
นโยบาย ทิศทางการวิจัย พันธกิจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(วาระการด ารงต าแหน่งวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 – 27 พฤษภาคม 2569) 
----------------------------------------------------------- 

 

1. นโยบายด้านการด าเนินงาน 
1) ก ำหนดนโยบำย พันธกิจ และทิศทำงกำรด ำเนินงำนของสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และ 
แผนพัฒนำควำมเป็นเลิศของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ
มหำวิทยำลัยในกำรเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน า ที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย
นวัตกรรม” และยุทธศำสตร์กำรพลิกโฉมสถำบันอุดมศึกษำ (Reinventing University) สู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) ที่
มุ่งเน้นกำรจัดกำรศึกษำ วิจัย และผลิตก ำลังคนระดับสูงให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
สำมำรถเป็นผู้น ำในกำรน ำองค์ควำมรู้และผลงำนวิจัยไปสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศท้ังด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  

2) มุ่งเน้นกำรพัฒนำต่อยอดผลงำนวิจัยไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชำติและ
สังคมอย่ำงแท้จริง ตำมแนวคิดของ Bio-Circular-Green Economy (BCG) Model ที่อำศัย
จุดเด่นในด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของประเทศเป็นฐำน
น ำไปสู่กำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเอง (Self-reliance) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
(Competitive advantage) และกำรลดภำวะควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
(Reduced Inequalities) ตลอดจนกำรด ำเนินกำรเพ่ือมุ่งบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของ
สหประชำชำติ (Sustainable Development Goals : SDGs) (พ.ศ. 2558-2573)  

3) มุ่งเน้นกำรด ำเนินกำรเชิงรุกในกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำกับส่วนงำนต่ำงๆ 
ในมหำวิทยำลัย เพ่ือประโยชน์ในกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลและครุภัณฑ์อุปกรณ์ร่วมกันในกำรวิจัยข้ำม
กลุ่มสำขำวิชำหรือข้ำมส่วนงำน ตลอดจนมุ่งเน้นกำรแสวงหำคู่ควำมร่วมมือ (Strategic partnership) 
ทั้งในระดับประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทำงในกำรแสวงหำทุนอุดหนุนกำรวิจัย และกำร
ยกระดับคุณภำพและผลกระทบของผลงำนวิจัยของสถำบัน 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำงำนและควำมก้ำวหน้ำ (Career development) ของนักวิจัยของ
สถำบัน เพ่ือให้นักวิจัยได้พัฒนำขีดควำมสำมำรถของตนเอง สำมำรถสร้ำงผลงำนวิจัยและนวัตกรรม
ที่มีคุณภำพและผลกระทบสูงได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

2. ทิศทางการวิจัย 
1) มุ่งเน้นกำรด ำเนินงำนวิจัยในระดับแนวหน้ำ (Frontier research) และกำรพัฒนำนวัตกรรมเชิงลึก 

(Deep technology) ที ่จะเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยท ำหน้ำที ่เป็น
ศูนย์กลำงรองรับโครงกำรวิจัยที่มีลักษณะเป็นโครงกำรบูรณำกำรข้ำมกลุ่มสำขำวิชำหรือข้ำมส่วนงำน
ต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ วิศวกรรมศำสตร์ และเทคโนโลยี  



2 
 

ที ่จะน ำไปสู ่ควำมเป็นเลิศของมหำวิทยำลัย และสำมำรถน ำงำนวิจ ัยไปใช้ประโยชน์ที ่สร ้ำง
ผลกระทบสูงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศและท้องถิ่น 

2) มุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรตำมแนวคิด BCG Economy ที่เป็นยุทธศำสตร์เชิงรุก
ของมหำวิทยำลัย คือ กำรวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนนวัตกรรมเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ (Biopolis 
platform) และ กำรวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนนวัตกรรมกำรแพทย์ สุขภำพ และกำรดูแล
ผู้สูงอำยุ (Medicopolis platform) โดยอำศัยฐำนควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่มีจุดเน้น
และกลไกที่ชัดเจนในลักษณะจตุรภำคีร่วมกับ ชุมชน สถำบันกำรศึกษำ องค์กรภำครัฐ/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน  เพ่ือให้สำมำรถพัฒนำต่อยอดผลงำนวิจัยไปสู่นวัตกรรมที่
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ระดับอุตสำหกรรมขนำดเล็กและขนำดกลำง กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกเพ่ือเพ่ิมรำยได้และลดควำมเหลื่อมล้ ำ ตลอดจนกำรแก้ปัญหำสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทั้งระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ   

3) พัฒนำโครงกำรวิจัยและพัฒนำเชิงบูรณำกำรข้ำมสำขำวิชำร่วมกับนักวิจัยในกลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี อำทิ ด้ำนนวัตกรรมวัสดุ พลังงำนสะอำด สิ่งแวดล้อม หุ่นยนต์และเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ นวัตกรรมด้ำนกำรเกษตรและเทคโนโลยชีวภำพ และ วิทยำกำรข้อมูล เป็นต้น 

4) มุ่งเน้นกำรท ำวิจัยที่เป็นโจทย์วิจัยที่ส ำคัญของภำคเหนือ อำทิ ปัญหำผลิตภำพ/คุณภำพและควำม
ปลอดภัยของผลผลิตทำงกำรเกษตร กำรเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์อำหำรและสมุนไพร ปัญหำฝุ่นละออง 
PM 2.5 และปัญหำฝนแล้งหรือน้ ำท่วม เป็นต้น โดยเน้นกำรท ำงำนบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงนักวิจัย
ในกลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี หรือกลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

 

3. พันธกิจ 
1) แก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำในระดับพ้ืนทีแ่ละระดับประเทศ ด้วยกำรประยุกต์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี เพ่ือช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและ
สังคม 

2) ด ำเนินงำนวิจัยและสนับสนุนงำนวิชำกำรเชิงบูรณำกำรกับด้ำนนวัตกรรมอำหำรและสุขภำพ สังคม
สูงอำยุ และสิ่งแวดล้อม 

3) สร้ำงควำมร่วมมือในลักษณะจตุรภำคีร่วมกับ  ชุมชน สถำบันกำรศึกษำ องค์กรภำครัฐ /องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน  เพ่ือพัฒนำต่อยอดผลงำนวิจัยไปสู่นวัตกรรมที่น ำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ และกำรแก้ปัญหำสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับพื้นท่ีและระดับประเทศ 

4) ประสำนงำนในกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนพัฒนำควำมเป็นเลิศของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่    ) พ .ศ.  2566 -
2570) ตลอดจนสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร กำรติดตำมและประเมินผล และกำรเผยแพร่
ผลงำนไปสู่สังคม ทั้งในระดับประเทศและต่ำงประเทศ 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของนโยบายและพันธกิจใหม่ของสถาบันฯ 
4.1  ด้านการวิจัย 

1) โครงกำรวิจัยแบบร่วมมือข้ำมหน่วยงำน (Collaborative research) ที่ได้รับทุนอุดหนุน โดย
วัดจำกจ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ ควำมร่วมมือกับภำคีภำยนอก บทควำมวิชำกำร
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในลักษณะอ่ืน ซึ่งได้รับกำรอ้ำงอิงหรือเป็นแหล่งอ้ำงอิงในประเด็น  
ที่เก่ียวข้อง 

2) เครือข่ำยงำนวิจัยที่เกิดขึ้น ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยและกิจกรรมที่ท ำร่วมกัน  
ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

3) ทุนอุดหนุนกำรวิจัย และทุนอุดหนุนในลักษณะอ่ืน 
4) ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคม โดยเฉพำะในระดับพ้ืนที ่

4.2 ด้านการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของประเทศและมหาวิทยาลัย 
1) ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยด้ำนผลกระทบด้ำนวิชำกำร (Publications และ 

Citations) 
2) ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยด้ำนเศรษฐกิจและสังคม (Social Return on Investment 

: SROI) 
3) ผลลัพธ์ในกำรสร้ำงมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ให้เป็นสังคมที่ใช้นวัตกรรมอำหำรและสุขภำพและ

กำรดูแลผู้สูงอำยุเพิ่มมำกขึ้น 
4) ผลลัพธ์และผลกระทบของงำนวิจัยต่อชุมชน ผู้ประกอบกำร และพ้ืนที่ 
5) เครือข่ำยควำมร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภำครัฐ ภำคธุรกิจเอกชน และภำคประชำสังคม 

ในพ้ืนที ่
 
 

----------------------------------------- 


