
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์  
 
 

วาระการประชุมที่ 1 เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจาก PMU 6 หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
1.2 งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1.3 แนวทางการสนับสนุนอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ และอาจารย์รุ่นกลาง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปัจจุบัน 
1.4 สรุปผลการสนับสนุนกลุ่มวิจัย และ ศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 2563 และ แนวทางการ
สนับสนุนประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
วาระการประชุมที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
(ไม่มี) 
 
วาระการประชุมที่ 3 เรื่องพิจารณา 
3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ (ค่าตอบแทน) 
 
วาระการประชุมที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ 
4.1 หารือการเพ่ิมเติมคณะกรรมการประสานงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่อง เพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 

งบประมาณที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจาก PMU 6 หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ยื่นข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนประเภท Flagship และ Re-submit ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ไปยังหน่วยบริหารและจัดการทุน 3 แห่ง ได้แก่ 

- หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) 
- หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
- หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจั ยและ

การสร้างนวัตกรรม (บพค.) 
และหน่วยงานผู้ให้ทุน 3 แห่ง ได้แก่ 

- ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
- ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
ส านักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) จึงใคร่ขอแจ้งจ านวนโครงการ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ที่ประชุม

เพ่ือทราบเป็นข้อมูลดังนี้ 
แหล่งทุน จ านวน (โครงการ) จ านวนเงิน (บาท) 
บพข.* 10 114,002,250 
บพค.* 4 54,160,190 
บพท. 3 14,500,000 
วช.* 

- ศาสตราจารย์ดีเด่น 
- เมธีวิจัยอาวุโส 

 
- พวอ. 
- คปก. 

- ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง 
- ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

24 
1 (ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์) 

2  
(ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์, ศ.ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร) 

7 
14 
20 
2 

94,395,550 
1,200,000 
15,000,000 

 
7,869,000 
27,128,000 
36,139,500 
1,004,000 

สวก 6 24,398,362 
สวรส. 2 9,115,000 
รวม 95 398,911,852 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 จ านวนโครงการและงบประมาณอาจมีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากยังมีโครงการ
ที่อยู่ระหว่างพิจารณาแต่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณประจ า 2563 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงใคร่ขอแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 



เรื่อง เพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 

งบประมาณที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าประมาณการการรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2564 เพ่ือเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในล าดับต่อไป  
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงใคร่ขอแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่อง เพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.3 

แนวทางการสนับสนุนอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ และอาจารย์รุ่นกลาง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปัจจุบัน 
 

  ด้วยส านักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) ได้สรุปข้อมูลการให้ทุนสนับสนุนส าหรับอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ และ
อาจารย์รุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 

1. ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 - ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ : เป็นทุนสนับสนุนส าหรับอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่เข้ามาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยไม่เกิน 5 ปี โดยจะให้การสนับสนุนในวงเงิน 100,000 บาท และ 150,000 บาท ส าหรับโครงการที่มีนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ช่วยวิจัย 
 - ทุน Matching นักวิจัยรุ่นใหม่ : เป็นทุนสนับสนุนร่วมกับส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเปลี่ยนหน่วยงาน
จาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม โดย มช. จะสนับสนุนในอัตราร้อยละ 50 โดยผู้มีสิทธิขอรับทุนวิจัย
ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษามาในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
 - ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง : เป็นทุนสนับสนุนส าหรับอาจารย์และนักวิจัยรุ่นกลาง โดยจะให้การสนับสนุนใน
วงเงิน 150,000 บาท และ 200,000 บาท ส าหรับโครงการที่มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ช่วยวิจัย  และ
โครงการต้องผ่านการยื่นขอทุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง โดยจะต้องผ่าน
ขั้นตอนการพิจารณาของ วช. แล้ว 
 - ทุน Matching นักวิจัยรุ่นกลาง : เป็นทุนสนับสนุนร่วมกับส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเปลี่ยน
หน่วยงานจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม โดย มช. จะสนับสนุนในอัตราร้อยละ 30 ของงบประมาณ
ส่วนที่ต้องร่วมทุน 

2. ทุนสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 - ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานของอาจารย์รุ่นใหม่ : เป็นทุนสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ ของส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเปลี่ยนหน่วยงานจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม ร่วมกับ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยผู้มีสิทธิขอรับทุนวิจัยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
มาในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

- ทุน Matching นักวิจัยรุ่นใหม่ : เป็นทุนสนับสนุนร่วมกับส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเปลี่ยนหน่วยงาน
จาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม โดย มช. จะสนับสนุนในอัตราร้อยละ 50 โดยผู้มีสิทธิขอรับทุนวิจัย
ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษามาในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
 - ทุน Matching นักวิจัยรุ่นกลาง : เป็นทุนสนับสนุนร่วมกับส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเปลี่ยน
หน่วยงานจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม โดย มช. จะสนับสนุนในอัตราร้อยละ 30 ของงบประมาณ
ส่วนที่ต้องร่วมทุน 
 - ทุนนักวิจัยใหม่ วท. : โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฝ่ายนักเรียนทุน
รัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เป็นทุนสนับสนุนส าหรับนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐ โดยผู้มีสิทธิขอรับทุนวิจัยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษามาในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงใคร่ขอแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  



เรื่อง เพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.4 

สรุปผลการสนับสนุนกลุ่มวิจัย และ ศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
และ แนวทางการสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
  ด้วยส านักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) ได้ท าการชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุน กลุ่มวิจัย และ 
ศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้แก่หัวหน้ากลุ่มวิจัย และ
ศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ เพ่ือรับทราบถึงแนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนประจ าปีงบประมาณ 2564 และ 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563  
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงใคร่ขอแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

 
  



เรื่อง เพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) 

 
  ด้วยส านักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) ได้ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือ่ง หลักเกณ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้การสนับสนุน กลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์
ความเป็นเลิศ ที่จะให้การสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมีสาระส าคัญที่มีการปรับปรุงดังตารางสรุป 
 

ประกาศเดิม ประกาศใหม่ 
7.1 ผลงานทางวิชาการจะได้รับเงินอุดหนุนตาม ค่าควอ
ไทล์ (Q) ของวารสาร โดยจะอ้างอิงจากเว็บไซต์ SCImago 
Journal and Country Rank ดังนี้ 

ควอไทล์ (Q) จ านวนเงินอุดหนุน ต่อ 1 บทความ 
Q1 15,000 บาท 
Q2 14,000 บาท 
Q3 13,000 บาท 
Q4 12,000 บาท  

 

7.1 ผลงานทางวิชาการจะได้รับเงินอุดหนุนตาม ค่าควอ
ไทล์ (Q) ของวารสาร โดยจะอ้างอิงจากเว็บไซต์ SCImago 
Journal and Country Rank (SJR) ดังนี้ 

ควอไทล์ (Q) จ านวนเงินอุดหนุน ต่อ 1 บทความ 
Q1 30,000 บาท 
Q2 25,000 บาท 
Q3 15,000 บาท 
Q4 12,000 บาท  

 

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 -  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (Original 
Article) หรือบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีอันดับสูงสุดร้อยละสิบตามค่า SJR ของสาขานั้น 
พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563) 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ 
(Review Article) ในวาราสารวิชาการระดับนานาชาติ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ให้การสนับสนุน ตาม Journal Quartile 
(ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจ าปี 2563 (ประกาศ ณ 
วันที่ 30 มกราคม 2563) 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560) 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณ
การเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557) 
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เรื่อง อ่ืนๆ ถ้ามี 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 

เรื่อง หารือการเพิ่มเติมคณะกรรมการประสานงานวิจัย 
 

 เนื่องจากมีส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในเพ่ิมเติม จึงเห็นควรท าหารือการเพ่ิมเติม
คณะกรรมการประสานงานวิจัย จากเดิม 32 ส่วนงานให้คลอบคลุมมากยิ่งขึ้น  
 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงใคร่ขอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  
 จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 


