
Research Program จ ำนวน 
100 โปรแกรม

โปรแกรมวิจัย
ในกลุ่มวิทย์
สุขภำพ/วิทย์
เทคโน/สังคม 
เป็นสัดส่วน 
40/40/20 
และเป็น RP
ขนำดใหญ่ 

20%

- มีหน่วย
ประสำนงำน 
RP ก ำกับ
ติดตำมและมี
ระบบกำร
บริหำรจัดกำร
online/real-
time
- มีระบบฐำน
ข้อมูลควำม
เชี่ยวชำญ
นักวิจัย/ทีม
วิจัย/โปรแกรม
วิจัย

นักวิจัยร่วม  
Research 
Program 

จ ำนวน100 
คน

- มี RP ในกลุ่ม 
สร้ำงองค์
ควำมรู้:
นวัตกรรม: 
ชุมชน สัดส่วน 
8:8:4
- มี proposal 
และ Log
Frame ของ 
RP เพื่อเสนอ
แหล่งทุน 50 
โครงกำร

เงินสนับสนุน
จำกภำยนอก 
จ ำนวน 200 

ล้ำนบำท

- มีระบบ
จัดกำรที่
นักวิจัยได้รับ
เงินใน 3 วัน
- มีเงินทุนเพื่อ
deep 
science/ 
innovation/ 
area base ใน
สัดส่วน 
40:40:20

โครงกำรวิจัยและพัฒนำที่มุ่ง
แก้ปัญหำประเทศ/ชุมชน/สังคม 

จ ำนวน 100 โครงกำร

พื้นที่ใช้
ประโยชน์

จำกควำมรู้/
ผลงำนวิจัย 
จ ำนวน 100 

ชุมชน

- มีช่องทำงกำร
สื่อสำรผลงำน 
วิจัยเชิงพื้นที่
ครบทุกช่องทำง
- มีหน่วยงำน
รัฐ/เอกชน/
Inter ร่วมมือ 
50 หน่วย
- มีชุมชน
นวัตกรรมที่เป็น
ต้นแบบกำร
แก้ปัญหำ
เหลื่อมล้ ำ 50
ชุมชน

เงินทุนวิจัย
และบริกำร
วิชำกำรเพื่อ

พัฒนำ/
แก้ปัญหำ
พื้นที่ 200 
ล้ำนบำท

- มีเงิน
สนับสนุนจำก
หน่วยงำน
ภำยนอก 80%
- ผลงำนวิจัย
ก่อให้เกิดเงิน
หมุนเวียนหรือ
มูลค่ำ
ผลกระทบใน
พื้นที่ไม่ต่ ำกว่ำ 
400 ล้ำนบำท

MOU 
ระหว่ำง

ชุมชน-มข-
หน่วยงำน
เกี่ยวข้อง 

จ ำนวน 50 
ฉบับ

- มีโครงกำร
วิจัยและ
พัฒนำ/บริกำร
วิชำกำรแบบ 
PPP 25 เรื่อง
- มีงำนวิจัย
และพัฒนำ/
บริกำรชุมชน
แบบ CSR/ 
CSV รวม 15 
โครงกำร

ผลงำนวิจัยตีพิมพ์ที่มีคุณภำพ
สร้ำงนวัตกรรม ติดล ำดับโลก 

10 สำขำ

บทควำมที่
ตีพิมพ์ใน

วำรสำร Q1 
คิดเป็น 

50% ของที่
ตีพิมพ์

นำนำชำติ

- มีนักวิจัยที่
ตีพิมพ์ใน
วำรสำร Q1 ไม่
ต่ ำกว่ำ 200
คน
- มีนักวิจัยใน
โครงกำร Q1 
Boosts up 
สำมำรถตีพิมพ์
ได้ 80%

ค่ำเฉลี่ย 
citation 

ย้อนหลัง 5
ปี เพิ่มขึ้น
100%

- มีบทควำมที่มี
co-author อยู่
ในมหำวิทยำลัย
Top 400 ของ
โลก จ ำนวน 
100 เรื่อง
- มี review
article ตีพิมพ์ 
จ ำนวน 50 
เรื่อง 

นวัตกรรม
จำกงำนวิจัย 

ในรูป
prototype
ที่ตอบสนอง
เชิงพำณิชย์ 

50 ชิ้น

- หน่วยงำน
ภำยนอกที่
ร่วมมือในกำร
สร้ำงนวัตกรรม
ไม่ต่ ำกว่ำ 30 
หน่วยงำน
- เงิน license/ 
loyalty fee 
เพิ่มขึ้น 300%

เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำร
วิจัยหรือสนับสนุนกำรวิจัย 

จ ำนวน 25 เครือข่ำย

เครือข่ำย
ควำมเป็น

เลิศด้ำนกำร
วิจัย 

10 เครือข่ำย

- เงินทุนวิจัย
ภำยนอกผ่ำน
เครือข่ำยวิจัย 
เป็น 5% ของ
เงินวิจัย
- มีเครือข่ำย
ลักษณะแม่
ข่ำย-ลูกข่ำย 5 
เครือข่ำย
- มีผลงำน
ส ำคัญ 
นวัตกรรมที่
สังคมให้กำร
ยอมรับ 20 ชิ้น

เครือข่ำยกำร
วิจัย

นำนำชำติ 
(Global 
Frontier)

10 เครือข่ำย

- เงินทุนวิจัย
จำกแหล่งทุน
นำนำชำติ
เพิ่มขึ้น 15%
- มีกำรแลก 
เปลี่ยนนักวิจัย
ระยะสั้น/ยำว 
40 คน
- ควำมร่วมมือ
กับ Univ หรือ
องค์กร
ต่ำงประเทศ 
100 ประเทศ

เครือข่ำย
สนับสนุน
กำรวิจัย

5 เครือข่ำย

- จ ำนวน
งำนวิจัยที่ใช้
บริกำร
เครื่องมือชั้นสูง
ของศูนย์
เครื่องมือกลำง
เพิ่มขึ้น 20%
- Ecosystem/ 
ห้องปฏิบัติกำร
ที่ได้รับกำร
พัฒนำสู่
มำตรฐำนโดย
เครือข่ำย 20
พื้นที่

• ปรับเปลี่ยนกำรท ำวิจัยเดี่ยวเป็นแบบ research program เพื่อตอบโจทย์ใหญ่
• ปรับเปลี่ยนงำนวิจัยจำก supply side เป็น demand site
• ปรับเปลี่ยนจำกวิจัยเพื่อตีพิมพ์เป็นเพื่อกำรอ้ำงอิงและนวัตกรรม
• ปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนวิจัยในแบบเครือข่ำยวิจัย

ปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนวิจัย (Research Transformation)Strategic Plan:

Objectives:

University’s
Key Result:

Division’s
Key Result:

Team’s
Key Result:



OKR
2563-2565

ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น


