา 3 ป ซึ่งตองไมครอบคลุมการ

สรางตึกและอาคารหรือจัดซื้อครุภัณฑท่ีมีราคาสูงมากจนไม

สามารถนําไปใชกิจกรรมทางดานวิจัยไดโดยตรง (ขอใหใชงบฯ 

มหาวิทยาลัย) โดยแผนการใชงบแบงเปน

 เงินทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการวิจัย (Research Infrastructure)

สอดคลองกับโครงการวิจัยรเิริ่มแบบมุงเปา (ไมเกินรอยละ 30)

 เงินทุนวิจัย (Research Fund) แกโครงการวิจัยแบบมุงเปา

 อยูในวงเงิน ไมเกิน 500 ลานบาทตอป



แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ

 โครงการ 3 ป แตอนุมัติงบประมาณเปนรายป

 งบประมาณปที่ 2 และ 3 อาจจะเพิ่มหรือลดข้ึนกับผลงาน และ
สามารถปรับมหาวิทยาลัยให “ออก” หรือ “เพิ่ม” ในโครงการได

 พิจารณาจาก KPI และสมรรถนะตางๆ ดานการวิจัยใน 5 ปที่ผาน
มา  (15%)

 พิจารณาจากประสิทธิภาพการผลิตผลงานวิจัย (Slope) ในระยะ 5 
ปที่ผานมา (15%)

 พิจารณาจากยุทธศาสตรและ Roadmap การดําเนินการสูอันดับที่ดี
ข้ึนใน THE-QS และความทาทายในการสรางผลลัพธตามขอเสนอ
โครงการ (70%)

 ความทาทายตอผลผลิตเปาหมาย

 ความทาทายดานผลกระทบตอสังคม และภาคการผลิต

 ความทาทายตอนวัตกรรมการบริหารจัดการ



แนวทางประเมินมหาวิทยาลัยที่ไดรับการสนับสนุน

 มีผลการดําเนินงานและการใชเงินทุนเปนไปตาม

เกณฑ และขอเสนอ เขามาอยูในอนัดับของ THE-QS 

หรืออยูในอันดับท่ีดีขึ้น

 มีการใชระบบฐานขอมูลที่ถกูตองรวมกันท้ังของ

มหาวิทยาลัยและสกอ.  

หากไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย

 สงคืนครุภัณฑในสภาพใชงานไดครบถวนสมบูรณคืน 

สกอ.

 ไมสามารถเขารวมโครงการไดอีกในระยะเวลา 3 ป



แนวทางบริหารงานโครงการวิจัยใน

โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ



แนวทางในใชงบประมาณโครงการ

 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการวิจัย (ครุภัณฑ ไมรวมสิ่งกอสราง 
และไมเกิน 30%)

 เงินทนุวิจัย ศูนยหรือกลุมวิจัยแบบมุงเปา (Targeted / Core/ 
Signature Research)

 เงินทนุเชิดชูเกียรติศาสตราจารยวิจัยดีเดน

 พัฒนารูปแบบและการบริหารการจัดการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
 ครุภัณฑพื้นฐานที่จําเปนตอการบริหาร

 ฐานขอมูล ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบประมวลผล

 การพัฒนาบุคลากรระดับหลังปริญญาเอก

 ทุนเชิญผูเชี่ยวชาญตางประเทศ

 ทุนการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ผูชวยวจิัย)

 ทุนจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ชาติ ภูมิภาค

 ทุนสรางกลุมวจิัย (Collaborative/ Cross Over Research) และนักวิจัย
รุนกลาง (Mutation)



แนวคิดเบื้องตนทางการบริหารงบประมาณ

งบฯ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการวิจัย (ประมาณ 20-30%)

 สวนกลาง (30-50%) และ 

 สําหรับโครงการวิจัยแบบมุงเปา (50-70%)

-งบฯ ทุนวิจัย แกโครงการวิจัยแบบมุงเปา (ประมาณ 70-80%)

 Signature Research Group อยางนอยสามกลุม (60-65%)

 เงินทุนวิจัย วัสดุ อุปกรณ คาใชสอย คาซอม คาตอบแทน

ผูชวยวิจัย  ฯลฯ

พัฒนาบุคลากร : Fellowship/Post doctorate, Ph.D,

Chair Professor/Research Leader

 โครงการแบบมุงเปาชนิดอ่ืน (5-10%)



โครงสรางในการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ

คณะกรรมการอํานวยการ

คณะกรรมการ

ท่ีปรึกษานานาชาติ

คณะกรรมการ

ดําเนินการ

คณะกรรมการ

ประเมินผล

คณะกรรมการ

ประสานงาน

สํานักงานบริหาร

โครงการ

สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ

บริหารโครงการ

คณะกรรมการ

ท่ีปรึกษานานาชาติ

ศูนยบริหาร

งานวิจัย
ศูนยหรือกลุมวิจัย 1

•อธิการบดีเปนประธานและรองฯวิจัยเปนรองประธาน

•บริหารจัดการและกํากับดูแล การดําเนินงาน

• สรางระบบและจัดใหมีการการประเมินตนเอง

• จัดใหมีรายงานความกาวหนา รายงานฉบับสมบูรณ การนําเสนอ

โครงการยอย 1

โครงการยอย 2



แนวทางการดําเนินงานของศูนย/กลุมวิจยัในมหาวิทยาวิจัยแหงชาติ

การลงนามและทําสัญญารบัโครงการวิจัยแบบมุงเปาและ
โครงการวิจัยยอย

 หัวหนาโครงการวิจัยท้ังโครงการวิจัยแบบมุงเปา และโครงการวิจัย
ยอยทุกโครงการ ลงนามในสัญญา ที่ระบุเปาหมายในรูปของตัวที่
ชี้วัดไวอยางชัดเจน

บัญชีโครงการวิจัยมุงเปาและโครงการวิจัยยอยและการโอนเงิน

 หัวหนาโครงการวิจัยมุงเปาและโครงการวิจัยยอยติดตอขอเปด
บัญชีธนาคารที่สะดวกท่ีสุด

 มหาวิทยาลัยโอนผานบญัชขีองหัวหนาโครงการวิจัยแบบมุงเปา 
โดย ศูนยบริหารงานวิจยั และกองคลัง ตามงวดที่ระบุไวในสัญญา
และ หัวหนาโครงการวิจัยแบบมุงเปาโอนเงนิเขาบญัชีโครงการ
ยอยตามแผน



แนวทางการดําเนินงานของศูนย/กลุมวิจยัในมหาวิทยาวิจัยแหงชาติ

การจัดหาเจาหนาที่หรือผูชวยวจิัยชวยโครงการ

 การจัดจางเจาหนาที่เพ่ือชวยเหลอืโครงการ  เปนตามระเบียบ
และวิธกีารจางเจาหนาทีข่องมหาวิทยาลยัท่ีเกีย่วของ มี
ขอแนะนําดังน้ี

 ควรใหอัตราเงินเดือนใหคิดตามคุณวุฒิและเวลาท่ีใชในการ
ปฏิบัติงาน  โดยอัตราเงินเดือนควรเทากับอัตราเงินเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิ

 อัตราเงินของนักศึกษาที่ชวยงานวิจัย  ใหคิดตามปริญญาที่
นักศึกษาไดรับแลว

 หากการปฏิบัติงานเต็มเวลา  ก็ใหจายเงินเดือนเปนรายเดือน
ตามอัตราท่ีกําหนด  แตหากปฏิบัติงานไมเต็มเวลา  ใหจาย
ตามเกณฑมหาวิทยาลยั หรือตามความเหมาะสม



แนวทางการดําเนินงานของศูนย/กลุมวิจยัในมหาวิทยาวิจัยแหงชาติ

การจัดหาเจาหนาที่หรือผูชวยวจิัยชวยโครงการ

 ควรแตงต้ังเจาหนาท่ีพัสดุของโครงการ โดยเฉพาะอยางยิง่

โครงการท่ีมีการจัดหาครุภัณฑ ใหหัวหนาโครงการวิจัยมุงเปา

และโครงการวิจัยยอยเสนอชือ่ตอมหาวิทยาลัย เพ่ือแตงต้ังเปน

เจาหนาที่พัสดุของโครงการ โดยเจาหนาที่พัสดุทีข่อแตงต้ังจะ

เปนเจาหนาท่ีพัสดุระดับสวนงานตางๆ หรือ ระดับ 

มหาวิทยาลัย หรือบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังจากอธกิารบดีใหมี

หนาท่ี หรือปฏิบัติงานเกีย่วกบัพัสดุ ตามขอบังคับ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหมวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2551



แนวทางการดําเนินงานของศูนย/กลุมวิจยัในมหาวิทยาวิจัยแหงชาติ

การใชจายคาตอบแทน

 คือคาตอบแทนนักวิจัยหรือบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ทํางานใหกับโครงการวิจัย ซึ่งเปน

คาตอบแทนที่จายเสริมเพิ่มใหนอกเหนือจากเงินเดือนปกติ

อาจเปนเงินเดือน  หรือจายเม่ือเสร็จส้ินงานวิจัย  หรือ

รูปแบบอื่นตามแตจะตกลงกัน



แนวทางการดําเนินงานของศูนย/กลุมวิจยัในมหาวิทยาวิจัยแหงชาติ

 คาตอบแทนหัวหนาโครงการอยูวงเงินไมเกิน 15,000-25,000 
บาท/เดือน โดย อาจจะพิจารณาจากตําแหนงทางวิชาการดังนี้

 ศาสตราจารยและรองศาสตราจารยมีคาตอบแทน 20,000 –
25,000 บาท

 ผูชวยศาสตราจารยมีคาตอบแทน 15,000 – 20,000 บาท

 คาตอบแทนผูรวมโครงการ ไมควรมีคาไมเกิน คาที่ไดจากการ
คํานวณดังนี้
คาตอบแทน (ตอเดือน) = เงินเดือนในอัตราท่ีรับอยู x M.F. x % เวลาท่ีใหกับ

โครงการ

 โดยเงินเดือนในอัตราที่รับอยูนั้น ตองไมรวมคาตําแหนงทางวิชาการ 

 M.F. คือ Multification Factor สําหรับผูรวมโครงการใช M.F. =   1.25

 % เวลาที่ใหกับโครงการ คือเวลาที่ใชในการวิจัยคิดเปนสดัสวนกี่ % ของงานประจํา 
แตไมควรเกิน 40 %



แนวทางการดําเนินงานของศูนย/กลุมวิจยัในมหาวิทยาวิจัยแหงชาติ

การใชจายคาจาง

 คือเงินเดือนของเจาหนาที่ที่โครงการจาง  ทั้งการจางให

ปฏิบัติงานเต็มเวลา และการจางปฏิบัติงานบางสวน ใน

ลักษณะรายวันหรือรายเดือนก็ได  คาจางจะใช “เวลา” 
เปนฐาน เชนคาจางเจาหนาที่ธุรการเปนเวลา 12 เดือน  ซึ่ง

ตางจากคาใชสอยในขอตอไปทีจ่ะใช “ชิ้นงาน” เปนฐาน 

เปนการเหมาจายเม่ือชิ้นงานเสร็จส้ิน  



แนวทางการดําเนินงานของศูนย/กลุมวิจยัในมหาวิทยาวิจัยแหงชาติ

การใชจายคาใชสอย

คาใชสอย  หมายถึง  คาใชจายเพื่อซื้อบริการตางๆ  เชน

 คาพาหนะ  ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง  ตามหลักฐาน

 คาที่พัก  เบิกไดตามที่จายเงินจริงแตไมเกินอัตราที่  

มหาวิทยาลัยกําหนด

 คาเบี้ยเล้ียง  ใชคาเบี้ยเล้ียงใหใชอัตราของมหาวิทยาลัย  

 คาจางในลักษณะที่เปนงานเหมาตอชิ้นงาน  เชน  คาจาง

วิเคราะหตัวอยาง

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในกรณีออกปฏิบัติงาน

 คาสาธารณูปโภค



แนวทางการดําเนินงานของศูนย/กลุมวิจยัในมหาวิทยาวิจัยแหงชาติ

การใชจายคาวสัดุ
คาวัสดุ  หมายถึง  คาใชจายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุ  อุปกรณ  
และเอกสารตําราตางๆ  สําหรับใชในโครงการ  โดยแบงเปน

 วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุที่เปลีย่นสภาพ  หรือหมดสภาพเปนเวลา
อันสัน้  และรวมทัง้สิ่งของที่มีลักษณะการใชงานยาวนาน  แตมี
ราคาไมเกิน  5,000  บาทดวย  ตัวอยางเชน  เคร่ืองเขียน  
หนังสอื  วารสาร  ซอฟแวรตางๆ  อะไหลเคร่ืองมือวิทยาศาสตร  
ฯลฯ

 วัสดุที่มีราคาสูง  เชน  อัญมณ ี โลหะมีคา  และสัตวทดลอง  ซึ่ง
จําเปนตองซือ้เพ่ือใชในการทดลอง  ตองมีทะเบยีนวัสดุเฉพาะ

การใชจายคาครุภัณฑ
คาครุภัณฑ  หมายถึง  รายจายเพ่ือซื้อ   แลกเปลีย่น  จางทํา  ทํา
เองหรือกรณอีื่นใดเพ่ือใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่มีลักษณะ
คงทนถาวร  มีอายุการใชงานประมาณ  1  ปขึน้ไป



แนวทางการดําเนินงานของศูนย/กลุมวิจยัในมหาวิทยาวิจัยแหงชาติ

การใชจายอื่นๆ 

 คาเดินทางตางประเทศ  สําหรับติดตามความกาวหนาทาง

วิชาการในตางประเทศ  ในเร่ืองที่เก่ียวกับโครงการ  โดยมี

ลักษณะ  (ก)  เปนการไปเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  หรือ  (ข)  เขารวมประชุมวิชาการหรือดูงาน

เฉพาะเร่ือง  ที่มีความสําคัญกับงานวิจัยโดยตรง  อัตรา

คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ  ใหเปนไปตาม

เกณฑของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

 คาใชจายของนักวิจัยจากตางประเทศที่มาชวยงานใน

โครงการ  อัตราคาใชจายของนักวิจัยจากตางประเทศ  ให

เปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัยเชียงใหม



แนวทางการดําเนินงานของศูนย/กลุมวิจยัในมหาวิทยาวิจัยแหงชาติ

การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ ของโครงการวิจัยในโครงการมหาวิทยาลัย
วิจัยแหงชาติ

 ในกรณีทีโ่ครงการไดรับอนุมัติใหจัดซ้ือพัสดุไมวาจะเปนวัสดุ หรือ
ครุภัณฑ (ในโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ มิอนุญาตใหมีคา
สรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางถาวรอื่นๆ)ใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
พัสดุเปนไปตามขอคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพัสดุ พศ. 
2552  ซ่ึงกระทําได 3 วิธีคือ  

 วิธีประกวดราคา คือการจัดซือ้จัดจางที่ตองประกาศเชญิชวนใหผูประกอบการ
ทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดเขายื่นขอเสนอ

 วิธีคัดเลือก คอืการจัดซื้อจดัจาง โดยการเชญิชวนเฉพาะผูประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ซึ่งตองไมนอยกวาสามรายใหเขายื่นขอเสนอ เวน
แตในงานนั้นมีผูประกอบการที่มีคณุสมบัติตรงตามที่กําหนดนอยกวา 3 ราย

 วิธีพิเศษ คือการจัดซือ้จัดจาง  โดยเชญิชวนผูประกอบการที่มีคณุสมบัติตามที่
กําหนดใหเขายื่นขอเสนอหรือเขามาเจรจาตอรองโดยครง 



แนวทางการดําเนินงานของศูนย/กลุมวิจยัในมหาวิทยาวิจัยแหงชาติ

ขอแนะนํา

 ในกรณีทีม่ีการซ้ือหรือการจางในวงเงินไมเกิน 50,000 บาทให

เจาหนาที่พัสดุ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น

ดําเนินการไปกอน โดยมีการเปรียบเทียบราคาอยางนอย 3 ราย

 ในการจัดซ้ือจัดจางพัสดุที่มีการผลิตจําหนายหรือใหบริการทั่วไป ที่มี

วงเงินไมเกิน 300,000 บาท หรือพัสดุการวิจัย ที่เปนประโยชนตอ

การใชงานของมหาวิทยาลัย ที่คํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่

มหาวิทยาลัยไดรับ ความคงทน และการบริการหลังการขาย 

สามารถทําการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีพิเศษได  โดยขอให

ดําเนินการตอรองราคาตามความเหมาะสม

 ในการกรณีที่มีการจัดซ้ือจัดจางที่มีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท ให

ดําเนินการดวยวิธีประกวดราคาโดยวิธีอิเลคโทรนิกส  



แนวทางการดําเนินงานของศูนย/กลุมวิจยัในมหาวิทยาวิจัยแหงชาติ

ขอแนะนํา
 ในการดําเนินการจัดซือ้จัดจางพัสดุแตละคร้ัง  ตองเสนอชื่อคณะกรรมการขึ้นเพ่ือ

ปฏิบัติการตามขอบังคบัที่เกีย่วของ ใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายแตงตั้ง 
คือ 

  คณะกรรมการเปดขอเสนอ

  คณะกรรมการพิจารณาผลการคดัเลือก

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจการจาง

 การจัดซือ้จัดจางแบบวิธีพิเศษทีมี่วงเงินไมเกิน 50,000 บาทไมตองแตงตั้ง
คณะกรรมการตามขอ 1)  2) และ 3) ก็ได แตตองใหหัวหนาโครงการเปนผูตรวจรับ
พัสดุหรืองานจางนั้น และใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
หรือคณะกรรมการตรวจการจางก็ได

 การจัดซือ้จัดจางแบบวิธีพิเศษทีมี่วงเงินเกิน 50,000 บาทแตไมเกิน 300,000 บาท 
ไมตองแตงตั้งคณะกรรมการตามขอ 1) และ 2) แตใหแตงตั้งคณะกรรมการ 3) 

 การเก็บรักษาพัสดุ ใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่พัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานพัสดุของโครงการวิจัย หรือหัวหนาโครงการวิจัย รับผิดชอบในการรับ
จายพัสดุ ใหมีหลักฐานรับจายโดยครบถวนตามทะเบียนและ หรือ บัญชี  เปน
ระเบียบเรียบรอย และปลอดภัย 



รูปแบบการติดตามและการประเมินผลมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ

 ประชุมกรรมการประสานงานฯ เดือนละ 1 คร้ัง

 สงรายงานความกาวหนา

 ครั้งท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ (รายงานครึ่งป)

 คณะกรรมการบริหารโครงการนําเสนอผลงานตอท่ีประชุม

กับคณะกรรมการประเมิน เดือนมีนาคม

 ครั้งท่ี 2 เดือนสิงหาคม (รายงานประจําป)

 นักวิจัยนําเสนอผลงานในการประชุมเสนอผลงาน

ประจําป



1. จํานวนบทความวิจัยในฐานขอมูล Scopus

2. บทความวิจัยที่เปนผูวิจัยหลัก

3. Impact factor รวมตอจํานวนบทความ

4. ทุนวิจัยจากแหลงทนุภายนอก

5. ทุนจากภาคอุตสาหกรรม

6. สิทธิบัตรในประเทศ

7. สิทธิบัตรตางประเทศ

8. จํานวนอาจารยทําวิจัยในกลุม

9. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท

10. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก

11. จํานวนนักศึกษาระดับหลังปริญญาเอก

ดัชนีชี้วัดโครงการวิจัยแบบมุงเปา
แตละโครงการตองนําเสนอตัวเลขยอนหลัง (2004-2008) และต้ังเปา (2009-2012)



12. การไดรับเชิญใหเปนบรรณาธิการ คณะบรรณาธิการของวารสาร

ระดับนานาชาติ วิทยากร (keynote speaker) หรือประธานใน

การจัดประชุมนานาชาติ

13. จํานวนแพทยประจําบาน/ใชทุน

14. จํานวนแพทยตอยอด 

15. จํานวนการอางอิง Citation

ดัชนีชี้วัดโครงการวิจัยแบบมุงเปา
แตละโครงการตองนําเสนอตัวเลขยอนหลัง (2004-2008) และต้ังเปา (2009-2012)



ภาพรวมของความทาทายของการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม



ดัชนีชี้วัด

คาดัชนีที่ไดทําไว เปาหมายคาดัชนีที่ต้ังไว
คาเฉลี่ย/ป 

ใน 5 ป

(2004 – 2008)

คาเฉลี่ย
อัตราการ

เติบโต/ป (%)

ใน 5 ป

2553

(2010)

2554

(2011)

2555

(2012)

คิดเปน

คาเฉลี่ย
อัตราการ

เติบโต/ป (%)

3.1.1 กําลงัการผลิตผลงาน (จํานวนผลงาน/ป) 2,247/5 = 449.4 18.4% 576 631 686 15%

3.1.2 ประสิทธิภาพการผลิตผลงาน

       (จํานวนผลงาน/อาจารย/ป)

0.042 17.7% 0.04 0.05 0.05 15%

3.1.3 ขีดความสามารถในการเปนผูวิจัยหลัก

(Corresponding author)
(จํานวนผลงานท่ีมหาวิทยาลยัเปนผูวิจัย

หลัก/

         จํานวนผลงานท้ังหมด)

1,239/2,247 =  

0.551

17.2% 0.6 0.6 0.7 15%

3.1.4 คุณภาพของผลงาน

        3.1.4.1 จํานวน Citation/ผลงานท้ังหมด 9,998/2,247 =  

4.45

(33.2)% 4.7 5.1 5.6 15%

        3.1.4.2 ผลรวม Impact Factors/

ผลงานท้ังหมด 

2,095/2,247=0.93 0.7% 1.0 1.1 1.2 15%

3.1.5 ขีดความสามารถดานนวัตกรรม
(จํานวนสิทธิบตัรท่ีไดรับสิทธ์ิ – สิทธิบัตรท่ี

ยื่น

จด/จํานวนผลงานวจิัยท้ังหมด)

4 - 18 4% - (4%) 4.2 4.6 5.0 15%

3.1.6 จํานวนและอัตราการเพิ่มนกัศึกษาตางชาติ 169.8 13.5% 178.3 195.3 212.3 15%



ดัชนีชี้วัด

คาดัชนีที่ไดทําไว เปาหมายคาดัชนีที่ต้ังไว
คาเฉลี่ย/ป 

ใน 5 ป

(2004 – 2008)

คาเฉลี่ย
อัตราการ

เติบโต/ป (%)

ใน 5 ป

2553

(2010)

2554

(2011)

2555

(2012)

คิดเปน

คาเฉลี่ย
อัตราการ

เติบโต/ป (%)

3.1.7 จํานวนและอัตราการเพิ่มอาจารย - 

        นักวิจัยตางชาติ

38.4 1.8% 40.3 44.2 48.0 15%

3.1.8 จํานวนและอัตราการเพิ่มผลงานวิจัยรวม/ 

        จํานวนผลงานท้ังหมด

0.466 1.643% 0.5 0.5 0.6 15%

3.1.9 การเพิ่มเงินทุนวิจัยรวมจากภาคการผลิต

        3.1.9.1 เงินทุนวิจัยรวม (ลานบาท) 138.6 (14.34)% 145.5 159.4 173.3 15%

        3.1.9.2 ผลงานวิจัยพื้นฐานท่ีตีพมิพ

                  (จํานวนเร่ือง)

55 18.82% 57.8 63.3 68.8 15%

        3.1.9.3 สิทธิบัตรท่ีไดรับสิทธิ์ – สิทธิบัตร

ท่ี

                  ย่ืนจด (จํานวนเร่ือง)

4 -18 4% - (4%) 1.1 1.2 1.3 15%

        3.1.9.4 รายไดท่ีเกิดข้ึน (ลานบาท) 38.05 (9.384)% 40.0 43.8 47.6 15%

        3.1.9.5 บริษัทท่ีเก่ียวของ (จํานวน) 79 (19.11)% 83.0 90.9 98.8 15%



# KPI (1) KPI (2) KPI (3) KPI (4) KPI (5) KPI (6)

’09 ’10 ’11 ’12 ’09 ’10 ’11 ’12 ’09 ’10 ’11 ’12 ’09 ’10 ’11 ’12 ’09 ’10 ’11 ’12 ’09’10’11’12

1 44 63 87 122 32 53 73 96 0.73 0.84 0.84 0.85 19.7 27.96 33.8 41.4 5.6 7.6 11.5 13.5 2 6 12 19

2 93 150 180 220 65 100 120 150 1.3 1.4 1.5 1.6 30 40 50 60 5.7 10 15 20 1 5 10 15

3 35 60 64 50 32 52.1 61.1 60 28.1 35.1 36.1 36.2 39.0 33.1 33.1 29.7 8.2 9.2 7.7 7.5 0 4 9 5

4 48 52 55 62 29 35 37 37 13.7 13.2 13.9 13.1 20 30 35 40 - - - - 1 2 4 5

5 47 50 65 80 28 36 37 41 0.9 1.0 1.0 1.0 168 159 159 157 2 4 4 4 0 0 1 3

……

# KPI (7) KPI (8) KPI (9) KPI (10) KPI (11) KPI (12)

’09 ’10 ’11 ’12 ’09 ’10 ’11 ’12 ’09 ’10 ’11 ’12 ’09 ’10 ’11 ’12 ’09 ’10 ’11 ’12 ’09 ’10 ’11 ’12

1 0 2 3 3 75 81 86 91 43 69 77 83 32 42 39 49 18 30 32 34 - - - -

2 0 1 1 2 42 50 55 60 58*(60) 70 80 90 54*(55) 60 70 80 0 3 3 3 - - - -

3 0 0 0 1 124 139 114 110 115 99 88 85 30 28 33 36 19 20 21 22 - - - -

4 0 1 1 1 47 50 55 57 16 33 35 12 14 15 - - - - - 32 34 34 34

5 - - 1 1 63 63 63 63 2 6 4 3 6 6 7 6 15 17 20 23

……

โครงการท่ี ชื่อโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุงเปา

1 ศูนยความเปนเลิศดานพลังงานสะอาดและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน

2 ศูนยความเปนเลิศแหงชาติทางวัสดุศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ

3 กลุมวิจัยมูลคาเพ่ิมของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตวเศรษฐกิจเพ่ือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

4 กลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับโรคในภูมิภาค (กลุมวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพในภูมิภาค)

5 ศูนยวิจัยบูรณาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการวินิจฉัย การรักษา และการปองกัน โรคเอดส/โรคติดเช้ือเอชไอ และโรคติดเช้ือ

ฉวยโอกาสในผูปวยโรคเอดส เพ่ือเปนตนแบบสําหรับประเทศท่ีมีทรัพยากรจํากัด

(1) จํานวนบทความวิจัยในฐาน Scopus
(2) (2) บทความที่เปนผูวิจัยหลกั

(3) Impact factor รวมตอจํานวนบทความใน (1)
(4) ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก

(5) ทุนจากภาคอุตสาหกรรม

(6) สิทธิบัตรในประเทศ

(7) สิทธิบัตรตางประเทศ

(8) จํานวนอาจารยทีท่ําวิจัยในกลุม

(9) จํานวนนักศึกษาระดบัปริญญาโท

(10) จํานวน นกัศึกษาระดับปริญญาเอก

(11) จํานวนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

(12) จํานวนแพทยประจําบาน/ใชทนุ

(13) จํานวนแพทยตอยอด

(14) จํานวน Citation



2009                                                                                                                   2012

มหาวิทยาลัยวิจัยท่ีเปยมไปดวย
•COMPETENCY 

•COMPETTIVENESS

•CUSTOMIZATION (TO 
SOCIETY NEEDS)

งานผลิตบัณฑิต

งานวจิัย

งานบริการวิชาการ

งานบริหาร

มหาวิทยาลัย

มีหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 

มีความทันสมัย เหมาะกบั

ความตองการของสังคม

มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาทีเ่ขมแข็ง เพ่ือให

ออกไปรับใชสังคม

ผลิตบณัฑิตที่เปนคนดแีละ

คนเกงทีส่ังคมตองการ 

และ (โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ระดับบณัฑิตศกึษา) ที่มี

ความสามารถทางดาน

งานวิจัย ที่จะแกโจทย

ปญหาของสังคม

สงเสริมใหคณาจารย และ

นักวิจัย บุคลากรไดทํางาน

วิจัยแบบบูรณาการ เพ่ือ

สนองความตองการหรือ

แกปญหาสังคมแบบองค

รวม

สงเสริมการตั้งกลุมวิจัย

ของนักวิจัยที่มีความสนใจ

รวมกัน

สงเสริมการตั้งศูนยวิจัย

แหงความเปนเลิศที่มี

ความสามารถในการ

แกปญหาสังคม ดานใด

ดานหนึ่ง

มีการจัดการองคความรู

และทรัพยสินทางปญญา 

สรางความเครือขาย

รวมมือกับ ภาครัฐ 

ภาคอุตสาหกรรม บริการ

และธุรกิจ

สงเสริมทุกสวนงาน 

ใหบริการวิชาการตาม

ความตองการของสังคม

ช้ีนําสังคมใหเกิดพัฒนา 

โดยอาศยัองคความรู 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

จากมหาวทิยาลัย

สงเสริมทุกสวนงาน 

วิเคราะหหาโจทยวิจัย 

โจทยปญหาการพัฒนา

สังคม

ผูชวยวิจัย 

มีกลไกของการบริหารที่มี

ความคลองตัว

มีการศึกษาความตองการ

และแนวทางการพัฒนา

ของสังคม เพ่ือตั้งเปน

โจทยวิจัยแบบบูรณาการ 

และองครวม

สรรหา พัฒนาบุคลากรที่มี

ความสามารถทางดานงานวิจัย

อยางตอเนื่อง

แสวงหาทรัพยากร งบประมาณ 

และทุน ที่เกีย่วของกับงานวิจัย  

อยางเปนระบบ

พัฒนาหนวยงานและระบบบริหาร 

จัดการ และกํากับงานวิจัย ให

งานวิจัยดําเนินเปนไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ใชเทคโนโลย ีและฐานขอมูล

งานวิจัย สําหรับประเมินงานวิจัย

ในทุกระดับ
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