
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัตกิารประจำปี 2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)  
สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ยกระดับการวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ บนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

   2565 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 70,000,000   กิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยกับชมุชน ภาคเอกชน 
หน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ 
กิจกรรมย่อยดังนี ้
1. พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับหน่วยงานภายในและ

ภายนอก 
2. สร้างความร่วมมือร่วมกับแหล่งทุน ส่งเสริมและพัฒนา

ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนเพื่อสร้างอาชีพใหม่ยุค New 
Normal 

3. แบ่งปัน เผยแพร่ หรือถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยท่ี
มีประโยชน์และใช้งานได้จริงสู่ชุมชนและผู้ที่สนใจ เพื่อสร้าง
โอกาสและอาชีพใหม่ในยุค New Normal 

4. สร้างความร่วมมือหน่วยงานภายในและต่างประเทศ 
5. ผู้อำนวยการพบหน่วยวิจัย  



2 
 

   2565 แถบแสดง  
ลำดับที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินงาน  
สถานะ โครงการ / กิจกรรม 

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

บทความ 50 
30 

(ปรับตามตัวชี้วัดฯ  
ปี 65) 

   

3 ร้อยละของจำนวนผลงาน Scopus Q1 ต่อจำนวนผลงาน
ตีพิมพ์ท้ังหมดในฐานข้อมูล Scopus  

ร้อยละ 30   

4 จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยที่ได้รบัทุน  
(เฉพาะนักวิจัยสังกัดสถาบันฯ เปน็หัวหน้าโครงการ) 

โครงการ 21   

กลยุทธ์   ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อการขยายผลในเชิงนโยบาย/เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณะ/เชิงวิชาการ 

แผนงาน  พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อการขยายผลในเชิงนโยบาย/เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณะ/เชิงวิชาการ 

5 จำนวนผลงานวิจัยท่ีถูกนำไปใช้ประโยชน์จริง  ผลงาน 7   กิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยกับชุมชน ภาคเอกชน 
หน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ 
กิจกรรมย่อย  ดังน้ี 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนร่วมกับแหลง่ทุนเพื่อต่อยอด

ผลงานวิจัยท่ีมีอยู่สู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์  
2. โครงการจดัตั้งหน่วยพัฒนาธุรกจิ 

 

6 จำนวนผลงานท่ียื่นจดลิขสิทธ์ิ/สิทธิบัตร/ขึ้นทะเบียนพันธ์ุ 
(ในประเทศ 2 ผลงาน ,ต่างประเทศ 1 ผลงาน) 

ผลงาน 3   

7 จำนวนนวัตกรรม/จำนวนผลงานวจิัยที่อยู่ใน TRL 4-7 
(มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 
16 กันยายน 2563) 

นวัตกรรม/ 
ผลงาน 

8   

8 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 

4   
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   2565 แถบแสดง  
ลำดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ 

ดำเนินงาน  
สถานะ โครงการ / กิจกรรม 

กลยุทธ์  สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

แผนงาน  พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
8 จำนวนนักวิจัยสังกัดสถาบันฯ ที่ได้รับการสนับสนุนให้ไป

เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  
คน 2   กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักวิจัยไปเพิ่มพูนความรู้ทาง

วิชาการทั้งใน(มีหลักสูตร) และต่างประเทศ 
 9 จำนวนเงินสนับสนุน (งบสถาบันฯ) การไปเพิ่มพูนความรู้ทาง

วิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (สถาบันฯ 
สนับสนุนงบประมาณสำหรับ อบรม, การนำเสนอผลงาน, 
ปฏิบัติงานวิจัย) 

บาท 50,000   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  พัฒนาและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ไปบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้ประโยชน์ ภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม  

   2565 แถบแสดง  
ลำดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 
สถานะ โครงการ / กิจกรรม 

กลยุทธ์    สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคสังคม 

แผนงาน  การนำองค์ความรู้ไปบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้ประโยชน์ ชมุชนและสังคม 

10 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และสงัคม  
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

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

   2565 แถบแสดง  
ลำดับที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 
สถานะ โครงการ / กิจกรรม 

กลยุทธ์    พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ 
แผนงาน  1. พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
             2. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ 

1 มีการปรับปรุงระบบบริหารงานภายในท่ีเอื้อต่อการสร้าง
ผลิตภาพของสถาบันฯ 

มี/ไม่ม ี มี   การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถาบันฯ (ระบบ CMU-ITA) 
 

2 มีแผนยุทธศาสตร์ และมีแผนปฏิบตัิการประจำป ี มี/ไม่ม ี มี   กิจกรรมทบทวนและจัดทำแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการ
ประจำปี ของสถาบันฯ 

กลยุทธ์    พัฒนาระบบประกันคุณภาพและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

แผนงาน  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทาง CMU-EdPEx 

3 มีระบบและกลไกในการประกันคณุภาพตามแนวทาง CMU-
EdPEx 
 

มี/ไม่ม ี มี   กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคณุภาพตาม
แนวทาง CMU-EdPEx 

4 มีระบบและกลไกการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล มี/ไม่ม ี มี   การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถาบันฯ (ระบบ CMU-ITA) 

กลยุทธ์    ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
แผนงาน  พัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

5 จำนวนกิจกรรมการพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งกิจกรรมปกติ
และกิจกรรมการเรยีนรู้ในระบบออนไลน์  

กิจกรรม 1   1. โครงการแลกเปลีย่นนักวิจัย (In-bound/Out-bound) 
2. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
3. กิจกรรมการบริหารจัดการงบประมาณแบบออนไลน์ 6 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะ ร้อยละ 100   

7 จำนวนผลงานท่ีเกดิจากการพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำ
ของบุคลากร  

ผลงาน 1   



6 
 

   2565 แถบแสดง  
ลำดับที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 
สถานะ โครงการ / กิจกรรม 

กลยุทธ์    ส่งเสริมการพัฒนาระบบ กระบวนการและกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบมีส่วนร่วม 
แผนงาน  พัฒนาระบบและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม 

8 ตัวแบบและระบบปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบตัิงานเชิง
สร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทลั  

ตัวแบบ 1   การประเมินผลการปฏิบตัิงานเชิงสร้างสรรค์บนฐานธรรมาภิบาล
ขององค์กร 

9 ร้อยละการยอมรับตัวแบบและระบบปฏิบัติการประเมินผล
การปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทัล  

ร้อยละ 100   

กลยุทธ์    พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นเลิศ 
แผนงาน  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยอัจฉริยะ 

10 ตัวแบบและระบบปฏิบัติการบริหารงานวิจัยในรูปแบบดิจิทัล  ตัวแบบ 1   กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัยอัจฉริยะ 
11 ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการงานวิจัยของ

ผู้รับบริการ  
ร้อยละ 80   

กลยุทธ์    พัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรที่ทันสมัย 
แผนงาน  พัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรเชิงรุก 

12 ตัวแบบและระบบปฏิบัติการในการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์กรทั้งระบบ Offline และ Online  

ตัวแบบ 1   กิจกรรมประชาสมัพันธ์และสื่อสารองค์กร 4.0 

13 สื่อและช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรที่
เป็นนวัตกรรม ท้ังระบบ Offline และ Online  

ช่องทาง 4   

14 ร้อยละความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์กรของกลุ่มเป้าหมาย  

ร้อยละ 80   

กลยุทธ์    พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการบริหารและการบริการ 
แผนงาน  พัฒนาฐานข้อมูลและกสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจองค์กร 

15 มีฐานข้อมูลและชุดสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการและ
การให้บริการขององค์กร 

มี/ไม่ม ี มี   ระบบ SMART STRI  

 


