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Columnist Highlight

แม่ฟ�าหลวง ตั�งเป�าเป�นมหาวิทยาลัยระดับโลกทางด้าน
วิจัย

By Ham Jarungthammachote 25 มนีาคม 2021

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง จังหวดัเชยีงราย เป็น 1 ในมหาวทิยาลยัที�เขา้รว่มทําโครงการพลกิโฉมมหาวทิยาลยั
(Reinventing University ) ซึ�งเป็นโครงการที�เริ�มตน้ปฏริปูระบบการศกึษา ของกระทรวงการอดุมศกึษา
วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรม (อว.) โดยไดง้บประมาณ จํานวน 44 ลา้นบาท ในการพัฒนาโครงการของแมฟ้่า
หลวง

ดร.พนม วญิญายอง รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง ใหส้มัภาษณว์า่ แมฟ้่าหลวงไดนํ้าเสนอ
โครงการพลกิโฉมมหาวทิยาลยั โดยเลอืกกลุม่มุง่ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนา การวจัิยระดบัแนวหนา้ของ
โลก (Global & Frontier Research) เป็นหลกั เนื�องจากมหาวทิยาลยั มคีวามโดเดน่ในเรื�องงานวจัิย และมี
เป้าหมาย คอื มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงจะมผีลงานที�นําไปสูก่ารเพิ�มคะแนนใน THE Ranking เชน่ การสง่
นักศกึษาของมหาวทิยาลยัรว่มทํางานวจัิยในหอ้งทดลองตา่งประเทศดว้ย

-สมรภมูติลาดไกท่อดเดอืดลน้กระทะ “ชงุนัม ชคิเคน่” ขอมเีอี�ยว 
-นายก อบต.เชงิทะเล เชญิคนไทยเที�ยวภเูกต็

แตใ่นยทุธศาสตรอ์ื�น ๆ แมฟ้่าหลวงกดํ็าเนนิการดว้ย เชน่ ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาเทคโนโลยแีละสง่เสรมิการ
สรา้งนวตักรรม (Technology & Innovation) หรอื ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาชมุชนเชงิพื�นที� (Area-Based
& Community) มคีวามรว่มมอืกบัชมุชนรอบ ๆ มหาวทิยาลยัดว้ย

“การที�มหาวทิยาลยัเลอืกเป้าหมายยทุธศาสตรท์ี� 1 เนื�องจากแมฟ้่าหลวงไดรั้บการจัดอนัดบั The World
University Ranking 2021 จาก Time Higher Education World เป็นอนัดบั 1 ของ ประเทศไทย รว่มกบั
มหาวทิยาลยัมหดิล และจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั โดยมมีหาวทิยาลยัที�ไดรั้บการจัดอนัดบัรวมทั �งสิ�น 1,396 แหง่
จาก 92 ประเทศทั�วทกุภมูภิาคของโลก

สําหรับเกณฑก์ารพจิารณาม ี5 ดา้น ไดแ้ก ่การเรยีนการสอน การวจัิย การอา้งองิผลงานวจัิย ความเป็นนานาชาต ิ
การไดร้ายไดจ้ากภาคอตุสาหกรรม แมฟ้่าหลวงไดค้ะแนน ความเป็นนานาชาต ิ60.4 และ การอา้งองิผลงานวจัิย 
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52.7 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน สว่นอกี 3 ดา้นตอ้งมกีารพัฒนาเพิ�มเตมิ ซึ�งปีนี�เป็นปีที� 2 ที�ไดรั้บรางวลันี�
ตดิตอ่กนัโดยในปี 2020 กไ็ดรั้บรางวลันี�รว่มกบัมหาวทิยลยัมหดิล”

สําหรับงานวจัิยที�จะทําในโครงการพลกิฟื�นมหาวทิยาลยันั�น จะเนน้เรื�องผลติภณัฑธ์รรมชาต ิที�แมฟ้่าหลวงมคีวาม
ชาํนาญ ทั �ง 3 สว่นงาน คอื กลุม่เชื�อราและเห็ด กลุม่สมนุไพร กลุม่วทิยาศาสตรเ์ครื�องสําอาง เดมิททีั �ง 3 สว่นงาน
นี�มกีารวจัิยและพัฒนาแบบแยกสว่น ซึ�งแตล่ะสว่นมคีวามโดดเดน่อยา่งมาก ดงันั�นในโครงการ พลกิโฉม
มหาวทิยาลยั จะเป็นการบรูณาการทั �ง 3 สว่นงานนี�เขา้ดว้ยกนั

“เรามคีวามเกง่มากในเรื�องเชื�อราและเห็ด มตีวัอยา่งเชื�อราและเห็ดหลากหลายที�เกบ็ไว ้ในโครงการนี�เราจะนําเชื�อ
ราและเห็ด มาพัฒนาเพื�อรว่มกบัทมีสมนุไพร สํานักวชิาแพทยบ์รูณาการ นํามาพัฒนาผลติยา สําหรับรักษาโรค ให ้
ทมีเครื�องเครื�องสําอางเอาไปพัฒนาเป็นสนิคา้เครื�องสําอาง จะไดใ้ชป้ระโยชนม์ากขึ�น”

สําหรับรายละเอยีดของโครงการจะแบง่ออกเป็น 6 กจิกรรม ไดแ้ก่

1. กจิกรรมบรูณาการสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัหน่วย/กลุม่/ศนูยค์วามเป็นเลศิทางการวจัิย

2. กจิกรรมพัฒนาศกัยภาพลบคุลากรวจัิยสูค่วามเป็นเลศิ

3. กจิกรรมพัฒนามาตรฐานการวจัิยสูส่ากล

4. กจิกรรมประชมุวชิาการนานาชาติ

5. กจิกรรมพัฒนาระบบจัดการขอ้มลูเพื�อการวจัิยและพัฒนา

6. กจิกรรมยกระดบัคณุภาพหลกัสตูรระดบันานาชาติ

ดร.พนม วญิญายอง เปิดเผยเพิ�มเตมิวา่ ในความเป็นจรงิโครงการวจัิยของแมฟ้่าหลวงใหญม่าก โดยโปรเจกต์
นํารอ่งตอ้งใชเ้ม็ดเงนิประมาณ 200 ลา้นบาท แตเ่มื�อเราไดง้บประมาณเพยีงแต ่44 ลา้นบาท เรากแ็บง่สว่นของ
งานวจัิยออกมา ทําเป็นโครงการตอ่เนื�องในแตล่ะปี คาดวา่จะใชร้ะยะเวลาเวลา 5 ปีในการประเมนิภาพรวมตามยุ
ทศาสตรท์ี� 1 วา่ มหาวทิยาลยัสามารถดําเนนิการเป็นอยา่งไร

นอกจากนี�ในโครงการยงัม ีสว่นปลดล็อกกฎระเบยีบเพื�อตอบโจทยป์ระเทศ คอื การปรับปรงุหรอืเปลี�ยนแปลง กฎ
ระเบยีบในสถานบนัการศกึษา ที�สรา้งความไมค่ลอ่งตวั ทําใหเ้ป็นอปุสรรคในการทําวจัิย ซึ�งการเปลี�ยนแปลงดงั
กลา่ว จําเป็นตอ้งผา่นความเห็นชอบจากกรรมการหลายชดุ ผา่นสภา และที�สําคญัในการกําหนดกฎ ระเบยีบตา่ง ๆ
ตอ้งสอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกบั พรบ. ของประเทศ ซึ�งแมฟ้่าหลวง อยากใหม้หาวทิยาลยัเป็น Think Tank
 ที�สามารถเปลี�ยนประเทศได ้ไมใ่ชแ่คเ่ปลี�ยนมหาวทิยาลยัเทา่นั�น

TAGS ปฏริปูการศกึษา พลกิโฉมมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั วจิยั แมฟ้่าหลวง
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