
วนัจันทรท์ี ่28 ธันวาคม 2563
ณ สถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

การประชุมบคุลากรคร ัง้ที ่12/2563

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

สรปุผลการด าเนนิงานบรหิาร ปี 2563 

และแนวทางการบรหิารงานปีตอ่ไป



แนวทางการด าเนนิงาน ตามแผนพฒันาการศกึษาฯ ระยะที ่12 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2560-2564



ความเชือ่มโยงระหว่างพนัธกจิของมหาวทิยาลยักบั SDGs



Roadmap แผนกลยุทธ ์ระยะ 5 ปี (2561-2565)
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยชั้นน า 
ที่ รับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ ยั่ งยืน

การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่
สังคม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยเชิงบูรณาการ มุ่งสร้างนวัตกรรมอันทรงคุณค่า
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วิจัยและประสานความร่วมมือ
แบบบูรณาการ บนฐานองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา เศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม

น าผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะและ
แวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

การวิจัยและประสานความร่วมมือให้
เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การบริหารจัดการองค์กรเชิงสร้างสรรค์



Academic Service

ผลการด าเนนิงานดา้น การวจิยั

Research Publication

Business Development Unit

Forum



งานทีไ่ดร้บั มอบหมายจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

STRI

CMU

ประสานงานหลกัใน
การจดัประชุมตดิตาม

ความคบืหนา้
โครงการ

ศกึษาดงูานและพฒันา
เทคโนโลยเีพือ่การผลติ
กญัชาทางการแพทย์

รว่มการขอใบอนญุาต
วจิยัเกีย่วกบัการวจิยัของ

มหาวทิยาลยั

รว่มมอืกบับรษิทัแอต
แลนตา้จ ากดัการปลกูและ

ผลติน า้มนักญัชา



โครงการวจิยัทีบ่รหิารผ่านสถาบนัฯ
ปีงบประมาณ 2563 สถาบนัฯ ไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณทนุวจิยัจากงบประมาณแผน่ดนิ  แตไ่ดร้บั
การสนบัสนนุงบประมาณจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
จ านวน 3 โครงการ  งบประมาณ 860,000 บาท

โครงการวจิยัทีเ่สนอขอรบัทนุสนบัสนุนจากแหลง่ทนุภายนอก

จ านวน 90 โครงการ วงเงนิทีข่อ 1,104,797,808 บาท

โครงการวจิยัทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนทนุวจิยัจากแหลง่ทนุภายนอก   

จ านวน  22  โครงการ  จ านวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร  50,695,056 บาท

จ านวน (โครงการ) จ านวนเงนิ (บาท)

คณาจารยห์นว่ยวจิยั 8 18,932,300

คณาจารยเ์ครอืขา่ย 5 26,891,386

นกัวจิยั 9 4,871,370

รวม 22 50,695,056



ผลงานตพีมิพ ์ในวารสารระดบัชาตแิละนานาชาติ

1341

คณาจารยเ์ครอืขา่ย
จ านวน 41 เรือ่ง

นกัวจิยัในสงักดั 12 คน       
จ านวน 13 เรือ่ง 

แยกเป็นคณาจารยเ์ครอืขา่ย และนกัวจิยัในสงักดั 

สดัสว่น 41/13

จ านวน  54  เร ือ่ง



ผลงานตพีมิพ ์ในวารสารระดบัชาตแิละนานาชาติ

นกัวจิยัในสงักดั 12 คน       
จ านวน 13 เรือ่ง 
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ผลการด าเนนิงาน ดา้นการบรหิารจดัการ
สถาบนัฯ ไดป้รบัเปลีย่นการบรหิารจดัการเพื่อรบักบัสถานการณ์ COVID-19
ต ัง้แต่เดือน ธนัวาคม 2562 เป็นต้นมา

ด าเนนิการ
เพือ่รองรบั
สถานการณ์
COVID-19

พฒันาระบบ
ฐานขอ้มลู ICT

บรกิารแบบ 
One Stop 
Service

การจดัการ
องคค์วามรู ้
และงานวจิยั

ประชาสมัพนัธ์
เผยแพร่

ผลงานวจิยั

การประกนัคณุภาพ 
การบรหิารความเสีย่ง
การควบคมุภายใน

การพฒันาบคุลากร
Career Path

- มกีารก าหนดมาตรการป้องกนัเฝ้าระวงัการแพรร่ะบาดโรค
- Work from Home
- Zoom Meeting
- พฒันาโครงการ Concept Proposal
- กจิกรรมบรรจเุจลลา้งมอื ตดัเย็บหนา้กากผา้
- สนับสนุนการจ าหน่าย สรา้งรายไดผ้ลติภัณฑผ์า้ฝ้ายทอมอื
- จัดจดุคดักรองวดัไข ้บรกิารเจลลา้งมอื จดุรับบรกิารพัสดุ
- ตดิตัง้เครือ่งฟอกอากาศ
- ท าความสะอาดพืน้ทีส่ านักงาน

- เขา้รว่มกจิกรรม CMU-KM DAY 
- น าเสนอผลงาน Poster Presentation
- น าเสนอผลงานวจัิย/นวตักรรมเพือ่การพฒันา

: ขา้วล าไอออน โมเดลขา้ว มช-ราชบรุี
- น าเสนอแบบ Oral Presentation 

: การพฒันา Digital Platform
- รว่มแสดงผลงานคณะวทิยาศาสตร์

- ประสานงานกบัแหลง่ทนุ
- จัดท าหนังสอืสง่รายงานความกา้วหนา้และการเบกิเงนิ
- ควบคมุ ตดิตาม ด าเนนิการน าสง่เงนิคา่บรหิารโครงการ
- จัดท าเอกสารเชญิประชมุ หนังสอืโตต้อบโครงการ
- เบกิจา่ยเงนิโดยปฏบิตัติาม พ.ร.บ.จัดซือ้จัดจา้ง 2560
- กจิกรรมตดัเย็บหนา้กากผา้
- สานงานทัว่ไปใหก้บัหวัหนา้โครงการ
- งานทีไ่ดร้ับมอบหมายจากหวัหนา้โครงการ

- สนับสนุนใหบ้คุลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนนุ
เขา้รว่มประชมุ สมัมนา ฝึกอบรม ดงูาน แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ การประกนัคณุภาพ

น าเสนอผลการด าเนนิงาน
และแผนการด าเนนิการรบัรอง

การบรหิารความเสีย่ง
ดา้นยทุธศาสตร ์ = ผลงานวจัิย/นวตักรรม 

ไมไ่ดร้ับการตอ่ยอด
ดา้นการปฏบิตังิาน = 1. การเกดิอคัคภียั

2. COVID-19/ มลภาวะเป็นพษิ
ดา้นการเงนิ = รายไดล้ดลง

การควบคมุภายใน

- ฐานขอ้มลูเว็บไซตส์ถาบนัฯ
- ฐานขอ้มลูหน่วยวจัิย
- ฐานขอ้มลูสิง่ตพีมิพ์
- ขอ้มลูบทความ
- ขอ้มลูอจัรยิะงานบรหิารงานวจัิย
- ขอ้มลูตรวจสอบและตดิตามงบประมาณ
- ฯลฯ

สายวชิาการ (นักวจัิย)
- ในประเทศ    140 ครัง้
- ตา่งประเทศ      2 ครัง้

สายสนับสนุน
- ในประเทศ 158 ครัง้

- เผยแพรข่า่วสารบนเวปไซดส์ถาบนั
- เผยแพรข่า่วสารบนโซเชยีล มเีดยี
- จัดท าคลปิวดีโีอผลงานนักวจัิย
- จัดท าแผน่พบัแนะน าสถาบนัฯ
- Voice of Customer (VOC)
- บนัทกึเทปรายการเรือ่งน่ารูจ้ากมหาวทิยาลยั FM100
- การแสดงผลงานวชิาการ
- e-Book

งานบรหิารงานวจัิย บรกิารวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์
รักษาความปลอดภัยระบบเครอืขา่ย Network

งานการเงนิ การคลงัและพสัดุ
ยานพาหนะ
การตรวจสอบพสัดปุระจ าปี
การจัดซือ้จัดจา้งตาม พ.ร.บ.60

งานบรหิารทัว่ไป
การตดิตามและรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัปิระจ าปี

การปฏบิตังิานของบคุลากรแบบ Work from Home
การขออนุมตัเิดนิทางไปราชการ/การปฏบิตังิานตา่งประเทศ

การควบคมุภายใน

- การขอต าแหน่งช านาญการพเิศษ
(ดร.ชยัอาทติย ์อิน่ค า)



รางวลั อนัทรงเกยีรตแิห่งปี

รางวลัชา้งทองค า/ครฑุทองค า

เกยีรตบิตัรบคุลากรดเีดน่



งบประมาณ ด าเนนิการตามภารกจิของสถาบนัฯ   
งบประมาณ  85,627,356 บาท ประจ าปี 2563

แหลง่งบประมาณ งบบคุลากร
งบ

ด าเนนิงาน
งบลงทนุ งบเงนิอดุหนนุ

งบรายจา่ย

อืน่
รวม

งบประมาณแผน่ดนิ 26,167,400 230,000 4,000,000 - - 30,397,300

งบประมาณเงนิรายได้ 510,000 704,800 175,200 90,000 20,000 1,500,000

งบประมาณจาก

มหาวทิยาลยั
500,000 860,000 1,360,000

งบประมาณจากแหลง่ทนุ

ภายนอก 

(รวมวจิยัและบรกิาร

วชิาการ)

- - 52,370,056 - 52,370,056

รวม 26,677,400 1,434,800 4,175,200 53,230,056 20,000 85,627,356

30,397,300

1,500,000

1,360,000

52,370,056



การบรหิารจดัการเงนิเหลอืจา่ยจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ 

หมวดงบลงทนุ จ านวนเงนิ  1,015,000 บาท

ปรบัปรงุหอ้งท างานในอาคารและหอ้งน า้ ช ัน้ 3  

499,999.10 บาท

1,014,072.10 บาท 
โตะ๊-เกา้อีท้ างานบคุลากรส านกังาน ช ัน้ 1
350,270.00 บาท

เครือ่งคอมพวิเตอรต์ ัง้โตะ๊พรอ้มเครือ่งส ารองไฟ 1 ชุด
15,943.00 บาท

โทรทศัน ์แบบ Smart TV 1 เครือ่ง
8,560.00 บาท

เครือ่งปรบัอากาศ 3 เครือ่ง
99,900.00 บาท

เครือ่งชงกาแฟ 1 เครือ่ง
24,400.00 บาท

ถงัดบัเพลงิ 5 ถงั
15,000.00 บาท 



รายได ้ของสถาบนัฯ
ย้อนหลงั 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563

รายได้ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม

คา่เชา่รา้นกาแฟ 52,650 44,550 39,925.80 137,126

คา่อ านวยการสถานทีร่า้นกาแฟ 10,800 10,800 10,800 32,400

คา่น ้าประปาและคา่จัดเก็บขยะรา้นกาแฟ 1,395 2,210.51 2,032.47 1,395

คา่เชา่สถานที ่สวทช. ภาคเหนอื 165,000 - - 165,000

คา่น ้าประปา สวทช. ภาคเหนอื 1,980 - - 1,980

คา่เชา่สถานที ่ศวภ.1 181,440 90,720 - 272,160

ดอกเบีย้รับบัญชหีน่วยวจัิย โครงการวจัิย 14,049.69 22,025.13 10,392.51 46,467

คา่ขายเศษกระดาษ หนังสอืพมิพ ์เอกสารท าลาย 999 1,441.8 530.10 2,971

คา่ตอบแทนจนท.การเงนิหักเงนิสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ 216 216 216 648

คา่ขายทอดตลาดครภัุณฑช์ ารดุ 6,300 14,400 79,290 6,300

คา่บรกิารวเิคราะห์ 6,961.48 37,364.82 26,702.60 71,029

คา่บรกิารหอ้งประชุม คา่เชา่อปุกรณ์ - 285,030 644,040 929,070

รายไดอ้ืน่ ๆ 8,528 17,480.61 21,600 47,609

น าเงนิสง่เสรมิงานวจัิยฯ สมทบเงนิรายไดเ้พิม่เตมิ ประจ าปี 854,000 500,000 560,000 1,914,000

เงนิสนับสนุนจากมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ - 500,000 500,000 1,000,000

137,125.80

32,400

5,637.98

165,000

1,980

272,160

46,467.33

2,970.90

648

99,990

71,028.90

929,070

47,608.61

1,914,000

1,000,000

1,304,319.17 1,526,238.87 1,895,529.48



รายได ้ของสถาบนั
ค่าบริหารโครงการ (OH) เง ินส่งเสริมงานวิจยัและพฒันา ย้อนหลงั 3 ปี (ปี 2561-2563)

ค่าบริหาร
โครงการ (OH)

877,767.57

1,151,291.46
2,473,600.96

115%

31%



ผลการด าเนนิงาน ตามตวัชี้วดั Challenge 

ค ารบัรองการปฏิบตั ิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

20/54
1/1

3/2.317

1/3

1/2

ผลงานตพีมิพ์

นวตักรรม

สิทธิบตัร

รายได้ภาคอุตสาหกรรม

การให้บริการ IP



ปี 2565ปี 2564
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รายไดส้นบัสนนุงานวจิยั
จากภาคอตุสาหกรรม

การใหบ้รกิาร IP ตอ่ปี 

นวตักรรม (TRL 4-7)

Scopus 

1

ตวัชีว้ดั Challenge
ค ารบัรองการปฏบิตังิาน ประจ าปีงบประมาณ 2564-2565

STRI
CMU



ลด

เลกิ

เสรมิ

สรา้ง


