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ช่ือหน่วยงานที่รับการตรวจสอบประเมิน                                                
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 
 

วัน เดือน ปีที่ตรวจสอบและประเมิน 
 วันที่ 14 มิถุนายน 2554 
 

ข้อมูลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรที่บริหารจัดการและดําเนินการวิจัยเชิงสหวิทยาการสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  
 

พันธกิจ 

1.  ดําเนินการวิจัยเชิงสหวิทยาการโดยการเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยต่างๆ ตลอดจนประสาน

หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัย 

2.  บริหารจดัการงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.  เผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนการบริการวิชาการ การถ่ายทอดผลงานสู่กลุ่มเป้าหมาย เพือ่ให้

เกิดการนาํผลงานไปใช้ประโยชน์ 

4.  พฒันาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากผลงานวิจัย 

 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อดําเนินการวิจัยเชิงสหวิทยาการให้เกิดเครือข่ายงานวิจัยท่ีมาจากความร่วมมือของภาครัฐ

และเอกชน และนําไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยัเชิงสหวิทยาการ 
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2.  เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความคล่องตัว อย่างเป็น

ระบบ โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

3.  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยั ตลอดจนบริการวิชาการ และถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อให้เกิดการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 

4.  เพื่อพฒันาสร้างสรรค์สิง่ประดิษฐ์และนวัตกรรมจากผลงานวิจยั   และนาํไปสู่การจดลิขสิทธิ์/

สิทธิบัตร และใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 
 
 

ค่านิยม 

ร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงสหวิทยาการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

S = Science and Technology Excellence                         

T = Team Work 

R = Research                                                                         

I = Interdisciplinary 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งม่ัน พัฒนา 

 

บุคลากร  
ปัจจุบันสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากร จํานวน 68 คน  ประกอบด้วย   

ข้าราชการ จํานวน  10  คน  พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน  จํานวน  21  คน  พนักงาน
มหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้  จํานวน  1  คน  ลูกจ้างประจํา  จํานวน  2  คน  และพนักงาน
มหาวิทยาลัยส่วนงาน(ช่ัวคราว) จํานวน  34  คน 
 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2553 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีงบประมาณดําเนินการทั้งหมด  31.37 ล้านบาท  โดย
จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 30.48 ล้านบาท และงบประมาณรายได้ จํานวน 0.89  ล้านบาท 
 

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและประเมิน 
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1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียบกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             
และอาจเทียบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และเป้าหมายของประเทศชาติ 

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่าง แผนดําเนินงาน เทียบกับ ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินความสอดคล้องของดัชนีประเมินคุณภาพ (ท่ีบ่งช้ีด้านปัจจัย
นําเข้า-กระบวนการ-ผลผลิต) ในแต่ละองค์ประกอบ เทียบกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบ ว่ามีการดําเนินงานได้
ครบถ้วนสมบูรณ์เม่ือเทียบกับเป้าหมายที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้ังไว้ 

5. เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนีประเมินคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบเทียบกับเกณฑ์ที่
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้ังไว้ 

6. เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน วิ ธีเสริมให้แข็งแกร่ง และข้อเสนอแนะ ของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

วิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ  2553 ตามคํา ส่ัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 1097/2554 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้เริ่มดําเนินการตรวจสอบ
และประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ใน
วันท่ี 14 มิถุนายน 2554  โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ได้มีการประชุมวางแผนการ
ตรวจสอบและประเมิน  เริ่มทําการศึกษาข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองของส่วนงาน ตรวจสอบ
เอกสารข้อมูลประกอบรายงานการประเมินตนเอง และค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศของส่วนงานและมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ได้สัมภาษณ์และสอบถามข้อมูลจากผู้บริหาร และบุคลากร
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 หลังจากที่ได้ดําเนินการตรวจสอบและประเมินครบทุกขั้นตอนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินฯ ได้ประชุมร่วมกันกับคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
เพื่อนําเสนอจุดแข็ง วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะต่างๆ และรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมจากผู้บริหารและบุคลากร ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ               
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต 
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เกณฑ์การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึนเพื่อควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ สถาบัน สํานัก โดยผสมผสานแนวคิด
ของการควบคุมคุณภาพอย่างทั่วด้าน (Total Quality Management-TQM) การควบคุมมาตรฐาน ISO, input 
process output และไคเซนพัฒนาขึ้นมาเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(CMU-QA) โดยได้คํานึงถึง 1) องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา 2) ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐาน และ 3) 
เกณฑ์การประเมิน ดังน้ี 

1) องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางในการควบคุมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษา รวม 9 ด้าน คือ (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต 
(3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม (6) การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 
 2) ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐาน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กําหนดตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 23 ตัวบ่งช้ี   ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) จํานวน 20 ตัวบ่งช้ี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กําหนดเพิ่มเติมอีก 2 ตัวบ่งช้ี 
ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-QA) จึงมีจํานวนตัวบ่งชี้รวม
ท้ังหมด 45 ตัวบ่งช้ี 
 3) เกณฑ์การประเมิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กําหนดคะแนนของเกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดับ 
มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม่ดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน  
โดยมีความหมายของคะแนน ดังน้ี  

คะแนน 0.00 -1.50 หมายถึง การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 -2.50 หมายถึง การดาํเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 -3.50 หมายถึง การดาํเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 -4.50 หมายถึง การดาํเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 -5.00 หมายถึง การดาํเนินงานระดับดีมาก 
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ผลการตรวจสอบและประเมิน 
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ได้ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้ตรวจสอบตามรายการองค์ประกอบ
คุณภาพการศึกษาทั้ง 5 องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 10 ตัวบ่งชี้  ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินฯ มีความเห็นว่าในปีงบประมาณ 2553 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
ดําเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน         
ตัวบ่งช้ีรวมจํานวน 10 ตัวบ่งช้ี  และเม่ือได้พิจารณาสรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินฯได้มีมติร่วมกันว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้คะแนนเท่ากับ              
4.00 คะแนน คือมีระดับการดําเนินงานของส่วนงานได้คุณภาพในระดับดี นอกจากน้ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินฯ ได้มีข้อคิดเห็นท่ีระบุถึงจุดแข็ง วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะ          
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 ตาราง ป.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ตัวบง่ชี้
คุณภาพ 

เปา้หมาย ผลการดาํเนินงาน1 
ผลลัพธ ์

บรรลุ
เปา้หมาย 

    =  บรรล ุ
     × =  ไมบ่รรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(ถ้ามี) 

องคป์ระกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ข้อ 1-8 ดําเนินการข้อ 1-6 × 4  
องคป์ระกอบที ่4 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ข้อ 1-7 ดําเนินการข้อ 1-5 × 3  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ข้อ 1-6 ดําเนินการข้อ 3-5 × 3  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 180,000 3,773,485 269,535.64  5  

  14     

องคป์ระกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ข้อ 1-7 ดําเนินการข้อ 1-5 × 3  
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 ข้อ 1-5 ดําเนินการข้อ 1-5  5  
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ข้อ 1-5 ดําเนินการข้อ 1-5  5  
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ข้อ 1-6 ดําเนินการข้อ 1,4,5,6 × 3  

 
องคป์ระกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ข้อ 1-7 ดําเนินการข้อ 1-7  5  
องคป์ระกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ข้อ 1-9 ดําเนินการข้อ 1-8 × 4  
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คะแนนเฉลี่ยรวม 5 องค์ประกอบ 4.00 ระดับดี 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง จุดอ่อน และแนวทางแก้ไข 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ  ได้เสนอจุดแข็ง วิธีการเสริมให้แข็งแกร่ง จุดอ่อน และ

แนวทางแก้ไข สําหรับองค์ประกอบต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   
ดังน้ี 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนดําเนินการ 

จุดแข็ง 

มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

ทุกฝ่ายในองค์กร 

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง 

๑. ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ เป็นประจําทุกปี   

๒. ควรมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
จุดอ่อน 

การเสนอผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารส่วนงานต่อคณะกรรมการอํานวยการ 

ค่อนข้างล่าช้า ทําให้ไม่ทันการณ์ต่อการปรับปรุง  

ข้อเสนอแนะ 

ควรปรับแผนการประชุมของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอํานวยการ ให้สามารถ 

ปฏิบัติได้จริงตามแผนที่ได้วางไว้ 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดแข็ง 

๑. ผู้บริหารมีความมุ่งม่ัน ทุ่มเท และให้ความสําคัญต่อบทบาทของนักวิจัยในองค์กรอย่างดีเยี่ยม 

๒. บุคลากรด้านการวิจยัมีศักยภาพและมีขวัญกาํลังใจดีในการปฏิบัติงาน 

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง 
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๑. ควรมีระบบให้การสนับสนุนนักวิจัยเพื่อทํางานวิจัยได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒. ควรนําองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยของเครือข่ายวิจัยมาใช้ประโยชน์            

จุดอ่อน 

การติดตามและการประเมินผลการดําเนินการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ยังไม่ครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการจัดทําระบบสารสนเทศด้านการวิจัยให้เป็นระบบ  เพื่อนํามาใช้ในการบริหารจัดการ 

งานวิจัย 

 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง 
๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีความสามารถในการถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
๒. ผู้บริหารให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
๓. ผู้บริหารให้ความสําคัญและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง 
๔. บุคลากรทุกภาคส่วนมีความมุ่งม่ันและให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้ 

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง 
๑. ควรมีการวิเคราะห์เพื่อจัดลําดับความสําคัญของประเด็นของการจัดการความรู้ให้ตรงกับยุทธ

ศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น 
๒. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวิจัยซ่ึงเป็นพันธกิจ

หลักของสถาบัน 
๓. ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ท้ังน้ีเพื่อป้องกันความเส่ียงอันเนื่องมาจากเหตุ

ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ความเส่ียงด้านอาคารสถานที่  ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความเส่ียง
ด้านความปลอดภัยของนักวิจัย 

จุดอ่อน 
การกาํหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ยังไม่สอดรับกับแผนให้เห็นเป็น 

รูปธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการวิเคราะห์เพื่อกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น วิเคราะห์ว่าการจัดการ 

ความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนและภารกิจของสถาบันคืออะไร เรียงตามลําดับความสําคญั  จนเกิดแนวปฏิบัติ
ท่ีดีสามารถนํามาใช้ได้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
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จุดแข็ง 
- 

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง 
๑. ควรมีการสนับสนุนเงินรายได้ของสถาบันเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของสถาบันให้มากขึ้น   
๒. ควรมีการแสวงหากลยุทธ์ในการจัดหารายได้จากแหล่งทุนภายนอกให้มากขึ้น 

จุดอ่อน 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 
 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

จุดแข็ง 
- 

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง 

๑. ควรเร่งสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. ควรมีการสร้างความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานของการประเมินตามแต่ละตัวบ่งช้ีในระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้มากยิ่งขึ้น 

จุดอ่อน 

๑. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งช้ีไม่ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบ 

๒. การตีความหมายของแต่ละตัวบ่งช้ียังมีความคลาดเคลื่อนอยู่มาก 

ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรจัดหาเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงให้เป็นปัจจุบันตามรอบปีการประเมินฯ 

๒. ควรให้บุคลากรมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ               

หน่วยงานอื่น  หรือสนับสนุนบุคลากรให้เป็นผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

๑. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR)  ควรทําความเข้าใจในความหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีให้

ชัดเจน 

๒. ควรแนบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ให้ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ในแต่ละ

องค์ประกอบ 
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๓. ควรจัดระบบเอกสารท่ีใช้ในการอ้างอิงให้หาง่าย และสะดวกต่อการสืบค้น       
 

ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 

ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในสถาบันวิจัย 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 

 
 

 
 


