


คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กําหนดแนวทางและมาตรการในการนําแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ส่วน
งานต่าง ๆ จัดทําแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ป ีให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวช้ีวัด ที่กําหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ระยะที่ 11   

 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2555 – 2559) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในสถาบันฯ กล่าวคือ ได้มีการประชุมระดม
ความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis) และร่วมกนั
จัดทํา Road Map เพื่อใช้เป็นแผนที่นําทาง  พร้อมทั้งร่วมกันกําหนดกลยุทธ์  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัด ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  เ ป้าหมายและตั ว ช้ี วัด  ตามที่กํ าหนดไ ว้ ในแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ระยะที่ 11 และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษา แผนกลยุทธ์
ระยะ 5 ปี ของสถาบันฯ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 และได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ฯ ลงสู่ภาคการ
ปฏิบัติโดยจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีที่ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะผลักดันและ
ขับเคล่ือนการพัฒนาสถาบันฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
ขอขอบคุณผู้บริหาร  คณะทํางาน  และบุคลากร ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทาํแผนกลยทุธ์

ระยะ 5 ปีของสถาบันฯ จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพร  สุปริยศิลป์) 

ผู้อํานวยการ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ส่วนที่ 1 
  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี  

(พ.ศ.2551-2554)  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทบทวนและแปลงแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) เป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554)   ภายใต้ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 5 ยุทธศาสตร์ โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 4 ป ีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตรที์่ 1   ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย  ฐานข้อมูลการวิจัย  เพื่อพัฒนาการศึกษาและ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
สถาบันฯ   มีการจัดทํากลยุทธ์ในการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย ฐานข้อมูลการวิจัย เพื่อ

พัฒนาการศึกษาและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  ได้แก่ จัดสรรงบประมาณเพื่อให้เป็นทุนในลักษณะ 
Seed Money เพื่อให้เกิดงานวิจัยใหม่แก่คณาจารย์และนักวิจัย,  จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทั้งนักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุน,  พัฒนาการบริการค้นคว้าอย่างเป็นระบบในรูปแบบ  
e-library,  พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย  และส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพตาม
แนวทางของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ได้กําหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์นี้  คือ   เพื่อพัฒนาให้เกิดงานวิจยั และเพือ่
เป็นทุนวิจัยเริ่มต้นที่จะช่วยให้มองเห็น output ของงานวิจัยชัดเจนข้ึน,  เพื่อให้นักวิจัยมีศักยภาพในการวิจัย
เพิ่มมากข้ึนและบุคลกรสายสนับสนุนให้บริการการวิจัยดีข้ึน,  เพื่อให้บัณฑิตและผู้สนใจมีแหล่งข้อมูลใน
การค้นคว้าที่เป็นระบบมากยิ่งข้ึนและสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบ internet,  เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย 
ตลอดจนบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการวิจัย เพื่อนํามาใช้ในการวิจัย  ตลอดจนบุคลากรสาย
สนับสนุนได้ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อให้การประสานงานและบริการงานวิจัยดียิ่งข้ึน  และเพื่อพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทางของมหาวิทยาลัย  โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 
ไว้ 5 ตัวชี้วัดหลัก และมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ป ี2551-2554  ดังนี้  

1) จํานวนทุนในลักษณะ seed money/matching fund   ที่จัดสรรโดยกําหนดเป้าหมายปี 
2551-2554 จํานวน  3 โครงการ/จํานวนเงิน 85,000 บาท,  3 โครงการ/จํานวนเงิน 52,000 บาท,  
3  โครงการ/จํานวนเงิน 60,000 บาท และ  3  โครงการ/จํานวนเงิน 60,000 บาท   ตามลําดับ   ทั้งน้ี
ในปี 2554 ได้มีการปรับเป้าหมาย  จํานวนโครงการ จาก 3 โครงการเป็น 1 โครงการ แต่จํานวนเงิน
สนับสนุนเท่าเดิม  เนื่องจากในปีน้ีได้มุ่งเน้นการสนับสนุนนักวิจัยในสังกัด  เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพ
งานวิจัยมากยิ่งข้ึน  และมีผลดําเนินงานในปี 2551-2554  จํานวน 3 โครงการ/จํานวนเงิน  85,000 
บาท , 3 โครงการ/จํานวนเงิน 55,000 บาท, 1 โครงการ/จํานวนเงิน 43,000 บาท   และ  1 โครงการ/
จํานวนเงิน 60,000 บาท ตามลําดับ   ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมาย  ยกเว้นปี 2553 จํานวนโครงการและ
จํานวนเงินลดลง เนื่องจากดําเนินการจัดสรรทุนแบบ matching fund ซ่ึงต้องมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจึงทํา
ให้มีการยื่นข้อเสนอโครงการจํานวนน้อยและผ่านเกณฑ์การประเมินเพียง 1 โครงการ 

2) จํานวนครั้งของการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาของบุคลากร โดยกําหนดเป้าหมายป ี
2551-2554  จํานวน 3, 4, 4  และ 5 ครั้ง/คน ตามลําดับ  และมีผลดําเนินงานในปี 2551-2554  
จํานวน 3, 4, 4 และ 5 ครั้ง/คน ตามลําดับ  ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมาย 
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3) จํานวนผู้รับบริการห้องสมุดของสถาบันฯ โดยกําหนดเป้าหมายปี 2551-2554 จํานวน 

155, 160, 165 และ 170  คน ตามลําดับ  ทั้งน้ีในปี 2554 ได้มีการปรับเป้าหมาย จาก 170 คน 
เป็น 90 คน เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการหลักในรูปแบบ e-library กอปรกับมีการลด
พ้ืนที่การบริการของห้องสมุดให้ปรับเนื้อที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีผลดําเนินงานในปี 2551-
2554  จํานวน 155, 95, 84 และ 84  คน ตามลําดับ  เฉลี่ยปีละ 105 คน  ซ่ึงต่ํากว่าเป้าหมาย 
เนื่องจากนักศึกษามีความต้องการยืมหนังสือเป็นลักษณะรูปเล่มมากกว่ารูปแบบ CD 

4) จํานวนข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย  และการ update ข้อมูลเข้าไปในระบบ  โดยกําหนด
เป้าหมายปี 2551-2554  จํานวน  413 เรื่อง/9 ครั้ง,  430 เรื่อง/16 ครั้ง,  450 เรื่อง/20 ครั้ง  
และ  470 เรื่อง/24  ครั้ง   ตามลําดับ  และมีผลดําเนินงานในปี 2551-2554  จํานวน 413 เรื่อง/9 
ครั้ง,  459 เรื่อง/16 ครั้ง,  491 เรื่อง/20 ครั้ง  และ 515 เรื่อง/24  ครั้ง   ตามลําดับ    ซ่ึงสูงกว่า
เป้าหมาย 

5) ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพ  ในปี 2551 สถาบันฯ ใช้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ CMUQA   โดยได้คะแนนร้อยละ 90 ระดับดีเลิศ   ต่อมาปี 2552-
2553 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกส่วนงานนําระบบการประกันคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) โดยยังไม่มีการให้คะแนนในการตรวจประเมิน  แต่มีการ
ตรวจเยี่ยม (Site Visit) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงจากคณะกรรมการ
ของมหาวิทยาลัย  และปี 2554  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กําหนดนโยบาย โดยบูรณาการระบบคุณภาพ
ต่างๆ เข้าเป็นระบบเดียวกันภายใต้แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Awards) 
ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  และตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้ง
การพัฒนาองค์กรผ่านการประเมินตนเองในหมวด 1-6 ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  โดย
สถาบันฯ ได้รับการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพ จากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงผลตรวจสอบและประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพครบทั้ง 5 องค์ประกอบ    
มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีจํานวน 10 ตัวบ่งช้ี  ได้คะแนนรวมเท่ากับ 4.00 
คะแนน อยู่ในระดับดี  ดังนั้น  การกําหนดเป้าหมายล่วงหน้า  จึงไม่สัมพันธ์กับผลการดําเนินการ  
เนื่องจากการปรับเปล่ียนนโยบายของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปี 

 
ยุทธศาสตรที์่ 2  สง่เสริมสนับสนุนการวิจัยเชิงสหวิทยาการ และเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัย 

สถาบันฯ   มีการจัดทํากลยุทธ์ในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเชิงสหวิทยาการ และเชื่อมโยง
เครือข่ายงานวิจัย  ได้แก่   สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยแบบบูรณาการ  โดยจัดกลุ่มหน่วยวิจัยในเครือข่ายที่มี
งานวิจัยใกล้เคียงกัน ประสานงานร่วมกับผู้ประสานงานศูนย์กําหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาให้เกิด
งานวิจัยแบบบูรณาการ,  ประสานและสร้างพันธมิตรในการวิจัยร่วมกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ,    
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้เป็นทุนในลักษณะ seed money/matching fund เพื่อให้เกิดงานวิจัยใหม่แก่
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คณาจารย์และนักวิจัย,  พัฒนาปรับปรุงการให้บริการในด้านการบริหารจัดการโครงการตลอดจนการ
แสวงหาแหล่งทุนงบประมาณจากภายนอก,   พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้วย ICT,   ส่งเสริมให้เกิด
โครงการหรือความร่วมมือร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ํา
โขง    และประสานสร้างความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคการผลิต และชุมชน  เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่ตรงกับ
ความต้องการ และต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์  ทั้งน้ีได้กําหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์น้ี  คือ  เพื่อ
พัฒนาให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการมากยิ่งข้ึน,  เพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
ก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่ส่งผลในรูปธรรมและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาชาติโดยมุ่งหวังที่สนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาสู่ศูนย์ความเป็นเลิศในอนาคต,  เพื่อพัฒนาให้เกิดงานวิจัยใหม่  และเพื่อเป็นทุนวิจัยเริ่มต้นที่จะ
ช่วยให้มองเห็น output ของงานวิจัยชัดเจนข้ึน,  เพื่อประสานงานและสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน  ตลอดจนได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมากข้ึน,  เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจน
บุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการวิจัย เพื่อนํามาใช้ในการวิจัย  ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนได้
ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อให้การประสานงานและบริการงานวิจัยดียิ่งข้ึน,  เพื่อให้เกิดพัฒนาศักยภาพงานวิจัย
เช่ือมโยงองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีกับองค์กรต่างประเทศ   และเพื่อให้เกิดการผลงานวิจัยตรง
กับความต้องการของหน่วยงาน ภาคการผลิต และชุมชนส่งผลให้ได้รับงบประมาณในการทําวิจัยมากข้ึน
และมีการนําผลงานวิจัยไปใช้  รวมถึงต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์  โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 ไว้  
9  ตัวชี้วัด และมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  ดังนี้ 

1) ร้อยละของจํานวนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการต่อจํานวนโครงการวิจัยทั้งหมด  โดยกําหนด
เป้าหมายปี 2551-2554  จํานวนร้อยละ  68,  70,  72 และ 74  ตามลําดับ  และมีผลดําเนินงาน
ในปี 2551-2554 จํานวนร้อยละ 68,  65,  62  และ  62  ตามลําดับ  ซ่ึงต่ํากว่าเป้าหมายเนื่องจาก
ได้รับการพิจารณาสนับสนุนจํานวนโครงการวิจัยลดลง 

2) จํานวนทุนในลักษณะ seed money/matching fund   ที่จัดสรรโดยกําหนดเป้าหมายปี 
2551-2554 จํานวน  3 โครงการ/จํานวนเงิน 85,000 บาท,  3 โครงการ/จํานวนเงิน 52,000 บาท,  
3  โครงการ/จํานวนเงิน 60,000 บาท และ  3  โครงการ/จํานวนเงิน 60,000 บาท   ตามลําดับ   ทั้งน้ี
ในปี 2554 ได้มีการปรับเป้าหมาย  จํานวนโครงการ จาก 3 โครงการเป็น 1 โครงการ แต่จํานวนเงิน
สนับสนุนเท่าเดิม  เนื่องจากในปีน้ีได้มุ่งเน้นการสนับสนุนนักวิจัยในสังกัด  เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพ
งานวิจัยมากยิ่งข้ึน  และมีผลดําเนินงานในปี 2551-2554  จํานวน 3 โครงการ/จํานวนเงิน  85,000 
บาท , 3 โครงการ/จํานวนเงิน 55,000 บาท, 1 โครงการ/จํานวนเงิน 43,000 บาท   และ  1 โครงการ/
จํานวนเงิน 60,000 บาท ตามลําดับ   ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมาย  ยกเว้นปี 2553 จํานวนโครงการและ
จํานวนเงินลดลง เนื่องจากดําเนินการจัดสรรทุนแบบ matching fund ซ่ึงต้องมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจึงทํา
ให้มีการยื่นข้อเสนอโครงการจํานวนน้อยและผ่านเกณฑ์การประเมินเพียง 1 โครงการ 

3) จํานวนโครงการวิจัย/งบประมาณ จากแหล่งทุนภายนอก  โดยกําหนดเป้าหมายปี 2551-
2554 จํานวน 8 โครงการ/จํานวนเงิน 11.5 ล้านบาท,  10 โครงการ/จํานวนเงิน 15 ล้านบาท,  12 
โครงการ/จํานวนเงิน 16 ล้านบาท,  14 โครงการ/จํานวนเงิน 17 ล้านบาท ตามลําดับ   ทั้งนี้ในปี 2554 
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ได้มีการปรับเป้าหมาย  จํานวนโครงการ จาก 14 โครงการ/จํานวนเงิน 17 ล้านบาท  เป็น 18 โครงการ/
จํานวนเงิน 26 ล้านบาท  เพื่อให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   และมีผลดําเนินงาน
ในปี 2551-2554 จํานวน 8 โครงการ/จํานวนเงิน 11.5 ล้านบาท,  16 โครงการ/จํานวนเงิน 18.6 
ล้านบาท,  18 โครงการ/จํานวนเงิน 26.5 ล้านบาท และ  24 โครงการ/จํานวนเงิน 45.6 ล้านบาท 
ตามลําดับ  ซ ึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 

4) จํานวนโครงการวิจัยที่ผ่านสถาบันฯ โดยกําหนดเป้าหมายปี 2551-2554 จํานวน 79 
โครงการ, 80 โครงการ, 82 โครงการ  และ 84 โครงการ ตามลําดับ  และมีผลดําเนินงานในปี 2551-
2554 จํานวนร้อยละ 79 โครงการ,  93 โครงการ,  71 โครงการ และ  54 โครงการ ตามลําดับ  ซ่ึง
ผลการดําเนินงานในปี 2551 เป็นไปตามเป้าหมาย  ปี 2552 สูงกว่าเป้าหมาย  ปี 2553 และ 2554  
ต่ํากว่าเป้าหมายเนื่องจากจํานวนโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรลดลง 

5) จํานวนข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย  และการ update ข้อมูลเข้าไปในระบบ  โดยกําหนด
เป้าหมายปี 2551-2554  จํานวน  413 เรื่อง/9 ครั้ง,  430 เรื่อง/10 ครั้ง,  450 เรื่อง/12 ครั้ง  
และ  470 เรื่อง/14  ครั้ง   ตามลําดับ  ซ่ึงมีผลดําเนินงานในปี 2551-2554  จํานวน 413 เรื่อง/9 
ครั้ง,  459 เรื่อง/16 ครั้ง,  491 เรื่อง/20 ครั้ง  และ 515 เรื่อง/24  ครั้ง   ตามลําดับ    ซ่ึงสูงกว่า
เป้าหมาย 

6) ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนําไปใช้ประโยชน์ในระดบัชาติ
หรือระดับนานาชาติ ต่อคณาจารย์และนักวิจัยเครือข่าย  โดยกําหนดเป้าหมายปี 2551-2554 จํานวน
ร้อยละ 0,  ร้อยละ  2,  ร้อยละ 3 และร้อยละ 3  ตามลําดับ และมีผลการดําเนินงานในปี 2551 จํานวน
ร้อยละ 0  เนื่องจากรวบรวมข้อมูลการตีพิมพ์จากฐานข้อมูล ISI เพียงฐานข้อมูลเดียว  และไม่มีผลงานของ
นักวิจัยปรากฎ  ปี 2552 ผลการดําเนินงานจํานวนร้อยละ 76 เนื่องจากรวบรวมข้อมูลการตีพิมพ์จาก
ฐานข้อมูล 3 ฐาน ได้แก่  ISI , Sciencedirect  และ Scopus    ปี 2553  ผลการดําเนินงานจํานวนร้อยละ 
118  เนื่องจากรวบรวมข้อมูลการตีพิมพ์จากฐานข้อมูล 3 ฐาน ได้แก่  ISI, Sciencedirect, Scopus    และ
นับรวมการนําเสนอผลงานของนักวิจัย   การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการต่าง ๆ และการตีพิมพ์
รายงานฉบับสมบูรณ์   และเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน และปี 2554  มีการปรับ
เป้าหมาย จากจํานวนร้อยละ 3 เป็น 188  เพื่อปรับให้เป็นฐานเดียวกับผล ปี 2553  มีผลการ
ดําเนินงาน  จํานวนร้อยละ 43 ซ่ึงใช้การนับเช่นเดียวกับปี 2553 โดยไม่นับรวมรายงานฉบับสมบูรณ์  
เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนหลักเกณฑ์การนับของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน 

7) ร้อยละของบทความวิจัยได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed  Journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติต่อคณาจารย์และนักวิจัยเครือข่าย  โดยกําหนดเป้าหมายปี 2551-
2554 จํานวนร้อยละ 0.5/1 ครั้ง, ร้อยละ 0.7/2 ครั้ง, ร้อยละ 1/3 ครั้ง  และร้อยละ 1.2/4 ครั้ง  
ตามลําดับ และมีผลการดําเนินงานในปี 2551 จํานวนร้อยละ 0.5/1 ครั้ง   เนื่องจากนบัผลงานตีพิมพ์ทีมี่
การอ้างอิงของปีนั้น ๆ กล่าวคือ ผลงานที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และถูกอ้างอิงในปี 2551 โดยใช้ฐานข้อมูล 
ISI ในการรวบรวมเพียงฐานเดียว   ปี 2552   มีผลการดําเนินงานจํานวนร้อยละ 11/9 ครั้ง เนื่องจาก
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รวบรวมผลงานตีพิมพ์ที่มีการอ้างอิงของปีนั้น ๆ โดยใช้ฐานข้อมูล 3 ฐาน ได้แก่  ISI, Sciencedirect  และ 
Scopus  ป ี2553  มีผลการดําเนินงานจํานวนร้อยละ 95/139 ครั้ง  เนื่องจากใช้การอ้างอิงที่ฐานข้อมูล
นับให้ (Citation report)   โดยนับรวมการนําเสนอผลงานของนักวิจัย  และรายงานฉบับสมบูรณ์ด้วย  และ
เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน   และปี 2554  มีการปรับเป้าหมาย จากจํานวนร้อย
ละ 1.2/4 ครั้ง เป็น 95/139 ครั้ง  เพื่อปรับให้เป็นฐานเดียวกับผล ปี 2553  มีผลการดําเนินงาน  
จํานวนร้อยละ 90/61 ครั้ง โดยใช้การนับเหมือนปี 2553 ไม่นับรวมรายงานฉบับสมบูรณ์  เนื่องจากมี
การปรับเปล่ียนหลักเกณฑ์การนับของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน 

8) จํานวนโครงการที่สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ  โดยกําหนดเป้าหมายปี 
2551-2554  จํานวน  0,  1,  1  และ 2  โครงการ ตามลําดับ  และมีผลดําเนินงานในปี 2551-
2554 จํานวน 0,  1,  2  และ  2  โครงการ  ตามลําดับ   ซ่ึงผลการดําเนินงานในปี 2251, 2552 
และ 2554 เป็นไปตามเป้าหมาย สําหรับปี 2553 สูงกว่าเป้าหมาย 

9) จํานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุ
สิทธิบัตรเพิ่มข้ึน รวมท้ังผลงานที่ขอยื่นจดทะเบียน  โดยกําหนดเป้าหมายปี 2551-2554  จํานวน  4,  
3,  3  และ 3  เรื่อง ตามลําดับ  และมีผลดําเนินงานในปี 2551-2554 จํานวน 4,  3,  2  และ  0  
เรื่อง  ตามลําดับ  โดยผลการดําเนินงานในปี 2551 และ 2552 เป็นไปตามเป้าหมาย สําหรับปี 2553 
และ ปี 2554  ต่ํากว่าเป้าหมาย เนื่องจาก มีการยื่นจดสิทธิบัตรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการรอเลขที่คําขอจาก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 
ยุทธศาสตรที์่ 3  บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

สถาบันฯ   มีการจัดทํากลยุทธ์ในการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้แก่  
สนับสนุนให้เกิดการจัดทําโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามนโยบาย
ของรัฐและตามความต้องการของชุมชน,   พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งทออย่างครบวงจร  และ
ให้บริการด้านคําปรึกษา ข้อมูลและเทคโนโลยีท้องถิ่น โดยกําหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์น้ี  คือ  มีการ
ประสานงานกับคณาจารย์ในหน่วยวิจัยเครือข่ายและนักวิจัย  เพื่อวิเคราะห์ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปปรับ
ใช้และขยายผลงานวิจัยสู่ชุมชน,  เพื่อให้เกิดศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านส่ิงทอ  และเพื่อ
บริการให้คําปรึกษาข้อมูลและเทคโนโลยี  โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์ที่ 3 ไว้  4  ตัวช้ีวัด และ
มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติ และนานาชาติ  โดยกําหนดเป้าหมายปี 2551-
2554  จํานวน  113,  140,  145 และ 150  กิจกรรม/โครงการ ตามลําดับ  ในปี 2554 ได้มีการ
ปรับเป้าหมายลดลง  จาก 150 กิจกรรม/โครงการ เป็น 30 กิจกรรม/โครงการ ตามแนวโน้มการได้รับ
จัดสรรที่ลดลง  และมีผลดําเนินงานในปี 2551-2554 จํานวน 113,  86,  93  และ  54  กิจกรรม/
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โครงการ  ตามลําดับ   ซ่ึงผลการดําเนินงานปี 2552 และ ปี 2553 ต่ํากว่าเป้าหมายเนื่องจากโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงมีผลทําให้จํานวนกิจกรรมลดลง   

2) จํานวนโครงการวิจัยที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม  โดยกําหนดเป้าหมายปี 
2551-2554  จํานวน  12,  13,  14  และ 15  โครงการ ตามลําดับ  และมีผลดําเนินงานในปี 
2551-2554 จํานวน 12,  6,  14  และ  18  โครงการ  ตามลําดับ   ผลการดําเนินงานในปี 2551, 
2553 เป็นไปตามเป้าหมาย  ปี 2552  ต่ํากว่าเป้าหมาย เนื่องจากได้มุ่งเน้นการวิจัยมากกว่าการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ซ่ึงในปี 2554  สูงกว่าเป้าหมาย   

3) จํานวนศูนย์การเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์การเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม  
โดยกําหนดเป้าหมายปี 2551-2554  จํานวน  2,  1,  1  และ  1  ศูนย์ ตามลําดับ สําหรับปี 2554 
ได้ปรับลดจากเป้าหมายเดิม 1 เป็น 0 เนื่องจากในปีน้ีได้มีการปรับเปล่ียนการดําเนินการซึ่งมิได้มุ่งเน้น
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ และมีผลดําเนินงานในปี 2551-2554 จํานวน  2,  1,  0 และ 0 ศูนย์  
ตามลําดับ ในภาพรวมมีจํานวนรวมทั้งส้ิน  3 ศูนย์  เป็นศูนย์การเรียนรู้ของโครงการฝ้ายแกมไหม  ซ่ึง
เป็นไปตามเป้าหมายของแผนกิจกรรมโครงการที่วางไว้ 

4) จํานวนครั้ง/จํานวนผู้รับบริการของการติดต่อขอคําปรึกษา  โดยกําหนดเป้าหมายปี 
2551-2554  จํานวน  7 ครั้ง/ 260 คน,  20 ครั้ง/ 280 คน, 25 ครั้ง/ 300 คน  และ 30 ครั้ง/ 
320 คน  ตามลําดับ ในปี 2554  มีการปรับเป้าหมายลดลง จากจํานวน 30 ครั้ง/ 320 คน เป็น 10 
ครั้ง/ 130 คน  เนื่องจากศูนย์บริหารจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม-CATT  มีการ
ปรับเปล่ียนภารกิจ  ซ่ึงเดิมเป็น ศูนย์บริการข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้-RISE-AT ให้บริการถามตอบข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ และมีผลดําเนินงานในปี 2551-2554 
จํานวน  7 ครั้ง/ 260 คน,  30 ครั้ง/ 712 คน, 10 ครั้ง/ 130 คน  และ 24 ครั้ง/ 139 คน  
ตามลําดับ   ผลการดําเนินงาน ปี 2551, 2552  และ ปี 2554  เป็นไปตามเป้าหมาย  ปี 2553 ต่ํา
กว่าเป้าหมาย  เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนภารกิจของศูนย์ CATT ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น  

 
ยุทธศาสตรที์่ 4  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สถาบันฯ   มีการจัดทํากลยุทธ์ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ได้แก่  
ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  โดยกําหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์นี้  คือ  เพื่อพัฒนางานวิจัยและ
งานบริการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม, เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็น
ประเพณีสืบต่อกันมา, เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และเพื่อ
รักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์ที่ 4 ไว้  4  ตัวช้ีวัด และ
มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
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1) จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์  ศิลปะ และ

วัฒนธรรม  โดยกําหนดเป้าหมายปี 2551-2554  จํานวน  3,  5,  5 และ 6  กิจกรรม/โครงการ 
ตามลําดับ  และมีผลดําเนินงานในปี 2551-2554 จํานวน 3,  5,  6  และ  6  กิจกรรม/โครงการ  
ตามลําดับ  ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมาย   

2) จํานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัดทํา/มีส่วนร่วมในด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดย
กําหนดเป้าหมายปี 2551-2554 จํานวน  20,  20,  21 และ 22  กิจกรรม ตามลําดับ ในปี 2554 
จึงได้มีการปรับเป้าหมายลดลง  จาก 22 กิจกรรม เป็น 14 กิจกรรม ตามแนวโน้มการได้รับจัดสรรที่
ลดลง  และมีผลดําเนินงานในปี 2551-2554 จํานวน 20,  23,  14  และ  16  กิจกรรม  ตามลําดับ  
เฉล่ียปีละ 18 กิจกรรม ทั้งน้ีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงมีผลทํา
ให้จํานวนกิจกรรมลดลง ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมาย   

3) จํานวนโครงการที่ดําเนินการเพื่อแก้ไข/ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษให้กับชุมชน  หรือที่
ดําเนินการเพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม  โดยกําหนดเป้าหมายปี 2551-2554 จํานวน  5,  
6,  6 และ 8  โครงการ ตามลําดับ ในปี 2554 จึงได้มีการปรับเป้าหมายลดลง  จาก 8 โครงการ เป็น 3 
โครงการ เนื่องจากมีการปรับเกณฑ์การนับโดยไม่นับซํ้าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและมีผล
ดําเนินงานในปี 2551-2554 จํานวน  5,  3,  3  และ  3  โครงการ  ตามลําดับ  ในปี 2552 และปี 
2553  มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์การนับโดยไม่นับซํ้าโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน ซ่ึงเป็นเหตุผลเดียวกันกับการปรับเป้าหมายในปี 2554 

4) จํานวนกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยกําหนด
เป้าหมายปี 2551-2554  จํานวน  2,  2,  2 และ 2  โครงการ ตามลําดับ  และมีผลดําเนินงานในปี 
2551-2554 จํานวน 2,  2,  0  และ  1  โครงการ  ตามลําดับ  ในปี 2553 และ ป ี2554  มีผลการ
ดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย เนื่องจากในปี 2553 ไม่มีโครงการใดที่สอดรับกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
และสําหรับปี 2554 มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพียงกิจกรรมเดียว 

 
ยุทธศาสตรที์่ 5  บริหารจัดการโดยใช้ระบบธรรมาภิบาล 

สถาบันฯ  มีการจัดทํากลยุทธ์ในการบริหารจัดการโดยใช้ระบบธรรมาภิบาล  ได้แก่  บริหาร
จัดการโดยใช้ระบบธรรมาภิบาล  สร้างค่านิยมหลักในองค์กรอันได้แก่  ส่ือสาร  โปร่งใส  ขวัญกําลังใจ 
เพื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันฯ,  
สร้างความเข้มแข็งให้กับความร่วมมือเดิม  ตลอดจนแสวงหาแหล่งทุนและความร่วมมือเพิ่มเติม   และ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนาศักยภาพ  ทั้งน้ีได้กําหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์นี้  คือ  สร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมในองค์กรผ่านทางการประชุม/การจัดกิจกรรม  ส่งเสริมให้บุคลากรมีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถาบันฯ,  มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานศูนย์และมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาการวิจัยร่วมกัน,  
มีการขยายตัวของกิจกรรมและงบประมาณ   และบุคลากรในทุกสายงานได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการ
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ฝึกอบรมและศึกษาต่ออย่างเหมาะสม  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายงาน  โดยมี
การกําหนดตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 5 ไว้ 4 ตัวชี้วัด และมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) จํานวนครั้งของการประชุมหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงความเห็นหรือสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีต่อองค์กรหรือสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร  โดยกําหนด
เป้าหมายปี 2551-2554 จํานวน 64, 65, 65 และ 65 ครั้งตามลําดับ  และมีผลดําเนินงานในปี 
2551-2554  จํานวน 64, 29, 49, 74  ครั้ง ตามลําดับ  เฉล่ียจํานวนครั้งนับว่าเป็นไปตามเป้าหมาย   

2) จํานวนโครงการวิจัย/งบประมาณ จากแหล่งทุนภายนอก  โดยกําหนดเป้าหมายปี 2551-
2554 จํานวน 8 โครงการ/จํานวนเงิน 11.5 ล้านบาท,  10 โครงการ/จํานวนเงิน 15 ล้านบาท,  12 
โครงการ/จํานวนเงิน 16 ล้านบาท,  14 โครงการ/จํานวนเงิน 17 ล้านบาท ตามลําดับ   ทั้งนี้ในปี 2554 
ได้มีการปรับเป้าหมาย  จํานวนโครงการ จาก 14 โครงการ/จํานวนเงิน 17 ล้านบาท  เป็น 18 โครงการ/
จํานวนเงิน 26 ล้านบาท  เพื่อให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   และมีผลดําเนินงาน
ในปี 2551-2554 จํานวน 8 โครงการ/จํานวนเงิน 11.5 ล้านบาท,  16 โครงการ/จํานวนเงิน 18.6 
ล้านบาท,  18 โครงการ/จํานวนเงิน 26.5 ล้านบาท และ  24 โครงการ/จํานวนเงิน 45.6 ล้านบาท 
ตามลําดับ  ซ ึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 

3) ร้อยละของบุคลากรประจําที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพต่อบุคลากร
ประจําทั้งหมด  โดยกําหนดเป้าหมายปี 2551-2554 จํานวน ร้อยละ 100  ต่อปี  และมีผลดําเนินงาน
ในปี 2551-2554 จํานวน ร้อยละ 100  ต่อปี ยกเว้นปี 2553  มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย 
คือ ร้อยละ 94  เนื่องจากมีบุคลากรเดินทางไปราชการในช่วงเวลาการจัดกิจกรรม 

4) จํานวนครั้งของการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาของบุคลากร โดยกําหนดเป้าหมายป ี
2551-2554 จํานวน 3 ครั้ง/คน, 4 ครั้ง/คน, 4 ครั้ง/คน  และ 5 ครั้ง/คน ตามลําดับ และมีผล
ดําเนินงานปี 2551-2554  จํานวน 3 ครั้ง/คน, 4 ครั้ง/คน,  4 ครั้ง/คน และ 5 ครั้ง/คน ซ่ึงเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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ส่วนที่ 2 
  กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.2556-2559)  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ป ี 

(พ.ศ.2555 – 2559)  ภายใต้กรอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 โดยมี
ข้ันตอนดังนี้ 

 
1. วิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ซึ่ง
ปรับปรุงมาจากแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 ของสถาบันฯ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

หน่วยนโยบายและแผน ได้วิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินงานในช่วง ปี 2551-2554 
ของแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554)  จากการติดตามประเมินผลประจําปีตามตัวช้ีวัดที่
กําหนด  และเป็นการสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อนํามาปรับปรุงและจัดทําแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ป ี 
(พ.ศ.2555 – 2559)   
 
2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis)   

จากการประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากร ในคราวประชุม “พัฒนางาน เสริมศักยภาพ
องค์กร” ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2554  ณ  หอประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทํา SWOT ในภาพรวมของสถาบันฯ สรุปได้ดังนี้ 
 

สภาพแวดลอ้มภายในองค์กร 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. เป็นองค์กรขนาดเล็ก สะดวกแก่การบริหาร
จัดการ 

1. องค์กรขาดพื้นที่การทําวิจัย รวมทั้งครุภัณฑ์
เฉพาะทาง 

2. เป็นหน่วยงานที่ทําวิจัยด้านสหวิทยาการ จึงทําให้
นักวิจยัมีความเชี่ยวชาญ และหลากหลายในแต่
ละสาขางานวิจัย 

2. ความแตกต่างทางด้านความคิดและพื้นฐานของ
นักวิจยั บางครั้งเกิดความขดัแย้ง ทําให้การ
ทํางานร่วมกนัไม่ราบรืน่ 

3. เป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ทีน่่าเชื่อถือเป็นที่
ยอมรบั 

3. ได้รบัการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินน้อย และ
รายได้ขององค์กรมาจากการแสวงหาจากแหล่ง
ทุนอ่ืน จึงมีความไม่แน่นอน 

4. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการทํางานและ
แสวงหางานวิจัยอย่างต่อเนือ่ง 

4. ขาดแผนการตลาดในการแสวงหารายได้จากการ
นําผลวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 

5. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ที่หลากหลายในแต่ละสาขา และมี Service 
mind รวมทั้งมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การดําเนินงานขององค์กร 

5. บุคลากรมีจํานวนน้อย ต้องทํางานหลากหลายใน
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากดั 
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สภาพแวดลอ้มภายนอก 
โอกาส ภัยคุกคาม 

1. มีกลุ่มสาขางานวิจัย (ใหม่) ให้การยอมรบัองค์กร 
จึงใช้องค์กร (สถาบันฯ) เปน็หน่วยงานบริหาร
จัดการงานวิจยั 

1. นโยบายและการตั้งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมี
ความหลากหลายและสูง ยากต่อการปฏิบัติ 

2. ได้ร่วมงานกับนักวิจยัทีม่ีประสบการณ์สูงและ
เช่ียวชาญจากต่างประเทศ ทําให้นกัวิจัยมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานวิจยั 

2. มหาวิทยาลัยมีคณะที่ทาํงานซ้ําซ้อนกับองค์กร 
(สถาบันฯ) จึงทําให้เกิดการแข่งขันการบริหาร
จัดการงานวิจยั (หน่วยวิจัยต้องบริหารงานวิจัย
ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด) 

3. แหล่งทนุต่าง ๆ ให้การยอมรับองค์กร ทําให้
สามารถขอรบัการสนบัสนนุจากแหล่งทนุทั้งใน
และนอกประเทศ 

3. การเปล่ียนแปลงนโยบายและความถดถอยของ
ภาวะเศรษฐกิจประเทศ และเงื่อนไขของแหล่งทนุ
ส่งผลกระทบต่อการขอรบัการสนบัสนนุ
โครงการวิจัย 

4. มีฐานชมุชนที่สามารถเป็นฐานในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือฐานในการร่วมทําวิจัย 

4. มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ส่งผลให้กฎระเบียบ
มีความยุ่งยาก และซับซ้อน (ระบบราชการ และ
ระบบองค์กรในกํากบั) 

5. มีความหลากหลายของงานวิจยัครอบคลุมใน
หลาย ๆ ด้าน ทําให้สามารถขยายงานวิจยัเพื่อ
รองรบัความต้องการต่าง ๆ ขององค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

 
3. ศึกษาและวิเคราะห์กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

สืบเ นื่องจากผลการวิ เคราะห์และทบทวนผลการดํา เ นินงานตามข้อ  1 กอปรกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) โดยได้ยึดแนวทางตามแผนพัฒนาฯ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคณุภาพในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนางานวิจัยและสร้างนวตักรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน   

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมัน่คงของท้องถิ่น ประเทศและสากล 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชน  

และท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : มุ่งทาํนบุาํรงุศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิน่ล้านนาและกลุม่  ชาติ

พันธุแ์ละอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่5 : พัฒนาความเปน็สากลของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
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4. ระดมความคิดเห็นคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 – 2559)   

สืบเนื่องจากผลการวิเคราะห์และศึกษากรอบนโยบายฯ ตามข้อ 1-3 ได้มีการแต่งตั้ง
คณะทํางานคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผน BSC 
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซ่ึงได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นของคณะทํางานฯ จํานวน 
9 ครั้ง  โดยนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังที่กล่าวมาแล้ว  มาเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทําแผนฯ 
และได้มีการนําเสนอต่อผู้อํานวยการเพื่อให้ความเห็นชอบ  เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2555-
2559) และแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดรับกับตัวชี้วัดตามคํารับรองและแผนกลยุทธ์ดังกล่าว  
 
5. นําแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 – 2559) มาจัดทําเป็นแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)  

จากการจัดทําแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 – 2559) ตามข้อ 4 จึงได้แปลงแผน     
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  โดยจัดทําเป็นแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)  และกําหนดตัวช้ีวัด กลยุทธ์  
ที่สอดคล้องตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และการประกันคุณภาพการศึกษา   
 
6. กําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องดําเนินการโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ / ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติ
งาน (BSC) ประจําปี 2555  โดยแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่สอดรับกับมิติของการพัฒนาองค์กร (L) 
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติ (P)  คุณภาพการให้บริการ (C)  และประสิทธิผลตามพันธกิจ (F) ซ่ึงส่งต่อให้ผู้
ที่ได้รับมอบหมายฐานการดําเนินงานในสํานักงาน  และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  จํานวน  19  
โครงการ/กิจกรรม 



 14
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส่วนที่ 3 

  แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(Science and Technology Research Institute) 

ประวัติ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เดิมมีช่ือเรียกว่า โครงการ
จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยที่ประชุมคณบดีเห็นชอบให้มีโครงการจดัตัง้ฯ 
เมื่อเดือน กรกฎาคม 2528  มีคณะผู้ดําเนินงาน ประกอบด้วย  ผู้แทนคณะหลักในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะละ 1 คน และ
มีคณะกรรมการประจําโครงการ  ประกอบด้วย  อธิการบดี (ศ.นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี)  ในขณะนั้นเป็น
ประธาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน  ผู้แทนคณะ ๆ  ละ  1  คน  และคณะผู้ดําเนินงานฝ่ายบริหารร่วมเป็น
กรรมการ  โดยมีสํานักงานชั่วคราวอยู่ ที่อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะ
วิทยาศาสตร์  ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยในส่วนของสํานักงาน
อธิการบดี  และได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่  21 กันยายน 2530  ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530  ออก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 189  โดยมี รศ.ดร.ถิรพัฒน์  วิลัยทอง  (ตําแหน่งทาง
วิชาการในขณะนั้น) เป็นผู้อํานวยการคนแรก  และในเดือนตุลาคม 2536  ได้ย้ายสํานักงานมา ณ อาคาร
รวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา หลังที่ 4  เป็นอาคาร 3 ช้ัน มีพ้ืนที่ 904 ตารางเมตร  

ต่อมาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 112 ง วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 
เปล่ียนชื่อ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Institute for Science and Technology 
Research and Development)  เป็น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and 
Technology Research Institute)   จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงได้แก่  คณะ
วิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  โดยมี ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์ ค่านิยม และวัฒนธรรม
องค์กร  ดังนี้   
 
ปรัชญา 

มุ่งเน้นการวิจัยที่แสวงหาความจริงอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ปณิธาน 

มุ่งมั่นส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความย่ังยืนและความ
สมดุลของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
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วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรที่บริหารจัดการและดําเนินการวิจัยเชิงสหวิทยาการ   สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 
พันธกิจ 

1. ดําเนินการวิจัยเชิงสหวิทยาการโดยการเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนประสาน
หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัย  

2. บริหารจัดการงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. เผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนการบริการวิชาการ  การถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อให้เกิดการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ 
4. พัฒนาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากผลงานวิจัย 

 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อดําเนินการวิจัยเชิงสหวิทยาการให้เกิดเครือข่ายงานวิจัยที่มาจากความร่วมมือของภาครัฐ
และเอกชน และนําไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงสหวิทยาการ 

2.  เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความคล่องตัว อย่างเป็นระบบ  
โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

3.  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนบริการวิชาการ และถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อให้เกิดการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 

4.  เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากผลงานวิจัย   และนําไปสู่การจดลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร และใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

 
ค่านิยม 

ร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงสหวิทยาการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
S = Science and Technology Excellence T = Team Work 
R = Research I = Interdisciplinary 

 
วัฒนธรรมองค์กร 

มีส่วนร่วม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  มุ่งมั่น  พัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) 

มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) มีข้ันตอนการดําเนินวิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
ระยะที่ 10   การศึกษาและวิเคราะห์กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศที่เกี่ยวข้อง  การระดม
ความคิดเห็นผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และการเดินทางไปศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาชั้นนํา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
การนําเสนอร่างแผนฯ  ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็น  และการนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึง
สามารถแบ่งแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 เป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคณุภาพในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนางานวิจัยและสร้างนวตักรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน   

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมัน่คงของท้องถิ่น ประเทศและสากล 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชน  

และท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : มุ่งทาํนบุาํรงุศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิน่ล้านนาและกลุม่  ชาติ

พันธุแ์ละอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่5 : พัฒนาความเปน็สากลของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

 
ธงนํา (Flagship) ของแผนกลยทุธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สถาบันฯ ได้มีการวิเคราะห์ ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559)  โดยมีธงนําของแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี ของสถาบันฯ ที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 ดังนี้ 

• พัฒนาระบบประกนัคณุภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
• มุ่งพัฒนาการเป็นสถาบนัวิจัยเชิงบูรณาการ 
• บูรณาการบริการวิชาการ/องค์ความรู้ของสถาบันฯ สู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
• สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• ยกระดับสถาบันฯ สู่ความเป็นสากล 
• พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล                         

ด้วยธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล  สถาบันฯ ได้มีการ
กําหนด  ธงนํา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ธงนํา (Flagships) 
• พัฒนาระบบประกนัคณุภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 

 
เป้าประสงค์ :  มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด    

1. ผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคณุ ภาพการศึกษาตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
เป้าหมาย 

1. ได้รบัคะแนนผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคณุภาพภายในจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่เพิม่ข้ึนทกุป ี

 
กลยุทธ ์

1. พัฒนากลไกด้านการประกนัคุณภาพของสถาบนัฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการประกนัคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) 

2. สร้างและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคณุภาพการศึกษาแก่บคุลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสรา้งนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียน

การสอน   การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของท้องถิ่น 
ประเทศและสากล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นการพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียน
การสอน  การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของท้องถิ่นประเทศและสากล  สถาบันฯ ได้มีการ
กําหนด  ธงนํา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ธงนํา (Flagships)   
• มุ่งพัฒนาการเป็นสถาบนัวิจัยเชิงบูรณาการ 

 

เป้าประสงค์ :  พัฒนาการสร้างเครือข่ายการวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพระดับสากล 

 

ตัวชี้วัด    
1.  จํานวนผลงานวิจัย นวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
2. จํานวนบทความวิจัยที่ได้รบัการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
3. จํานวนเงินทนุวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทนุภายนอก/ภาคการผลิต 
4. ร้อยละของอาจารย์และนกัวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทําวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์จาก

แหล่งทนุภายในและภายนอกต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 
5. จํานวนโครงการวิจัยที่ร่วมบูรณาการกบัประเทศกลุ่มอาเซียนและนานาชาติ  
6. จํานวนผลงานวิจัย นวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร 

และลิขสิทธิ์  
 

เป้าหมาย 
1.  จํานวนผลงานวิจัย นวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 ทุกป ี
2. จํานวนบทความวิจัยที่ได้รบัการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 ทุกป ี
3. จํานวนเงินทนุวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทนุภายนอก/ภาคการผลิต เพิ่มข้ึนทกุป ี
4. นักวิจยั ได้รบัทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอกร้อยละ 80 ของนกัวิจัย 
5. จํานวนโครงการวิจัยที่ร่วมบูรณาการกบัประเทศกลุ่มอาเซียนและนานาชาติ ไม่ต่าํกว่า 1 

โครงการต่อป ี
6. จํานวนผลงานวิจัย นวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร 

และลิขสิทธิ์ไม่น้อยกว่า 1 ผลงานต่อป ี



 20
 
กลยุทธ ์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปนําเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจยัให้มีความเชีย่วชาญในวิชาชีพเพิ่มมากข้ึน 
3. ผลิตผลงานวิจัยทีเ่ปน็ลักษณะบรูณาการและสหวิทยาการ งานวิจัยตามความต้องการของพ้ืนที ่

งานวิจยัทีต่อบโจทย์ / ปัญหาของประเทศ และตอบสนองต่อการพฒันาภาคการผลิต เศรษฐกิจและ
สังคม 

4. สร้างและสนบัสนนุให้เกิดงานวิจัยแบบบรูณาการ โดยสร้างทีมวิจัยและกระตุ้น ส่งเสริมให้เกิด
โครงการวิจัยร่วมกนัระหว่างสถาบนัฯ กบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด 

5. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบบริหารจัดการทนุวิจัย เพื่อการจัดสรรทรพัยากรวิจยั การสนบัสนนุทนุ
วิจัยสมทบ (Matching Fund) และทนุวิจัยเริ่มต้น(Seeding Money) 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยเข้าถึงภาคการผลิต ชุมชน และแหล่งทุน 
7. ส่งเสรมิและสนับสนนุการวิจัยเชิงบรูณาการวิจัยร่วมกบัสถาบนัการศึกษา / องค์กรกับประเทศกลุ่ม

อาเซียนและกบันานาชาติในสาขาทีม่ีความพร้อมและแสวงหานกัวิจยัระดับนานาชาติมาร่วมทาํวิจัย 
8. ส่งเสริม พัฒนาความรู้และผลักดันให้คณาจารย์ / นกัวิจัยดําเนินการเพื่อขอรบัการจดสิทธิบตัร 

อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ ตลอดจนสร้างขวัญและกําลังใจคณาจารย์/นักวิจยัทีป่ระสบผลสําเรจ็ใน
การจดสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัรและลิขสิทธิ ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการ
ของชุมชน  และท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 เปน็การพฒันาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการ
ของชุมชน  และท้องถิ่น  สถาบันฯ ได้มีการกําหนด  ธงนํา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  และกลยุทธ ์
ดังนี้ 
 

ธงนํา (Flagships)    
 

• บูรณาการบริการวิชาการ/องค์ความรู้ของสถาบันฯ สู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
 
เป้าประสงค์ :  เปน็ที่พึ่งพาและร่วมพฒันากับชุมชนและสังคม 
 
ตัวชี้วัด   

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีถ่่ายทอดความรู้/บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข้งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 

2. จํานวนรายได้จากการให้บริการวิชาการ 
 
เป้าหมาย   

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีถ่่ายทอดความรู้/บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข้งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ปีละไม่
น้อยกว่า 10 โครงการ/กิจกรรม 

2. จํานวนรายได้จากการให้บริการวิชาการไม่น้อยกว่าปีละ 30,000 บาท 
 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัยและและศักยภาพบุคลากรด้านบริการวิชาการ เพื่อนําความรู้และ

ทักษะด้านการบริการวิชาการทีม่ีอยู่ในของสถาบันฯ มาให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
2. สํารวจและพฒันาความรู้เพื่อให้บริการวิชาการในด้านที่ชุมชนและสังคมต้องการ 
3. สร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายภาคสังคมในการบริการวิชาการ ทั้งในระดบัชาติ และนานาชาติ 
4. สนบัสนนุทรัพยากรเพื่อใช้ในการบรกิารวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยทอ้งถ่ินลา้นนาและ
กลุ่มชาติพันธ์ุและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 มุ่งทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทยท้องถิน่ล้านนาและกลุ่ม
ชาติพันธุ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สถาบันฯ ได้มีการกําหนด  ธงนํา  เป้าประสงค์  
ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  และกลยุทธ ์ดังนี้ 
 

ธงนํา (Flagships) 
• สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าประสงค์  
1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม ได้รับ

การสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาอย่างเหมาะสม 
2. มีการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนผลงานที่สถาบันได้ดําเนินการเพื่ออนุรักษ์/แก้ไข/ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้กับชุมชน สังคม 
2. จํานวนการเข้าร่วมกิจกรรมและระดับการปฏิบัติเพื่อการสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีไทยและศาสนา 
3. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสถาบันฯ ต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของสถาบัน 

 

เป้าหมาย 
1. จํานวนผลงานที่สถาบันฯได้ดําเนินการเพื่ออนุรักษ์/แก้ไข/ ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม ให้กับชุมชน 

สังคมปีละไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 
2. บุคลากรตระหนักการสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและศาสนา 
3. บุคลากรสถาบันฯ มีความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมของสถาบันฯ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
 

กลยุทธ์ 
1. นําศักยภาพและองค์ความรู้ของสถาบันฯ ที่มีอยู่ร่วมกับชุมชน/สังคม ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมสืบสาน อนุรักษ์  ประเพณีไทยและศาสนา 
3. พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างเหมาะสม Green and Clean Campus 
4. สร้างจิตสํานึกแก่บุคลากรของสถาบันฯ ในการรักษาภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อมของสถาบันฯ และ

ชุมชนสังคม                
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเปน็สากลของมหาวิทยาลัย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 เปน็การพฒันาความเปน็สกลของมหาวิทยาลัย  สถาบันฯ ได้มีการกําหนด  
ธงนํา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  และกลยทุธ์ ดังนี้ 
 

ธงนํา (Flagships) 
• ยกระดับสถาบันฯ สู่ความเป็นสากล 

 

เป้าประสงค์ :  พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกบัองค์กรต่างประเทศ 
 
ตัวชี้วัด     

1. จํานวนโครงการวิจยัร่วมกับองค์กรต่างประเทศ (มี MOU) 
2. จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนนกัวิจัยหรือบุคลากรสายปฏิบัติการ 
3. จํานวนนกัวิจัย ผู้เช่ียวชาญ หรือบุคลากรชาวต่างชาติทีป่ฏิบัติงาน ณ สถาบันฯ 

 
เป้าหมาย    

1. จํานวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการกบัองค์กรต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
2. จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนนกัวิจัยหรือบุคลากรสายปฏิบัติการ/จํานวนนกัวิจยั ผู้เช่ียวชาญ 
    หรือบุคลากรชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า 1 โครงการต่อปี 
3. จํานวนผู้เช่ียวชาญและนักวิจยัชาวต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 คนต่อป ี

 
กลยุทธ ์ 

1. สร้าง พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างประเทศ 
2. ส่งเสริมให้มีโครงการวิจยัที่ร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ 
3. สนับสนุนการแลกเปลีย่น นักวิจัยหรือบุคลากรสายปฏิบัติการ 
4. พัฒนาทักษะเพื่อการติดต่อสื่อสารระดับสากล เช่น การใช้ภาษาอังกฤษ และกฎระเบียบระหว่าง

ประเทศ 
5. สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจดัการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 เป็นการพฒันาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ  สถาบันฯ ได้มี
การกําหนด  ธงนํา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  และกลยทุธ์ ดังนี้ 
 

ธงนํา (Flagships) 
• พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล                         

ด้วยธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์   

1. มีการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลัก               
ธรรมาภิบาล 

2. บุคลากรมีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรมีความรู้ในการพัฒนาให้สถาบันฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

 
ตัวชี้วัด 

1. ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบและประเมินการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน 
2. การปฏิบตัิตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน 
3. ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการ 
4. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้สามารถ

รองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง 
5. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ (นักวิจัย) ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการ

วิจัย และทักษะในวิชาชีพต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 
6. ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ

ทํางานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด 
 

เป้าหมาย 
1. บรรลุผลสําเรจ็ในการจัดการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2. การปฏิบตัิตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงานระดับดีมาก 
3. ความพึงพอใจของบุคลากรระดับดี 
4. บรรลุผลสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการCMU-MIS ในระดับดีมากทุกปี 
5. บรรลุผลสําเร็จในการสนับสนุนให้นักวิจัยได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถด้านการ

วิจัย และทักษะวิชาชีพ 
6. บรรลุผลสําเร็จในการสนับสนุนให้บุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 

ความสามารถ และทักษะในการทํางาน 
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กลยุทธ์ 

1. สร้างระบบกลไกการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2. เสริมสร้างระบบการการบริหารจัดการ CMU-MIS ที่เหมาะสมกับองค์กร 
3. พัฒนาทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและการอยู่

ร่วมกันในสถาบันฯ  ให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  
4. มีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และพัฒนาการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
5. มีกลไกเชื่อมโยงการระดมความคิดเห็นในการพัฒนากับทรัพยากรบุคคลที่เป็นคลังสมองของ

มหาวิทยาลัย 
 

สถาบันฯ ได้นําแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 – 2559) มาจัดทําเป็นแผนที่กลยุทธ์ 
(Strategy Map)  และกําหนดตัวช้ีวัด  กลยุทธ์ ที่สอดคล้องตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตาม
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จํานวน 6 ยุทธศาสตร์  
และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแสดงได้ดังแผนที่กลยุทธ์ในหน้าถัดไป  
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F1 ความสําเร็จของการดําเนนิงานประกัน
คุณภาพการศกึษาภายใน  

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ 

C1 บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพและการ
จัดทํา SAR ของสถาบันฯ  

L1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านการประกันคุณภาพ 

คุณภาพการ
ให้บริการ 

การพัฒนา
องค์กร 

ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ

 P2 ถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจในระบบประกันคุณภาพแก่
บุคลากรทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

C2 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และหลักฐานอ้างอิง ที่มีการ
สอบยันความถูกต้อง (Cross Check) ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. และตามระบบ CMU-MIS QA  

L2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ด้านการประกันคุณภาพ 

 P1 สง่เสริมและสนับสนุนการดําเนนิงานประกันคุณภาพของ
สถาบันฯ ใหส้อดคลอ้งกับแนวทางของ มช. สกอ. และ สมศ. 
 

 

เป้าประสงค์ : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพในระดับสากล 
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F1 มีเครือข่ายความร่วมมือภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมาย 

F3 มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลเป็นไป 
ตามเป้าหมาย  

เป้าประสงค์ : พัฒนาการสร้างเครือขา่ยการวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่คุณภาพระดับสากล 

P2 สร้างและสนับสนุนให้
เกิดงานวิจัยแบบบูรณาการ
ในระดับชาติและสากล  

F2 มโีครงการวจิัยที่เป็นลักษณะบูรณาการและสหวทิยาการ งานวจิัย
ตามความตอ้งการและตอบโจทยข์องพืน้ที ่

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ 

L1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย  

 P1 การจัดสรรทรัพยากรวจิัย การสนับสนุนทุนวจิัย
สมทบ (Matching Fund) และทุนวจิัยเริ่มตน้ (Seeding 
Money) และสนับสนุนการเสนอผลงาน  

P3 ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ทักษะในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น  
 

L2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย  

P4 ส่งเสริมให้ได้รับความรู้เพื่อ
ดําเนินการขอรับการจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์   

C2 นักวิจัยไปนําเสนอผลงานวิจัยทาง
วิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ  

C1 นักวิจัยมีแนวทางและสามารถเข้าถึงภาค
การผลิต ชุมชน และแหล่งทุน  

C3 คณาจารย์และนักวิจัยได้รับความสะดวกใน
การขอรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและ
ลิขสิทธิ์  

คุณภาพการ
ให้บริการ 

การพัฒนา
องค์กร 

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ 

 
ยุทธศาสตรท์ี ่2 : พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง

ของท้องถิ่น ประเทศ และสากล 

L3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัย  
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เป้าประสงค์ : เป็นที่พึ่งพาและร่วมพฒันากับชุมชนและสังคม 

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ 

L2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริการวิชาการ 
 

คุณภาพการ
ให้บริการ 

การพัฒนา
องค์กร 

ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ

C3 มีผู้ใช้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น 

L1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
 

P2 สํารวจความต้องการรับเทคโนโลยีของภาคสังคมและ
สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคสังคมในการบริการ
วิชาการ   

F1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการที่ทําให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  

F2 เกิดรายได้จากการ
บริการวิชาการ  

 P1 สนับสนุนทรัพยากรเพื่อใชใ้นการบริการวชิาการ  
 

C2 มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาค
สังคมตามความตอ้งการของพืน้ที่  
 

C1 นักวิจัยเป็นวทิยากรที่มีศักยภาพใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี  

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการใหบ้ริการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์ :  1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ได้รับการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาอย่างเหมาะสม 
  2. มีการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

P2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนําองค์
ความรู้ไปใช้อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน  

C2 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ 
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง  

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ 

F1 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อสภาพภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของสถาบันฯ  

L1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทยและศาสนา  ทรัพยากรธรรมชาติ  

คุณภาพการ
ให้บริการ 

การพัฒนา
องค์กร 

ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ

C1 บุคลากรร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ของสถาบันฯ  

P3 ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมสืบสาน อนุรักษ์  
ประเพณีไทยและศาสนา  
 

C3 มีการจัดและเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสืบสาน 
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและศาสนา 
 

F3 บุคลากรตระหนักการสืบสาน อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและศาสนา  

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : มุ่งทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นลา้นนาและกลุ่มชาติพันธุ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

F2 ชุมชนตระหนักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 P1 กระตุน้และประชาสัมพันธใ์หบุ้คลากรร่วมกัน
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  
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F1 มีโครงการแลกเปลี่ยนนักวจิัย
หรือบุคลากรสายปฏบิัติการ 

เป้าประสงค์ : พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างประเทศ 

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ 

คุณภาพการ
ให้บริการ 

การพัฒนา
องค์กร 

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ 

C1 มีเครือข่ายกับองค์กรต่างประเทศ
ทั้งในและนอกประเทศ  

F3 มีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่
ปฏบิัติงาน  ณ สถาบันฯ 

P2 ส่งเสริม อํานวยความ
สะดวก ประสานงาน ตรวจสอบ
การจัดทํา MOU แก่คณาจารย์/

นักวิจัย) 

F2 มีการวิจัยที่ร่วมมือกับ
องค์กรต่างประเทศ  

P1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวจิัย
หรือบุคลากรสายปฏบิัติการ  

 

L2 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย   

P3 สนับสนุนให้มีการจัดหรือเข้าร่วมการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ ฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนา ผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติ  

P4 พัฒนาเว็บไซต์สู่ระดับสากล  

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 

L1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร   

30 
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เป้าประสงค์ : 1. มีการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล 
                   2. บุคลากรมีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบตัิงาน เพื่อพัฒนาให้สถาบนัฯ เปน็องค์กรแห่งความรู้ (Learning Organization) 
                   3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีประสิทธิภาพ 

P4 สร้างระบบฐานข้อมูล
สถาบันฯ  

F3 มีระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ 
 

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ 

L3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล L2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

คุณภาพการ
ให้บริการ 

การพัฒนา
องค์กร 

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ 

P1 สร้างระบบกลไกการบริหารจัดการ
องค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
 

F1 ความสําเร็จของการจัดการบริหาร
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

L1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

C1 มีระบบบริหารจัดการ  
ตามหลักธรรมาภิบาล  

C3 มีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพและ
การปฏิบัติงาน  

F2 องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

C4 ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน สามารถ
นําไปใช้ในการบริหารและการ
ตัดสินใจได ้

C2 มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

 P2 สง่เสริมความร่วมมือในการสร้าง
เครือขา่ยแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหวา่ง
องคก์ร 

P3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรพัฒนาทักษะให้มี
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและ
การปฏิบัติงานสูงขึ้น 
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แผนที่นําทาง (Road map) 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปี พ.ศ. 2555-2559 

 

องค์กรที่มีการบริหารจัดการและ
ดําเนินการวิจัยเชิงสหวิทยาการสู่
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

Benchmarking 
การเทียบเคียงคุณภาพสถาบันวิจัยในประเทศ

และต่างประเทศ 

ระบบประกันคุณภาพ 
CMU-QA, TQA  (Thailand Quality Award)  

ระบบบริหารความเสี่ยง               

1. พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพในระดบัสากล            

3. พัฒนาการบรกิารวิชาการและการ
ให้บริการบนฐานความต้องการของ
ชุมชน  และท้องถิน่ 

4. มุ่งทํานุบาํรุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณไีทยทอ้งถิน่ลา้นนาและกลุม่  
ชาตพินัธุแ์ละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม 

5. พัฒนาความเป็นสากล
ของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่
นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน   
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความ
มั่นคงของท้องถิ่น ประเทศและสากล 

พัฒนาระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 

มุ่งพัฒนาการเป็นสถาบันวิจัยเชิงบูรณาการ บูรณาการบริการวิชาการ/องค์
ความรู้ของสถาบันฯ สูชุ่มชนอย่างมี
ส่วนร่วม 

สืบสานประเพณีศลิปวัฒนธรรมไทย 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยกระดับสถาบันฯ สู่ความ
เป็นสากล 

มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

เป็นที่พึ่งพาและรว่มพัฒนากับชุมชน
และสังคม 

พัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการกับองค์กร
ต่างประเทศ 

พัฒนาการสร้างเครือข่ายการวิจัยภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

ค่านิยม : ร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงสหวิทยาการสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. บุคลากรมีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
3. บุคคลมีความรู้ในการพัฒนาให้สถาบันฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้(Learning Organization) 

ยุทธศาสตร ์

 

ธงนํา 

 

 
ลําดับ

ความสําคัญ 
(เป้าหมาย) 

 

 

ลําดับ 
ความสําคัญ 
(เป้าหมาย) 

พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารเพื่อประสิทธภิาพและประสิทธิผลด้วยธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร ์

1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
และท้องถิ่นล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่ งแวดล้อม ได้รับการสืบสาน 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาอยา่งเหมาะสม 

2.  มีการจัดการสภาพภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
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ธงนํา 
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ส่วนที่ 4 
 

     การบริหารแผนและการติดตามประเมินผล 
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การบริหารแผนและกําหนด/มอบหมายผู้รับผิดชอบการดําเนินงาน 
 เพื่อให้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 – 2559) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรสถาบันฯ ในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาสถาบันฯ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมาย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงกําหนดแนวทางในการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. จัดทําตัว ช้ี วัดตามคํารับรองการปฏิบั ติงานของสถาบันฯ  ตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

2. จัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) เพื่อแปลงแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี ไปเป็น
แผนปฏิบัติการประจําปี  

3. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ีโดยให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวช้ีวัด ที่
กําหนดไว้ในแผนพัฒนากลยุทธ์ ระยะ 5 ปี ของสถาบันฯ มีความเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของสถาบันฯ และการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อผลักดันและขับเคล่ือนการพัฒนาสถาบันฯ 
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างแท้จริง 

4. กําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องดําเนินการโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ / ตัวช้ีวัด 
แผนปฏิบัติงานประจําปี และพิจารณาเรียงลําดับความสําคัญก่อน หลัง พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลา
งบประมาณและผู้รับผิดชอบที่จะดําเนินการ 

5. จัดประชุมบุคลากรทุกภาคส่วน โดยผู้บริหารถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจําปี  นําไปสู่การปฏิบัติ  พร้อมทั้งกําหนด/มอบหมายผู้รับผิดชอบการดําเนินงาน 
 
การติดตามและประเมินผล 
 เพื่อให้การบริหารแผนเกิดความสําเร็จ มีการปรับปรุง/ทบทวนแผน/กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์  สถาบันฯ จึงกําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลไว้ ดังนี้ 

1. ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติงานและ
แผนปฏิบัติงานประจําปีตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในแผนรายไตรมาส รอบ 6 เดือน  
9 เดือน  และ 12 เดือน 

2. รายงานผลการประเมินรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจําสถาบันฯ 

3. รายงานผลการประเมินรอบ 12 เดือน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจํา 
สถาบันฯ  

4. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 11 ของ
มหาวิทยาลัย และตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานให้มหาวิทยาลัยโดยการรวบรวมและ
บันทึกข้อมูลในระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูล CMU-PA ให้สมบูรณ์ 

5. นําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ ไปปรับปรุง 
หรือทบทวนปรับแผนกลยุทธ์ในปีต่อไป หรือหากผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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การแสดงความเชือ่มโยงยุทธศาสตร์ ตัวขี้วัด เป้าหมายและกลยทุธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล 
 

ธงนํา (Flagships) 
• พัฒนาระบบประกนัคณุภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 

 

เป้าประสงค์ :  มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์
1. ผลการตรวจสอบและ

ประเมินระบบประกนัคณุ 
ภาพการศึกษาตามแนวทาง
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

 

1. ได้รบัคะแนนผลการ
ตรวจสอบและประเมิน
ระบบประกนัคุณภาพ
ภายในจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพิ่มขึ้นทุกปี  

1. พัฒนากลไกด้านการประกนั
คุณภาพของสถาบันฯ ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการประกนัคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และ สํานักงานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา   
(สมศ.) 

2. สร้างและถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจในระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสรา้งนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียน
การสอน   การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของท้องถิ่น 
ประเทศและสากล 

 

ธงนํา (Flagships)  
• มุ่งพัฒนาการเป็นสถาบนัวิจัยเชิงบูรณาการ 

 

เป้าประสงค์ :  พัฒนาการสร้างเครือข่ายการวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์
1. จํานวนผลงานวิจัย 

นวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์ 
เผยแพร่หรือนําไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติ
หรือระดบันานาชาติ 

2. จํานวนบทความวิจัยที่
ได้รบัการอ้างอิง 
(Citation) ใน Refereed 
journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ
หรือระดบันานาชาติ 

1. จํานวนผลงานวิจัย นวตักรรม
หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์
ในระดับชาติหรือระดบั
นานาชาติเพิม่ข้ึนอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ทุกป ี

2. จํานวนบทความวิจัยที่ได้รบั
การอ้างอิง (Citation) ใน 
Refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติเพิม่ข้ึนอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ทุกป ี

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไป
นําเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจยัให้มีความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพเพิ่มมากข้ึน 

 

3. จํานวนเงินทนุวิจัย 
นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์จากแหล่ง
ทุนภายนอก/ภาคการ
ผลิต 

 

3. จํานวนเงินทนุวิจัย นวัตกรรม 
หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่ง
ทุนภายนอก/ภาคการผลิต 
เพิ่มขึ้นทุกป ี

 

3. ผลิตผลงานวิจัยทีเ่ปน็ลักษณะบรูณาการ
และสหวิทยาการ งานวิจัยตามความ
ต้องการของพื้นที ่งานวิจยัทีต่อบโจทย์ / 
ปัญหาของประเทศ และตอบสนองต่อการ
พัฒนาภาคการผลิต เศรษฐกิจและสงัคม  

4. สร้างและสนบัสนนุให้เกิดงานวิจัยแบบ
บูรณาการ โดยสร้างทีมวิจยัและกระตุน้ 
ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจยัร่วมกัน
ระหว่างสถาบนัฯ กับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้
เกิดประโยชน์ร่วมกนัอย่างสูงสุด 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์

4. ร้อยละของนกัวิจัยที่
ได้รบัทนุอุดหนุนการ
ทําวิจัย นวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์จาก
แหล่งทนุภายในและ
ภายนอกต่อนกัวิจัย
ทั้งหมด 

 

4. นักวิจยั ได้รบัทนุอุดหนนุการ
วิจัยจากแหล่งทุนภายในและ
แหล่งทนุภายนอกร้อยละ 80 
ของนักวิจัย 

 

5. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบบริหาร
จัดการทุนวิจยั เพื่อการจัดสรรทรัพยากร
วิจัย การสนบัสนนุทนุวิจัยสมทบ 
(Matching Fund) และทนุวิจยัเริม่ต้น
(Seeding Money) 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกัวิจัยเข้าถึง
ภาคการผลิต ชุมชน และแหล่งทนุ 

5. จํานวนโครงการวิจัยที่
ร่วมบูรณาการกบั
ประเทศกลุ่มอาเซียน
และนานาชาติ  

 

5. จํานวนโครงการวิจัยที่ร่วม
บูรณาการกบัประเทศกลุ่ม
อาเซียนและนานาชาติ ไม่ต่ํา
กว่า 1 โครงการต่อป ี

 

7. ส่งเสรมิและสนับสนนุการวิจัยเชิงบรูณา
การวิจยัร่วมกบัสถาบนัการศึกษา / 
องค์กรกบัประเทศกลุ่มอาเซียนและกบั
นานาชาติในสาขาทีมี่ความพร้อมและ
แสวงหานกัวิจยัระดับนานาชาติมาร่วมทาํ
วิจัย 

6. จํานวนผลงานวิจัย 
นวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ทีไ่ด้ยื่นขอ
จดทะเบียนสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร และ
ลิขสิทธิ์  

 

6. จํานวนผลงานวิจัย นวตักรรม
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยืน่ขอ
จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบตัร และลิขสิทธิ์ไม่น้อย
กว่า 1 ผลงานต่อป ี

8. ส่งเสริม พัฒนาความรู้และผลักดันให้
คณาจารย์ / นักวิจยัดําเนินการเพื่อขอรบั
การจดสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัรและลิขสิทธิ์ 
ตลอดจนสร้างขวัญและกําลังใจ
คณาจารย์/นกัวิจัยที่ประสบผลสําเร็จใน
การจดสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัรและลิขสิทธิ ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการ
ของชุมชน  และท้องถิ่น 

 

ธงนํา (Flagships)  
• บูรณาการบริการวิชาการ/องค์ความรู้ของสถาบันฯ สู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

 

เป้าประสงค์ :  เปน็ที่พึ่งพาและร่วมพฒันากับชุมชนและสังคม 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

ถ่ายทอดความรู้/บริการ
วิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข้งของสงัคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติ 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ถ่ายทอดความรู้/บริการ
วิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข้งของสงัคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติ ปี
ละไม่น้อยกว่า 10 โครงการ/
กิจกรรม 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย
และและศักยภาพบุคลากรด้าน
บริการวิชาการ เพื่อนําความรู้
และทักษะด้านการบริการ
วิชาการทีมี่อยู่ในของสถาบันฯ 
มาให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม 

2. สํารวจและพฒันาความรู้เพื่อ
ให้บริการวิชาการในด้านที่
ชุมชนและสังคมต้องการ 

3. สร้างความร่วมมือกบัเครือข่าย
ภาคสังคมในการบริการ
วิชาการ ทั้งในระดบัชาติ และ
นานาชาติ 

2. จํานวนรายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ 

 

2. จํานวนรายได้จากการ
ให้บริการวิชาการไม่น้อยกว่า
ปีละ 30,000 บาท 

4. สนบัสนนุทรัพยากรเพื่อใช้ใน
การบรกิารวิชาการ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยทอ้งถ่ินลา้นนาและ
กลุ่มชาติพันธ์ุและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 

ธงนํา (Flagships) 
• สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าประสงค์ :  
1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม ได้รับ

การสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาอย่างเหมาะสม 
2.  มีการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์
1. จํานวนผลงานที่สถาบนัได้

ดําเนินการเพือ่อนุรักษ์/
แก้ไข/ลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ให้กับชุมชน 
สังคม 

1. จํานวนผลงานที่สถาบนัฯได้
ดําเนินการเพือ่อนุรักษ์/
แก้ไข/ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ให้กบัชุมชน สังคมปีละไม่
น้อยกว่า 3 โครงการ 

1. นําศักยภาพและองค์ความรู้ของ
สถาบันฯ ที่มีอยู่ร่วมกับชุมชน/
สังคม ในการอนุรักษ์ฟืน้ฟู และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

2. จํานวนการเข้าร่วม
กิจกรรมและระดับการ
ปฏิบัติเพื่อการสืบสาน 
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทยและศาสนา 

๒. บุคลากรตระหนกัการสืบ
สาน อนรุักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ไทยและศาสนา 

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมสืบ
สาน อนรุักษ์  ประเพณีไทยและ
ศาสนา 

3. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรสถาบันฯ ต่อ
สภาพภูมิทศัน์และ
ส่ิงแวดล้อมของสถาบันฯ 

3. บุคลากรสถาบันฯ มีความพึง
พอใจต่อสภาพภูมิทศัน์และ
ส่ิงแวดล้อมของสถาบันฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. พัฒนาและรักษาสิง่แวดล้อมใน
พ้ืนที่อย่างเหมาะสม Green and 
Clean Campus 

4. สร้างจิตสาํนึกแก่บุคลากรของ
สถาบันฯ ในการรกัษาภมูิทศัน์ 
ส่ิงแวดล้อมของสถาบันฯ และ
ชุมชนสังคม                     
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเปน็สากลของมหาวิทยาลัย 
 

ธงนํา (Flagships) 
• ยกระดับสถาบันฯ สู่ความเป็นสากล 

 

เป้าประสงค์ :  พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกบัองค์กรต่างประเทศ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์
1. จํานวนโครงการวิจยัร่วมกับ 

องค์กรต่างประเทศ (มี MOU) 
2. จํานวนโครงการแลกเปลี่ยน

นักวิจยัหรือบคุลากรสาย
ปฏิบัติการ 

3. จํานวนนกัวิจัย ผู้เช่ียวชาญ 
หรือบุคลากรชาวต่างชาติที่
ปฏิบัติงาน ณ สถาบนัฯ 

1. โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกบัต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. จํานวนโครงการแลกเปลี่ยน
นักวิจยัหรือบคุลากรสาย
ปฏิบัติการ/จํานวนนักวิจัย 
ผู้เช่ียวชาญ  หรือบุคลากร
ชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า 1 
โครงการต่อป ี

3. มีอัตราผูเ้ชี่ยวชาญและนักวิจยั
ชาวต่างประเทศไม่น้อยกว่า 
1 คนต่อป ี

1. สร้าง พัฒนาและส่งเสริม
ความร่วมมือทางวิชาการกบั
องค์กรต่างประเทศ 

2. ส่งเสริมให้มีโครงการวิจยัที่
ร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ 

3. สนับสนุนการแลกเปลีย่น 
นักวิจยัหรือบคุลากรสาย
ปฏิบัติการ 

4. พัฒนาทักษะเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารระดับสากล เช่น 
การใช้ภาษาองักฤษ และ
กฎระเบียบระหว่างประเทศ 

5. สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนาระดบั
นานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจดัการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 

ธงนํา (Flagships) 
• พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล                         

ด้วยธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์   
1. มีการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลัก            

ธรรมาภิบาล 
2. บุคลากรมีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
3. บุคคลมีความรู้ในการพัฒนาให้สถาบันฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์
1. ระดับความสําเร็จของการ

ตรวจสอบและประเมินการ
ประกนัคณุภาพการศึกษา
ภายในของส่วนงาน 

2. การปฏิบตัิตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารส่วนงาน 

 
3. ความพึงพอใจของบุคลากร

ในการบริหารจัดการ 

1. บรรลุผลสําเรจ็ในการ
จัดการบริหารภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

 
2. การปฏิบตัิตามบทบาท  
    หน้าที่ของผู้บริหารส่วน  
    งานระดับดีมาก 
3. ความพึงพอใจของ 
    บุคลากรระดับดี 

1. สร้างระบบกลไกการบริหารจัดการ
องค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

4. ระดับความสําเร็จของการ
บริหารจัดการข้อมูลของส่วน
งานในระบบ CMU-MIS ให้
สามารถรองรบัการตัดสินใจ
ทางการบริหารได้อย่าง
ถูกต้อง 

4. บรรลุผลสําเร็จในการ 
    พัฒนาระบบบริหาร  
    จัดการCMU-MIS ใน       
    ระดับดีมากทุกป ี

2. เสริมสร้างระบบการการบริหาร 
    จัดการ CMU-MIS ที่เหมาะสมกบั  
    องค์กร  
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์

5. ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการ (นกัวิจัย) ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถในการวิจัย 
และทักษะในวิชาชีพต่อ
บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 

6. ร้อยละของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการได้รับการพฒันาให้
มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการทํางานต่อ
บุคลากรสายปฏิบัติการ
ทั้งหมด 

5. บรรลุผลสําเร็จในการ
สนับสนุนให้นกัวิจัยได้รบั
การพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถด้านการ
วิจัย และทักษะวิชาชีพ 

 
6. บรรลุผลสาํเร็จในการ

สนับสนุนให้บคุลากรสาย
ปฏิบัติการได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถ และ
ทักษะในการทาํงาน 

3.  พัฒนาทกัษะ ความรู ้ประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบและการอยู่ร่วมกันใน
สถาบันฯ  ให้แก่บุคลากรทกุระดับ
อย่างต่อเนื่อง  

4. มีการจัดการองค์ความรู ้(Knowledge 
Management) อย่างเปน็ระบบและ
ต่อเนื่อง และพัฒนาการเปน็องค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) 

5. มีกลไกเชือ่มโยงการระดมความ
คิดเห็นในการพัฒนากบัทรพัยากร
บุคคลที่เป็นคลังสมองของ
มหาวิทยาลัย 
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