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AGENDA 8: 
การพัฒนางานวิจัย

(Research Development)



CMU VISION (2566-2570)

A Leading University Committed to 
Social Responsibility for Sustainable 

Development through Innovation.

Chiang Mai University (CMU) has set main
operational direction towards achieving the
Sustainable Development Goals: SDGs by defining as
the organization’s strategic objectives by introducing
Sufficiency Economy Philosophy (SEP) and
Sustainable Development Goals (SDGs) as part of its
operational framework.



A Leading University Committed to Social Responsibility for Sustainable Development through Innovation.

It aims to deliver SOCIO-ECONOMIC IMPACT both National and International 
through education, research, academic service (outreach), and integrated 

management (stewardship). 





AGENDA 8: 
การพัฒนางานวิจัย

(Research Development)





กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. สร้างระบบนิเวศหรือ Platform ที่เหมาะสมในการบูรณาการองค์ความรู้ส าหรับการวิจัยและนวัตกรรม 
2. พัฒนากลไกสนับสนุนเพ่ือผลักดันให้เกิดงานวิจัยพ้ืนฐานที่มีผลกระทบสูง งานวิจัยข้ันแนวหน้า และ เทคโนโลยีเชิงลึก 
3. ส่งเสริมการสร้างสรรค์และถ่ายทอดนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงเพ่ือการใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์ ชุมชน และสังคม

Credit: แนวคิดการใช้ FF-Block grant ผ่าน 6 output metrics ของ สกสว. 

o Publications, Citation, h-index, FWCI

o Publications in Top Journal Percentiles

o International Collaboration 

Publication Share

o High Impact Research Project and/or with 

International Collaboration 

o Revenue from Patents and Licenses

o Start-Ups, Spin-offs (Established and 

Sustainable)

o Matching Fund from industries

o Master and PhD Students (intake, 

graduated)

o Postdoctoral Fellows

o External Scholarships

o Student Outputs, Awards

o Career Path of Research Students 

after Graduation

o Area or Community-based Projects Granted

o Economic Value Estimation

o Increase of Average Income of Targeted 

Communities

o Matching Funds from Local Companies

o Policy-Development Projects Granted 

o Implement Policies 

o Impact of Implemented Policies 

(Social and economy estimation)

o Recognized National/International Research 

Award

o National/International-Level Committees

o Invited/Keynoted Plenary Speakers at 

International Conference

o Invited Scientific/Academics Committees, 

Conference Organizer, Advisory Board

o Editors, Editor-in-Chief of Scopus-based 

Journal

o International Center of Excellence

Community, 

Area and 

Social Impact 

Post-Graduate 
Research

Enterprise 

Activities and 
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Development

Policy 
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and 
Implementation

Academic 

Recognition

Research 

and 

Innovation



Frontier Research

Deep Tech and 
Appropriate 

Tech

Open 
Innovation

Brain Power 
and ManpowerGlobal Partnership

High Impact 
Research

Research and 
IP Utilization

Research 
and 

Innovation 
Platform

แผน 13 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของ มช. จะ

มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การสร้าง New Research and 
Innovation Platform ที่สนับสนุน การสร้าง
ความเปน็เลิศด้านการวิจัยของ มช. เพ่ือใช้
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
และ ศิลปวัฒนธรรม 
ด าเนินงานใน 7 Flagships ได้แก่

❑ Frontier Research
❑ Deep Tech and Appropriate Tech
❑ High Impact Research
❑ Brain Power and Manpower
❑ Global Partnership
❑ Open Innovation
❑ Research and IP Utilization

วิจัยท่ีเป็นเลิศต่อยอดสู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
CMU Research Excellence and Innovation for Sustainable 
Development
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CMU2026 Excellence Management Model

VISION :: วิสัยทัศน์ CMU2026 GOALS 2026
เป้าหมาย 2569

ปัจจัยภายนอก มหาวิทยาลัยชั้นน า
ท่ีรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนด้วยนวัตกรรม

ผลผลิต
(Outputs)

ผลลัพธ์
(Outcomes)

BANI World

โจทย์ประเทศ
(National Agenda)

ปัจจัยภายนอก
(External Factors)

ความท้าทาย
(Challenges)

Climate Changes

Carbon Neutral

Soft Power

Etc.

6 กลยุทธ์

CMU Excellence Management Model :: Agile & Resilient, Innovative Workforce, Intelligence Organisation

1. นวัตกรรมเมืองชีวภาพ อาหาร พลังงาน (Biopolis)
2. นวัตกรรมเมืองการแพทย์และสุขภาพ (Medicopolis)
3. นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna)
4. นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ PM2.5

แผนงาน
ส าคัญ
(Key 

Initiatives)

สร้างนวัตกรรม
และผู้ประกอบการ
(Innovation & 
Entrepreneurs)

สร้างก าลังคน
(Brain Power)

รับใช้สังคม
(Societal

Engagement)

Change Agents

Social Labs

Top50

Socio-Economic 
Impact 

60,000
ล้านบาท

TQC+
(Innovation)

วิจัย
(Research)

ต้นแบบ
(Pilot)

ต่อยอด
(Translation)

ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
(Research Utilization)

การศึกษา
(Education)

อบรมระยะส้ัน
(Short Training)

กระบวนวิชา 
(Course)

กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
(Activity)

หลักสูตร
(Curriculum)

SDG
Research

SDG
Stewardship

SDG
Teaching

SDG
Outreach







Call For Proposal 2023

1. ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ

2. ทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า (Targeted Research)

3. ทุนสนับสนุนโครงการพีเอ็ม2.5 และมลพิษที่เก่ียวข้อง 
จากพ้ืนที่ สู่ห้องปฏิบัติการ สู่การวิจัยทางคลินิก

4.ทุนวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6.ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7. ทุนพัฒนางานวิจัยต่อยอด (Translational Research)

(รอพิจารณาจากข้อเสนอโครงการทุนที ่1-3)

หมดเขตรับสมัคร
6 เม.ย. 2566

ดูรายละเอียดประกาศข้อเสนอโครงการและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการได้ที่ https://cmu.to/ugRxl

https://cmu.to/ugRxl


โครงการพัฒนาระบบนิเวศวิจัย

8. ทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 
ณ ต่างประเทศ

9. เงินอุดหนุนเพ่ือส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนา
วิชาการระดับนานาชาติ

10.ทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับแหล่งทุนภายนอก 
(Matching Fund)

11.-12 การให้ค่าตอบแทนและการสนับสนุนค่า
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Processing 
Charge, APC) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

ตามช่วงเวลาที่ก าหนด



13. ทุนสนับสนุนอาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศ เพ่ือมาปฏิบัติงาน 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Visiting Researcher)

14.นักวิจัยเชิงรุกหลังปริญญาโท (Postmaster)

15.นักวิจัยเชิงรุกหลังปริญญาเอก (Postdoctor)

ทุนพัฒนาก าลังคน

Coming Soon in
April 2023

ดูรายละเอียดประกาศข้อเสนอโครงการและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการได้ที่ https://cmu.to/ugRxl

https://cmu.to/ugRxl


กรอบวิจัยมุ่งเน้น 



SO5 Research 
Flagship 1 : Frontier Research

o Food for the Future
o Health Frontier
o Bioinformatic
o Climate Change
o Future Energy
o Carbon Net Zero
o etc

o Engineering, Mathematics
o Coding / STEM
o High Energy Physics
o Space Technology
o Advanced Materials
o etc

Frontier BCG 

Frontier Science

o Data Science / AI Metaverse
o Personal Health AI
o Quantum Technology
o Plasma Technology
o Biotechnology
o Nanotechnology
o etc

Frontier Tech 

o Social Sciences, 
Humanities and Art (SHA)

o Film
o Fashion
o Festival
o etc

Frontier SHA

CMU2026



SO5 Research 
Flagship 2 : Deep Tech & Appropriate Tech

o Precision Agriculture
o Smart Farming
o Meat Substitute
o Alternative Proteins
o Nutraceuticals
o Personalized Nutrition
o 3D Food Printers
o Food Waste Reduction
o Digital Food Management
o IOT and Big Data
o Sensor Technology
o etc

Agriculture and Food Technology

o CCUS (Carbon Capture, Utilization & 
Storage) By Green Power

o Carbon Measurement & Analytics
o CAV (Connected and Autonomous 

Vehicle) Technologies
o Long Duration Storage
o Solar Panel Recycle
o etc

Sustainable Energy

o Next–Generation of Telehealth
o Mobile / Wireless Health
o Health at Home
o Diagnostics and  Error Reduction 
o Medical Devices
o Blockchain Healthcare
o Nano Medicine
o etc

Health Technology

CMU2026



SO5 Research 
Flagship 3: High Impact Research

o เกษตรและอาหารมูลค่าสูง (เกษตรชีวภาพอัจฉริยะ, 

Bioactive Ingredients, Functional Ingredients, Functional 
Food, Novel Food, Bioconversion and Biorefinery เป็นต้น)

o การแพทย์และสุขภาพ (อาหารเสริม เคร่ืองส าอาง และยาจาก

สกัดสมุนไพร, เทคโนโลยีดิจิทัล, ชีววัตถุ, เคร่ืองมือแพทย์, ชุดตรวจ
วินิจฉัย, จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นย า, โรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ ้า 
เป็นต้น)

o การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
o พลังงาน เคมีชีวภาพ และ นวัตกรรมวัสดุ
o เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
o อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
o หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
o ระบบโลจิสติกส์และระบบราง
o อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟา้มุ่งเนน้แบตเตอรี่
o พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับ

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
o อ่ืน ๆ ที่โดดเด่น เช่น เทคโนโลยีควอนตัม เป็นต้น 

พัฒนาระบบเศรษฐกจิ BCG Model o สังคมสูงวัย
o ความม่ันคงทางสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี
o การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือขจดัความ

ยากจนและความเหล่ือมล ้า
o พัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่ง

การเรียนรู้
o สังคมคุณธรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไข

ปัญหาคอร์รัปชัน
o พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชือ่มโยงกับการพัฒนา

ชุมชน/ท้องถ่ิน เมืองชายแดน 
o คุณค่าและความงดงามของศิลปะวัฒนธรรม
o การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
o ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
o ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
o การบริหารจัดการทรัพยากรดิน น ้า ป่า
o ความเป็นกลางทางคาร์บอน
o การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตทบัซอ้น
o Film, Fashion, Festival
o อื่น ๆ ที่โดดเด่น

ยกระดบั สังคม และ สิ่งแวดล้อม

Agenda 
Base

CMU2026



OUTPUTS  OUTCOME  IMPACT
CMU 2023-2026

โดย ส านักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ผลผลิต (OUTPUTS)

KRs ผลผลิต (OUTPUTS)
KR01 จ านวนองค์ความรู้ใหม่ (New Knowledge) (เรื่อง) 

KR02 จ านวนผลงานตีพิมพ์ (Publication) (เรื่อง)

• KR02.1 ผลงานตีพิมพ์ฐานข้อมูล ISI Q1 tier1 (Top10%)

• KR02.2 ผลงานตีพิมพ์ฐานข้อมูล ISI Q1/Q2 ร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน Top10 ของโลก        

• KR02.3 ผลงานตีพิมพ์ฐานข้อมูล Scopus ท่ีสอดคล้องกับ SDGs

• KR02.4 ผลงานตีพิมพ์ฐานข้อมูล ISI Q1/Q2                                                         

• KR02.5 ผลงานตีพิมพ์ฐานข้อมูล ISI Q1/Q2 ร่วมกับต่างประเทศ                                 

• KR02.6 ผลงานตีพิมพ์ฐานข้อมูล ISI Q1-Q4                                                         

• KR02.7 ผลงานตีพิมพ์ฐานข้อมูล Scopus Q1-Q4 (เฉพาะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

• KR02.8 ผลงานตีพิมพ์ฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือฐานข้อมูลระดับชาติของประเทศอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า 
(เฉพาะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร)์

KR03 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (External Sources Research Grants) (ล้านบาท)

• KR03.1 ทุนวิจัยจากภาครัฐ ในประเทศ

• KR03.2 ทุนวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม เอกชน ในประเทศ 

• KR03.3 ทุนวิจัยจากชุมชน/สังคม

• KR03.4 ทุนวิจัยจากต่างประเทศ

• KR03.5 ทุนวิจัยร่วมทุน (Matching Fund)

KR04 เครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ (เครือข่าย)

• KR04.1 ระดับชาติ

• KR04.2 ระดับนานาชาติ



KRs ผลผลิต (OUTPUTS)

KR05 จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงทุกระดับ (All Levels - High Potential Personnel 
Development) 
• KR05.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท 

• KR05.2 นักศึกษาระดับปริญญาเอก

• KR05.3 นักวิจัยหลังปริญญาโท

• KR05.4 นักวิจัยหลังปริญญาเอก 

• KR05.5 อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ 

• KR05.6 อาจารย์/นักวิจัยรุ่นกลาง 

• KR05.7 อาจารย์/นักวิจัยรุ่นอาวุโส 

• KR05.8 นักวิจัยภาครัฐ

• KR05.9 นักวิจัยภาคเอกชน

• KR05.10 นักวิจัยชุมชนท้องถิ่น 

• KR05.11 นักวิชาการอิสระเพ่ือมุ่งสร้างนวัตกรรมต่อยอดสู่ธุรกิจ 
เช่น นักนวัตกร (The Innovator), ผู้จัดการนวัตกรรม (Innovation Manage)

• KR05.12 ผู้ประกอบการ

• KR05.13 ผู้จัดการโครงการ (project manager) 

• KR05.14 อาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา ผู้ได้รับการบ่มเพาะความเป็นผูป้ระกอบการ

KR06 จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ (เรื่อง)

• KR06.1 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ระดับห้องปฏิบัติการ TRL 1-3

• KR06.2 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ระดับภาคสนาม TRL 4-6

• KR06.3 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ระดับอุตสาหกรรม TRL 7-9

ผลผลิต (OUTPUTS)



KRs ผลผลิต (OUTPUTS)

KR07 จ านวนเทคโนโลยีเชิงลึก กระบวนการใหม่หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม (เรื่อง)

• KR07.1 เทคโนโลยีเชิงลึก/กระบวนการใหม่ ระยะแรก TRL 1-3

• KR07.2 เทคโนโลยีเชิงลึก/กระบวนการใหม่ ระยะทดสอบตลาด (Customer feedback) TRL 4-6

• KR07.3 เทคโนโลยีเชิงลึก/กระบวนการใหม่ ระยะเพ่ิมประสิทธิภาพเต็มรูปแบบ (Translational cutting edge) TRL 7-9

• KR07.4 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Appropriate Tech)

KR08 จ านวนผลงานที่ยื่นจดขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (ยื่นจด) (เรื่อง)

• KR08.1 การย่ืนจดสิทธิบัตร (การประดิษฐ์)

• KR08.2 การย่ืนจดสิทธิบัตร (การออกแบบผลิตภัณฑ์)

• KR08.3 การย่ืนจดอนุสิทธิบัตร 

• KR08.4 การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์

• KR08.5 ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายทางการค้า ความลับทางการค้า ช่ือทางการค้า ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ แบบผังภูมิของวงจร

KR09 จ านวนผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม SDGs (เรื่อง) 

KR10 จ านวนหนังสือ ต ารา Book Chapter งานแปล คู่มือทางปรัชญา ประวัติศาสตร์  (เรื่อง)

KR11 จ านวนเครื่องมือและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) (เครื่อง/แห่ง)

• KR11.1 เครื่องมือ (เครื่อง)

• KR11.2 โครงสร้างพ้ืนฐาน (แห่ง)

ผลผลิต (OUTPUTS)



KRs ผลผลิต (OUTPUTS)
KR12 ระดับความพร้อมของสังคม (Societal Readiness Level: SRL) (เรื่อง)

• KR12.1 ระดับความพร้อมของสังคม SRL 1-3

• KR12.2 ระดับความพร้อมของสังคม SRL 4-6

• KR12.3 ระดับความพร้อมของสังคม SRL 7-9

KR13 จ านวนผลงานระดับความพร้อมของสังคม (Social Innovation) (เรื่อง)

KR14 จ านวนการแสดงงานศิลปะ หรือน างานศิลปะไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)

KR15 จ านวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) และมาตรการ (Measures) (เรื่อง)

KR16 จ านวนฐานข้อมูล ระบบและกลไก หรือมาตรฐาน (เรื่อง)

ผลผลิต (OUTPUTS)



ผลลัพธ์ (OUTCOME)

KRs ผลลัพธ์ (OUTCOME)

KR17 การอ้างอิงต่อผลงานตีพิมพ์ (Citation per Publication) 

KR18 ยกระดับ Time Higher Education Impact Ranking (THE UIR) 

KR19 ยกระดับ QS World University Rankings by Subject 

KR20 รางวัลและการยอมรับ (Awards and recognition) (รางวัล)

KR21 จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปสร้างหลักสูตรใหม่ (New Curriculum) (โครงการ)

KR22 จ านวนงานวิจัยต่อยอด (Translational research) และ การขยายผลงานวิจัย (Implementation) (เรื่อง) 

KR23 จ านวนชุมชมที่ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง (ชุมชน)

KR24 มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม (SROI) (ล้านบาท) 

KR25 จ านวนผลงานที่เกิดการการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) (เรื่อง)

KR26 จ านวนผลงานที่เกิดการอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิ (Licensing) (เรื่อง)

KR27 จ านวนการเกิดธุรกิจและบริษัทสตาร์ทอัพท้ัง Hi-tech และ Hi-touch (บริษัท)

KR28 จ านวนการเกิดการจัดตั้งบริษัท (Spin-off Companies) (บริษัท)

KR29 จ านวนข้อมูลความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในรูปแบบนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation Data Base) (รายการ) 

KR30 จ านวนผลิตภัณฑ์และกระบวนการ บริการ และการรับรองมาตรฐานใหม่ 
(New Products/Processes, New Services and New Standard Assurances) (เรื่อง)

KR31 จ านวนกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement activities) (กิจกรรม)

KR32 จ านวนนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนและกฎระเบียบ (Policy, practice, plan and regulations) (เรื่อง)

KR33
จ านวนการผลักดันให้เกิดนโยบาย แนวปฏิบัติ แผน และกฎระเบียบ (Influence on policy, practice, plan and 
regulations) (เรื่อง)



ผลกระทบ (IMPACT)

ผลกระทบ 
(IMPACT)

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 

ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านศิลปะวัฒนธรรม



CMU is committed to strengthening
the community, the nation, and the 
global by building a network of 
collaboration between all 
stakeholders regionally, nationally, 
and internationally in an effort to 
achieve the Sustainable Development 
Goal (SDG) targets via integrated 
action.



ผลงานจากการรวมพลังขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569)

เกิดหลักสูตรท่ีมีการปรับเปล่ียน
สู่ระบบการศกึษาแบบใหม่ 

(New Educational System)

มากกว่า 30 หลักสูตร

สร้างผลงานนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการ

มากกว่า 300 ผลงาน

สนับสนุนใหเ้กิดการ
จัดการทรัพย์สินทางปญัญา

มากกว่า 1,160 ผลงาน

เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี

มากกว่า 120 เทคโนโลยี

งานวิจัยช้ันแนวหน้าและงานวจิยั
เชิงลึก ได้รับการบ่มเพาะ

มากกว่า 30 ผลงาน

นักวิจัยในมหาวทิยาลัย
เข้าสู่ระบบนวตักรรมแบบเปิด

มากกว่า 1,000 คน

สนับสนุนใหเ้กิดการต้ังธุรกิจ
และบริษัทสตาร์ทอัพท้ัง
Hi-tech และ Hi-touch

มากกว่า 165 บริษัท

สนับสนุนใหเ้กิดโครงการภายใต้
แผนกลยุทธ์ มช.

ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศ

มากกว่า 615 โครงการ

สร้างพันธมิตรท่ีท างานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดท้ังใน และ

ต่างประเทศ

มากกว่า 60
ความร่วมมือ

มีสมาชิกในระบบ CMU BCG,
ย่านนวัตกรรมการแพทย์ฯ
และย่านล้านนาสร้างสรรค์ฯ

มากกว่า 1,000 ราย

มีชุมชนได้รับประโยชน์
จากมหาวิทยาลัย

มากกว่า 400 ชุมชน

บุคคลกร มช. ได้รับการพัฒนา
ทักษะสู่การเป็น High

Performance Workforce

มากกว่า 3,000 คน

ในปี 2569 งบประมาณรวม
ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่เพ่ิมขึน้เป็น

มากกว่า 22,000 ล้านบาท
(เพ่ิมขึ้นจากฐานงบประมาณรวม 18,500 ล้านบาท ในปี 2565



กระบวนการจัดสรรทุนวิจัย ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มช. 

2. น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มช. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ

1. ร่างประกาศหลักเกณฑ์แนวทางการจัดสรรทุน และเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
เพ่ือพิจารณาเบื้องต้น

3. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ทุนต่างๆ (February - March 2023)

4. นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน (14 March – 6 April 2023) 

5. ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินข้อเสนอโครงการ (10-18 April 2023) 

6. คณะอนุกรรมการกล่ันกรองฯ สรุปผลการประเมิน (21, 24 April 2023) 

7. น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มช.
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ (25 April 2023) 



กระบวนการพัฒนาและติดตามผล ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มช. 

2. พัฒนาศักยภาพผู้จัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม 

1. สร้างระบบนิเวศน์วิจัยในการท างานวิจัยนวัตกรรม 
และให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องส าหรับทีมวิจัย

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัตกิารด้าน
การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

4. ส่งรายงาน 6, 12 เดือน และผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินโครงการ

5. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาและสรุปผลการประเมิน

7. น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มช.
เพ่ือติดตามประเมินผลโครงการ

6. ทีมวิจัยน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมประจ าปี



1. ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย 
ศูนย์ความเป็นเลิศ



กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ

กลุ่มวิจัย (Research Unit) 
คือ กลุ่มวิจัยที่มีแนวทางการวิจัยเฉพาะด้านที่ชัดเจน มีแผนงานวิจัยและแผนการ

ด าเนินงานท่ีแสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพท่ีจะพัฒนาไปเปน็ศูนย์วิจัย (Research Center) 
ได้ในอนาคต

ศูนย์วิจัย (Research Center) 
คือ ศูนย์ท่ีมีความช านาญในการวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ โดยอาจเปน็ความช านาญ

เฉพาะทางท่ีลุ่มลึกหรือเปน็ความช านาญในลักษณะสหวิทยาการ มีผลงานท่ีช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการและเปน็แหล่งอ้างอิงของวงวิชาการในระดับชาติ มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาไปสู่
ความเปน็ศูนย์ความเปน็เลิศ (Center of Excellence) ได้ในอนาคต มีแผนงานวิจัยและแผนการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจนอย่างน้อย 3 ป ีซึ่งเปน็แผนพัฒนาท่ีต่อจากรากฐานเดิม และ/หรือ แสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนาองค์กรท่ีมีความชัดเจนและยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) 
คือ ศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับมาตรฐานสากล โดยอาจเปน็ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีลุ่มลึกหรือเปน็ความเชี่ยวชาญในลักษณะสหวิทยาการ มีผลงานท่ีช่วย
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและเปน็แหล่งอ้างอิงของวงวิชาการในระดับนานาชาติ 
มีแผนงานวิจัยอย่างน้อย 3 ป ีและมีแผนการด าเนินงานรายปท่ีีชัดเจน ซึ่งเปน็แผนพัฒนาท่ีต่อจาก
รากฐานเดิมท่ีมีจุดเด่น และ/หรือ แสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาองค์กรท่ีมีความชัดเจนและยั่งยืน 
รวมท้ังแสดงถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม หรือ ชุมชน หรือ ภาคอุตสาหกรรมด้วย



Research Group
(กลุ่มวิจัย)

อาจารย์/นักวิจัย
ที่เป็นบุคลากรสายวิชาการ มช. รวมกันอย่างน้อย 5 คน

มีผลงานท่ีสร้าง

องค์ความรู้ใหม่

หรือประยกุต์

มีทุนวิจัยจาก

แหล่งทุนภายนอก

มีความร่วมมือ

ในระดับชาต ิหรือ 

นานาชาติ

Research Center
(ศูนย์วิจัย)

อาจารย์/นักวิจัย
ที่เป็นบุคลากรสายวิชาการ มช. รวมกันอย่างน้อย 10 คน

ได้รับการยอมรับ

ระดับชาต ิหรือ

นานาชาติ

มีผลงานท่ีสร้าง

องค์ความรู้ใหม่

หรือประยกุต์

มีทุนวิจัยจาก

แหล่งทุนภายนอก

มีความร่วมมือทั้ง

ในระดับชาต ิและ

นานาชาติ

พัฒนาก าลังคน ผลงานวิจัย

สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้

สนับสนุน ไม่เกิน 2 ล้านบาท/ปี สนับสนุน ไม่เกิน 3 ล้านบาท/ปี

Center of Excellence
(ศูนย์ความเป็นเลิศ*)

อาจารย์/นักวิจัย
ที่เป็นบุคลากรสายวิชาการ มช. รวมกันอย่างน้อย 15 คน

ได้รับการยอมรับ

ระดับชาต ิและ

นานาชาติ

มีผลงานท่ีสร้าง

องค์ความรู้ใหม่

หรือประยกุต์

มีทุนวิจัยจาก

แหล่งทุนภายนอก

มีความร่วมมือทั้ง

ในระดับชาต ิและ

นานาชาติ

พัฒนาก าลังคน

สมรรถนะสูง

ผลงานวิจัย

สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้

สนับสนุน ไม่เกิน 4 ล้านบาท/ปี

ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ 

*เพ่ือเป็นการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ ศูนย์ความ
เป็นเลิศใดที่สามารถสร้างผลงานนวัตกรรม และน าไปใช้ประโยชน์จริง โดยมี
ความโดดเด่นเป็นพิเศษ อาจจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมตาม
ศักยภาพ



หลักเกณฑ์กลางในการพิจารณา

1. คุณสมบัติของหัวหน้า
และสมาชิก

2. คุณภาพ และ
ความเป็นไปได้ของข้อเสนอโครงการ

3. ผลผลิต ผลลัพธ ์และผลกระทบจากงานวิจยั ทั้งนี้กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศท่ี
สามารถน าส่งผลผลติและผลลพัธ์ไดค้รอบคลมุท้ังปรมิาณและคุณภาพ จะได้รับการพิจารณา
เป็นล าดับต้น (Priority)

4. ศูนย์ความเป็นเลิศใดที่สามารถสร้างผลงานนวัตกรรม และน าไปใช้ประโยชน์จริง โดย
มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ อาจจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมตามศักยภาพ

ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ 



เลือก KEY RESULTS (Research Group / Targeted Research) 

อาจารย์/นักวิจัย เป็นบุคลากร
สายวิชาการ มช. ท างานวิจัย
บูรณาการ มีความเชี่ยวชาญใน
งานที่เสนอขอ

KR05: บุคลากรที่ผ่านการพัฒนา
ก าลังคนทุกระดับ 

ผลงานท่ีสร้างองค์ความรู้
ใหม่หรือประยุกต์

ทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก

KR03: ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ความร่วมมือทั้งในระดับชาติ 
และ/หรือนานาชาติ

KR04: เครือข่ายความร่วมมือ
ระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ

ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้

KR01: องค์ความรู้ใหม่
KR02: ผลงานตีพิมพ์
KR06: ต้นแบบผลิตภัณฑ์ TRL1-3, 4
KR07: เทคโนโลยีเชิงลึก กระบวนการใหม่ หรือ 

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม TRL1-3, 4
KR08: ผลงานท่ีย่ืนจดขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
KR09: ผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนตาม SDGs
KR10: หนังสือ ต ารา Book Chapter งานแปล คู่มือ
KR12: ระดับความพร้อมของสังคม SRL1-4
KR14: การแสดงงานศิลปะหรือน างานศิลปะไปใช้ประโยชน์ 
KR15: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการ

KR06: ต้นแบบผลิตภัณฑ์ TRL4-9
KR07: เทคโนโลยีเชงิลึก/เทคโนโลยีที่เหมาะสม กระบวนการใหม่ TRL4-9
KR08: ผลงานที่ยื่นจดขอรบัความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
KR09: ผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยืนตาม SDGs
KR12: ระดับความพร้อมของสังคม SRL4-9
KR13: ผลงานระดับความพรอ้มของสังคม (Social Innovation) 
KR23: ชุมชมที่ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง
KR24: มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม (SROI) 
KR25: ผลงานที่เกิดการการถา่ยทอดเทคโนโลยี (Tech transfer)
KR26: ผลงานที่เกิดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ์(Licensing)
KR27: การเกิดธุรกิจและบริษัทสตาร์ทอัพทั้ง Hi-tech และ Hi-touch 
KR28: การจัดตั้งบริษัท (Spin-off Companies)
KR29: ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในรูปแบบนวัตกรรมแบบเปดิ
KR30: จ านวนผลิตภัณฑ์และกระบวนการ บริการ การรับรองมาตรฐานใหม่ 
KR31: กิจกรรมสร้างการมส่ีวนร่วม (Engagement activities)
KR32: นโยบาย แนวปฏิบัติ แผนและกฎระเบียบ
KR33: การผลักดันให้เกิดนโยบาย แนวปฏิบัติ แผน และกฎระเบียบ

KR20: รางวัลและการยอมรับ

KR21: งานวิจัยและ
นวัตกรรมที่น าไปสร้าง
หลักสูตรใหม่  



Research Group
(กลุ่มวิจัย)

อาจารย์/นักวิจัย
เป็นบุคลากรสายวิชาการ มช. 
รวมกันอย่างน้อย 5 คน

มีผลงานท่ีสร้าง
องค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์

มีทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก

มีความร่วมมือ
ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ

สนับสนุน ไม่เกิน 2 ล้านบาท/ปี

ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย 
ศูนย์ความเป็นเลิศ

• เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในสาขาที่เช่ียวชาญ โดยเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ท้ังน้ี
ควรจะเคยได้รับทุนวิจัยมาแล้ว 

• เป็นผู้ทีมี่ผลงานริเร่ิมเพ่ือก่อให้เกิดการเช่ือมโยงและต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาการไปสู่การใช้
ประโยชน์ 

• เป็นผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติ หรือนานาชาติ การพัฒนา
ก าลังคน และ/หรือ มีประสบการณ์การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก

• กลุ่มวิจัยต้องส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนท่ีมีระยะเวลา 3 ปี  โดยมีการประเมินผลเป็นรายปี

• เป็นผู้ที่มีประวัติอันดีงามในด้านจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

• กลุ่มวิจัยท่ีมีแนวทางการวิจัยสอดคล้องกับ SO มช. – แผน 13 และ/หรือแผน ววน. 
2566 – 2570 และกรอบวิจัยมุ่งเน้นของมหาวิทยาลัยด้านงานวิจัยข้ันแนวหน้า เทคโนโลยี
เชิงลึกและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รวมท้ังงานวิจัยท่ีมีผลกระทบสูงด้านวิชาการ เศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ

ที่มีประวัติการท างานวิจัยร่วมกัน หากมีการท างานแบบ
บูรณาการหลายสาขาวิชา จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ

กลุ่มวิจัย 
(Research Group)

คุณสมบัติ หัวหน้า/กลุ่มวิจัย



ผลผลิต กลุ่มวิจัย

ผลผลิต กลุ่มวิจัย (Research Group)

Social Science / HumanityScience Tech / Health Science

1. ผลงานทางวิชาการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพ และ

2. ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นวารสารในฐานข้อมูล ISI Q1/Q2 

และ Scopus Q1/Q2 ที่สอดคล้องกับ SDGs อย่างน้อย 4 เรื่องต่อปี และ

3. ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก อย่างน้อย 1,000,000 บาทต่อปี และ

4. มีเครือข่ายความร่วมมือระดับชาต ิหรือ นานาชาติ และ

5. สร้างต้นแบบผลิตภณัฑ์/กระบวนการใหม่/เทคโนโลยีเชิงลึก/เทคโนโลยีที่

เหมาะสม อย่างน้อย TRL3 จ านวน 1 เรื่องต่อป ีในปีที่ 2 และ 3 โดยต้องไม่เป็น

เรื่องที่ซ ้ากันในแต่ละปี หากต้องการพัฒนาระดับ TRL ที่สูงขึ้นในเรื่องเดิม ขอให้

ระบุในรายงานผลการด าเนินงาน จะท าการส่งต่อเพ่ือขอรับงบประมาณในส่วนอื่น

ต่อไป และ

1. มีผลงานทางวิชาการที่สร้างองค์ความรูใ้หม่และมีคุณภาพ พิจารณาจากข้อเสนอ

โครงการ และ

2. ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นวารสารในฐานข้อมูล Scopus 

Q1-Q4 และ ฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือ ฐานข้อมูลระดับชาตขิองประเทศอ่ืน ๆ ที่

เทียบเท่า หรือ ฐานข้อมูลอื่นที่เป็นที่ยอมรบัในสาขานั้น ๆ อย่างน้อย 2 เรื่องต่อปี 

และ

3. ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก อย่างน้อย 500,000 บาทต่อปี และ

4. มีเครือข่ายความร่วมมือระดับชาต ิหรือ นานาชาติ  และ

5. นวัตกรรมทางสังคม/ ระดับความพร้อมทางสังคม (SRL)/ ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบาย (Policy Recommendation) อย่างน้อย SRL3 จ านวน 1 เรื่องต่อปี ในปี

ที่ 2 และ 3 หากต้องการพัฒนาระดับ SRL ที่สูงขึ้นในเรื่องเดิม ขอให้ระบุในรายงาน

ผลการด าเนินงาน จะท าการส่งต่อเพ่ือขอรบังบประมาณในส่วนอื่นตอ่ไป และ

6. มีผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยืนตาม SDGs หรือ

7. พัฒนาก าลังคน หรือ

8. หนังสือ ต ารา Book Chapter งานแปล คู่มือ (เช่น ปรัชญา ประวัติศาสตร)์

หรือ

9. การแสดงงานศิลปะ หรือน างานศิลปะไปใช้ประโยชน์

6. มีผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยืนตาม SDGs หรือ

7. พัฒนาก าลังคน หรือ

8. ทรัพย์สินทางปัญญา (ยื่นจด) เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การขึ้นทะเบียนพันธุ์

พืช/พันธุ์สัตว์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้า 

ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์แบบผังภูมิของวงจร

9. ผลผลิต ผลลัพธ์อ่ืน สามารถใช้เป็นผลผลิตที่ตอ้งส่งมอบเพ่ิมเตมิได้ 10. ผลผลิต ผลลัพธ์อ่ืน สามารถใช้เป็นผลผลิตที่ตอ้งส่งมอบเพ่ิมเตมิได้



Research Center
(ศูนย์วิจัย)

อาจารย์/นักวิจัย
เป็นบุคลากรสายวิชาการ มช. รวมกันอย่างน้อย 10 คน

ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ

มีผลงานที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่
หรือประยุกต์

มีทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก

มีความร่วมมือ

ทั้งในระดับชาติ 
และนานาชาติ

พัฒนาก าลังคน ผลงานวิจัย
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้

สนับสนุน ไม่เกิน 3 ล้านบาท/ปี

คุณสมบัติ หัวหน้า/ศูนย์วิจัย

• เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงในสาขาที่เช่ียวชาญอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างผลกระทบ
ต่อวงการวิชาการ และ/หรือสังคม ควรเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
และมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงได้รับการเผยแพร่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ท้ังน้ีควรได้รับทุน
วิจัยส าคัญมาแล้ว

• เป็นผู้มีศักยภาพในการเชื่อมโยงและต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ 
ก่อให้เกิดผลงานในรูปแบบทรัพย์สินทางปัญญา ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี กระบวนการใหม่
ท่ีสามารถยกระดับความพร้อมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ/หรือ
การต่อยอดองค์ความรู้ไปใช้ในด้านสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ และ
ด้านชุมชนและพ้ืนท่ี

• มีประสบการณ์ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังการสร้าง
กลุ่มวิจัย การพัฒนาก าลังคน และ/หรือมีประสบการณ์การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก 

• เป็นผู้ที่มีประวัติอันดีงามในด้านจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

• ศูนย์วิจัยต้องส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนท่ีมีระยะเวลา 3 ปี โดยมีการประเมินผลเป็นรายปี

• ศูนย์วิจัยท่ีมีแนวทางการวิจัยสอดคล้องกับ SO มช. – แผน 13 และ/หรือแผน ววน. 2566 –
2570 และกรอบวิจัยมุ่งเน้นของมหาวิทยาลัยด้านงานวิจัยข้ันแนวหน้า เทคโนโลยีเชิงลึกและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รวมท้ังงานวิจัยท่ีมีผลกระทบสูงด้านวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ที่มีประวัติการท างานวิจัยร่วมกัน หากมีการท างานแบบ
บูรณาการหลายสาขาวิชา จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ

ศูนย์วิจัย 
(Research Center) 

ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย 
ศูนย์ความเป็นเลิศ



ผลผลิต ศูนย์วิจัย

Social Science / HumanityScience Tech / Health Science

1. มีผลงานทางวิชาการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคณุภาพสูง และ

2. มีเป้าหมายการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้าน

สาธารณะ และด้านชุมชนและพ้ืนที่ หรือการสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ โดยระบุว่า

ผลงานมีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์อยา่งไร จะน าไปใช้ในเรื่องใด ผู้ใช้เป็นใคร และ

3. ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นวารสารในฐานข้อมูล ISI Q1/Q2 และ/หรือ

ISI Q1/Q2 ร่วมกับต่างประเทศ และ Scopus Q1/Q2 ที่สอดคล้องกับ SDGs อย่างน้อย 8 เรื่อง

ต่อปี และ

4. ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก อย่างน้อย 2,000,000 บาทต่อปี และ

5. มีเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ และ

6. พัฒนาก าลังคน และ

8. สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์/กระบวนการใหม่/เทคโนโลยีเชิงลึก/เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม อยา่งน้อย 

TRL3 จ านวน 1 เรื่องต่อปี หากต้องการพัฒนาระดับ TRL ที่สูงขึ้นในเรื่องเดิม ขอให้ระบุใน

รายงานผลการด าเนินงาน จะท าการส่งต่อเพ่ือขอรับงบประมาณในส่วนอืน่ตอ่ไป หรือ 

7. มีผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยืนตาม SDGs และ

9. ทรัพย์สินทางปัญญา (ยื่นจด) เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธบิัตร การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/พันธุสั์ตว์ 

ลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมายทางการค้า ความลับทางการค้า ช่ือทางการค้า ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ แบบ

ผังภูมิของวงจร หรือ

1. มีผลงานทางวิชาการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคณุภาพสูง และ

2. มีเป้าหมายการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้าน

สาธารณะ และด้านชุมชนและพ้ืนที่ หรือการสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ โดยระบุว่า

ผลงานมีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์อยา่งไร จะน าไปใช้ในเรื่องใด ผู้ใช้เป็นใคร และ

3. ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นวารสารในฐานข้อมูล Scopus Q1-Q4 และ

ฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือ ฐานข้อมูลระดับชาติของประเทศอื่น ๆ ที่เทียบเทา่ หรือ ฐานข้อมูลอื่น

ที่เป็นที่ยอมรับในสาขานั้น ๆ อย่างน้อย 4 เรื่องต่อปี และ

4. ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก อย่างน้อย 1,000,000 บาทต่อปี และ

5. มีเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ และ

6. พัฒนาก าลังคน และ

7. มีผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยืนตาม SDGs และ

8. นวัตกรรมทางสังคม/ ระดับความพร้อมทางสังคม (SRL)/ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy 

Recommendation) อย่างน้อย SRL3 จ านวน 1 เรื่องต่อปี หากต้องการพัฒนาระดับ SRL ที่

สูงขึ้นในเรื่องเดิม ขอให้ระบุในรายงานผลการด าเนินงาน จะท าการส่งต่อเพ่ือขอรับงบประมาณใน

ส่วนอื่นต่อไป หรือ 

9. หนังสือ ต ารา Book Chapter งานแปล คู่มือ (เช่น ปรัชญา ประวัติศาสตร์) หรือ

10. การแสดงงานศิลปะ หรือน างานศิลปะไปใช้ประโยชน์

ผลผลิต ศูนย์วิจัย (Research Center)

10. มีผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เช่น ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจ ชุมชน สังคม 

11. ผลผลิต ผลลัพธ์อื่น สามารถใช้เป็นผลผลิตที่ต้องส่งมอบเพ่ิมเตมิได้ 11. ผลผลิต ผลลัพธ์อื่น สามารถใช้เป็นผลผลิตที่ต้องส่งมอบเพ่ิมเตมิได้



Center of Excellence
(ศูนย์ความเป็นเลิศ*)

อาจารย์/นักวิจัย
เป็นบุคลากรสายวิชาการ มช. รวมกันอย่างน้อย 15 คน

ได้รับการยอมรับ
ระดับชาต ิและ
นานาชาติ

มีผลงานท่ีสร้าง
องค์ความรู้ใหม่
หรือประยกุต์

มีทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก

มีความร่วมมือทั้ง
ในระดับชาต ิและ

นานาชาติ

พัฒนาก าลังคน
สมรรถนะสูง

ผลงานวิจัย
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้

สนับสนุน ไม่เกิน 4 ล้านบาท/ปี

คุณสมบัติ หัวหน้า/ศูนย์ความเป็นเลิศ

• เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงในสาขาที่เช่ียวชาญอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างผลกระทบ
ต่อวงการวิชาการ และ/หรือสังคม โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ และมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงได้รับการเผยแพร่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ท้ังน้ี ควร
ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ และเคยได้รับทุนวิจัยส าคัญมาแล้ว เพ่ือแสดงให้เห็นว่า
เป็นนักวิจัยในระดับแนวหน้า

• เป็นผู้มีความสามารถในการเชื่อมโยงและต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ 
ก่อให้เกิดผลงานในรูปแบบทรัพย์สินทางปัญญา ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี กระบวนการใหม่ ท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ/หรือ การต่อยอดองค์ความรู้
ไปใช้ในด้านสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ และด้านชุมชนและพ้ืนท่ี

• มีประสบการณ์ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังการสร้าง
กลุ่มวิจัย การพัฒนาก าลังคนทุกระดับ และ/หรือมีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก 
อย่างต่อเนื่อง 

• เป็นผู้ที่มีประวัติอันดีงามในด้านจริยธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

• ศูนย์ความเป็นเลิศต้องส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนท่ีมีระยะเวลา 3 ปี 
โดยมีการประเมินผลเป็นรายปี

• ศูนย์ความเป็นเลิศท่ีมีแนวทางการวิจัยสอดคล้องกับ SO มช. – แผน 13 และ/หรือแผน ววน. 
2566 – 2570 และกรอบวิจัยมุ่งเน้นของมหาวิทยาลัยด้านงานวิจัยข้ันแนวหน้า เทคโนโลยีเชิงลึก
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รวมท้ังงานวิจัยท่ีมีผลกระทบสูงด้านวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*เพ่ือเป็นการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ใดท่ีสามารถสร้างผลงานนวัตกรรม และน าไปใช้ประโยชน์จริง โดยมีความโดดเด่นเป็น

พิเศษ อาจจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมตามศักยภาพ

ที่มีประวัติการท างานวิจัยร่วมกัน หากมีการท างานแบบ
บูรณาการหลายสาขาวิชา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ศูนย์ความเป็นเลิศ 
(Center of Excellence) 

ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย 
ศูนย์ความเป็นเลิศ



ผลผลิต ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)

Science Tech / Health Science

1. มีผลงานทางวิชาการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพสูง และ

2. มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ และด้านชุมชนและพ้ืนที่ หรือการสร้างผลกระทบต่อ

สังคมและประเทศชาติ โดยระบุว่าผลงานมีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร จะน าไปใช้ในเรื่องใด ผู้ใช้เป็นใคร และ/หรือ สามารถวิเคราะห์

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดเมื่อมีการน าผลงานไปใช้แล้ว และ

3. ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นวารสารในฐานข้อมูล ISI Q1 tier1 (Top10%) และ/หรือ ISI Q1/Q2 ร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน Top 

10 ของโลก และ/หรือ ISI Q1/Q2 ร่วมกับต่างประเทศ และ/หรือ ISI Q1/Q2 และ Scopus Q1/Q2 ที่สอดคล้องกับ SDGs อย่างน้อย 12 เรื่องต่อปี และ

4. ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก อย่างน้อย 4,000,000 บาทต่อปี และ

5. มีเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ และ

6. พัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง และ

8. สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์/กระบวนการใหม่/เทคโนโลยีเชิงลึก/เทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างน้อย TRL3 จ านวน 2 เรื่องต่อปี หรือ TRL4 จ านวน 1 เรื่อง

ต่อปี หากต้องการพัฒนาระดับ TRL ที่สูงขึ้นในเรื่องเดิม ขอให้ระบุในรายงานผลการด าเนินงาน จะท าการส่งต่อเพ่ือขอรับงบประมาณในส่วนอื่นต่อไป  

หรือ 

7. มีผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม SDGs และ

9. ทรัพย์สินทางปัญญา (ยื่นจด) เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า 

ชื่อทางการค้า ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แบบผังภูมิของวงจร หรือ

10. มีผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เช่น ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจ ชุมชน สังคม หรือ

11. งานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปสู่การสร้างหลักสูตรใหม่

12. ผลผลิต ผลลัพธ์อื่น สามารถใช้เป็นผลผลิตที่ต้องส่งมอบเพ่ิมเติมได้



Social Science / Humanity

1. มีผลงานทางวิชาการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพสูง และ

2. มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ และด้านชุมชนและพ้ืนที่ หรือการสร้างผลกระทบต่อ

สังคมและประเทศชาติ โดยระบุว่าผลงานมีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร จะน าไปใช้ในเรื่องใด ผู้ใช้เป็นใคร และ/หรือ สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ

ที่คาดว่าจะเกิดเมื่อมีการน าผลงานไปใช้แล้ว และ

3. ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นวารสารในฐานข้อมูล Scopus Q1-Q4 และฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือ ฐานข้อมูลระดับชาติของประเทศอื่น 

ๆ ที่เทียบเท่า หรือ ฐานข้อมูลอื่นที่เป็นที่ยอมรับในสาขานั้น ๆ อย่างน้อย 6 เรื่องต่อปี และ

4. ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก อย่างน้อย 2,000,000 บาทต่อปี และ

5. มีเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ และ

6. พัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง และ

7. มีผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม SDGs  และ

8. นวัตกรรมทางสังคม/ ระดับความพร้อมทางสังคม (SRL)/ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) อย่างน้อย SRL3 จ านวน 2 เรื่อง

ต่อปี หรือ SRL4 จ านวน 1 เรื่องต่อปี หากต้องการพัฒนาระดับ SRL ที่สูงขึ้นในเรื่องเดิม ขอให้ระบุในรายงานผลการด าเนินงาน จะท าการส่งต่อเพ่ือ

ขอรับงบประมาณในส่วนอื่นต่อไป หรือ 

9. หนังสือ ต ารา Book Chapter งานแปล คู่มือ (เช่น ปรัชญา ประวัติศาสตร์) หรือ

10. การแสดงงานศิลปะ หรือ น างานศิลปะไปใช้ประโยชน์ หรือ

11. งานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปสู่การสร้างหลักสูตรใหม่

12. ผลผลิต ผลลัพธ์อื่น สามารถใช้เป็นผลผลิตที่ต้องส่งมอบเพ่ิมเติมได้

ผลผลิต ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)



2. ทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า
(Targeted Research)

โดย ส านักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



SO5 Research 
Flagship 3: High Impact Research

Agenda 
Base

CMU2026

o สังคมสูงวัย
o ความม่ันคงทางสุขภาพและความเปน็อยู่ท่ีดี
o การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือขจัดความ
ยากจนและความเหล่ือมล ้า

o พัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่ง
การเรียนรู้

o สังคมคุณธรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
แก้ไขปญัหาคอร์รัปชัน

o พัฒนาเมืองน่าอยู่ท่ีเชื่อมโยงกับการพัฒนา
ชุมชน/ท้องถิ่น เมืองชายแดน 

o คุณค่าและความงดงามของศิลปะวัฒนธรรม
o การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
o ปญัหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
o ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
o การบริหารจัดการทรัพยากรดิน น ้า ปา่
o ความเปน็กลางทางคาร์บอน
o การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตทับซ้อน
o Film, Fashion, Festival
o อ่ืนๆ

ยกระดับ สังคม และ สิ่งแวดล้อม

o เกษตรและอาหารมูลค่าสูง (เกษตรชีวภาพอัจฉริยะ, 
Bioactive Ingredients, Functional 
Ingredients, Functional Food, Novel Food, 
Bioconversion and Biorefinery เปน็ต้น)

o การแพทย์และสุขภาพ (อาหารเสริม เครื่องส าอาง 
และยาจากสกัดสมุนไพร, เทคโนโลยีดิจิทัล, ชีววัตถ,ุ 
เครื่องมือแพทย์, ชุดตรวจวินิจฉัย, จีโนมกิส์และ
การแพทย์แม่นย า, โรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ ้า เปน็
ต้น)

o การท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
o พลังงาน เคมีชีวภาพ และ นวัตกรรมวัสดุ
o เทคโนโลยีดิจิทัล ปญัญาประดิษฐ์ 
o อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
o หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
o ระบบโลจิสติกส์และระบบราง
o อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟา้มุ่งเน้นแบตเตอรี่
o พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

o อ่ืน ๆ ท่ีโดดเด่น เช่น เทคโนโลยีควอนตัม เปน็ต้น

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ BCG Model



หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. ข้อเสนอโครงการเดี่ยวหรือชดุโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และแผนการ
ด าเนินงานทีช่ดัเจน สอดคล้องกบั SO มช. – แผน 13 และ/หรือแผน ววน. 2566 – 2570
และกรอบวิจัยมุ่งเป้าของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบทา้ยประกาศ 

SO
CMU

2. คุณสมบัติของหัวหนา้และสมาชกิ
3. คุณภาพ และ

ความเป็นไปได้ของโครงการ

4. พิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย ที่สามารถสร้างผลงาน
นวัตกรรม และ/หรือน าไปใช้ประโยชน์จริง 



คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับ ทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า 

คุณสมบัติ

• เปน็อาจารย์หรือนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผ่านการประเมินทดลองงานแล้ว ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 
รวมถึงการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ

• เปน็ผู้ท่ีมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในประเด็นวิจัยมุ่งเปา้ และเคยได้รับทุนวิจัยมาแล้ว เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเปน็นักวิจัยท่ี
เชี่ยวชาญในประเด็นท่ีเสนอขอ

• ต้องมีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน/อุตสาหกรรม หรือ ชุมชน 
ในการท างานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ

• มีการพัฒนาก าลงัคน และ/หรือมีประสบการณ์การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก

• เปน็ผู้มีศักยภาพในการเชื่อมโยงและต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดผลงานในรูปแบบ
ทรัพย์สินทางปญัญา ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี กระบวนการใหม่ท่ีสามารถยกระดับความพร้อมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ/หรือการต่อยอดองค์ความรู้ไปใช้ในด้านสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในด้านนโยบาย 
ด้านสาธารณะ และด้านชุมชนและพ้ืนท่ี

• เปน็ผู้ท่ีมีประวัติอันดีงามในด้านจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ



เลือก KEY RESULTS (Research Group / Targeted Research) 

อาจารย/์นักวิจัย เป็นบุคลากรสาย
วิชาการ มช. ท างานวิจัยบูรณาการ 
มีความเชี่ยวชาญในงานที่เสนอขอ

KR05: บุคลากรที่ผ่านการพัฒนาก าลงัคน
ทุกระดับ 

ผลงานที่สร้างองค์ความรู้ใหม่
หรือประยุกต์

ทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก

KR03: ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ความร่วมมือทั้งในระดับชาติ และ/
หรือนานาชาติ

KR04: เครือข่ายความร่วมมอืระดับชาติ
และ/หรือ นานาชาติ

ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้

KR01: องค์ความรู้ใหม่
KR02: ผลงานตีพิมพ์
KR06: ต้นแบบผลิตภัณฑ์ TRL1-3, 4
KR07: เทคโนโลยีเชิงลึก กระบวนการใหม่ หรือ 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม TRL1-3, 4
KR08: ผลงานที่ย่ืนจดขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปญัญา 
KR09: ผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนตาม SDGs
KR10: หนังสือ ต ารา Book Chapter งานแปล คู่มือ
KR12: ระดับความพร้อมของสังคม SRL1-4
KR14: การแสดงงานศิลปะหรือน างานศิลปะไปใช้

ประโยชน์ 
KR15: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการ

KR06: ต้นแบบผลิตภัณฑ์ TRL4-9
KR07: เทคโนโลยีเชิงลึก/เทคโนโลยีที่เหมาะสม กระบวนการใหม่ TRL4-9
KR08: ผลงานที่ย่ืนจดขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
KR09: ผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืนตาม SDGs
KR12: ระดับความพร้อมของสังคม SRL4-9
KR13: ผลงานระดับความพร้อมของสังคม (Social Innovation) 
KR23: ชุมชมที่ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง
KR24: มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม (SROI) 
KR25: ผลงานที่เกิดการการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Tech transfer)
KR26: ผลงานที่เกิดการอนญุาตให้ใช้สิทธิ์ (Licensing)
KR27: การเกิดธุรกิจและบริษัทสตาร์ทอพัทั้ง Hi-tech และ Hi-touch 
KR28: การจัดตั้งบริษัท (Spin-off Companies)
KR29: ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในรูปแบบนวัตกรรมแบบเปิด

KR30: จ านวนผลิตภณัฑ์และกระบวนการ บริการ การรับรองมาตรฐานใหม่ 
KR31: กิจกรรมสร้างการมส่ีวนร่วม (Engagement activities)
KR32: นโยบาย แนวปฏิบัติ แผนและกฎระเบียบ
KR33: การผลักดันให้เกิดนโยบาย แนวปฏิบัติ แผน และกฎระเบียบ

KR20: รางวัลและการยอมรับ

KR21: งานวิจัยและ
นวัตกรรมที่น าไปสร้าง
หลักสูตรใหม่  



Social Science / HumanityScience Tech / Health Science

1. มีผลงานทางวิชาการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพ และ

2. นวัตกรรมทางสังคม หรือระดับความพร้อมทางสังคม (SRL) อย่างน้อย SRL3 หรือ 

SRL4 หรือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) และ

3. ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งเปน็วารสารในฐานข้อมูล Scopus Q1-Q4

หรือ ฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือฐานข้อมูลระดับชาติของประเทศอื่น ๆ ที่เทียบเท่า หรือ

ฐานข้อมูลอื่นที่เปน็ที่ยอมรับในสาขานั้น ๆ และ

5. มีผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนตาม SDGs และ

6. มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านพาณิชย์ ด้าน

นโยบาย ด้านสาธารณะ และด้านชุมชนและพ้ืนที่ หรือการสร้างผลกระทบต่อสังคมและ

ประเทศชาติ โดยระบุว่าผลงานมีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร จะน าไปใช้ใน

เร่ืองใด ผู้ใช้เปน็ใคร และ/หรือ สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดเมื่อมีการน า

ผลงานไปใช้แล้ว และ

4. ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และ

ผลผลิต ทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า 

3.ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งเปน็วารสารในฐานข้อมูล ISI Q1/Q2 และ 

Scopus Q1/Q2 ที่สอดคล้องกับ SDGs และ

4. ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และ

6. มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านพาณิชย์ 

ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านชุมชนและพ้ืนที่ หรือการสร้างผลกระทบต่อสังคมและ

ประเทศชาติ โดยระบุว่าผลงานมีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร จะน าไปใช้ใน

เร่ืองใด ผู้ใช้เปน็ใคร และ/หรือ สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดเมื่อมีการน า

ผลงานไปใช้แล้ว และ

7. พัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง หรือ

9.ทรัพย์สินทางปญัญา (ย่ืนจด) เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การขึ้นทะเบียนพันธ์ุพืช/

พันธ์ุสัตว์ ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายทางการค้า ความลับทางการค้า ช่ือทางการค้า ส่ิงบ่งช้ี

ทางภูมิศาสตร์ แบบผังภูมิของวงจร หรือ

2. สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ หรือเทคโนโลยีเชิงลึก หรือเทคโนโลยี

ที่เหมาะสม อย่างน้อย TRL3 หรือ TRL4 และ

5. มีผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนตาม SDGs และ

8. มีเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ

10. เคร่ืองมือและโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. มีผลงานทางวิชาการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพ และ

11. ผลผลิต ผลลัพธ์อื่น สามารถใช้เปน็ผลผลิตที่ต้องส่งมอบเพ่ิมเติมได้

8. มีเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือ

7. พัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง หรือ

9. หนังสือ ต ารา Book Chapter งานแปล คู่มือทางปรัชญา ประวัติศาสตร์ หรือ

10. การแสดงงานศิลปะ หรือน างานศิลปะไปใช้ประโยชน์

11. ผลผลิต ผลลัพธ์อื่น สามารถใช้เปน็ผลผลิตที่ต้องส่งมอบเพ่ิมเติมได้



ตัวอย่าง โครงการ 

โดย ส านักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ตัวอย่าง



Electric Vehicle

ตัวอย่าง



ตัวอย่าง



ตัวอย่างตัวอย่าง



ตัวอย่าง



แผนสนบัสนนุงานวิจยัด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• Green indicator e.g., Green GDP/Green GPP
• BCG economy model
• Environmental footprint 
• Carbon economy/taxation
• EPR Sustainability analysis

• Eco-tourism 
• Smart city/CCF
• Building innovation
• GHG reporting platform 
• AI for carbon/Green Community

• ปรับปรุงการเกษตรลดการเกิดก๊าซ CH4

• Smart agriculture/Regenerative Agriculture
• From farm to Fork strategy
• Food loss & Food waste
• การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว/ขับเคล่ือนชุมชนสีเขียว/ปลูกป่า และไม้
เศรษฐกิจโตเร็ว (carbon offset)

• การฟื้ นฟูระบบนิเวศป่า 
• การประเมินการกักเก็บคาร์บอนสุทธิ (source/sink) และเส้นกรณี
ฐานในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร (real-time monitoring)

• การประเมิน soil carbon ในระบบการเกษตร/วนเกษตร

Green Economy

Urbanization 
& Construction

Housing, Dormitory 
& Workplace

• ชุมชนวิถีคาร์บอนต ่า
ลดการปล่อย GHG

ชุมชนและ
การมีส่วนร่วม 

• COPD (lung)
• Dementia (Brain)
• Diabetes mellitus

Heath indicator : 
PM related NCDs

• ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านคาร์บอน 
• ให้ค าปรึกษาด้านคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก 
• หลักสูตรด้าน BCG/GHG/LCA/Decarbonization 
• ผลิตบุคลากร/นักวิจัยชุมชน (ท้องถ่ิน) ด้านคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก 
• ผลิตชุมชนต้นแบบลดการปลดปล่อย/กักเก็บคาร์บอน 

Manpower

• การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก CFO/TVER
• การรับรอง CFP/CE-CFP
• การผลักดันหน่วยงานภาครัฐฝท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ/
รับรอง/ให้ความรู้ภาคส่วนประชาชนท่ีเก่ียวข้อง

ผลิตบุคลากร
ด้านคาร์บอน

หน่วยรับรอง
ก๊าซเรือนกระจก

• CO2 geological storage
- Depleted hydrocarbon 

fields
- Saline formations
- CO2 mineralization

Climate Change, 
Impacts and 
Adaptation

• การสร้างภาพฉายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• การศึกษาแนวทางการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ผลกระทบของ climate change ต่อระบบนิเวศทางน ้า

พลังงานและ
การขนส่ง

• Energy storage & CCUS, Electric vehicles, Vehicle to grid 
• CCS
• Bio-energy
• Green indicator 
• การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

Forestry & 
Food Agri

• Waste management (3R: Reduce,  Reuse, Recycle)
• Pro-environmental Behavior analysis

ตัวอย่าง



Medicinal plant/Remedy

Folk medicine
Ethnobotany

(Medical ethnobotany)

Database

คลังข้อมูลภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา

Standard/monograph/
Specification of raw materials/

remedy

อาหาร
สุขภาพ

ยา

เวชส าอาง

-วิเคราะห์ศักยภาพ
-ดูแนวโน้มความต้องการตลาด/สังคม
-ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

Extraction/Isolation
PHYTOCHEMISTRY

Activity test
In vitro 
In vivo/ in situ

Toxicity test

Stability

Product Development: 
- Stability  - Efficacy test  
- QC      - Performance test

ยา

PK in human: ADME
Food-effect
In vivo herb-drug interaction

In vitro
Metabolism/Transport

Marketing trend

Molecular docking
Pharmacogenomics

Virtual High-throughput
screening

พืชล้านนา

Clinical Trials

Product 
Registration

อาหาร
สุขภาพ เวชส าอาง

Lanna Wisdom for Global Solutions:

Herbal Product Innovation
(Health promotion, Disease prevention, and 

Treatment)

ตัวอย่าง



OKRs

Frontier Research

Bio/
Medical

Materials

Energy
Materials

Industrial
Wastes/

Catalysts

High Impact Papers

Awards /TRL 1-3

• Biodegradable Suture and plates / Screws

• Health monitoring systems/devices based 

on advanced sensing Materials 

• Complied with ISO13485 and related 

Standards

• Integrated solar cell/battery charger 

station for CMU EVs

• Complied with 18650 and CE marks

• Waste utilization implementation with 

SMEs

• Water purification systems

• Complied with ITS and related standards

Towards Materials
Research Utilization 

• Large-Scale Perovskite solar cell

• Li-ion battery
• Solid-State Metal-Air battery

• Biodegradable plastics

• Diagnostic kits based on sensing 

materials

• Sensors for PM2.5 related NCDs

• Environmentally friendly 
construction materials

• Knowhows for industrial waste 
utilization systems

• Water purification by advanced 
catalysts

High Power Density

Curriculums for LEs and Industry

MSRC Pilot Plant and MSRC Central Laboratory to support research and academic services

• Solar cell

• Li-ion battery

• Metal-air battery

• Bioplastics

• Bio/Medical materials

• Bio/Chemical sensors

• Geopolymers

• Cement-based materials

• Industrial wastes

• Catalysts

Technology / Patents

TRL 4-6

Prototypes/Products/Licensing

TRL >6

Materials Innovation for Industry and Society

Deep Technology High Impact Key Partners



Deep Tech & 
Appropriate Tech

Fundamental
Frontier Research

2. ทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า 

Agenda
High Impact Research
Research Utilization

❖ Food for the Future

❖ Biodiversity

❖ Future Energy

❖ Climate Action 

Deep Tech & 
Appropriate Tech

Fundamental
Frontier Research

❖ Digital technology 
and AI

❖ Health Innovation

❖ xxx

❖ xxx

High Impact Research
Research Utilization

ตัวอย่าง



2. ทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า 

DownstreamMidstreamUpstream

ตัวอย่าง



4. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ไมด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการต้ังแต่รองศาสตราจารย์ขึน้ไป

เง่ือนไข

คุณสมบัติแรกเข้า

Social Science / HumanityScience Tech / Health Science

ผู้สมัคร คุณสมบัติ1

• เป็นอาจารย์หรือนกัวิจัยในสังกัด มช. ที่ส าเร็จการศึกษาและกลับมาปฏบิัตงิานไม่เกิน 5 ปี 
กรณีย้ายสถาบันต้นสังกัดตอ้งย้ายมาปฏบิัตงิานไม่เกิน 5 ปี

• ไมอ่ยู่ระหว่างการลาศึกษาตอ่ รวมถึงการลาปฏิบัตงิานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และไม่อยู่ระหว่างเข้ารว่ม
โครงการ Talent Mobility

• เป็นผู้ไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จากงานซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ผ่านส านักงานบริหารงานวิจัย ซ่ึงส้ินสุดระยะเวลาด าเนินโครงการวิจัยแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการ
รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับอนุมัตใิห้ปิดโครงการแบบมีเงื่อนไขจาก
ส านักงานบริหารงานวิจัย

• เป็นผู้ที่มีประวัติอันดีงามในด้านจรยิธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

นักวิจัยรุ่นใหม่

ผู้สมัคร ต าแหน่งทางวิชาการ

ผู้สมัคร ต าแหน่งผู้บริหาร ไมด่ ารงต าแหน่งผู้บริหารต้ังแต่ระดับหวัหน้าภาควิชาหรือเทียบเทา่ขึ้นไป

3

ผลงานตีพิมพ์ของ
นักวิจัยท่ีปรึกษา (Mentor) 

เป็นผู้มีผลงานตีพิมพ์เฉล่ียอยา่งน้อยปีละ 1 เรื่อง ในวารสารที่อยู่
ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus ในช่วง 3 ปยี้อนหลัง โดยต้อง
เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือผู้ประพันธ์บรรณ
กิจ (Corresponding Author) ทั้งนี้ จะต้องเป็นผลงานใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

4

เป็นผู้มีผลงานตีพิมพ์เฉล่ียอยา่งน้อยปีละ 1 เรื่อง ในวารสารที่อยู่
ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus หรือ TCI กลุ่มที่ 1 หรือ วารสาร
อื่นที่เป็นที่ยอมรับในสาขานั้น ๆ ในช่วง 3 ปยี้อนหลัง โดยต้อง
เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือผู้ประพันธ์

บรรณกิจ (Corresponding Author) ทั้งนี้ จะต้องเป็นผลงาน
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยทีเ่สนอขอรับทุน

งบประมาณที่สนับสนุน 200,000 บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี

6

ลักษณะของโครงการ และเงื่อนไข
ที่เสนอขอรับทุน

• นักวิจัยในโครงการและนักวิจัยทีป่รึกษาจะสังกัดในส่วนงานเดียวกันทั้งหมด หรือต่างส่วนงานก็ได้
• เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากส่วนงานตน้สังกัด
• เป็นโครงการที่ไม่ได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

2

7

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหมม่หาวิทยาลัยเชียงใหม่



เง่ือนไข
Social Science / HumanityScience Tech / Health Science

นักวิจัยรุ่นใหม่

ผลผลิตส่งมอบ

ผลงานตีพิมพ์ 

ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus โดยผู้รับทุน
ต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) 
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding 

Author) จ านวน 1 เรื่อง

ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 1 จ านวน 1 เรื่อง

ผลงานท่ีตีพิมพ์ต้องมีข้อความ “ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” หรือ “Supported by CMU Junior Research Fellowship Program”

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหมม่หาวิทยาลัยเชียงใหม่



5. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



เง่ือนไข

คุณสมบัติแรกเข้า

Social Science / HumanityScience Tech / Health Science

ผู้สมัคร ผลงานตีพิมพ์ 1

นักวิจัยรุ่นกลาง 

ผู้สมัคร ต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ 
หรือ นักวิจัยในระดับเทียบเท่า หรือ อยู่ระหว่างการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ

3

ผู้สมัคร ต าแหน่งผู้บริหาร มีเวลาท าวิจัยไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์4

ผู้สมัคร คุณสมบัติ2

• เป็นอาจารย์หรือนกัวิจัยที่ปฏบิัตงิานในสังกัด มช. 
• ไมอ่ยู่ระหว่างการลาศึกษาตอ่ ลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูท้างวิชาการ และไม่อยู่ระหว่างเข้ารว่ม
โครงการ Talent Mobility

• เป็นผู้ไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากงานซึ่งได้รับการสนบัสนุน
จากงบประมาณของมหาวิทยาลัย ผ่าน สบว. ซ่ึงส้ินสุดระยะเวลาด าเนินโครงการวิจัยแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับ
อนุมัติให้ปิดโครงการแบบมีเงือ่นไขจากส านักงานบริหารงานวิจัย

• ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก ที่มีระยะเวลารบัทุนเกินกว่า 1 ปี และมีงบประมาณสนับสนุนรวม
เกิน 3 ล้านบาท (ในฐานะหัวหน้าโครงการ) หรืออยู่ในระหว่างการรบัทุนพัฒนานกัวิจัยรุน่กลาง ทุนอัจฉริยภาพ
นักวิจัยรุ่นกลาง ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ของส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

มีผลงานตีพิมพ์ในฐานขอ้มูล ISI ที่ต้องมีค่า impact 
factor อย่างน้อย 4 เรื่อง 

โดยเป็น First/Corr ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง ใน 5 ปีที่ผ่าน
มา

ผลงานตีพิมพ์ที่มีการตรวจสอบตน้ฉบับ 
(peer review) อย่างเข้มแข็ง 

หรือ อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 อย่างน้อย 3 เรื่อง 
โดยเป็น First/Corr ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

ใน 5 ปีที่ผ่านมา

งบประมาณที่สนับสนุน ระยะเวลา 2 ปี โดยสนับสนุนงบประมาณปีละไม่เกิน 400,000 บาท5

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



เง่ือนไข

Social Science / HumanityScience Tech / Health Science

นักวิจัยรุ่นกลาง

ผลผลิตต้องส่งมอบ ปีท่ี 1 

ผลงานตีพิมพ์ 1
มีผลงานตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล ISI Q1/Q2 

โดยเปน็ First/Corr จ านวน 1 เรื่อง หรือ
มีผลงานตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล Scopus Q1-4 
จ านวน 1 เรื่อง โดยเป็น First/Corr หรือ

ผลผลิตต้องส่งมอบ ปีท่ี 2 

• ข้อเสนอโครงการทีย่ื่นตอ่แหล่งทนุภายนอก จ านวน 1 ข้อเสนอโครงการ และ

• ผลงานตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล Scopus Q1-Q4
จ านวน 1 เรื่อง โดยเปน็ First/Corr และระดับความพร้อมของสังคม SRL 1-
3 จ านวน 1 เรื่อง หรือ

• ระดับความพร้อมของสังคม SRL 4 
จ านวน 1 เรื่อง หรือ

• นวัตกรรมทางสังคม จ านวน 1 เรื่อง

IP2 สิทธิบัตร (เลขย่ืนจด) จ านวน 1 เรื่อง นวัตกรรมทางสังคม จ านวน 1 เรื่อง

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ข้อเสนอโครงการทีย่ื่นตอ่แหล่งทนุภายนอก จ านวน 1 ข้อเสนอโครงการ 
และ

• ผลงานตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล ISI Q1/Q2 โดยเปน็ First/Corr จ านวน 1 
เรื่อง และ ต้นแบบผลิตภัณฑ์/ เทคโนโลยี TRL3 จ านวน 1 เรื่อง หรือ 

• ต้นแบบผลิตภัณฑ์/ เทคโนโลยี TRL4 ขึ้นไป จ านวน 1 เรื่อง

Social Science / HumanityScience Tech / Health Science



6. การสนับสนุนทุนวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ส านักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



การสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงื่อนไขการสนับสนุน 

o สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยในหมวดงบด าเนินงานเท่านัน้ ไม่เกิน 40,000.- บาท 
(ส่ีหมื่นบาทถ้วน) ต่อโครงการ พิจารณาตามความเหมาะสมของขอบเขตเนื้อหาการวิจัย

o ระยะเวลาท าวิจัย 12 เดือน 

คุณสมบัติของผู้สมัครและโครงการวิจยั 

o ผู้สมัครเป็นบุคลากรสายสนับสนุน หากผู้ขอรับทุนมีระยะเวลาสัญญาจ้างไม่ครอบคลุมระยะเวลาของ
โครงการวิจัย ขอให้ส่วนงานออกเอกสารรับรองการติดตามผลงาน โดยยื่นพร้อมกับการส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

o ผู้สมัครต้องไม่ติดค้างการส่งผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนงาน หรือติดค้างการส่งรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์จากงานซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย ผ่านส านักงานบริหารงานวิจัย ซ่ึง
ส้ินสุดระยะเวลาด าเนินโครงการวิจัยแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการรับทุน  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ปิดโครงการ
แบบมีเงื่อนไขจากส านักงานบริหารงานวิจัย

o ผู้สมัครเป็นผู้มีประวัติอันดีงามในด้านจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

o โครงการวิจัยต้องมีผู้มีประสบการณ์ในการท าวิจัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ 

o โครงการวิจัยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ปรากฏอยู่ในวิทยานพินธ์หรือผลงานทีถู่กใช้
เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาของผู้สมัคร

o เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากส่วนงานต้นสังกัดแล้ว 

o เป็นโครงการวิจัยที่ไม่ได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน



การสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลผลิตท่ีส่งมอบ

• รายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบรูณ์ • หลักฐานการน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เช่น งาน CMU KM Day หรือการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอื่น ๆ และเผยแพร่
ในฐานข้อมูลของส านักหอสมุด มช. 



7. ทุนสนับสนุนเพ่ือพัฒนางานวิจัยต่อยอด     
(Translational Research)

โดย ส านักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



8. ทุนสนับสนุนอาจารย์นักวิจยัต่างประเทศ เพ่ือมาปฏิบัติงาน
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(Visiting Researcher)

Coming soon



9. ทุนเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 
ณ ต่างประเทศ 



การเป็นบุคลากร มช.

รูปแบบการน าเสนอ 

เง่ือนไข

คุณสมบัติแรกเข้า : พิจารณาเป็นประจ าทุกเดือน

ผลผลิตส่งมอบภายใน 2 ปี

ผลงานตีพิมพ์
*สามารถใช้นับเป็นผลงานของทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ได้

Science Tech / Health Science Social Science / Humanity

ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าที่ปฏบิัตงิาน
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อเตม็เวลา

Oral Presentation หรือ Poster Presentation หรืองานศิลปะ/ 
งานสร้างสรรค์ทางวิชาการ

ISI (Core Collection)  (Q1-Q4) 1 เรื่อง
Scopus 1 เรื่อง

(เฉพาะงานสร้างสรรค์ TCI Tier1  1 เรื่อง)

ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าที่ปฏบิัตงิาน
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อเตม็เวลา

ไม่สนับสนุน
การได้รับเชิญไปบรรยาย (Invited Speakers) 

และกรณีไปน าเสนอผลงานท่ีได้ตีพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ค่าเดินทางในประเทศ,ระหว่างประเทศ,ต่างประเทศ ค่าท่ีพักในและต่างประเทศ 

ค่าลงทะเบียนการประชุม

งบประมาณ
- อาเซียน 30,000 บ. - เอเชีย   40,000 บ.
- ทวีปออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ 50,000 บ. - ทวีป ยุโรป/อเมริกา/แอฟริกา 70,000 บ.
- ที่อ่ืนๆ 40,000 บ.

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 24 เดือน

ทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 

1

2

1

3

4

5

6

9



10. เงินอุดหนุนเพ่ือส่งเสริม
การจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

Coming soon



11. ทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับแหล่งทุนภายนอก 
(Matching Fund)



ผู้สมัคร

เง่ือนไข

เกณฑ์การพิจารณา : 

แหล่งทุนมีการก าหนดสัดส่วนการร่วมทุน แหล่งทุนไม่ได้ก าหนดสัดส่วนการร่วมทนุอย่าง
ชัดเจน

ตามเงื่อนไขของแหล่งทุน
- ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ 

(ส าหรับนักวิจัยโดยต าแหน่ง)
- ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นกลาง
- ทุนประเภทอ่ืน ๆ

ทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund)

1

11

ทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับแหล่งทนุภายนอก  (Matching Fund)

ตามเงื่อนไขของแหล่งทุน
- มีการระบุข้อความ : หากหน่วยงานผู้ขอรับทุนยินดี
ร่วมทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- โครงการท่ีย่ืนขอรับทุนจาก PMUs จะได้รับการ
พิจารณาเป็นล าดับต้น (First Priority) 

การส่งผลงาน
ตามเงื่อนไขของแหล่งทุน และ ผลงานตีพิมพ์
ต้องไม่ซ ้ากับผลงานท่ีขอรับการสนับสนุนจาก มช.2

ตามเงื่อนไขของแหล่งทุน และ ผลงานตีพิมพ์ต้องไม่
ซ ้ากับผลงานท่ีขอรับการสนับสนุนจาก มช.

งบประมาณ 
แหล่งทุน : มช. : ส่วนงาน

50 : 30 : 20
2

มช. : ส่วนงาน
60 : 40



12. การให้ค่าตอบแทน และการสนับสนุน
ค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Processing Charge, APC) 

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ



การให้ค่าตอบแทน และการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
(Article Processing Charge, APC) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คุณสมบัติ

• เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน

• เป็นผู้เขียนบทความทางวิชาการที่จะขอรับการสนับสนุน 
(โดยอาจเป็น First Author หรือ Corresponding Author ซึ่งระบุสังกัด

(Affiliation) เป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)

ทั้งนี้ จะขอรับการสนับสนุนได้เพียง 1 คนเท่านั้น)

ลักษณะบทความทางวิชาการท่ีมีสิทธ์ิขอรับการสนับสนุน

• เป็นบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Web of Science 

(Core Collection) หรือ ฐานข้อมูล SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา

นั้น และ ตามการยอมรับของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)   

• ไม่เป็นผลงานที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ หรือ ผลงานที่ถูกใช้เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา ของผู้ขอรับการสนับสนุน*

• ไม่เป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยผ่าน ส านักงานบริหารงานวิจัย 



การให้ค่าตอบแทน

• ผลงานทางวิชาการจะได้รับเงินอุดหนุนตาม ค่าควอไทล์ (Q) ของ

วารสาร โดยจะอ้างอิงจากเว็บไซต์ SCImago Journal and Country 

Rank (SJR)

ควอไทล์ (Q) จ านวนเงินอุดหนุน ต่อ 1 บทความ

Q1 15,000 บาท
Q2 14,000 บาท
Q3 13,000 บาท
Q4 12,000 บาท

การสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (APC) 

หมายเหตุ : ผลงานทางวิชาการ 1 เรื่อง สามารถขอรับเงินสนับสนุนได้เพียง 1 ครั้ง และ

จะสามารถเลือกขอรับเงินสนับสนุนได้เพียง ค่าตอบแทน หรือ APC อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น

อัตราและหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน

• หากวารสารถูกจัดอยู่ในควอไทล์ (Q) ที่ต่างกันในแต่ละสาขา

ให้ถือเอาควอไทล์ที่ดีที่สุด

• ผลงานใดที่ขอรับเงินอุดหนนุการตพิีมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) 

จากมหาวิทยาลัยแล้ว จะไม่สามารถน ามาขอรับการสนับสนุนจากส่วนงานตน้

สังกัดได้อีก ยกเว้นส่วนงานมีประกาศการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะเงินเพ่ิม

พิเศษ (Top Up)

**ไม่รวม

ค่าธรรมเนียม 

ธนาคาร หรือ

ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นใด

ที่เรียกเก็บเพ่ิมเตมิ

• ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่อยู่ในฐานข้อมูล 

Web of Science (Core Collection) หรือฐานข้อมูล SJR หรือฐานข้อมูล 

Scopus หรือ วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาติทีเ่ป็นทีย่อมรบัใน

สาขาวิชานั้น และตามการยอมรับของส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

การให้ค่าตอบแทน และการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
(Article Processing Charge, APC) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ควอไทล์ 
(Q)*

ค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ต่อ 1 ผลงาน (บาท)**

Q1 ตามที่จ่ายจริง

Q2

ตามที่จ่ายจริง 
แต่ไม่เกิน 60,000 บาท

Q3

Q4

ไม่มีควอไทล์

*ค่าควอไทล์ (Q) ของ
วารสาร โดยจะอ้างอิง
จากเว็บไซต์ SCImago
Journal and Country 
Rank (SJR)



Flagship 4 
การพัฒนาก าลังคน 

(Brain Power & Manpower)

โดย ส านักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



CMU2026 SO5 Research
Flagship 4 
Brain Power & Manpower

Data Science
Design Thinking
Digital Skills

Graduate Students

Presidential Scholarship
เอก 100 คน
โท 100 คน
Active Recruitment
เอก 40 คน
โท 20 คน

PostMasters (200 คน)
26,250 บาท ต่อเดือน

PostdDoctoral (100 คน)
41,000 บาท ต่อเดือน

CMU Young 
Researcher 
(60 ทุน)

200,000 บาท
ต่อทุนต่อปี

Time

CMU
Core
Research
Capabilities

CMU 
Senior
Research
Scholar

นักวิจัยอาวุโส
มช. จะสนับสนุน
บางกรณีที่เสนอ
ขอไปแล้วแต่ไม่
ผ่าน

CMU Chair 

Professors

ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
สนับสนุนบางกรณีที่เสนอ
ไปแล้วไม่ผ่าน

Man Power

CMU Mid-
Career
Researchers
(40 ทุน)

400,000 บาท
ต่อทุนต่อปี

Matching Fund
นักวิจัยรุ่นกลาง
(ทั้งหมดที่ได้)

Key projects

Key results

Budget

Early Stage

Academic Positions
(ต ำแหน่งวิชำกำร)

Faculty members

Researchers

Top 500 Researchers

Supporting System
Frontier scholar

Deep tech scholar

Change Agents

Research Generalist

CMU
President
Scholarship

Scholarship

Research OKRs

Research theme

Career Path

Award & Recognition

Research Education

Researcher Profile

Grad Ed / Reskill / Upskill

CMU Researchers (300 คน)

Scholarship

CMU Researchers



CMU RESEARCHERS’ NURTURING ECOSYSTEM 

CMU Researchers

Post Masters Post Doc

CMU 
Young 
Researchers

CMU 
Mid-Career 
Researchers

CMU 
Senior research 
Scholars

CMU 
Chair Professors

Basic Skills for Advancement
❑ Successful proposal preparation
❑ High-impact scientific writing

Up-skills for Advancement
❑ Successful research 

management
❑ Team networking
❑ International collaboration

On-demand Support System
&

Mentoring/Scouting 
Opportunities

CMU Research Monitoring/Supporting Platform (ORA)
CMU Research Clinic (Online)
Workshops (Proposal preparation, Critical scientific writing, Project management, etc.)
CMU Researchers’ Annual Conference

Research Integrity



14-15. นักวิจัยเชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ส านักงานบริหารงานวิจัย กองบริหารงานบุคคล และ กองแผนงาน



นักวิจัยเชิงรุกหลังปริญญาเอก และ หลังปริญญาโท

ข้ันแนวหน้า/มุ่งเป้า
(Frontier/Targeted Research Postdoc/Postmaster

Postdocs : 41,000 บาท/เดือน
Postmaster : 26,250 บาท/เดือน

สวัสดิการ : ตามสิทธิ์ มช.

• ต้นแบบ เทคโนโลยี กระบวนการระดับอุตสาหกรรม และ
• ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ
• ผลงานตีพิมพ์ของฐานข้อมูลสากล หรือ
• สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือ
• การขออนุญาตใช้สิทธิ์ในผลงาน

ข้อก าหนดเฉพาะต าแหน่งและเง่ือนไขนักวิจัยเชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงินเดือน

ผลผลิตภายใน 3 ปี 
:

Postdocs : 41,000 บาท/เดือน
Postmaster : 26,250 บาท/เดือน

สวัสดิการ : ตามสิทธิ์ มช.

• ผลงานตีพิมพ์ของฐานข้อมูลสากล ISI/Scopus/TCI และ
• ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ
• ต้นแบบ เทคโนโลยี กระบวนการใหม่ ระดับห้องปฏิบัติการ 

TRL1-3 หรือ
• สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือ
• นวัตกรรมทางสังคม หรือ นโยบายสาธารณะ

เงินเดือน

ผลผลิตภายใน 3 ปี 
:

นักวิจัยเชิงรุกหลังปริญญาเอก และ หลังปริญญาโท 

ภาคอุตสาหกรรม Industrial Postdoc / Industrial Postmaster

อยู่ระหว่างการเสนอต่อท่ีประชุมสภาฯ
โปรดอย่าน าไปอ้างอิง



ผู้สมัคร
ผลงานตีพิมพ์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
ผลงานตีพิมพ์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
ทุนวิจัยภายนอก 
(ไม่รวมทุน FF)

อาจารย์ท่ีปรึกษา
นศ.บัณฑิตศึกษา 

3 ปีย้อนหลัง

ส่วนงาน

ข้อก าหนดเฉพาะต าแหน่งและเง่ือนไขนักวิจัยเชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงื่อนไข Science Tech / Health Science Social Science / Humanity

นักวิจัยเชิงรุกหลังปริญญาเอกขั้นแนวหน้า/มุง่เป้า

PostdocsPostdocs

ตีพิมพ์ย้อนหลัง 3 ปี 3 เรื่อง ในฐาน ISI โดยต้อง
เป็น Q1-Q2 1 เรื่อง

1

3

4

5

6

ตีพิมพ์ย้อนหลัง 3 ปี ในฐาน Scopus/TCI tier1 
หรือ น าเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 1 เรื่อง

มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงในสาขาที่เชี่ยวชาญ และ 
มีผลงานตีพิมพ์ในฐาน ISI ย้อนหลัง 3 ปี Q1-Q2 3 เรื่อง

มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงในสาขาที่เชี่ยวชาญ และ มี
ผลงานตีพิมพ์ในฐาน Scopus ย้อนหลัง 3 ปี 1 เรื่อง

มีทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในช่วง 3 ปีย้อนหลัง 
อย่างน้อย 1 ล้านบาท

มีทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในชว่ง 3 ปีย้อนหลัง อย่าง
น้อย 5 แสนบาท 

มี มี

คุณสมบัติแรกเข้า
Frontier 

ผู้สมัคร2 ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

เห็นชอบและสนับสนุนให้ใช้สถานท่ีและเครื่องมือ 
ในการด าเนินการวิจัย

เห็นชอบและสนับสนุนให้ใช้สถานท่ีและเครื่องมือ 
ในการด าเนินการวิจัย



ผลงานตีพิมพ์ 

ทุนวิจัยภายนอก 
(ไม่รวมทุน FF ผ่าน มช.)

อ่ืนๆ

อ่ืนๆ

ผลผลิตส่งมอบภายใน 3 ปี

1

2

3

4

ISI (Core Collection) Q1-Q2 เป็น First/Corr
อย่างน้อย 3 เรื่อง

และ อย่างน้อย 1 ล้านบาท

หรือ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (เลขย่ืนจด)

หรือ ต้นแบบ เทคโนโลยี กระบวนการใหม่ 
ระดับห้องปฏิบัติการ TRL1-3

Scopus Q1-Q4 First/Corr อย่างน้อย 2 เรื่อง

และ อย่างน้อย 5 แสนบาท

หรือ นวัตกรรมทางสังคม 

หรือ นโยบายสาธารณะ

ข้อก าหนดเฉพาะต าแหน่งและเง่ือนไขนักวิจัยเชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงื่อนไข

PostdocsPostdocs

Frontier 

นักวิจัยเชิงรุกหลังปริญญาเอกขั้นแนวหน้า/มุ่งเป้า (ต่อ)

Science Tech / Health Science Social Science / Humanity



ผู้สมัคร
ผลงานตีพิมพ์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานตีพิมพ์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา
ทุนวิจัยภายนอก (ไม่รวมทุน FF)

อาจารย์ที่ปรึกษา
นศ.บัณฑิตศึกษา 3 ปีย้อนหลัง

มีผลงานตีพิมพ์ในฐาน ISI Web of Science 3 ปี
ย้อนหลัง 1 เรื่อง

มีผลงานตีพิมพ์ 3 ปีย้อนหลัง ในฐานข้อมูล Scopus/TCI 
Tier2 หรือน าเสนอในที่ประชมุวิชาการระดับชาต ิ1 เรื่อง

มีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงในสาขาที่เช่ียวชาญ และ 
ISI ย้อนหลัง 3 ปี (Q1-Q2) 2 เรื่อง

มีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงในสาขาที่เช่ียวชาญ และ 
Scopus ย้อนหลัง 3 ปี 1 เรื่อง

มี มี

ส่วนงาน

PostmasterPostmaster

เงื่อนไข

นักวิจัยเชิงรุกหลังปริญญาโทขั้นแนวหน้า/มุ่งเป้า

1

3

4

5

6

คุณสมบัติแรกเข้า

ข้อก าหนดเฉพาะต าแหน่งและเง่ือนไขนักวิจัยเชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Frontier 
Science Tech / Health Science Social Science / Humanity

ผู้สมัคร2 ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

มีทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในช่วง 3 ปีย้อนหลัง 
อย่างน้อย 1 ล้านบาท

มีทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในชว่ง 3 ปีย้อนหลัง อย่าง
น้อย 5 แสนบาท 

เห็นชอบและสนับสนุนให้ใช้สถานท่ีและเครื่องมือ 
ในการด าเนินการวิจัย

เห็นชอบและสนับสนุนให้ใช้สถานท่ีและเครื่องมือ 
ในการด าเนินการวิจัย



PostmasterPostmaster

เงื่อนไข

ผลผลิตส่งมอบภายใน 3 ปี

ข้อก าหนดเฉพาะต าแหน่งและเง่ือนไขนักวิจัยเชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานตีพิมพ์ 

ทุนวิจัยภายนอก 
(ไม่รวมทุน FF)

อ่ืนๆ

อ่ืนๆ

1

2

3

4

ISI (Core Collection) Q1-Q2 อย่างน้อย 2 เรื่อง

และ อย่างน้อย 5 แสนบาท

หรือ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (เลขย่ืนจด)

หรือ ต้นแบบ เทคโนโลยี กระบวนการใหม่ 
ระดับห้องปฏิบัติการ TRL1-3

Scopus อย่างน้อย 2 เรื่อง

และ อย่างน้อย 5 แสนบาท

หรือ นวัตกรรมทางสังคม 

หรือ นโยบายสาธารณะ

Frontier 

นักวิจัยเชิงรุก หลังปริญญาโทขั้นแนวหน้า/มุ่งเป้า

Science Tech / Health Science Social Science / Humanity



ผู้สมัคร
ผลงานตีพิมพ์ 

ผู้สมัคร

อาจารย์ท่ีปรึกษา
ผลงานตีพิมพ์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
ทุนวิจัยภายนอก (ไม่รวมทนุ FF)

อาจารย์ท่ีปรึกษา
นศ.บัณฑิตศึกษา 3 ปี

ย้อนหลัง

ส่วนงาน

ข้อก าหนดเฉพาะต าแหน่งและเง่ือนไขนักวิจัยเชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงื่อนไข

ISI ย้อนหลัง 5 ปี 2 เรื่อง หรือ มีประสบการณ์
การท างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี

1

2

3

4

5

ISI ย้อนหลัง 5 ปี 1 เรื่อง หรือ มีประสบการณ์การ
ท างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี

มีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงในสาขาที่เช่ียวชาญ
และ มีประสบการณ์การท าวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม

มีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงในสาขาที่เช่ียวชาญ
และ มีประสบการณ์การท าวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม

มีทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 3 ปีย้อนหลัง 1 ล้านบาท 
หากได้รับทุนจากภาคอุตสาหกรรมจะได้รบัการพิจารณาเป็นพิเศษ

มี มี

6 เห็นชอบและสนับสนุนให้ใช้สถานท่ีและเครื่องมือ 
ในการด าเนินการวิจัย

คุณสมบัติแรกเข้า

Industrial
PostmasterPostdocs

มีทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 3 ปีย้อนหลัง 5 แสนบาท
หากได้รับทุนจากภาคอุตสาหกรรมจะได้รบัการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท

นักวิจัยเชิงรุกหลังปริญญาเอก-โท ภาคอุตสาหกรรม

ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

เห็นชอบและสนับสนุนให้ใช้สถานท่ีและเครื่องมือ 
ในการด าเนินการวิจัย



ต้นแบบ เทคโนโลยี 
กระบวนการใหม่

ทุนวิจัยภายนอก 
(ไม่รวมทุน FF)

ผลงานตีพิมพ์ 

อ่ืนๆ

อ่ืนๆ

ผลผลิตส่งมอบภายใน 3 ปี

ข้อก าหนดเฉพาะต าแหน่งและเง่ือนไขนักวิจัยเชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงื่อนไข

นักวิจัยเชิงรุกหลังปริญญาเอก-โท ภาคอุตสาหกรรม

1

2

3

5

ต้นแบบ (prototype) เทคโนโลยี กระบวนการใหม่ 
ระดับภาคสนาม TRL4 ขึ้นไป และมีหลักฐานการพัฒนา
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

และ ทุนวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ล้านบาท 
หรือ ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม (Matching Fund) โดยภาคอุตสาหกรรม
ร่วมทุน 10% (in-cash) และ 10% (in-kind)

หรือ ISI (Core Collection) Q1-Q2 เป็น First/Corr
อย่างน้อย 2 เรื่อง ท่ีเป็นผลงานร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม 

หรือ การขออนุญาตใช้สิทธิ์ในผลงาน (Licensing)

ต้นแบบ (prototype) เทคโนโลยี กระบวนการใหม่ 
ระดับภาคสนาม TRL4 ขึ้นไป และมีหลักฐานการพัฒนา

ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

และ ทุนวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 แสนบาท 
หรือ ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม (Matching Fund) โดยภาคอุตสาหกรรม
ร่วมทุน 10% (in-cash) และ 10% (in-kind)

หรือ ISI (Core Collection) Q1-Q2  
อย่างน้อย 1 เรื่อง ท่ีเป็นผลงานร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม 

หรือ การขออนุญาตใช้สิทธ์ิในผลงาน (Licensing)

4 หรือ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (เลขย่ืนจด) หรือ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (เลขย่ืนจด) (Licensing)

Industrial
Postdocs
หลังปริญญาเอก

Postmaster
หลังปริญญาโท



AGENDA 11: 
PM2.5 Related NCDs

From Field-to-Cell-to-Bedside

Version 20 กุมภาพันธ์ 2566



3. ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอ่ืน ๆ 

ท่ีสัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

จากพ้ืนท่ี สู่ห้องปฏิบัติการ สู่การวิจัยทางคลินิก 
(PM2.5 and other Pollutants Related NCDs from Field-to-Cell-to-Bedside (FCB)) 

ภายใต้งบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายไดข้้ามปีงบประมาณ (Multi-Year)





ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กับ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากพ้ืนที่สู่ห้องปฏิบัติการสู่การวิจัยทางคลินิก

• เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ซ่ึงผ่านการประเมนิทดลองงานแล้ว ไม่อยู่ระหว่างการลา
ศึกษาต่อ รวมถึงการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการทัง้ในและต่างประเทศ

• เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานวิจัยแบบมุง่เป้าและเคยได้รับทุนวิจัยมาแล้ว เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นนักวิจัย
ที่เช่ียวชาญในประเด็นที่เสนอขอ

• เป็นผู้มีศักยภาพในการเช่ือมโยงและต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดผลงานใน
รูปแบบทรัพย์สินทางปัญญา ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี กระบวนการใหม่ที่สามารถยกระดับความพร้อมเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ/หรือการต่อยอดองค์ความรู้ไปใช้ในด้าน
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ และด้านชุมชนและพ้ืนที่

• เป็นผู้ที่มีประวัติอันดีงามในด้านจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

• ต้องมีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน/อุตสาหกรรม หรือ 
ชุมชน ในการท างานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ

• มีประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายวิจัย มีการพัฒนาก าลังคน และ/หรือมีประสบการณ์การผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาโท-เอก

คุณสมบัติ หัวหน้า/กลุ่มวิจัย 



หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. ข้อเสนอโครงการเดี่ยวหรือชดุโครงการที่มวัีตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และแผนการ
ด าเนินงานทีช่ดัเจน สอดคล้องกบั SO มช. – แผน 13 และ/หรือแผน ววน. 2566 – 2570 
และขอบเขตโครงการวิจัย PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ท่ีสัมพันธ์กับโรคไม่ตดิตอ่เร้ือรัง 
จากพ้ืนทีสู่่ห้องปฏิบัตกิารสู่การวิจัยทางคลินกิ

2. พิจารณาจากคุณสมบัติของ
หัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัย

3. พิจารณาจากคณุภาพและความ
เป็นไปได้ของข้อเสนอโครงการ

4. พิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบจากงานวิจยั

ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กับ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากพ้ืนที่สู่ห้องปฏิบัติการสู่การวิจัยทางคลินิก



ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กับ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากพ้ืนที่สู่ห้องปฏิบัติการสู่การวิจัยทางคลินิก

1. ผลงานทางวิชาการที่สร้างองค์ความรู้ใหมแ่ละมีคุณภาพ

3. ต้นแบบผลิตภัณฑ์/ กระบวนการใหม่/ เทคโนโลยีเชิงลึก/ เทคโนโลยีที่เหมาะสม TRL3-4 (เฉพาะสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) หรือ นวัตกรรมทางสังคม หรือ ระดับความพร้อมทาง
สังคม (SRL) SRL3-4 หรือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) (เฉพาะสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์)

4. ผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยนืตาม SDGs

ผลผลิต ท่ีแสดงให้เห็นความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเลือกตามตัวชี้วัดต่อไปน้ี

2. ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ซ่ึงเป็นวารสารในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus ที่สอดคล้องกับ SDGs 
(เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) หรือ ผลงานทางวิชาการระดับชาติ
ฐานข้อมูล TCI Tier1 และ/หรือ ฐานข้อมูลระดับชาติของประเทศอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า และ/หรือ ฐานข้อมูลอ่ืนที่เป็น
ที่ยอมรับในสาขานั้น ๆ (เฉพาะสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์)

5. ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

6. พัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง 

7. มีเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติหรือนานาชาติ 

8. ทรัพย์สินทางปัญญา (ยื่นจด) 



ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กับ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากพ้ืนที่สู่ห้องปฏิบัติการสู่การวิจัยทางคลินิก

ผลผลิตท่ีผลลัพธ์ตอบโจทย์งานวิจัยมุ่งเปา้ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ท่ีสัมพันธ์กับ
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง จากพ้ืนท่ีสู่ห้องปฏบิติัการสู่การวิจัยทางคลินิก โดยเลือกตามตัวชี้วัดต่อไปน้ี

1. แผนแก้ปัญหา PM2.5 และมลพิษอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีและนวัตกรรมป้องกันผลกระทบ การ
ฟื้ นฟูป่า แก้ปัญหาไฟป่า ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ห้องเรียนสังคม นโยบายดูแลสุขภาพ และความร่วมมือกับสังคม

2. งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมข้ันแนวหน้า เพ่ือตรวจติดตามความสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาและส่ิงแวดล้อม ใน
การปลูกพืชเศรษฐกิจ พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ระบบป้องกันมลพิษจากระบบตรวจติดตามมลพิษ

6.ส่วนผสมและอาหารเชิงฟงัก์ชัน อาหารล ้าสมัย และอาหารป้องกันโรค เพ่ือข้ึนทะเบียนกับองค์การอาหารและยา 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและการแพทย์

3. แผนการพัฒนางานวิจัยด้านยาและอาหารที่มคีวามยั่งยืนส าหรับ Biorefinery - PM2.5 - NCDs

4. การเกษตรอัจริยะที่มีความยั่งยนืบนพ้ืนที่สูง น าไปสู่การเกษตรมูลค่าสูง ทดแทนพืชเชิงเด่ียว ที่เป็นสาเหตุ 
PM2.5 และมลพิษ อ่ืน ๆ ผลิตภัณฑ์อาหารและยามูลค่าสูงจากพืชและสัตว์เศรษฐกิจพ้ืนที่สูง

5. อาหารเชิงฟงัก์ชัน อาหารป้องกันโรค จากส่วนผสมออกฤทธิ์ชีวภาพด้วยเทคโนโลยีสีเขียว ระบบปรินท์อาหาร 
และวัสดุชีวภาพ 3 มิติอัตโนมัติ เพ่ืออาหารและยาส่วนบุคคลเพ่ือป้องกัน/ต้าน NCDs



ผลผลิตท่ีผลลัพธ์ตอบโจทย์งานวิจัยมุ่งเปา้ PM2.5 และมลพิษอ่ืน ๆ ท่ีสัมพันธ์กับ
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง จากพ้ืนท่ีสู่ห้องปฏบิติัการสู่การวิจัยทางคลินิก โดยเลือกตามตัวชี้วัดต่อไปน้ี  (ต่อ)

7. งานวิจัยขั้นแนวหน้าและนวัตกรรมด้านการแพทย์ โอมิกส์ พลาสมา ชาติพันธุ์วิทยา วัสดุชีวภาพ นวัตกรรมอุปกรณ์/ 
เครื่องมือแพทย์ และชุดตรวจวินิจฉัย

8. งานวิจัยข้ันแนวหน้าและพัฒนาเพ่ือการน าไปใช้ในการแก้ปัญหา PM2.5 และมลพิษอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ NCDs

9. แผนส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิตผู้ป่วย NCDs จาก PM2.5 และมลพิษอ่ืน

10. งานวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น Respiratory disease, Cancer, Cardiovascular 
Disease, Metabolic Syndrome, Neurodegenerative disorder เป็นต้น 

11. ระบบวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Big Data, Artificial Intelligence เพ่ือบ่งช้ีสาเหตุโรค NCDs

12. งานวิจัยเชิงนโยบาย เพ่ือป้องกัน และแก้ปัญหา PM2.5 และมลพิษอ่ืน ๆ

ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กับ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากพ้ืนที่สู่ห้องปฏิบัติการสู่การวิจัยทางคลินิก





CMU Research Grants

Reinventing the Ecosystem for Frontier Research and Innovation on PM2.5 and other 

Pollutants Related NCDs from Field-to-Cell-to-Bedside (FCB)

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับสังคมและสิง่แวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหนา้ที่กา้วหน้า ล้ ายุค 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาก าลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

New Releases 

1. สร้างธุรกิจจากเทคโนโลยเีชิงลึก (Deep Technology) ที่มีการพัฒนาต้นแบบ (Prototype) จากงานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยขั้นแนวหน้า งานวิจัยเชิงลึก
2. ระบบการบริหารและจัดการทรัพย์สินทางปญัญาเพ่ือขับเคลื่อนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ TLO, AKIP, Ang Kaew Holding Company
3. การสร้างเครือข่ายในลักษณะจตุรภาคี (Quadruple Helix Partnership)

1. แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมขั้นแนวหน้า ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
2. แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมขั้นแนวหน้า ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. แผนงานกระบวนการทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสารสกัดมูลค่าสูงจากพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
4. แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมขั้นแนวหน้าด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
5. แผนงานงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอารยธรรมและมรดกล้านนาเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และย่ังยืน

Global Partnership, International recognition, International accredited program, Joint degree/Joint 

publication with top 100 University, Doctoral Student & Postdoctoral fellows

Industry Outcomes

International Funding

Strategic Fund (SF) 

& External Fund

Fundamental Fund 

(FF) 

Reinventing University

CMU Research 

Grants

SO1: Biopolis Platform SO2: Medicopolis Platform SO3: Creative Lanna

SO4: Education Platform SO5: Research and Innovation Platform   

SO:6 CMU Excellence Management Platform 


