








 

หน้าสรุปผลประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี (เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย) 
สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

ยุทธศาสตร์ จำนวนตัวช้ีวัด 

ทั้งหมด 

ผลการดำเนินงาน 

สูงกว่า 

เป้าหมาย 

เท่ากับ 

เป้าหมาย 

ต่ำกว่า 

เป้าหมาย 

1. การวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ 9 6 1 2 
2. การบริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม 1 1 - - 
3. การบริหารจัดการองค์กรเชิงสร้างสรรค์ 15 8 7 - 

รวม 25 15 8 2 
 

ร้อยละตัวชี้วัดของแผนที่บรรลุเป้าหมาย เท่ากับ ร้อยละ  92 

  

เอกสารแนบ 1 



2 

 

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)  
สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ยกระดับการวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ บนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   2564 แถบแสดง  

ลำดับที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน  

สถานะ โครงการ / กิจกรรม 

กลยุทธ์   สร้างและพัฒนาการวิจัยเชิงบูรณาการ 

แผนงาน  แผนบูรณาการ/ชุดโครงการ/โครงการ ด้านอาหารและสุขภาพ (Food and Health),ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Energy and Environment), ด้านล้านนา
สร้างสรรค์ (Creative Lanna) และด้านนวัตกรรม (Innovation) 

1 จำนวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่ง
ทุนภายนอก 
(นับเฉพาะแหล่งทุนภายนอกเท่านัน้)  

1.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก
งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านระบบ NRMS 

1.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก
หน่วยงานภายนอก (ภาครัฐ) 

1.3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก
ภาคอุตสาหกรรม (เอกชน) 

1.4 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก
ต่างประเทศ 

1.5 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่ง
อื่นๆ (ทุนส่วนตัว) 

1.6 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าท่ีเป็น
หน่วยงานกลางประสานงานด้านงบประมาณการวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก 

บาท 69,000,000 48,049,984 
 
 

- 
 

42,656,685 
 

1,081,824 
 

- 
 

- 
 

4,311,475 
 

 กิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยกับชมุชน ภาคเอกชน 
หน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ 

กิจกรรมย่อยดังนี ้
1. พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับหน่วยงานภายในและ

ภายนอก 
2. ส่งเสรมิการเรียนรูเ้พื่อสรา้งอาชีพใหม่ยุค New Normal 

ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อย่างน้อย 2 
โครงการ)  

3. สร้างความร่วมมือหน่วยงานภายในและต่างประเทศ 
4. ผู้อำนวยการพบหน่วยวิจัย (5 หน่วยวิจัย) 
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   2564 แถบแสดง  

ลำดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ 

ดำเนินงาน  
สถานะ โครงการ / กิจกรรม 

2 จำนวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมลูระดับชาติและนานาชาติ  
(TCI1, Scopus, ISI etc.) (ปีปฏิทนิ) (จากนักวิจัยสถาบันฯ 
และนักวิจัยหน่วยวิจัย) 

บทความ 48 
 

76   

3 จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยที่ได้รบัทุน  
(เฉพาะนักวิจัยสังกัดสถาบันฯ เปน็หัวหน้าโครงการ) 

โครงการ 21 31   

กลยุทธ์   ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อการขยายผลในเชิงนโยบาย/เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณะ/เชิงวิชาการ 

แผนงาน  พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อการขยายผลในเชิงนโยบาย/เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณะ/เชิงวิชาการ 

4 จำนวนผลงานวิจัยท่ีถูกนำไปใช้ประโยชน์จริง  
(1. เครื่องด่ืมสุขภาพจากข้าวสีเข้ม   2. โดมพลังงานแสงอาทิตย์   
3. การผลิตกราโนล่าบาร์จากมัลเบอรี่  4. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
ทางด้านข้าวสู่ 6 จังหวัด   5. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
6. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  7.การผลิตเพคตินจากเปลือกเสาวรส.  
8. การผลิตสารเสริมแคลเซียมจากก้างปลา 9. การออกแบบสร้างสรรค์สำหรับพัฒนา 
กระบวนการผลิตจานใบไม้) 

ผลงาน 6 9 
 

 กิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยกับชุมชน ภาคเอกชน 
หน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ 
กิจกรรมย่อย  ดังน้ี 
1. โครงการจัดตั้งหน่วยพัฒนาธุรกิจ 

- คัดเลือกโครงการวิจัยที่มี TRL 4-7 เพื่อต่อยอดใน 

เชิงพาณิชย์และ Star up (จำนวน 2 ผลิตภณัฑ์) 
5 จำนวนผลงานท่ียื่นจดลิขสิทธ์ิ/สิทธิบัตร/ขึ้นทะเบียนพันธ์ุ 

(1.กรรมวิธีการหมักสับปะรด   2.เส้นใยอาหารจากเปลือกกล้วย  3.ลวดลายบนแผ่นผืน 
4.สิทธิบัตรต่างประเทศ-ดร.อนุชา) 

ผลงาน 2 4 
 

 

6 จำนวนนวัตกรรม/จำนวนผลงานวจิัยที่อยู่ใน TRL 4-7 
(มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 9/2563 
วันที่ 16 กันยายน 2563) 
(1.ต้นแบบเครื่องคั่วกาแฟ 2.เครื่องกวนผสมขนมงาเมิงไต 3.เครื่องตัดขนมงาเมิงไต  
4.เครื่องอัดลำไยกึ่งอัตโนมัติ  5.ต้นแบบระบบจ่ายแอลกอฮอล์อัจฉริยะ)   
6. เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ใช้แก๊สแอลพีจีเป็นพลังงานเสริม   
7. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเครื่องลดความชื้นในห้องเก็บเมล็ด
กาแฟ  8. ระบบจองและอนุมัติการใช้ยานพาหนะออนไลน์   
9. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 

นวัตกรรม/ 
ผลงาน 

3 9 
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   2564 แถบแสดง  

ลำดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ 

ดำเนินงาน  
สถานะ โครงการ / กิจกรรม 

7 จำนวนการให้บริการ IP ต่อปี หรอื 
จำนวน Spin off/ Start up ต่อป ีหรือ 
ผลงานท่ีเทียบเท่า TRL 8-9  
(มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 9/2563 
วันที่ 16 กันยายน 2563) 

สิทธิบัตร/ 
ธุรกิจ/ 
ผลงาน 

2 1 (ข้าว) 
 
8 

1. ผลิตภัณฑ์ Black Rice Drink 
2. การอนุญาตให้วิสาหกจิชุมชน 
   เกษตรห้วยไผ่ฯ ใช้สิทธิ 
   พันธุกรรมข้าว 6 สายพันธ์ุ  
3. แอปพลิเคช่ันดอยเต่าแคร์) 

  

กลยุทธ์  สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

แผนงาน  พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

8 จำนวนนักวิจัยสังกัดสถาบันฯ ที่ได้รับการสนับสนุนให้ไป
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  

คน 2 2 
(ดร.ชัยอาทิตย์,  

ดร.ดลพร) 

 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักวิจัยไปเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการทั้งใน(มีหลักสูตร) และต่างประเทศ 

 

9 จำนวนเงินสนับสนุน (งบสถาบันฯ) การไปเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (สถาบันฯ 
สนับสนุนงบประมาณสำหรับ อบรม, การนำเสนอผลงาน, 
ปฏิบัติงานวิจัย) 

บาท 50,000 11,959  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  พัฒนาและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ไปบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้ประโยชน์ ภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม  
   2564 แถบแสดง  

ลำดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน 

สถานะ โครงการ / กิจกรรม 

กลยุทธ์    สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคสังคม 

แผนงาน  การนำองค์ความรู้ไปบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้ประโยชน์ ชมุชนและสังคม 

1 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และสงัคม  
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

3 6 
1. สานพลังภาคีขับเคลื่อน

เชียงใหม่นครสุขภาวะฯ 
2. ติดตั้งเครื่อง DustBoy เทศบาล

ปากเกร็ดฯ 
3. พัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาพ 

อ.พร้าวฯ 
4. ปรับปรงุฐานข้อมลู AirThai 

DustBoyฯ 
5. ปรับปรงุฐานข้อมลูห้องปลอด

ฝุ่นฯ 
6. ปรับปรงุระบบฐานข้อมูล หอ้ง

ปลอดฝุ่นฯ 

 โครงการ/กิจกรรม เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการองค์กรเชิงสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  องค์กรขนาดเล็กท่ีมีระบบการบริหารจัดการที่สร้างสรรค์ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม  

   2564 แถบแสดง  

ลำดับที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน สถานะ โครงการ / กิจกรรม 

กลยุทธ์    พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ 

แผนงาน  1. พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
             2. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ 

1 มีการปรับปรุงระบบบริหารงานภายในท่ีเอื้อต่อการสร้าง
ผลิตภาพของสถาบันฯ 

มี/ไม่ม ี มี ม ี  โครงการวิจัยสถาบัน 
 

2 มีแผนยุทธศาสตร์ และมีแผนปฏิบตัิการประจำป ี มี/ไม่ม ี มี ม ี  กิจกรรมทบทวนและจัดทำแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการ
ประจำปี ของสถาบันฯ 

กลยุทธ์    พัฒนาระบบประกันคุณภาพและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
แผนงาน  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทาง CMU-EdPEx 

3 มีระบบและกลไกในการประกันคณุภาพตามแนวทาง CMU-
EdPEx 

มี/ไม่ม ี มี ม ี  กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคณุภาพตาม
แนวทาง CMU-EdPEx 

4 มีระบบและกลไกการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล มี/ไม่ม ี มี ม ี  โครงการวิจัยสถาบัน 

กลยุทธ์    ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

แผนงาน  พัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

5 จำนวนกิจกรรมการพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งกิจกรรมปกติ
และกิจกรรมการเรยีนรู้ในระบบออนไลน์  

กิจกรรม 1 4  
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต  
2. ประชุมระบบ ZOOM 
3. การปฏิบัติงาน Work from Home 
4. โครงการสร้างกลยุทธ์ด้านการตลาดฯ 

 1. โครงการแลกเปลีย่นนักวิจัย (In-bound/Out-bound) 
2. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการสร้างกลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing) สู่การ

ต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย ์
4. กิจกรรมการบริหารจัดการงบประมาณและการบริหาร

จัดการพัสดุแบบออนไลน ์6 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะ 
 
 

ร้อยละ 100 100  



7 

 

   2564 แถบแสดง  

ลำดับที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน สถานะ โครงการ / กิจกรรม 

7 จำนวนผลงานท่ีเกดิจากการพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำ
ของบุคลากร  
 
 
 

ผลงาน 1 8 
1. ระบบ STRI e-Budget 
2. ระบบ STRI Budget Alert 
3. ระบบครุภัณฑ์ออนไลน ์
4. ระบบ STRI Performance 
Assessment 
5. ระบบ STRI Activity 
Monitoring 
6. ระบบประเมินภาระงานวิจัยรอบ 
JA 
7. ระบบบรหิารจัดการเงินส่งเสริม
งานวิจัยและพฒันา 
8. ระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสด ุ

 

 

กลยุทธ์    ส่งเสริมการพัฒนาระบบ กระบวนการและกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบมีส่วนร่วม 

แผนงาน  พัฒนาระบบและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม 

8 ตัวแบบและระบบปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบตัิงานเชิง
สร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทลั  

ตัวแบบ 1 2 
(CMU-MIS และ  

ระบบประเมินภาระงานวิจัย) 

 การประเมินผลการปฏิบตัิงานเชิงสร้างสรรค์บนฐาน 

ธรรมาภิบาลขององค์กร 

9 ร้อยละการยอมรับตัวแบบและระบบปฏิบัติการประเมินผล
การปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทัล  

ร้อยละ 100 100  

กลยุทธ์    พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นเลิศ 

แผนงาน  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยอัจฉริยะ 
10 ตัวแบบและระบบปฏิบัติการบริหารงานวิจัยในรูปแบบดิจิทัล  ตัวแบบ 1 2 

ฐานข้อมูลอจัฉริยะ(งานวิจัย) และ 
Proposal Bank 

 กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัยอัจฉริยะ 

11 ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการงานวิจัยของ
ผู้รับบริการ  

ร้อยละ 80 83 
 

 

กลยุทธ์    พัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรที่ทันสมัย 

แผนงาน  พัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรเชิงรุก 
12 ตัวแบบและระบบปฏิบัติการในการประชาสัมพันธ์และการ

สื่อสารองค์กรทั้งระบบ Offline และ Online  
ตัวแบบ 1 2 

 website สถาบันฯ และ แผ่นพับสถาบันฯ 

 กิจกรรมประชาสมัพันธ์และสื่อสารองค์กร 4.0 



8 

 

   2564 แถบแสดง  

ลำดับที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน สถานะ โครงการ / กิจกรรม 

13 สื่อและช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรที่
เป็นนวัตกรรม ท้ังระบบ Offline และ Online  

ช่องทาง 4 8 
1. คลปิผลงานวิจัย    
2. วีดิทัศน์  
3. ประชุมระบบ ZOOM  
4. ระบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์  
    (e-Documant)    
5. e-Mail  
6. ช่องทาง Q&A ใน face book   
7. ไลน ์ 
8. แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 
   หน่วยงาน (VOC) 

 

14 ร้อยละความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์กรของกลุ่มเป้าหมาย  
 

ร้อยละ 80 98  

กลยุทธ์    พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการบริหารและการบริการ 

แผนงาน  พัฒนาฐานข้อมูลและกสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจองค์กร 

15 มีฐานข้อมูลและชุดสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการและ
การให้บริการขององค์กร 

มี/ไม่ม ี มี ม ี  ระบบ SMART STRI  

หมายเหต ุ สูงกว่าเป้าหมาย 
 เท่ากับเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 



งดจัดกิจกรรม

โครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ โครงการ/

กิจกรรม ร้อยละ โครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ โครงการ/

กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ 8 8 100              -                -                 -                -   -

โครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจประจ า 12 8 100              -                -                 -                -   4

รวมท้ังส้ิน 20 16 100              -                -                -               -   4

หมายเหตุ : ความส าเร็จของโครงการไม่น าจ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีงดจัดกิจกรรมมาค านวณ เน่ืองจากถือปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19ฯ

หน้าสรุปผลประเมินการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด าเนินการเสร็จส้ิน อยู่ระหว่างด าเนินการ
จ าแนกโครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม

ทังหมด

ยังไม่ได้ด าเนินการ/รอ
ด าเนินการ

ผลการด าเนินงาน

เอกสารแนบ 2



 ระยะเวลา งบประมาณ ผลการด าเนินงานโดยย่อ แถบแสดง
ด าเนินงาน ท่ีเสนอขอ (บาท)  (บาท) ร้อยละ สถานะ

1 กิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยกับ ชุมชน ภาคเอกชน 
หน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ

ต.ค.63-ก.ย.64

1.1 พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมหน่วยงานภายในและ
      หน่วยงานภายนอก

130,000 42,010       32 ด าเนินการเสร็จส้ิน
ด าเนินการประชุมเพ่ือทราบประเด็น
ปัญหา และความต้องการของชุมชน/
ผู้ประกอบการ และร่วมกันพัฒนา
ข้อเสนอโครงการ ร่วมกับหน่วยงานท้ัง
ภายในและหน่วยงานภายนอก จ านวน 
14 คร้ัง

1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างอาชีพใหม่ยุค New Normal 
      ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      (อย่างน้อย 2 โครงการ) 

24,800        4,370       18 ด าเนินการเสร็จส้ิน
ด าเนินงานกิจกรรมบูรณาการร่วมกับ
ชุมชน ดังน้ี
1. ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนท่ีร่วม
โครงการ จ านวน 9 วิสาหกิจชุมชน
2. จัดกิจกรรมลงพ้ืนท่ีเพ่ือหารือวาง
แผนการด าเนินงานร่วมกับวิสาหกิจชุมชน
 จ านวน 9 คร้ัง
3. จัดกิจกรรมลงพ้ืนท่ีเพ่ือฝึกอบรมการ
ปฏิบัติแก่วิสาหกิจชุมชน จ านวน 9 คร้ัง
4. จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิต จ านวน 9 คร้ัง
5. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือการต่อยอดและ
สร้างมูลค่าเพ่ิม จ านวน 9 ผลิตภัณฑ์
6. ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการ
เพ่ือรับโจทย์และพัฒนาข้อเสนอโครงการ
 จ านวน 2 คร้ัง

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน  (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ  และ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก
งบประมาณ

งานบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการ และ

วิเทศสัมพันธ์



 ระยะเวลา งบประมาณ ผลการด าเนินงานโดยย่อ แถบแสดง
ด าเนินงาน ท่ีเสนอขอ (บาท)  (บาท) ร้อยละ สถานะ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก
งบประมาณ

1.3 สร้างความร่วมมือหน่วยงานภายในและต่างประเทศ 10,000      31,008     310 ด าเนินการเสร็จส้ิน
ด าเนินกิจกรรม Forum บูรณาการ
งานวิจัยกับ ชุมชน ภาคเอกชน 
หน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ โดย
ร่วมประชุมกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก จ านวน 60 คร้ัง		

1.4 ผู้อ านวยการพบหน่วยวิจัย (5 หน่วยวิจัย) 2,000 0       -   ด าเนินการเสร็จส้ิน
มีการเย่ียมหน่วยวิจัย จ านวน 5 หน่วย 
เรียบร้อยแล้ว เม่ือเดือนกรกฎาคม 2564 
 ได้แก่ 1.หน่วยวิจัยระบบทางอุณหภาพ 
2.หน่วยวิจัยเพ่ือการจัดการพลังงานและ
เศรษฐนิเวศ 3.หน่วยวิจัยพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 4.หน่วย
วิจัยอาหารเพ่ือสุขภาพ 5.หน่วยวิจัย
วัสดุอิเล็กโทรนิกส์

1.5. โครงการจัดต้ังหน่วยพัฒนาธุรกิจ
        - คัดเลือกโครงการวิจัยท่ีมี TRL  4-7 เพ่ือต่อยอดในเชิง
พาณิชย์และ Start up  จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์

21,000 790         4 ด าเนินการเสร็จส้ิน
  มีการด าเนินการดังน้ี
- มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานภายใน 
มช. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือหา
แนวทางในการน านวัตกรรมจากงานวิจัย
เข้าสู่เชิงพาณิชย์
- มีการน าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไปจัดแสดง
ในงาน MEDCHIC 2021 ในช่วงเดือน
สิงหาคม-กันยายน 2564

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 1 และ 2 187,800 78,178       42 



 ระยะเวลา งบประมาณ ผลการด าเนินงานโดยย่อ แถบแสดง
ด าเนินงาน ท่ีเสนอขอ (บาท)  (บาท) ร้อยละ สถานะ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก
งบประมาณ

2 โครงการวิจัยสถาบัน เลขานุการสถาบันฯ และ
หัวหน้างาน

ต.ค. 63-ม.ค.64 1,000                            -         -   ด าเนินการเสร็จส้ิน
มีการด าเนินโครงการวิจัยสถาบันฯ เร่ือง 
การประเมินผลการด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 โครงการสร้างกลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing) สู่การต่อยอด
ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

รองผู้อ านวยการ  
เลขานุการสถาบันฯ และ
คณะท างานแสวงหาทุน

และรายได้

พย.-ธ.ค. 63 13,000                      1,800       14 ด าเนินการเสร็จส้ิน
ด าเนินการจัดโครงการสร้างกลยุทธ์ด้าน
การตลาด (Marketing) สู่การต่อยอด
ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ เม่ือวันท่ี 26 ส.ค.
2564

4 กิจกรรมการบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารจัดการพัสดุ
แบบออนไลน์

งานการเงิน การคลัง
และพัสดุ

ต.ค. 63-ก.ย.64 -                               -         -   ด าเนินการเสร็จส้ิน
มีการด าเนินการจัดท าโปรแกรม จ านวน 
3 โปรแกรม ได้แก่
1. ระบบการบริหารจัดการเงินส่งเสริม
งานวิจัยและพัฒนาแบบออนไลน์
2. ระบบบริหารจัดการงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของ  
สถาบันฯ (STRI E-Budget)
3. การจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 3 14,000 1,800      14      

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 201,800 79,978       40 
หมายเหตุ :  

               ด าเนินการเสร็จส้ิน                งดจัดกิจกรรม
               อยู่ระหว่างด าเนินการ                ยังไม่ได้ด าเนินการ /รอด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การบริหารจัดการองค์กรเชิงสร้างสรรค์



โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก  ระยะเวลา งบประมาณ ผลการด าเนินงานโดยย่อ แถบแสดง
ด าเนินงาน ท่ีได้รับ (บาท) บาท ร้อยละ  สถานะ

1 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าสถาบัน งานบริหารท่ัวไป ม.ค.63-ส.ค.64 40,000 -              0 ด าเนินการเสร็จส้ิน
ด าเนินการเตรียมประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการคร้ังท่ี 1/2564 ก าหนดประชุมใน
วันท่ี 25 ธันวาคม 2564 (ยกเลิกเน่ืองจาก
สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19) และได้มี
การแจ้งเวียนเอกสารทาง e-mail เพ่ือทราบ
และพิจารณา ตามกรอบระยะเวลา

2 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าสถาบัน ต.ค.63-ก.ย.64 2,240 -              0 ด าเนินการเสร็จส้ิน
มีการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจ าสถาบันฯ ประจ าทุกเดือน

3 กิจกรรม CMU-KM DAY ส.ค.64 2,000 -              0 ด าเนินการเสร็จส้ิน
มีการด าเนินการ
ร่วมกิจกรรม CMU -KM Day 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบ Zoom โดย
ร่วมน าเสนอ
1.นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา	ผลงานเร่ือง	
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยอัจฉริยะครบ
วงจร	รูปแบบ Oral presentation - Online	
2. นายเจตวัฒน์ ฟูต๋ัน  ผลงานเร่ือง การ
บริหารจัดการจองห้องประชุมแบบออนไลน์ 
รูปแบบ Poster

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านบริหารจัดการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการใช้เงิน

ด้านบริหารจัดการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม



โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก  ระยะเวลา งบประมาณ ผลการด าเนินงานโดยย่อ แถบแสดง
ด าเนินงาน ท่ีได้รับ (บาท) บาท ร้อยละ  สถานะ

ผลการใช้เงิน

4 กิจกรรมท าบุญทอดกฐินประจ าปี 2563 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.ค-พ.ย.63 6,000 6,000           100 ด าเนินการเสร็จส้ิน
 ร่วมท าบุญทอดกฐินของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2563 เม่ือ
วันท่ี 17 ตุลาคม 2563

5 กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส.  ธ.ค.63 9,800 -              0 งดจัดกิจกรรม เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-19

6 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ธ.ค.63-ม.ค.64 8,000                -   0 งดจัดกิจกรรม เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-19

7 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์  เม.ย.64 10,500                -   0

 - ด าหัวอดีตผู้บริหารสถาบันฯ
 - ด าหัวคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

8 การท าบุญสืบชะตาประตูเมือง  มิ.ย.64 2,000 -              0 งดจัดกิจกรรม เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-19

9 การท าบุญพิธีสมโภชเทียน ถวายเทียนพรรษา ทอดผ้าป่า  ก.ค.64 6,000 6,000           100 ด าเนินการเสร็จส้ิน
ร่วมสมโภชเทียนของมหาวิทยาลัยในวันท่ี 6 
กค.2564 และถวายเทียนพรรษาของสถาบันฯ
 ณ วันป่าแดงมหาวรวิหาร ในวันท่ี 16 กค.
2564

10 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ และกิจกรรมมุทิตาจิตบุคลากร
เกษียณอายุงาน

21 ก.ย.64 30,000 56,438         188 ด าเนินการเสร็จส้ิน
จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ เม่ือ
วันท่ี 21 ก.ย. 2564

11 การรักษาสภาพภูมิทัศน์สถาบันฯ เม.ย.-พ.ค.64 12,000 12,000         100 ด าเนินการเสร็จส้ิน
มีการด าเนินการตัดต้นไม้พร้อมท้ังขนย้าย
เรียบร้อยแล้วในเดือน พค.2564

งดจัดกิจกรรม เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-19



โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก  ระยะเวลา งบประมาณ ผลการด าเนินงานโดยย่อ แถบแสดง
ด าเนินงาน ท่ีได้รับ (บาท) บาท ร้อยละ  สถานะ

ผลการใช้เงิน

12 กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ บุคลากร ตาม
ประกาศสถาบันฯ เร่ืองหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณพัฒนา
บุคลากร

งานการเงิน การคลัง
และพัสดุ

ต.ค.63-ส.ค.64 50,000          11,959 24 ด าเนินการเสร็จส้ิน
มีการด าเนินการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ บุคลากร ตามประกาศสถาบันฯ
 เร่ืองหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
พัฒนาบุคลากร
(มีการเบิกจ่ายจากโครงการวิจัย และเกิด
สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 )

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 178,540         92,397 52

งานการเงิน การคลังและพัสดุ


