
ทิศทาง นโยบาย แนวทางและระเบียบ  
ว่าด้วยการบริหารและการจัดการงานวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐั  วรยศ  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ



หัวข้อการบรรยาย
• มหาวิทยาลัยมุง่เน้นการวิจัยทีม่คีุณภาพระดับโลก 

เป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทาง (ลักษณะ) งานวิจัย
• ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• แนวทางการส่งเสริมและบริหารงานวิจยั
• ภาระหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของศูนย์บรหิารงานวิจัย
• ผังการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
• ผังการจัดการนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ร่าง) 
• แหล่งทนุวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
• แนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการงานวิจัย (ทนุแหลง่ภายนอก)
• การส่งเสรมิการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
• การจัดการทรพัย์สินทางปัญญา



มผีลงานวิจัยในระดับนานาชาติ อยู่ในอันดับไม่เกินกว่าที่ 3 ของประเทศ
ทุกปี
ผลงานวิจัยได้รบัการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ทุกปี
ผลงานวิจัย นวัตกรรมได้รบัการตีพิมพ์ หรือนําไปใช้ หรือพัฒนาเป็น
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เพิ่มขึ้นไม่ต่าํกว่าร้อยละ 15 ต่อปี (เพิ่มขึ้นภาย
เป็นสองเท่าภายใน 5 ปี เทียบเท่าจํานวนผลงานตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติต่อคนจาก 0.4 เป็น 0.8)
ได้รบัเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ภาคการผลติเพิ่มขึ้น
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ต่อปี  (1 ล้านบาทต่อคน ภายใน 5 ปี) อาจารย์และ
นักวิจัย ได้รับทุนอดุหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
ร้อยละ 80 จากอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด
พัฒนาโครงการวิจัยใหม่ที่มีการบรูณาการกับประเทศกลุ่มอาเซียน และ
นานาชาติไม่น้อยกว่า 2 โครงการต่อปี

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการวิจัยที่มีคณุภาพระดับโลก -- เปา้หมาย

ยุทธศาสตร์ การพฒันางานวิจัยและสรา้งนวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอน การพฒันาเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคงของท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 - 2559



ผลิตผลงานวิจัยเชิงวิชาการที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
งานวิจยัตามความต้องการของพื้นที่ ตอบโจทย์ ปัญหาของประเทศ 
ตอบสนองความต้องการของภาคการผลติ เศรษฐกิจ และสังคม

พัฒนาและส่งเสริมวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับภาควิชาการ ภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม

วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรรมเชงิพาณิชย์
มุ่งเน้นงานวิจยัเชิงนโยบายสาธารณะ
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษา 
องค์กรกับประเทศในกลุม่อาเซียน และนานาชาติ และแสวงหานักวิจัย
ระดับนานาชาติมาร่วมทําวิจัย

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการวิจัยที่มีคณุภาพระดับโลก -- กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ การพฒันางานวิจัยและสรา้งนวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอน การพฒันาเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคงของท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 - 2559



ส่งเสริม พัฒนาความรู้และผลกัดนัให้คณาจารย์ นักวิจัย ดําเนินการเพื่อ

ขอรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
พัฒนาฐานขอ้มลูงานวิจยั
พัฒนาวารสาร CMU Journal ให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ โดยการ

จัดระบบการบริหารจัดการของสํานกัพมิพ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  (CMU 
Press)

การเป็นมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการวิจัยที่มีคุณภาพระดับโลก

ยุทธศาสตร์ การพฒันางานวิจัยและสรา้งนวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอน การพฒันาเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคงของท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 - 2559



ทิศทางการวิจยั

• ทศิทางที่ 1: เปน็มหาวิทยาลัยที่มุ่งศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์
ความรูใ้หมท่างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

และสังคม

• ทศิทางที่ 2: เปน็มหาวิทยาลัย ที่มุ่งศึกษาวิจัย นําองค์ความรูท้ี่
ได้มาใช้ในการ จัดการและพัฒนาการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อ

ประโยชน์ในการสร้างเสริม รักษา และป้องกันทางด้านสขุอนามัย 

รวมทั้งพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนท้องถิ่น สังคมเข้มแข็ง 

สิ่งแวดลอ้มที่ดีและยั่งยืน



ทิศทางการวิจยั

• ทศิทางที่ 3: เปน็มหาวิทยาลัยที่มุ่งวิจยัเพื่อรับใช้ชมุชนทอ้งถิ่น 
โดยพัฒนาองค์ความรู้และให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร 

ชุมชนท้องถิ่น ในการศกึษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคม

ท้องถิ่น 

• ทศิทางที่ 4: เปน็มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านการ

อนุรักษ์ ทํานุบาํรงุและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม มรดกสถาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับชุมชนและ
สังคม



ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เปน็
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
๑. ดําเนินการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ เพื่อสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ ในการสนับสนุนการเรียนการสอน

๒. ดําเนินการวิจัยและพัฒนาในโครงการวิจัยที่มีห่วงโซ่

คุณค่า (Value chain) ที่สอดคล้องกับความตอ้งการของ

ประเทศ ตามศักยภาพและความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย 

เพื่อพัฒนานวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่



ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ด้านพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

• ด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
• ด้านมูลค่าเพิ่มทางการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์
เศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• ด้านเทคโนโลยีการแพทย์สาํหรับโรคประจําถิ่น
• ด้านการวิจัยเพื่อการป้องกันโรคเอดส์/โรคติดเชื้อเอชไอวี 
และโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยโรคเอดส์ 



ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ด้านการวิจัยเพื่อชี้นําการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพของ
ภาคเหนือ

• ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย
• ด้านเศรษฐกิจโดยเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และเศรษฐกิจ
พอเพยีง บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้  การศึกษา  
การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่
เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม  การสั่งสมความรู้ของ
สังคม  และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่  



ประเด็น ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับ 8 (2555-2559) 

ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
2555 (มช.) 

1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกจิ
พอเพียง 

(ด้านเศรษฐกิจโดยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
และเศรษฐกิจพอเพียง) 

2. ความมั่นคงของรัฐและ
การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
3. การปฏิรูปการศึกษาและ
สร้างสรรค์การเรียนรู้ 



ประเด็น ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับ 8 (2555-2559) 

ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ2555 (มช.) 

4. การจัดการทรัพยากรน้ํา 

5. ภาวะโลกร้อนและพลังงาน
ทางเลือก 

6. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการ
ส่งออกและลดการนําเข้า 

7. การป้องกันโรคและการรักษา
สุขภาพ 

8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาคุณคา่ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 



ประเด็น ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับ 8 (2555-2559) 

ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ2555 (มช.) 

9. เทคโนโลยใีหม่และเทคโนโลยีที่
สําคัญเพื่ออตุสาหกรรม   

10. การบริหารจัดการการ
ทอ่งเที่ยว 

11. สังคมผู้สูงอายุ 

12. ระบบโลจิสติกส์ 

13. การปฏิรูประบบวิจัย 



กรอบการวิจัยที่สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ใหทุ้นอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทุน 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน)

http://www.nrct.go.th/downloads/1‐15group.pdf



กลุ่มงานวิจัยสังคมผู้สูงอายุ 
กรอบการวิจัย 
1. การวิจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุและบริบทของ

สังคมไทย ในมิติสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีสุขภาพ อาหาร ระบบการเฝ้าระวัง ระบบบริการและผลกระทบจากการ

เปิดการค้าเสรี (effect of free trade agreement) ต่อผลิตภัณฑ์ การบริการและการดูแลผู้สูงอายุ 

2. การวิจัยเพื่อเพิ่มโอกาส/ศักยภาพทางสังคมให้ผู้สูงอายุ ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ (Active aging) กลุ่ม

ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ (Need a little help) และผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ (Need help) เพื่อให้มี

สุขภาพ/คุณภาพชีวิตที่ดี และมีโอกาสในการทํางานตามศักยภาพและความต้องการ ในประเด็น 

1) การบริการสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ (ทั้งกายและใจ) และการดูแลระยะยาวในสังคมผู้สูงอายุ 

2) การให้การศึกษาตลอดชีวิต การเสริมทักษะ/ความรู้ 

3) การจัดการและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

4) การธารงซึ่งความเปน็ไทย 

5) กลไกการจัดสวัสดิการในสังคม 

6) การขยายโอกาสในการทางานให้ผู้สูงอายุ 

 



กลุ่มงานวิจัยสังคมผู้สูงอายุ 

ผลผลิต 
1. ผลงานวิจัยทีต่อบคาถามระบบ สิ่งก่อสร้าง การจัดระเบียบองค์กร/

สังคม และบริการ 

2. ได้นวัตกรรม 

3. ไดเ้ครื่องมือทีเ่หมาะสมกับสังคมไทยทีส่ามารถนาไปใช้ 

3.1 แยกกลุ่มผูสู้งอายุตามสุขภาพและความต้องการการช่วยเหลือใน

ระดับต่าง ๆ 

3.2 แยกกลุ่มตามระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 



ความหลากหลายทางชีวภาพ และ

ระบบนิเวศวิทยา ที่ทั้งเกื้อกูลและ

ขัดขวางการเจรญิเติบโตของข้าว

(P.4.3)

พันธุ์ข้าวที่สามารถนาํมาใช้ประโยชน์ 
และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สารออกฤทธิ์ชีวภาพ

(P.2.2  P.2.3  P.2.4  P.4.1  P.4.2)

(P.13.3  P.20.1 P.20.2  P.20.3  P.20.4)

กระบวนการชีวสังเคราะห์

เอนไซม์และโปรตีน

ยีน ธนาคารยีน ฐานขอ้มูลพันธุกรรม

และชีวสนเทศ  (P.37)  

ผู้ผลิต ชุมชน
OTOP

ผลิตภัณฑ์ 

เทคโนโลยี

วัตถุดิบ

ตลาด และ 
สังคม

การตลาด 

ถ่ายทอดเทคฯ

สิทธิ ร่วมลงทุน

นวัตกรรม การนําไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์  การสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนด้วยมูลค่าเพิ่ม

แผนภูมินําทางมลูค่าเพิ่มของ
งานวิจยั

(Value-added Roadmap)

องค์ความรู้ 
(milestones)

การประยุกต์ใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชงินเิวศ 

ศิลปวัฒนธรรม การจัดแสดงถ่ายทอดองค์ความรู้

เพิ่มผลผลิต ลดการสูญเสีย

การใช้ประโยชน์โดยตรง

ค้นคว้าหา ชีวภัณฑ์สําหรับการเกษตร การแพทย์ 

เพิ่ม yield สารสําคัญ

เพิ่มประสิทธิภาพของเอนไซม์

การประยุกต์ใชย้ีน โปรตีนเป้าหมาย
พันธุวิศวกรรม

วิศวกรรมเอนไซม์

วิศวกรรมชวีสังเคราะห์

เคมีภัณฑ์ธรรมชาติ

การแปรรูป

อนุกรมวิธาน

(P.8  P.9  P.10  P.11 P.13.1  
P.13.4  P. 17  P.23)

(P.13.5)

(P.13.3)





ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of 
Excellence) ในสาขาวชิาที่มศีักยภาพและมีความ
เข้มแข็ง  

๔. พัฒนานักวิจัยในทุกระดับ โดยเน้นการสร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่ เพื่อเป็นกาํลังคนในการเสริมสร้างทีมวิจัยที่
สามารถพัฒนานวตักรรมในสาขาต่าง ๆ 

๕. จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และอุทยานเทคโนโลยี



แนวทางการส่งเสริมและบริหารงานวจิยั
1. มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตาม

ระเบียบว่าด้วยการบริหารและการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2553 เพือ่กาํกับให้งานวิจัยเป็นไปตามทิศทางของมหาวิทยาลัย

2. ส่งเสริมและบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีศูนย์
บริหารงานวิจัยเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนนุการทํางานวิจัย โดย
พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เนน้การกํากับความคุม
ผลผลิต  มีระบบศูนย์กลางวิเคราะห์ความต้องการทุกภาคส่วนภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างโจทย์วิจัยที่มีประสิทธิผลและทันต่อความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ

3. ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์และพัฒนานักวิจัยในระดับต่างๆ ได้แก่ 
นักวิจัยรุ่นใหม่ นกัวิจัยรุ่นกลาง นกัวิจัยอาวุโส บุคลากรช่วยงานวิจัย 
และนักศึกษาช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 



แนวทางการส่งเสริมและบริหารงานวจิยั
4. ส่งเสริมให้มีการประสานงานด้านวิจัย และ/หรือ ร่วมทํางานวิจัย

กับสถาบันและองค์การต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

5. ส่งเสริมจริยธรรมการทําวิจัยอย่างเหมาะสม มกีารตั้ง
คณะกรรมการกํากับอยา่งชัดเจน

6. มีรางวัลในระดับต่างๆ อาท ิเช่น นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่
ดีเด่น เป็นต้น เพื่อสร้างขวัญกําลังใจแก่นักวิจัย

7. สนับสนุนทุนภายในลักษณะต่างๆ ประกอบด้วยทุนพฒันานักวิจัย
รุ่นใหม่ ทุนวิจัยงบประมาณแผน่ดิน ทนุโครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน และทนุอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่
เกี่ยวข้อง  



แนวทางการส่งเสริมและบริหารงานวจิยั
8. สนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยหาทุนจากแหล่งต่างๆ ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ

9. สนับสนุนให้มีกลุ่มวิจัยหรือหน่วยวิจัย การบูรณาการกลุ่มวิจัยทั้ง
ในระดับภาควิชา คณะ สถาบันโดยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี
การคัดสรรสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลศิเฉพาะทาง

10. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย อาท ิเช่น มกีารสนับสนุนคา่
ตีพิมพ์ผลงาน และค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม

11. มีสํานักพิมพ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทาํหน้าที่เผยแพร่ผลงานเขยีน
ทางวิชาการของบุคลากร สร้างแรงกระตุ้นบุคลากรให้มีผลิต
ผลงานอย่างต่อเนื่อง

12. มีการจัดการด้านทรัพย์สนิทางปญัญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
เพื่อนําผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาเชิงธุรกิจ



ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์บริหารงานวิจัย
• บริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณภายใน

มหาวิทยาลัย 
• ประสานงานแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
• ประสาน และดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัย และสัญญารับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย
• สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจาก

ผลงานการค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัย
• ประสานความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างหน่วยงาน ทั้ง

ภายในและภายนอก
• บริหารระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานวิจัย
• ประชาสัมพันธ์งานวิจัย และแหล่งทุนวิจัยให้แก่บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย
• บริหารจัดการการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงาน
• เป็นแหล่งเผยแพร่ จัดการและจัดพิมพ์สิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับ

ผลงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 



การพัฒนาข้อเสนอ

โครงการ ผ่านคณะ 

สถาบัน สํานกั ศนูย์

การ

ดําเนินการ

วิจัย

ผลสัมฤทธิ์

ของ

งานวิจัย

การ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

ชุมชน

ธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 
(existing)

Incubation

Start-up

Spin-off

ที่มาโจทย์วจิัย

•ความสนใจ ความถนัด

•ความต้องการของภาค

สังคม (Bottom-Up)

•ยุทธศาสตร์ (Top-Down)

การขอมอบอํานาจ

ทรัพย์สินทางปัญญา IP

การตั้งงบประมาณ

การขอใช้พื้นที่

“อิง”สัญญา

บัญชี ใบเสร็จ หมวด

ถัวจ่าย 

การจัดการครุภัณฑ์

เงินเหลือจ่าย

ครุภัณฑ์หลังโครงการ

ภาระงาน TOR-JA

ผลงานการตีพิมพ์

การจดทะเบียน IP

ตํารา หนังสือ

เครือข่าย

การนําเสนอผลงาน

การสนับสนุนค่าตีพิมพ์

เงินสมนาคุณ

อุตสาหกรรม 

นวัตกรรมใหม่

ผังการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Nat vorayos © 2011



                                                                  

                       

สวน

งาน

บุคลากร

นศ

สวน

งาน

บุคลากร

นศ

สวน

งาน

บุคลากร

นศ

สวน

งาน

บุคลากร

นศ

สวน

งาน

บุคลากร 

นศ.

ศูนยบริหาร

งานวิจัย
TLO*

UBI*

ศูนยพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อ

อุตสาหกรรม

TDCI
**

องค

ความรู

เทคโนโลยี

Start‐up
Company

Spin‐off
Company

Start‐up
Company

Spin‐off
Company

สิทธิในการใชเทคโนโลยี (Technology lincensing)

Start‐up
Company

Spin‐off
Company

Start‐up
Company

Spin‐off
Company

Start‐up
Company

Spin‐off
Company

Start‐up
Company

Spin‐off
Company

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

บมเพาะวิสาหกิจทั้งภายในอทุยาน และภายนอกอุทยาน

CMU’s Venture 
Capitol and/or 

Holding 
Company****

Other Financial 
Institutes and 
Government 
Agencies for 
innovation 

อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม***

ชุมชน

เอกชน

บุคคล

ประเทศ

นานาชาติ

สังคม

แหลงความรู และการบริการวิชาการ

การบมเพาะ

เพื่อ

นักศึกษา 

นักวิจัย

Technology

Business

Incubator

(TBI)

(University‐
Industry) Joint 

Research 
Facilities

Nat vorayos © 2011

* ปจจุบันงาน TLO และ UBI อยูภายใต outsourcing ของศูนยบริหารงานวิจัย 

** เปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นใหม
*** อาจเปนโครงการในศูนยพัฒนาเทคโนฯ หรือ เปนหนวยงานตั้งขึ้นใหม

**** อาจเปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นใหม เพื่อประโยชนในการลงทุนในนวัตกรรมของ มช.

ร่าง ผังการจัดการนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
• ทุนนักวิจยัรุ่นใหม่ 
• ทุนงบประมาณแผ่นดินประจาํปี ผ่านสํานักงาน

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)
• ทุนจากเงินรายได้ของคณะ
• ทุนวจิยัจากงบประมาณ ม.วจิยัแห่งชาติ
• ทุนวจิยัสมทบ และยุทธศาสตร์
• ทุนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
• (งบประมาณบรกิารวชิาการ)



ข้อมูลการจัดสรรทุนภายใน (ส่วนกลาง)
ทุนพัฒนานักวจิัยรุ่นใหม่
• ประกาศรบัสมัครประมาณเดือนสิงหาคม 
• นักวิจยัจัดทําข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กําหนด
• ทุนละไม่เกิน 1 แสนบาท
• ประกาศผลประมาณเดือนตุลาคม
• ทําพิธีมอบทนุในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   เดือนพฤศจิกายน 
• การจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 งวด งวดที่  1 จํานวน 50% งวดที่ 

2 จํานวน 40% และงวดที่ 3 จํานวน 10% 



ข้อมูลการจัดสรรทุนภายใน (ส่วนกลาง)
ทุนงบประมาณแผ่นดินประจําปี
• ประกาศรับสมัครประมาณเดือนสิงหาคม
• นักวิจัยจัดทาํข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ วช. 

กําหนด
• โครงการวิจัยเดี่ยว ไม่เกิน  1 ล้านบาท และ ชุด

โครงการวิจัยไม่เกิน 2 ล้านบาท
• มช.จัดส่งข้อเสนอโครงการที่จัดลําดับความสําคัญ

แล้ว ให้แก่ วช. ประมาณเดือนพฤศจิกายน
• ประกาศผลผู้ได้รับทุนประมาณ เดือนพฤษภาคม



ทุนวจิัยในโครงการมหาวิทยาลัยวิจยัแห่งชาติ
1. กลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวินิจฉัย การรักษาและ

การป้องกัน โรคเอดส์/เอชไอวี  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่สัมพันธ์กับโรคเอดส์ 

2. กลุ่มวิจัยพัฒนาระบบการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การ
รักษา และการตรวจติดตามผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช

3. กลุ่มวิจัยเพื่อการวินิจฉัยและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ 

4. กลุ่มวิจัยทางด้านพลังงานสะอาดและการพฒันา
ทรพัยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

5. กลุ่มวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและ
สัตว์เศรษฐกิจภาคเหนือ

6. กลุ่มวิจัยทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ



เกณฑ์การประเมิน โครงการมหาวิทยาลัยวิจยัแห่งชาติ
(1) จํานวนบทความวจิัยในฐาน Scopus

(2) บทความที่เป็นผูว้จิยัหลัก

(3) Impact factor รวมตอ่จํานวนบทความใน (1)

(4) ทุนวจิัยจากแหล่งทุนภายนอก

(5) ทุนจากภาคอุตสาหกรรม

(6) สทิธิบัตรในประเทศ

(7) สทิธิบัตรต่างประเทศ

(8) จํานวนอาจารย์ที่ทําวจิัยในกลุ่ม

(9) จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท

(10) จํานวน นักศึกษาระดับปริญญาเอก

(11) จํานวนนักวิจัยหลังปรญิญาเอก



ชนิดทุน เวลา 

(ปี)

ทุนละ 

(บาท) 

จํานวน

(ทุน)

สัดส่วนการสนับสนุน (ร้อยละ)

สกว สกอ ส่วนกลาง มช ส่วนงาน* มช

ก. ทุนพัฒนาศักยภาพในการ

ทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 
≤ 2 ≤ 480,000 15 33.33 (1/3) 33.33 (1/3) 33.33 (1/3) -

ข. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ≤ 2 ≤ 480,000 5 50 - 50 -

ค. ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้าน

การวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางใน

สถาบันอุดมศึกษา 

≤ 3 ≤ 1,200,000 6 33.33 (1/3) 33.33 (1/3) 16.67 (1/6) 16.67 (1/6)

ง. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย 

สกว.) 

≤ 3 ≤ 1,200,000 2 50 - 25 25

จ. ทุนวิจัยศาสตราจารย์วิจัย

ดีเด่น***
≤ 3 ≤ 9,000,000 1 33.33 (1/3) 33.33 (1/3) 16.67 (1/6) 16.67 (1/6)

ฉ. ทุนปริญญาเอกกาญจนภิเษก

(คปก.) ****

 3-5 ≤ 2,152,000 5 66.67 (2/3) 16.67 (1/6) 16.67 (1/6)

ช. ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (มช) 1 ≤ 100,000 30 - - 100 -

ซ. ทุนยุทธศาสตร์ มช.  

(ศิ ลปะ  วัฒนธรรม  ล้ านนา / 

นวัตกรรม/ การทําวิจัยเชิงพื้นที่)

1 ≤ 500,000 6 - - 100 -

*คณะ สํานักสถาบัน **จํานวนทุนที่มช.จะสนับสนุน โดยใช้เงินนําเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย *** เป็นไปตามระเบียบ มช. ว่าด้วยการจา่ยเงินสมทบโครงการทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น พ.ศ. 2552

****สกว.ขอร่วมทุนกับ มช.โดยขอให้ มช.รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยร้อยละ  50  ของทุน โดยจํานวนทุนที่ มช.ร่วมสนับสนุนจะเป็น  1 ใน 3  ของจํานวนทุนที่ มช.ได้รับในแต่ละปี  

ทั้งนี้ทุน คปก. มี 2 ประเภทคือ  ป.ตรี(5 ปี) ทุนละ 2,152,000 บาท  ป.โท(3 ปี) ทุนละ 1,555,000 บาท



ศูนย์ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.  ด้านที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีศักยภาพการวิจัยสูง
     เช่น nano-material science, renewable energy, 

infectious diseases

2.  ด้านที่เป็น niche ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     เช่น  ล้านนาคดี ชาติพันธุ์ ความหลากหลายทางชวีภาพ

3.  ด้านที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น/ประเทศ เพื่อการ
พัฒนาและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

      เช่น  biomedical engineering, การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ



แหล่งทุน 2548 2549 2550 2551 2552      2553 

ภายในมหาวิทยาลัย 65.8 99.0 95.5 117.1 125.2 86.2

งบประมาณเงินรายได้ 17.9 49.0 26.6 45.1 45.5 52.0

งบประมาณแผ่นดิน 47.9 50.0 68.9 72.0 79.7 34.2

แหล่งทุน 2548 2549 2550 2551 2552      2553 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 781.0 884.6 742.0 850.0 830.3 1,006.3 

ภายในประเทศ 624.5 691.6 616.7 626.6 622.7 763.0

ภายนอกประเทศ 156.5 193.0 125.3 223.4 207.6 243.3

รวมทั้งสิ้น 846.8 983.6 837.5 967.1 955.5 1,092.5 

งบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย



โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554

2552 2553 2554

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(ล้านบาท)

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(ล้านบาท)

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(ล้านบาท)

41 90.00 48 90.00 47 40.54



แนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการงานวิจัย (ทุนแหล่งภายนอก)
• กรณีงบประมาณของโครงการระบุค่า Overhead (ค่าบริหารโครงการ) จํานวน

ร้อยละ 10 ของงบวิจัยทั้งโครงการ ไม่นับรวมค่าครุภัณฑ์โครงการ (ถ้ามี) ไว้
แล้ว ให้จา่ยร้อยละ 30 ของค่า Overhead (ค่าบริหารโครงการ) เข้ากองทุน
สนับสนนุงานวิจยัฯ 

• กรณีงบประมาณของโครงการไม่ระบุค่า Overhead ให้นาํเงินร้อยละ 3 ของงบ
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกทั้งโครงการ ไม่นับรวมค่าครุภัณฑ์โครงการ (ถ้ามี) 
เข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัยฯ

• กรณีข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานวิจัยหรือเป็นที่ปรึกษา 
และได้รับค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว ให้จ่ายเงินร้อยละ 3 ของค่าตอบแทนนัน้ 
เข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัยฯ

• นอกเหนือจากนี้ ให้ทําความตกลงกบัมหาวิทยาลัย เป็นกรณีไป

• จํานวนเงินที่ต้องจดัสรรให้แก่ส่วนงานต้นสังกัดกรณีนักวิจัยมาจากหลายสังกัด 
ให้แบ่งตามสัดส่วนการทํางาน หรือทําความตกลงกนัเป็นกรณีไป



การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ค่าตอบแทนผลงานวิชาการ 

• วารสารระดับประเทศ อตัราไม่เกิน 5,000 บาท

• วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานระดับ

นานาชาต ิอตัราไม่เกิน 10,000 บาท 

ค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
•การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ไม่เกิน 30 000 บาท

•การตีพิมพ์ในระดับชาต ิ      ไม่เกิน 10 000 บาท



ทรัพย์สินทางปัญญา 
คณะอนุกรรมการจัดการทรพัย์สินทางปัญญา 

มีหน้าที่บริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญา

ของมหาวิทยาลัย เช่น 

•  สิทธิบัตร

•  อนุสทิธิบัตร

•  ลิขสิทธิ์



การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
จดทะเบียนทรพัยส์ินทางปัญญา

รบัคําขอ/คาํสั่งให้แก้ไข/ประกาศโฆษณา/ตรวจสอบการประดิษฐ์ ฯลฯ

ตรวจสอบ-แก้ไข/เตรียมเอกสาร

แจ้งผู้เกีย่วขอ้งลงนาม (+ แหล่งทนุ/เอกชน)

เสนอผู้บริหาร

ยืน่คาํขอ ณ สนง.พาณิชยจ์ังหวดั

สําเนาแจ้งตน้สงักัด (+ผู้ทรงสิทธิรว่ม) ทราบ



การแบ่งสรรผลประโยชน์
หลักเณฑ์ในการแบ่งสรรผลประโยฃน์จากสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
(ระเบียบ IP ปี ๔๙ ข้อ ๑๓, ๑๕ - ๑๖)
๑. ผู้ประดิษฐ์ (นักวิจัย) ๕๐ %
๒. (ในส่วน อีก ๕๐% ที่เหลือ) แบ่งให้

- ภาควิชา  ๒๐ %
- คณะ หรือสถาบัน ๓๐%
- กองทุนสนับสนุนงานวิจัยฯ ๕๐ %



ขอบพระคุณ



หัวเรื่องที่ควรเพิ่ม ควรสัมมนา

• การทําวิจัยแบบสหวิทยาการ (บูรณาการ)

– โครงสราง สวนงานของมหาวิทยาลัยที่เอื้อตอการบริการวิชาการ

– แหลงทุนสหวิทยาการ

• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงรางโครงการเสนอขอแหลงทุน 

Heavyweight ทั้งหลาย  วช. พลังงาน  นโยบายสาธารณะ 

• สัมมนาควรใหแนวทางโจทยวิจัย

• สัมมนาทรัพยสินทางปญญา

• Plagiarism  



หัวเรื่องที่ควรเพิ่ม ควรสัมมนา

• โครงสรางสนับสนุนการวิจัย

– การขอทุน ครภุัณฑ สิ่งกอสราง 

– ทุนบัณฑิตศึกษา ผูชวยวิจัย

– การใชผูชวยวิจัย : จางในโครงการ ขอตําแหนง
– การใชประโยชนเครอืขายการวิจัย

– ระบบฐานขอมลูในการวิจัย

• การเตรียมขอเสนองานวิจัย

• สัมมนาการทําบัญชี การเงิน

• สิทธิและประโยชน ภาระงานและการวิจัย
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