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หน้าสรุปผลประเมินการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2561-2565) (เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย) 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจําปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561–30 กันยายน 2562) 
 

จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด 
- มีผลดําเนินงานเท่ากับเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด 

- มีผลดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย 12 ตัวชี้วัด 

- มีผลดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด 

 
     ร้อยละของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ที่บรรลุเป้าหมาย เท่ากับ ร้อยละ 91 

 
 

 
 
 
 

 
  - คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ       ตามหนังสือที่ อว 6393(26)/1758    ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 

- คณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ  ตามหนังสือที่ อว 6393(26)/............. ลงวันที่................................ 
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สรุปวิเคราะห์และประเมนิผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ัดของแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2561-2565) (เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย) 
ประจําปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชงิบูรณาการ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ยกระดับการวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ บนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายเมื่อสิ้นสุดแผน  จํานวนผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ ที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณะ/เชิงวิชาการ  

ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน 
   2562 แถบแสดง 

วิเคราะห์และประเมินผล ลําดับที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

สถานะ 

กลยุทธ์   สร้างและพัฒนาการวิจัยเชิงบูรณาการ ผลการดําเนนิงาน  ตัวชี้วัดมีทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด สูงกว่า
เป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด ต่ํากว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด 

วิเคราะห์  
1. ตัวชี้วัด “จํานวนบทความตีพิมพ์ในฐานขอ้มูล

ระดับชาติและนานาชาติ” นับตามปีปฏิทิน เมื่อ
สิ้นปีปฏิทินคาดว่าจะมีผลบรรลุตามเป้าหมายที่
กําหนด 

2. ตัวชี้วัด “จํานวนเงินสนับสนุน (งบสถาบันฯ) 
การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทั้ง
ภายในประเทศและตา่งประเทศ” ต่ํากว่า
เป้าหมายเนื่องจาก นักวิจัยได้รับสนับสนุน
งบประมาณจากแหล่งอื่น ได้แก่ มหาวิทยาลัย 
และแหล่งทุน เป็นต้น   

ร้อยละของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่บรรลุ
เป้าหมาย เท่ากับร้อยละ 71.4 

แผนงาน แผนบูรณาการ/ชุดโครงการ/โครงการด้านอาหารและสุขภาพ (Food and Health), ด้านสิง่แวดล้อมและ
พลังงาน (Energy and Environment), ด้านล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna) และด้านนวัตกรรม 
(Innovation) 

1 จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุน
ภายนอก 
(นับเฉพาะแหล่งทุนภายนอกเท่านั้น)  
 

บาท 35,000,000 76,795,494  

2 จํานวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ  
(TCI1, Scopus, ISI etc.) (ปีปฏิทิน)  
(จากนักวิจัยสถาบันฯ และนักวิจัยศูนย์จัย นวัตกรรม และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี) 
 

บทความ 36 33 
(Scopus 15, 

ISI 18) 
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จํานวนข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับทุน  
(เฉพาะนักวิจัยสังกัดสถาบันฯ) 
 
 
 

โครงการ 21 27  
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   2562 แถบแสดง 

วิเคราะห์และประเมินผล ลําดับที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

สถานะ 

กลยุทธ ์    ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อการขยายผลในเชิงนโยบาย/เชิงพาณิชย์/เชิง
สาธารณะ/เชิงวิชาการ 

แผนงาน  พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อการขยายผลในเชิงนโยบาย/เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณะ/เชิงวิชาการ 
4 จํานวนผลงานวิจยัที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์จริง  

(ปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคํารับรอง) 
ผลงาน 
 

3 
4 
 

6 
(ข้าว 3 ชันโรง 1 

ฝ้าย 2) 

 

5 จํานวนผลงานที่ยื่นจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/ขึ้นทะเบียนพันธุ์ ผลงาน 2 10 
(ข้าว 10 สาย

พันธุ์) 

 

กลยุทธ ์   สรา้งและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

แผนงาน  พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
6 จํานวนนักวิจัยสังกัดสถาบันฯ ที่ได้รับการสนับสนุนให้ไปเพิ่มพูน

ความรู้ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  
คน 2 5 

(ดร.วิลาวัลย์,  
ดร.บาจรีย์,  
ดร.จิรณัทฐ์,  
ดร.วศิน,  

ดร.ชัยอาทิตย์) 

 

7 จํานวนเงินสนับสนุน (งบสถาบันฯ) การไปเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (สถาบันฯ สนับสนุน
งบประมาณสําหรับ อบรม, การนําเสนอผลงาน, ปฏิบัติงานวิจัย)

บาท 100,000 41,596  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ พัฒนาและสนับสนุนการนําองค์ความรู้ไปบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผูใ้ช้ประโยชน์ ภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม  
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายเมื่อสิ้นสุดแผน  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ใหบ้ริการวิชาการแก่สังคมที่เกิดประโยชน์ต่อภาคชุมชนและอุตสาหกรรม ไมน่้อยกว่า 12 โครงการ/กิจกรรม 
 

   2562 แถบแสดง
วิเคราะห์และประเมินผล ลําดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน สถานะ 

กลยุทธ ์   สรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับภาคสังคม ผลการดําเนนิงาน สูงกว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด 

วิเคราะห์ 
ร้อยละของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่บรรลุ
เป้าหมาย เท่ากับร้อยละ 100 

แผนงาน  การนําองค์ความรู้ไปบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้ประโยชน์ ชุมชนและสังคม 

1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ให้บริการวิชาการแก่สงัคมที่เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และสังคม  
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

3 6 
(กาแฟ, ขนมงา,เครื่อง
ร่อนลําไย,ส่งเสริมการ
ผลิตฯ, เครื่องปั่นด้าย, 

ท่องเที่ยว) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการองค์กรเชิงสรา้งสรรค ์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ องค์กรขนาดเล็กที่มีระบบการบริหารจัดการที่สร้างสรรค์ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม  
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายเมื่อสิ้นสุดแผน  1. ร้อยละการบรรลุผลสําเร็จในการปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. คะแนนของผลการประเมนิองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส อยู่ในระดับสูง 
 

   2562 แถบแสดง
วิเคราะห์และประเมินผล ลําดับที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน สถานะ 

กลยุทธ ์   พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ผลการดําเนนิงาน ตัวชี้วัดมีทั้งสิ้น 15 ตัวชี้วัด  
เท่ากับเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด  สูงกว่าเป้าหมาย 6 
ตัวชี้วัด  

วิเคราะห์ 
ร้อยละของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่บรรลุ
เป้าหมาย เท่ากับร้อยละ 100 

แผนงาน  1. พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการสมัยใหม ่
             2. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ 

1 มีการปรับปรุงระบบบริหารงานภายในที่เอื้อต่อการสร้างผลิต
ภาพของสถาบันฯ 

มี/ไม่มี มี มี  

2 มีแผนยุทธศาสตร์ และมีแผนปฏิบัติการประจําปี มี/ไม่มี มี มี  

กลยุทธ ์   พัฒนาระบบประกันคุณภาพและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

แผนงาน  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทาง CMU-EdPEx 

3 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพตามแนวทาง CMU-
EdPEx 

มี/ไม่มี มี มี  

4 มีระบบและกลไกการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล มี/ไม่มี มี มี  

กลยุทธ ์   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
แผนงาน  พัฒนาทักษะที่สําคัญและจําเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

5 จํานวนกิจกรรมการพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งกิจกรรมปกติและ
กิจกรรมการเรียนรู้ในระบบออนไลน์  

กิจกรรม 1 2 
(อบรมบทความตพีิมพ์, 

KM ซ่อมคอมฯ) 
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   2562 แถบแสดง
วิเคราะห์และประเมินผล ลําดับที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน สถานะ 

6 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะ ร้อยละ 100 100  

7 จํานวนผลงานที่เกิดจากการพัฒนาประสิทธิภาพงานประจํา
ของบุคลากร  

ผลงาน 1 5 
 

 

กลยุทธ ์   ส่งเสริมการพัฒนาระบบ กระบวนการและกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบม ี
             ส่วนร่วม 
แผนงาน  พัฒนาระบบและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม 

8 ตัวแบบและระบบปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิง
สร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทัล  

ตัวแบบ 1 1 
(ระบบ TOR, JA) 

 

9 ร้อยละการยอมรับตัวแบบและระบบปฏิบัติการประเมินผล
การปฏิบัติงานเชงิสร้างสรรค์ในรปูแบบดิจิทัล  

ร้อยละ 100 100  

กลยุทธ ์   พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นเลิศ 

แผนงาน  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยอัจฉริยะ 

10 ตัวแบบและระบบปฏิบัติการบริหารงานวิจัยในรูปแบบดิจิทัล ตัวแบบ 1 1 
(โปรแกรมฐานข้อมูล
อัจฉริยะงานวิจัย) 

 

11 ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการงานวิจยัของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 95  

กลยุทธ ์   พัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรที่ทันสมัย 

แผนงาน  พัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรเชิงรุก 

12 ตัวแบบและระบบปฏิบัติการในการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์กรทั้งระบบ Offline และ Online  

ตัวแบบ 1 2 
(แผ่นพับสถาบันฯ, แผ่น

พับบริการวิชาการ)

 

13 สื่อและช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรที่เป็น
นวัตกรรม ทั้งระบบ Offline และ Online

ช่องทาง 4 7  
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   2562 แถบแสดง
วิเคราะห์และประเมินผล ลําดับที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน สถานะ 

14 ร้อยละความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์กรของกลุ่มเป้าหมาย  

ร้อยละ 80 93  

กลยุทธ ์   พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารและการบริการ 

แผนงาน  พัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจองค์กร 
15 มีฐานข้อมูลและชุดสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ

ให้บริการขององค์กร 
มี/ไม่มี มี มี  

หมายเหตุ   สูงกว่าเป้าหมาย 
  เท่ากับเป้าหมาย 
                     ต่ํากว่าเป้าหมาย 
 


