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คํานํา 

      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
การนําเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Exellence : EdPEx) มาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาองค์กรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      สถาบันฯ ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่ เ ป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ซึ่งเป็นเน้ือหาผลการดําเนินงานของ ปีการศึกษา 2558 และ 
ปีงบประมาณ 2559 เพ่ือใช้ประกอบการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปี พ.ศ.2559  โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รายงานฉบับน้ีประกอบด้วยเนื้อหา ได้แก่ บทนํา-โครงร่างองค์กร ซึ่งเป็นข้อมูล
เบ้ืองต้นเก่ียวกับสถานะปัจจุบันของสถาบันฯ  การรายงานระบบกลไกหรือกระบวนการตามเกณฑ์ข้อกําหนด
โดยรวมในหมวด 1-6 และการรายงานผลลัพธ์ในหมวด 7    

สถาบันฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า กระบวนการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน จะช่วยให้
ได้ข้อมูลป้อนกลับที่สถาบันฯ จะนํามาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตามแนวทาง CMU-EdPEx ให้ดี
ย่ิงขึ้นอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืนต่อไป  และขอขอบคุณคณะกรรมการและคณะทํางานประกันคุณภาพของ
สถาบันฯ ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับน้ีให้ลุล่วงด้วยดี 

 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ ประสิทธ์ิวัฒนเสรี) 
           รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน 
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บทนํา  
โครงร่างองค์กร  

 
   
P.1 ลักษณะองค์กร 
ก. สภาพแวดล้อมขององคก์ร 

(1) ผลิตภัณฑ์ และบริการหลัก 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนงานวิชาการ มีหน้าที่ดําเนินการวิจัยและบูรณาการวิจัย

ในลักษณะวิทยาการผ่านคลัสเตอร์วิจัยโดยเน้นพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนการ
นําองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสร้างความเป็น
เลิศทางวิชาการท่ีมุ่งเน้นการวิจัย  โดยสถาบันฯ มีกลไกในการส่งมอบบริการ/ผลิตภัณฑ์หลักให้แก่ลูกค้า ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  บริการหลัก ผลิตภัณฑ์หลัก และกลไกการส่งมอบบริการ/ผลิตภัณฑ์ ให้แก่ลูกค้าของสถาบันฯ   

บริการหลัก ผลิตภัณฑ์หลัก กลไกการส่งมอบบริการ/ผลิตภัณฑ์หลัก ลูกค้า
1. วิจัยและบูรณาการวิจัย
 
 

ผลงานวิจัย -ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
-งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ 
และวิเทศสมัพันธ์ 

 

แหล่งทุน
 

2. นําองค์ความรู้ไปรับใช้
สังคม 

1. บทความวิจยั
2. กิจกรรมรับใช้สังคม

 
(2)  พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านยิม จุดประสงค์ และสมรรถนะหลัก  

พันธกิจ 
1. ดําเนินการวิจัยและบูรณาการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการผ่านคลัสเตอร์วิจัย โดยเน้นพัฒนาองค์

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. พัฒนาและสนับสนุนการนําองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม 

วิสัยทัศน์ 
องค์กรที่พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านงานวิจัยเชิงสหวิทยาการ เพ่ือประโยชน์

ต่อสังคม 
ค่านิยม 

ร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงสหวิทยาการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จุดประสงค ์ 
      พัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและรับใช้สังคม 
สมรรถนะหลัก 

มีความเช่ียวชาญในการทําวิจัยด้านการปรับปรุงพันธ์ุข้าวและพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีลําไอออนและ
ลําอิเล็กตรอน ด้านสาหร่าย ด้านสิ่งทอ ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูปอาหาร และด้านสมุนไพร 

 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  

สถาบันฯ มีบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานสถาบันฯ และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวนทั้งสิ้น 
40 คน ประกอบด้วย สายวิชาการจํานวน 19 คน และสายปฏิบัติการ จํานวน 21 คน มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง
ที่ 2 และ ตารางที่ 3  
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ตารางที่ 2  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (19 คน) จําแนกตามคลสัเตอร์วิจัย ระบคุุณวุฒิ และอายุ  
 

คลสัเตอร์วิจัย 
คุณวุฒิ/อายุ (จํานวนคน) รวม

ปริญญาเอก ปริญญาโท 
31-40 41-50 51-60 31-40 41-50 51-60

การปรับปรุงพันธ์ข้าวและพืชเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีลําไอออนและลําอิเล็กตรอน 

 
3

-ข้าราชการ - - 1 - - - 1
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 1 1 - - - - 2
สาหร่าย  4
-ข้าราชการ - - - - - - -
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 2 1 - 1 - - 4
สิ่งทอ  3
-ข้าราชการ - - 1 - - - 1
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - - - - 1 1 2
เทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป  8
-ข้าราชการ - 1 1 - - 1 3
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 2 - 1 1 1 - 5
โครงการจัดต้ัง สมุนไพร  1
-ข้าราชการ - - - - - - -
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - - - - 1 - 1

ตารางที่ 3  จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุ (จํานวน 21 คน) จําแนกตามงาน ระบุคุณวุฒิ และอายุ  

งาน 
คุณวุฒิ/อายุ (จํานวนคน) 

รวม ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
31-40 41-50 51-60 31-40 41-50 51-60 21-30 31-40 41-50 51-60

สํานักงานสถาบันฯ    1
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - - - - - - - - - 1 1
งานบริหารท่ัวไป    6
-ข้าราชการ - - - - - 1 - - - - 1
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - - - - 2 1 - - 1 - 4
-ลูกจ้างประจํา - - 1 - - - - - - - 1
งานการเงิน การคลังและพสัดุ    7
-ข้าราชการ - - - - - - - - - - -
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - - - 1 - 1 - 1 - 3 6
-ลูกจ้างประจํา - 1 - - - - - - - - 1
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชากา
และวิเทศสัมพันธ ์

   
4

-ข้าราชการ - - - - - - - - - 1 1
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - - - - - - 1 2 - - 3
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี    3
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - - 2 - - - - - - - 2
-พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว - - - - - 1 - - - 1
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(4) สินทรพัย์ 

  สถาบันฯ มีสํานักงานต้ังอยู่ที่อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นอาคาร 3 ช้ัน มีพ้ืนที่รวม 904  
ตารางเมตร  มีครุภัณฑ์สํานักงานและครุภัณฑ์วิจัยติดต้ังประจําหน่วยวิจัยเครือข่าย จํานวนทั้งสิ้น 901 รายการ  มี
ความพร้อมในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ฐานข้อมูลโครงการวิจัย ฐานข้อมูลนักวิจัย ฐานข้อมูลคลัสเตอร์วิจัย 
ฐานข้อมูลหน่วยวิจัย และฐานข้อมูลสิ่งตีพิมพ์  มีงบประมาณในการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันฯ 3 แหล่ง 
ได้แก่ 1) งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย เงินอุดหนุน
โครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน  2) งบประมาณเงินรายได้ เป็นงบประมาณที่ใช้เสริมงบประมาณแผ่นดิน
เพ่ือการบริหารจัดการภายใน และ 3) งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เป็นงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการวิจัย  

  
    (5) กฎระเบียบข้อบงัคับ  

สถาบันฯ มีการดําเนินงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่สําคัญดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4  กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญ 

กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคบั หน่วยงาน
เจ้าของ

ใช้สาํหรับ

ด้านการบริหาร 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกรอบแม่บทที่ส่วนงานใน

มหาวิทยาลัยต้องยึดถือปฏิบัติ
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแนวทางการบริหารงาน
บุคคล 

3. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2557 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

เป็นแนวทางการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแนวทางการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

ด้านการเงนิและพสัดุ 
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหาร
การเงิน พ.ศ.2551 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแนวทางการบริหาร
งบประมาณ 

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2551 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแนวทางการบริหารพัสดุ
 

7. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลกัเกณฑ์
การบริหารเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาของ
สถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแนวทางการบริหารเงิน
ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา 

8. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแนวทางการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของส่วนงาน 

9. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารเงิน
ส่งเสริมและพัฒนา 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เป็นแนวทางการบริหารงานวิจัย
ของสถาบันฯ 
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กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคบั หน่วยงาน
เจ้าของ

ใช้สาํหรับ

10. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการ
ให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ พ.ศ.
2557 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแนวทางในการให้บริการ
และการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ

ด้านการวิจัย 
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยกองทุน
สนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ.2544  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแนวทางการบริหารงานวิจัย

12. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยทรัพย์สิน
ทางปัญญา พ.ศ.2554  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแนวทางการบริหารจัดการ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

13. ระเบียบสาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
ว่าด้วยจรรยาบรรณนักวิจัย 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

เป็นแนวปฏิบัติจรรยาบรรณ
นักวิจัย 
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ข. ความสัมพนัธ์ระดับองค์กร 
    (1) โครงสร้างองค์กร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 

รูปที่ 1  โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สํานักงานสถาบัน 

คณะกรรมการบริหาร 

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

คณะกรรมการอํานวยการ 

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ งานบริหารทั่วไป 

งานการเงิน การคลังและพัสด ุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ 

และวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้อํานวยการ 

หน่วยวิจัยเครือข่าย 

รองผู้อํานวยการฝา่ยวิจัย รองผู้อํานวยการฝา่ยบรหิาร 

สํานักงานตรวจสอบภายใน มช. 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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    (2) ลูกค้าและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ตารางที่ 5  ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีต่อบริการของสถาบันฯ 

กลุ่มผู้รับบริการ 
(ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

บริการหลัก/ผลิตภัณฑ์หลัก 
ของสถาบันฯ 

ความต้องการและความคาดหวัง 
ต่อบริการ/ผลติภัณฑ์ ของสถาบันฯ 

ลูกค้า 
แหล่งทุน 
    

บริการหลัก 
วิจัยและบูรณาการวิจัย 
ผลิตภัณฑ์หลัก 
บทความวิจัย 
 

Need 
ผลงานวิจัย 
Want 
1. ผลงานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ให้ทุน 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 
3. ดําเนินการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน 
Expectation 
ผลงานวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ชุมชน 

บริการหลัก 
บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์
ความรู้ 
ผลิตภัณฑ์หลัก 
กิจกรรมรับใช้สังคม 

Want 
องค์ความรู้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
Expectation 
สร้างรายได้เพ่ิมและยกระดับคุณภาพชีวิต 

           
    (3) ผู้ส่งมอบและคูค่วามร่วมมือ 
ตารางที่ 6  บทบาทของกลุม่คู่ความร่วมมือในการส่งมอบบริการ/ผลติภัณฑ์ และกลไกการสื่อสารระหว่างกัน 

กลุ่มคู่ความร่วมมือ 
 

บทบาทในการส่งมอบ
บริการ/ผลิตภัณฑ์ 
ร่วมกับสถาบนัฯ

กลไกในการสือ่สารระหว่างกัน

1. ส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้แก่ คณะต่าง ๆ 
 
 

ดําเนินการวิจัยร่วมกัน
 
 
 

1. ผ่านช่องทางหน่วยวิจัยเครือข่าย และ ศนูย์
ความเป็นเลิศ 
2. ข้อตกลงร่วม โดยผ่านหน่วยงาน เช่น สวทช. 
อวน. และผ่านกลไกศูนย์ความเป็นเลิศ เป็นต้น 
3. การจัด Forum งานวิจัย 
เหมือนกลุ่มที ่1 2. หน่วยงานภาครัฐ       

ในและต่างประเทศ 
ได้แก่ มหาวิทยาลัย  
กรม/กอง ต่างๆ  

ดําเนินการวิจัยร่วมกัน
 

3. ภาคเอกชน ได้แก่  
ผู้ประกอบการต่าง ๆ 

-ดําเนินการวิจัยร่วมกัน
-สมทบทุนวิจัย และกําหนด
โจทย์วิจัย 
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P.2 สภาวการณ์ขององค์กร  
ก. สภาพด้านการแข่งขนั 
    (1) ลําดับในการแข่งขัน 
  สืบเน่ืองจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2551 ได้เห็นชอบให้
กําหนดขนาดของส่วนงานวิชาการท่ีไม่มีการเรียนสอน  โดยพิจารณาจากภารกิจ/หน้าที่ และจํานวนบุคลากรในการ
ดําเนินงานของส่วนงานน้ัน  ซึ่งมีการแบ่งขนาดของส่วนงานวิชาการที่ไม่มีการเรียนการสอน ออกเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3  ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ระดับ 2 
ในการดําเนินการวิจัย สถาบันฯ ได้กําหนดคู่เทียบ ตามกลุ่มคลสัเตอรวิ์จัย ดังนี ้

คลสัเตอร์วิจัย คู่เทียบ 
1. การปรับปรงุพันธ์ุข้าวและพืชเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีลําไอออนและลําอิเล็กตรอน 

Institute of Technology Biology & Agriculture 
Engineering, Chinese Academy of Sciences (CAS) 

2. สาหร่าย - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. สิ่งทอ - สถาบันสิ่งทอ 
- ศูนย์วิจัยไหมอีรี่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. เทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป - 
 
    (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขนั 
  สถาบันฯ มีการปรับแนวทางการดําเนินการวิจัยที่เน้นการวิจัยเฉพาะทางมากขึ้น  
 
    (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของสถาบันฯ ที่สามารถหาได้จากภายในองค์กร ได้แก่ ฐานข้อมูลจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (CMU-MIS) 
  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของสถาบันฯ ที่มีอยู่จากภายนอกองค์กร ได้แก่ ประกาศการสนับสนุนทุน
วิจัยของแหล่งทุนต่าง ๆ  
  
ข. บริบทเชิงกลยุทธ ์
ตารางที่ 7 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญของสถาบันฯ 

ประเด็น ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์

ความได้เปรียบ 
เชิงกลยุทธ ์

ด้านพันธกิจหลัก การทําให้เกิดงานวิจัยเฉพาะทาง มีคลัสเตอร์งานวิจัยเฉพาะทาง 

ด้านการปฏิบัติการ ต้องการห้องปฏิบัติการวิจัย เพ่ือรองรับ
งานวิจัยเฉพาะทาง 

-ได้พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมลูโครงการวิจัย 
และโปรแกรมงานบริหารโครงการวิจัย 
-ได้รับความเช่ือถือจากแหล่งทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยได้รับสนับสนุนโครงการวิจัย
ในลักษณะต่อเน่ือง 

ด้านบุคลากร การร่วมมือกันทํางานวิจัยลักษณะ       
สหวิทยาการ 

มีนักวิจัยอยู่ตามหน่วยวิจัย ซึง่มีความ
เช่ียวชาญหลากหลาย และดําเนินการวิจัย
ร่วมกับคณะ 
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ประเด็น ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์

ความได้เปรียบ 
เชิงกลยุทธ ์

ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

การทํางานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน -มีศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่มีองค์
ความรู้ 
-มีผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
  สถาบันฯ มีการปรับปรุงผลการดําเนินการโดยผ่านระบบและกลไก ดังน้ี 
         1. ระดับส่วนงาน  
            1.1 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ 

           1.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ 
           1.3 การประชุมคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามแผนประจําปี ของสถาบันฯ 
           1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของสถาบันฯ     
        2. ระดับมหาวิทยาลัย 

            2.1 การตรวจสอบภายในประจําปี จาก สํานักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
            2.2 การตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายในประจําปี จาก คณะกรรมการตรวจประเมิน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



 
 

หมวด 1 
การนําองค์กร 

 
1.1 การนําองค์การโดยผู้นาํระดับสูง  

ผู้บริหารสถาบันฯ ใช้วิธีการช้ีนําและทําให้สถาบันฯ มีความย่ังยืน ดังตารางที่ 1.1-1 โดยได้มีการกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม เพ่ือใช้ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสถาบันฯ ซึ่งเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเมินสภาพองค์กรและสมรรถนะหลักของสถาบันฯ รวมท้ัง
สภาพแวดล้อมภายนอกกับพันธกิจหลักของสถาบันฯ และกรอบนโยบายของทางมหาวิทยาลัย จากน้ันจัดทําแผน   
กลยุทธ์ระยะ 5 ปี สําหรับใช้เป็นแผนแม่บทในการดําเนินงานด้วยการแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี และถ่ายทอด
แก่บุคลากรเพ่ือให้ร่วมมือกันในการดําเนินการโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน  นอกจากน้ี ผู้บริหารได้มีการกําหนดกรอบ
เวลาในการดําเนินการ การติดตามและประเมินผลดําเนินการ รวมถึงการปรับแผนปฏิบัติการเพ่ือให้สามารถบรรลุผล
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมที่กําหนดไว้  ผู้บริหารจะมีการมอบรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเพ่ือ
เป็นแบบอย่างและเป็นการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในสถาบันฯ  โดยมีรายละเอียดของกระบวนการกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม การจัดทําแผนกลยุทธ์ การถ่ายทอดสื่อสาร และการติดตามประเมินผล แสดงดังตาราง
ที่ 1.1-2 

ผู้บริหารได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมเป็นระยะ ๆ เช่น แต่เดิมในปี พ.ศ.2554 ได้มีการ
กําหนด     พันธกิจไว้ ดังน้ี 1) สนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมในระดับชุมชน จังหวัด หรือ
ประเทศ   ตลอดจนส่งเสริมการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานและนวัตกรรมจากคลัสเตอร์ 2) ดําเนินการวิจัยและ
บูรณาการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการผ่านคลัสเตอร์วิจัย โดยเน้นพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และ 3) พัฒนาและสนับสนุนการทํางานในลักษณะคลัสเตอร์โดยเช่ือมโยงคณาจารย์และนักวิจัยที่มีความสนใจในโจทย์
วิจัยร่วมกัน ตลอดจนสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว ซึ่งต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี
การปรับนโยบายที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการนําองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม  ดังน้ัน ในปี พ.ศ.2558 
สถาบันฯ โดยคณะผู้บริหารจึงมีแนวคิดในการปรับพันธกิจให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ คือ 1) การ
ดําเนินการวิจัยและบูรณาการวิจัยในลักษณะวิทยาการผ่านคลัสเตอร์วิจัยโดยเน้นพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ 2) พัฒนา สนับสนุน การนําองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม  ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ
อํานวยการประจําสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว และมีการถ่ายทอดแก่บุคลากรทุกระดับได้รับทราบและมีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

อน่ึง  สถาบันฯ ได้มีการกําหนดค่านิยมขึ้นในปี พ.ศ.2554 คือ “ร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงสหวิทยาการ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งมาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ  นอกจากน้ี ได้มี
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ
สถาบันฯ และใช้เป็นกรอบในการทําแผนปฏิบัติการประจําปี โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ           
รายไตรมาส  และทําการประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการปรับปรุงแผนฯ ในปี
ถัดไป และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดทําแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

ผู้บริหาร  มีการออกแบบระบบในการสื่อสารกับบุคลากรภายในสถาบันฯ ดังตารางท่ี 1.1-3 โดยการ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ได้มีการช้ีแจงในหลากหลายช่องทางทั้งในการประชุมสัมมนาระหว่างการจัด
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรประจําปี ปีละ 1 ครั้ง และช่องทางเผยแพร่ประสัมพันธ์เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ และ e-office  
ตลอดจนรูปแบบวารสารของสถาบันฯ เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนัก มีความมุ่งมั่น และช่วยผลักดันให้สถาบันฯ บรรลุ
เป้าหมายตามพันธกิจที่วางไว้   
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ตารางที่ 1.1-1 ระบบการนาํองค์กรโดยผูน้ําระดับสูง 
ขั้นตอน วิธีการ 

การวางแผน 
(Plan : P) 

วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย สภาพองค์กรและสมรรถนะหลกั 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
กําหนด และ/หรือ ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 

จัดทําแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559) และแผนปฏิบัติการประจําปี 

การดําเนินการ 
(Do : D) 

ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ให้เกิดความตระหนัก มีความมุ่งมั่นและร่วมมือกันใน
การดําเนินการของบุคลากร 
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ รายเดือน และรายไตรมาส 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

ประเมินผลการดําเนินงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 

การปรับปรุง 
(Act : A) 

ดําเนินการต่อเน่ืองสําหรับแนวทาง/กิจกรรม/โครงการที่บรรลุเป้าหมาย 

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี ให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากย่ิงขึ้น

มอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นขององค์กร 

 
ตารางที่ 1.1-2  ระบบและกลไกการถ่ายทอดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม 

ขั้นตอน ผู้เก่ียวข้องสําคัญ/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการ ช่วงเวลา 

การวางแผน 
(Plan : P) 
จัดทําวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ค่านิยม 

คณะกรรมการบริหาร
ประจําสถาบันฯ ผ่าน
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
อํานวยการประจํา
สถาบันฯ 

- นํากรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย  
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก   
- ผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา   
- ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดปีที่ผ่านมา 
และร่วมกันพิจารณา เพ่ือให้ได้ฉันทามติ 
(Consensus) 

ปี พ.ศ. 2554 ก่อน
เริ่มต้นแผนกลยุทธ์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2555-2559) 

การวางแผน 
(Plan : P) 
กําหนดแผน 
กลยุทธ์  

-ผู้บริหารสถาบันฯ 
-คณะทํางานจัดทําแผน 
กลยุทธ์ของสถาบันฯ 

นําปัจจัยแห่งความสําเร็จ ทําแผนที่นําทาง 
(Road Map) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์
เช่ือมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
แผนปฏิบัติการ และตัวช้ีวัดต่างๆ 

ทุกปี (แผนปฏิบัติ
การ) และระหว่าง
การวางแผนกลยุทธ์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2555-2559)   
และปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่างการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
ภายใต้แผนพัฒนา
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ขั้นตอน ผู้เก่ียวข้องสําคัญ/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการ ช่วงเวลา 

การศึกษา ระยะที่ 
12 

การดําเนินการ 
(Do : D) 
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ค่านิยม 

ผู้บริหารสถาบันฯ จัดประชุมช้ีแจง ทําความเข้าใจกับ
บุคลากรทุกระดับ ปีละ 1 ครัง้ รวมทั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่อ
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ e-mail แผ่นพับ 
facebook  line กลุ่ม และวารสาร เพ่ือ
รับทราบและเข้าใจในทศิทางเดียวกัน 

- ทุกครั้ง หลังจาก
จัดทําวิสัยทัศน์  
พันธกิจ 
- สอดแทรกใน
ระหว่างกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากร
ประจําปี 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 
การปรับปรุง 
(Act : A) 
วัดและประเมินผล
การดําเนินงาน 

ผู้บริหารสถาบันฯ นําผลการประเมินสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายใน และภายนอกมาใช้ในการทบทวน 

ทุกปี ระหว่าง
กระบวนการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

- นํานโยบายมหาวิทยาลัยมาเป็นกรอบใน
การทบทวน 
- ผลการดําเนินงานของสถาบันฯ ที่ผ่านมา
ย้อนหลัง 3 ปี 
- นําศักยภาพของนักวิจัยสังกัดสถาบันฯ 
- นําสภาพแวดล้อมการแข่งขันทั้งภายใน
และภายนอก   

ทุกปี หลังจากมีการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดคํารับรองการ
ปฏิบัติงานและตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

ทั้งน้ี  ยังมีการสื่อสารในกลุ่มนักวิจัยในรูปแบบของการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM วิจัย) ซึ่งมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 2 เดือน/ครั้ง ตลอดจนมีการประชุมการดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพ การจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพ  นอกจากน้ี ยังมีการแต่งต้ังกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือ
ดําเนินการพันธกิจด้านต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ฯ เป็นรายไตรมาส และ
ประเมินผล  ปีละ 1 ครั้ง และการสร้างความผูกพันในองค์กร ได้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ทั้งสายวิชาการ
และสายปฏิบัติการทุกปี    
ตารางที่ 1.1-3 ระบบการสือ่สารและสร้างความผูกพันขององค์กร  

ขั้นตอน วิธีการ 

การวางแผน 
(Plan : P) 
 

กําหนดเป้าหมายของการสื่อสารและสร้างความผูกพัน 

กําหนดช่องทางการสื่อสารและสร้างความผูกพันภายในองค์กร 

การดําเนินการ 
(Do : D) 

ดําเนินการสื่อสารและสร้างความผูกพันตามช่องทางต่างๆ 
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การตรวจสอบ 
(Check : C) 

ประเมินผลการดําเนินงานเป็นรายปี 

การปรับปรุง 
(Act : A) 
ct 

ดําเนินการต่อเน่ืองสําหรับช่องทางการสื่อสารและสร้างความผูกพันที่บรรลุเป้าหมาย 

ปรับปรุงแผนการสื่อสารและสร้างความผูกพันให้เหมาะสมมากย่ิงขึ้น 

 
1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
 แนวทางในการกํากับดูแลระบบการนําองค์กรของสถาบันฯ ประกอบด้วยการกํากับดูแลการดําเนินการ
ด้านต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายใน 
ภายนอก  โดยสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันฯ โดยให้
มีการดําเนินการประเมินผลการบริหารงานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อดํารงตําแหน่งครบหนึ่งปีหกเดือน และ คร้ังที่ 2 เมื่อดํารง
ตําแหน่งครบสามปี โดยผู้อํานวยการต้องจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองและสถาบันฯ ในช่วงการ
บริหารงานตามรอบระยะเวลาดังกล่าว  ทั้งน้ี รายงานดังกล่าวให้ครอบคลุมผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีได้ปฏิบัติ
มาแล้ว แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) โดยประธานคณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการ
ประเมิน ตลอดจนความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยนําผลการพิจารณาการ
ประเมินของสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้อธิการบดี ผู้อํานวยการสถาบันฯ และประธานคณะกรรมการอํานวยการประจํา
สถาบันฯ เพ่ือทราบและดําเนินการต่อไป 
ภายใน  ตามโครงสร้างการบริหารภายในของสถาบันฯ กําหนดให้มีคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ ซึ่งมี
การประชุมปีละ 2 ครั้ง ทําหน้าที่ 1) ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ และดูแลนโยบายของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 2) พิจารณาสัมฤทธิผลการดําเนินงานและงบประมาณของสถาบันฯ ในภาพรวม และ 3) 
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย และมีคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ซึ่งมีการประชุมเพ่ือ
รับทราบและติดตามผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งทําหน้าที่ 1) บริหาร จัดการตามพันธกิจ และ
พัฒนาสถาบันฯ ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของสถาบันฯ และ 2) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการ
ประจําสถาบันฯ มอบหมาย   

อีกทั้ง ผู้บริหารได้มีการแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์ เพ่ือทําหน้าที่จัดทําแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจําปี โดยนําเสนอคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ และคณะกรรมการอํานวยการประจํา
สถาบันฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามลําดับ และมีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ราย     
ไตรมาสและรายปี  อีกทั้ง มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ และ
คณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและนําผลการมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป ดังตารางที่ 
1.2-1 
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ตารางที่ 1.2-1  ระบบการกํากับดูแลและการปรับปรุงระบบการนําองค์กร 
ขั้นตอน วิธีการ 

การวางแผน 
(Plan : P) 
lan 

จัดทําแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี  

นําเสนอคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 

การดําเนินการ 
(Do : D)DO 

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอํานวยการประจํา
สถาบันฯ 
แต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยผู้บริหาร เพ่ือมอบหมายภาระหน้าที่ในการกํากับ ติดตาม 
รวมถึงช่วยขับเคลื่อนและดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

จัดให้มีคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ รายไตรมาส และรายปี 

การปรับปรุง 
(Act : A) 
 Act 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ต่อคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ์ในปีต่อไป 

ปรับปรุงคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้มคีวามเหมาะสมมากขึ้น 

ทั้งน้ี  สถาบันฯ ได้ให้ความสําคัญกับการใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการบริหารจัดการพันธกิจ
ด้านต่าง ๆ  ดังตารางที่ 1.2-2   
ตารางที่ 1.2-2 การกํากับดูแลโดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

สิ่งที่ใหค้วามสาํคัญ วิธีการดําเนนิการในการกํากับดูแลที่ดีตามระบบธรรมาภิบาล 
1. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร 

1.1 การมอบหมายและรับผิดชอบต่อคํารับรองการปฏิบัติงานที่ 
ให้กับสภามหาวิทยาลัยในระหว่างวาระและหมดวาระ โดย  
สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้กํากับดูแล 

1.2 การปฏิบัติตามกรอบของแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-
2559)  โดยคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ เป็นผู้
กํากับดูแล 

2. ความโปร่งใส 2.1 มรีะบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (CMU-MIS) ในรูปแบบ
คณะกรรมการ 

2.2 มกีารติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน โดยเฉพาะการ
รายงานสถานภาพการเงิน และงานวิจัย ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ทุกเดือน 

3. ประสิทธิผลและการตอบสนอง 3.1 มกีารแต่งต้ังคณะทํางาน/คณะกรรมการเพ่ือร่วมกันจัดทําแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี รวมทั้งมีการติดตามผล
การดําเนินการตามตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานเป็น
รายไตรมาส และมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

3.2 มีช่องทางสื่อสาร “สายตรงผู้อํานวยการ” บนเว็บไซต์สถาบันฯ 
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สิ่งที่ใหค้วามสาํคัญ วิธีการดําเนนิการในการกํากับดูแลที่ดีตามระบบธรรมาภิบาล 
รวมถึงมีการประชุมสัมมนารว่มกันของบุคลากรกับผู้บริหาร
เป็นประจําทุกปี 

4. การกระจายอํานาจ 4.1 กําหนดสายการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยในสํานักงาน 

4.2 กําหนดให้มีการดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ/
คณะทํางานต่างๆ ที่เหมาะสม โดยกําหนดความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน 

5. ประสิทธิภาพ 
 
 

5.1 มกีารนําวงจร PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นเคร่ืองมือ
ในการบริหารจัดการ ภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง 

5.2 มกีารพัฒนาตัวช้ีวัดด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
โดยกําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564       
(แผนฯ 12) 

6. ความรับผิดชอบด้านการเงิน/นิติธรรม 6.1 ปฏิบัติตามระเบียบ แนวปฏิบัติที่กําหนดไว้ 
6.2 มีระบบการกํากับ ตรวจสอบงาน ก่อนนําเสนอผู้อํานวยการ 
6.3 มีการรายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินต่อคณะกรรมการบริหาร 

ประจําสถาบันฯ ทุกเดือน และมีการรายงานต่อมหาวิทยาลัย    
ทุกเดือนอย่างสมํ่าเสมอ 

6.4 มีระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีการแต่งต้ัง   
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมกีารรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกไตรมาส 

6.5 มีหน่วยงานสํานักตรวจสอบภายในและสํานักงานตรวจเงิน 
แผ่นดิน ตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกปี 

7. ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7.1 มรีะบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ควบคุมระบบและกลไกในการดําเนินงาน ให้คํานึงถึงการรับฟัง
เสียงและการตอบสนองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7.2  มีการดําเนินการตามนโยบาย มีแผนปฏิบัติการประจําปี 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตาม พันธกิจ และมีการดําเนินงานอย่างมีคุณภาพ 

7.3 มกีารตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้รับทราบก่อนนําขึ้นเว็บไซต์สถาบันฯ เช่น ข้อมูล
โครงการวิจัย บทความวิจัยของนักวิจัย 

7.4 ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม  

สถาบันฯ มีระบบการติดตาม กํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/คุณธรรม
จริยธรรมท่ีเก่ียวข้องโดย ผู้บริหารทุกระดับ สํานักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
คณะกรรมการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ที่ เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย และมีการรายงานผลการดําเนินงานต่อ
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ผู้อํานวยการ คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ และคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ ตามระยะเวลาที่
กําหนดหรือตามความจําเป็นเร่งด่วน 
 ทั้งน้ี  ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ เป็นสิ่งที่สถาบันฯ คํานึงถึง
มาโดยตลอด ซึ่งมีระบบและกลไกในการสนับสนุนให้มีการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาและนําองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม
ดังตารางที่ 1.2-3  โดยในปีการศึกษา 2558 สถาบันฯ ได้มีการส่งเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมีการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเห็ดโคนน้อยในระบบโรงเรือนสําเร็จรูป” ในวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ต.ช่างเคิ่ง 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตเคร่ืองด่ืมชาจากชาอัสสัม” ในวันที่ 29-30 เมษายน 
2559 ณ องค์การบริหารส่วนป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และยังมีการดําเนินโครงการ “Green Eri เส้นใยทางเลือก
ใหม่เพ่ือสังคมโลก” ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตไหมอีรี่เส้นใยธรรมชาติทางเลือกใหม่ ซึ่งเกิด
จากกระบวนการผลิตที่ไม่ทําลายทรัพยากรและธรรมชาติ ไม่ทําลายชีวิตและปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวผู้ผลิตรวมถึง
ผู้บริโภค ตลอดจนการดําเนินโครงการ “การส่งเสริมศักยภาพการผลิตพืชอาหารปลอดภัยเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนใน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่” อันมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือนําความรู้ ประสบการณ์และผลงานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรของนักวิจัยในสังกัดสถาบันฯ ถ่ายทอดให้แก่ชุมชนต่างๆ ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการร่วมแก้ปัญหาด้านการเกษตรและพัฒนาชุมชนพร้าวให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี   

ตารางที่ 1.2-3 ระบบสนบัสนนุการพัฒนาและนําองค์ความรู้ไปรับใชส้ังคม 
ขั้นตอน วิธีการ 

การวางแผน 
(Plan : P) 
 

กําหนดบทบาทหน้าที่ ทีมุ่่งเน้นด้านการพัฒนาและนําองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม ไว้ในพันธกิจ 
และวิสัยทัศน์ของสถาบัน 
ออกแบบโครงสร้างองค์กร ให้มีศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจ และมีสํานักงานสถาบันฯ เป็นส่วนสนับสนุน 

การดําเนินการ 
(Do : D)DO 

จัดทําแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจําปี โดยครอบคลมุพันธกิจด้านการ
พัฒนาและนําองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม 
ดําเนินการโครงการเพ่ือการพัฒนาและนําองค์ความรู้ไปรับใช้สังคมตามแผน 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

ประเมินผลการดําเนินการโครงการ 

มีคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ รายไตรมาส และรายปี 

การปรับปรุง 
(Act : A) 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ต่อคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ์ต่อไป 

 



 
 

หมวด 2  
กลยุทธ์ 

 
2.1 การจัดทํากลยุทธ์  

สถาบันฯ มีการวางแผนท้ังแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น โดยแผนระยะยาว ประกอบด้วย           
แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) และแผนปฏิบัติการเชิงรุกด้านการวิจัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) ส่วนแผน
ระยะสั้น คือ แผนปฏิบัติการประจําปี โดยมีระบบและกลไกการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ ดังตารางที่ 2.1-1   
ตารางที่ 2.1-1 ระบบและกลไกการจัดทําแผนกลยุทธ ์

ขั้นตอน กระบวนการหลัก ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการ 

การวางแผน 
Plan : P 

กําหนดกรอบแนวทางตามแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (2555-2559) 

3-4 เดือน 
ก่อนสิ้นสุด
แผนกลยุทธ์ 
ฉบับเดิม 

และทบทวน
ทุกปี 

- 

กรอบดําเนินการตามวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ของ
สถาบันฯ และกรอบการประกันคุณภาพ  

ผู้บริหาร 

สรุปผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

หน่วยนโยบายและแผน 

แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์ฯ -ผู้บริหาร  
-หน่วยบริหารบุคคล 

การ
ดําเนินการ 
Do : D 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก (SWOT Analysis) 

สิงหาคม 
และ 

ทบทวนทุกปี  

-ผู้บริหาร 
-บุคลากรทั้งหมด 

จัดทําและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 - 
2559)  

ทุกปี คณะทํางานจัดทําแผนฯ 
และถ่ายทอดโดย 
ผู้อํานวยการ จัดทําและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจําปี 

การ
ตรวจสอบ 
Check : C 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน -รายไตรมาส 
-รายปี 

คณะกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตามแผน 

การปรับปรุง 
Act : A 

ดําเนินการต่อเน่ืองสําหรับแนวทาง/กิจกรรม/โครงการที่
บรรลุเป้าหมาย 

ตามรอบ
ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/
โครงการ 

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากย่ิงขึ้น 

ทุกรอบ
ปีงบประมาณ 

คณะกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตามแผน 
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          ทั้งนี้  ในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจําปี สถาบันฯ ได้ให้ความสําคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ดังตารางที่ 2.1-2 
ตารางที่ 2.1-2  การแปลงกลยุทธ์ที่ให้ความสําคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

พันธกิจหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์
 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์ การให้ความสาํคัญต่อความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

ด้านการวิจัย 
ดําเนินการวิจัยและบูรณา
การวิจัยในลักษณะ
วิทยาการ ผ่านคลัสเตอร์
วิจัยโดยเน้นพัฒนาองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 
 

- การทําให้เกิดงานวิจัย
เฉพาะทาง 

- การร่วมมือกันทํางานวิจัย
ลักษณะสหวิทยาการ 

 

- มีคลัสเตอร์งานวิจัยเฉพาะ
ทาง 

- มีนักวิจัยอยู่ตามหน่วยวิจัย 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
หลากหลาย และ
ดําเนินการวิจัยร่วมกับ
คณะ 

นําความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ มาพิจารณากําหนดกลยุทธ์และวิธีการ 
กลยุทธ ์
พัฒนาการเป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทาง โดยมุ่งให้เกิดงานวิจัยจากภายในองค์กร 
วิธีการ  
- สร้างความเขม้แข็งใหแ้ก่กลุม่คลัสเตอร์วิจยัที่มีศักยภาพ โดย สนับสนุนทรัพยากร
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร ครุภัณฑ์วิจัย งบประมาณ Seed Money 
การจัด Forum ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ รวมทั้งให้บริการระบบบริหารงานวิจัย
ต้นน้ํา-กลางน้ํา-ปลายน้ํา  

- สร้างความเขม้แข็งในการบริหารจัดการงานวิจัย 
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์  คณะผูบ้ริหาร 

ด้านการนําองค์ความรู้     
ไปรับใชส้ังคม  
พัฒนาและสนับสนุนการ
นําองค์ความรู้ไปรับใช้
สังคม 
 

การทํางานวิจัยร่วมกับ
ภาคเอกชน 

- มีศูนย์วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ทีม่อีงค์ความรู้ 

- มผีลงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

นําความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ มาพิจารณากําหนดกลยุทธ์และวิธีการ 
กลยุทธ ์
บูรณาการบริการวิชาการและองค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างมสี่วนร่วม 
วิธีการ  
- ขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งทอพื้นบ้านที่มุ่งเน้นการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ไปปรบัใช้ร่วมกับวิถีการผลิตของท้องถิ่น โดยเสริมศักยภาพ
เครือข่ายชุมชนร่วมเป็นกลไกถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 

- หาช่องทางเพื่อขยายตลาดหรือแหล่งทุนเพิ่มเติม 
- ผลักดันให้เกิดการนําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น โดยมีพื้นที่
เป้าหมาย คือ ชุมชนอําเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ 

ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์  คณะผูบ้ริหาร 

 
 

 
17 
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            สถาบันฯ โดยคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ได้กําหนดพันธกิจหลัก เป็น 2 ด้าน คือ ด้านการ
ดําเนินการวิจัย และด้านการนําองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม ในการตัดสินใจเลือกระบบงานหลักที่สําคัญ จึงพิจารณา
กําหนดจากสมรรถนะหลักตามพันธกิจดังกล่าว  ดังน้ัน ระบบงานหลักที่สําคัญของสถาบันฯ จึงประกอบด้วย           
1) ระบบงานด้านการวิจัย และ 2) ระบบงานด้านการบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดของกลยุทธ์ และเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ จําแนกตามระบบงานหลัก ดังตารางที่ 2.1-3 
ตารางที่ 2.1-3  กลยุทธ์ และเปา้ประสงค์เชิงกลยุทธ์ จําแนกตามระบบงานหลัก 

ระบบงานหลกั กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ด้านการวิจัย กลยุทธ์หลัก 

พัฒนาการเป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทาง โดยมุ่งให้
เกิดงานวิจัยจากภายในองค์กร 
- ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติอยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ ISI 

- ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเชิงบูรณาการ 
การวิจัยร่วมกับคณะ สถาบนัการศึกษา 
องค์กรในประเทศกลุ่มอาเซียนและนานาชาติ 

- สนับสนุนกลุม่วิจัยที่มีศักยภาพและกลุ่มวิจัย 
Cluster 

 
 
ผลักดันและสนับสนุนงานวิจัยให้มี
ปริมาณและคณุภาพในระดับสากล 
กลุ่มเป้าหมาย/ลูกค้า คือ แหล่งทุน 

- สนับสนุนทุนวิจัยสมทบ (Matching Fund) 
และทุนวิจัยเริม่ต้น (Seeding Money) 

- ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย 
- พัฒนาบุคลากรวิจัย 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการทั้งต้นนํ้า กลาง
นํ้า และปลายนํ้า

สนับสนุนและพัฒนากลไกการ
บริหารงานวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย/ลูกค้า คือ แหล่งทุน 

ด้านการบริการวิชาการ 
 

กลยุทธ์หลัก
บูรณาการบริการวิชาการและองค์ความรู้สู่
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
- พัฒนากระบวนการสร้างโจทย์วิจัยที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม (พ้ืนที ่
จังหวัด หรือประเทศ) 

- ส่งเสริมงานวิจัยรับใช้สังคมตามความต้องการ 
ปัญหาและโจทย์ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
ตอบสนองการพัฒนาภาคการผลิต เศรษฐกิจ
และสังคม 

- พัฒนากระบวนการสังเคราะห์ผลงานวิจัย

พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือการ
สร้างประโยชน์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ลูกค้า คือ แหล่งทุน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ชุมชน  
  
 

 
2.2 การนาํกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  
            จากแผนกลยุทธ์ และแผนเชิงรุกด้านการวิจัย ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการประจํา
สถาบันฯ แล้ว สถาบันฯ มีระบบและกลไกการนํากลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจําปี ดังตารางที่ 2.2-1 
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ตารางที่ 2.2-1  ระบบและกลไกการนํากลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจําป ี
ขั้นตอน 

 
กระบวนการหลัก 

 
ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 
กระบวนการ 

การวางแผน
(Plan : P) 

แต่งต้ังคณะกรรมการด้านแผน สิงหาคม   -ผู้บริหาร 
-หน่วยบริหารบุคคล 

จัดทําปฏิทิน การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี  สิงหาคม  หน่วยนโยบายและแผน 
จัดทําแผนโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ที่จะ
ดําเนินการ 

สิงหาคม-
กันยายน 

-บุคลากร งาน/หน่วย 
-นักวิจัย 

วิเคราะห์ เลือก/ลําดับความสําคัญโครงการ/กิจกรรม 
และคาดการณ์งบประมาณ 
 

สิงหาคม-
กันยายน 

-คณะกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตาม
แผน 
-หน่วยนโยบายและแผน 
-หน่วยการเงินและ
บัญชี 

การ
ดําเนินการ
(Do : D)  

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี โดยกําหนดตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด จําแนกตาม
ยุทธศาสตร์  

กันยายน-
ตุลาคม 

คณะกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตาม
แผน 

ปรับแผนโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ที่จะ
ดําเนินการเพ่ือผลักดันให้ตัวช้ีวัดบรรลุเป้าหมาย 

พฤศจิกายน -บุคลากร งาน/หน่วย 
-นักวิจัย 

พิจารณาจัดสรรงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม 
 

พฤศจิกายน -ผู้บริหาร 
-หน่วยการเงินและ 
บัญชี 

เสนอคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ 
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปี ฉบับสมบูรณ ์

พฤศจิกายน -คณะกรรมการบริหาร
ประจําสถาบันฯ 
-หน่วยนโยบายและแผน 

ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจําปี สู่บุคลากรทุกภาคส่วน 
โดยดําเนินการผ่านที่ประชุมบุคลากร และที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามแผน 

ธันวาคม -ผู้บริหาร 
-หน่วยบริหารบุคคล 
-หน่วยนโยบายและแผน 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

- ติดตามและประเมินผล  
- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ 

รายไตรมาส 
รายปี 

คณะกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตาม
แผน  

การปรับปรุง 
(Act : A) 

-รายงานผลต่อคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ
-นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ไปจดัทําแนวทาง 
การพัฒนา และปรับปรุงตามรอบระยะเวลา 

ปีละ 1 ครั้ง -ผู้บริหาร 
-คณะกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตาม
แผน   

 
 



20 
 

แผนปฏิบัติการ แสดงตัวชี้วัดที่สําคัญ และการกําหนดคา่เปา้หมาย 
            การกําหนดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการ สถาบันฯ ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผ่านการประชุม
คณะกรรมการแผน และใช้ข้อมูลเฉลี่ยของผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี ประกอบการพิจารณา โดยในระหว่างปีมี
การปรับปรุงค่าเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับปรุงตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย การ
ปรับปรุงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันฯ 
ตารางที่ 2.2-2  สรุปแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2559 และค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์หลัก  พัฒนาการเป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทาง โดยมุ่งให้เกิดงานวิจัยจากภายในองค์กร  
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์  คือ คณะผู้บริหาร  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ระดับ KPI Owner คือ คณะผู้บริหาร และ ศูนย์วิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
            ระดับ Data Owner คือ กลุ่มงานในสํานักงานเลขานุการ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  1. เพ่ือผลักดันและสนับสนุนงานวิจัยให้มีปริมาณและคุณภาพในระดับสากล 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย* 

   ระยะสั้น 
ปี 2556

ระยะยาว
ปี 2559

1. ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติอยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus และ ISI 

แผนปฏิบัติการ 
จัดให้มีเงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ 

1. จํานวนงานวิจัยที่เพ่ิมขึ้นและเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติโดยพิจารณา
จากฐานข้อมูล Scopus และ ISI 

ผลงาน/
ช้ิน 

23 29 

2. จํานวนบทความวิจัยได้รับการอ้างอิง 
(Citation) ใน Refereed Journal 
หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

บทความ 75 100 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย
เชิงบูรณาการ ร่วมกับคณะ 
สถาบันการศึกษา  องค์กรใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนและ
นานาชาติ 

แผนปฏิบัติการ 
สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัย
และแหล่งทุนเพ่ือผลักดันงานวิจัย
เชิงบูรณาการ 

3. จํานวนงานวิจัยเชิงบูรณาการระหว่าง
คณะ สถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศที่เพ่ิมขึ้น 

  (งบในและนอกมหาวิทยาลัย) 

โครงการ 45 40 

3. สนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีศกัยภาพ 
และกลุ่มวิจัย Cluster 
แผนปฏิบัติการ 
จัดแนวทางการคัดเลือกกลุ่มวิจัย
คุณภาพเพ่ือผลักดันสู่ความเป็นเลิศ 

4. จํานวนงบประมาณการวิจัยเชิง 
บูรณาการจากภายนอกเพ่ิมขึ้น 

ล้านบาท 45 37 

หมายเหตุ  * ไม่ได้แสดงค่าเป้าหมาย ปี 2560 เน่ืองจากกําลังดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564)   
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  2. เพ่ือสนับสนุนและพัฒนากลไกการบริหารงานวิจัย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย* 

   ระยะสั้น 
ปี 2556

ระยะยาว
ปี 2559

1. สนับสนุนทุนวิจัยสมทบ 
(Matching Fund) และทุน
วิจัยเริ่มต้น (Seeding Money) 

แผนปฏิบัติการ 
จัดให้มีทุนวิจัยสมทบ (Matching 
Fund) และทนุวิจัยเริ่มต้น 
(Seeding Money) พร้อมทั้ง
บริหารจัดการเงินทุนวิจัยและการ
เบิกจ่ายให้มีความคล่องตัวและ
รวดเร็ว 

1.จํานวนงบประมาณการวิจัยเชิง   
บูรณาการจากแหล่งทุนภายนอกที่
เพ่ิมขึ้น 

ล้านบาท 45 37

2. ปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการวิจัย 

แผนปฏิบัติการ 
เป็นศูนย์กลางอํานวยความสะดวก
แก่หน่วยวิจัยและนักวิจัยให้เข้าถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย 

2. มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้าน
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

มี/ไม่ม ี มี มี

3.มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัยที่เป็น
ปัจจุบัน 

มี/ไม่ม ี มี มี

3. พัฒนาบุคลากรวิจัย 
แผนปฏิบัติการ 
สร้างแนวทางพัฒนาบุคลากรวิจัย 
(Career Path) ที่ชัดเจน 
 

4. มีระบบการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัย 

มี/ไม่ม ี มี มี

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทั้งต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา 

แผนปฏิบัติการ 
เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ 
โครงการวิจัยแก่หน่วยวิจัย
เครือข่ายและนักวิจัยในสังกัด 

5.มีระบบบริหารจัดการงานวิจัย ต้นนํ้า 
กลางนํ้า และปลายนํ้า 

มี/ไม่ม ี มี มี

หมายเหตุ  * ไม่ได้แสดงค่าเป้าหมาย ปี 2560 เน่ืองจากกําลังดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564)   
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ตารางที่ 2.2-3  สรุปแผนปฏิบัติการเชงิรกุด้านการบริการวิชาการ ประจําปงีบประมาณ 2559 และคา่เป้าหมาย 
กลยุทธ์หลัก  บูรณาการบริการวิชาการและองค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์  คือ คณะผู้บริหาร  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ระดับ KPI Owner คือ คณะผู้บริหาร และ ศูนย์วิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
            ระดับ Data Owner คือ กลุ่มงานในสํานักงานเลขานุการ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือการสร้างประโยชน์ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย* 
   ระยะสั้น 

ปี 2556
ระยะยาว
ปี 2559

1. พัฒนากระบวนการสร้างโจทย์
วิจัยที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม (พ้ืนที่ จังหวัด หรือ
ประเทศ) 

แผนปฏิบัติการ 
สนับสนุนให้นักวิจัยสร้างความ
เช่ือมโยง เข้าถึงภาคการผลิต 
ชุมชน และแหล่งทุน เพ่ือให้เกิด
การค้นหา/วิเคราะห์ปัญหา และ
พัฒนาเป็นโจทย์วิจัย 

1. จํานวนโจทย์วิจัยที่ชัดเจนที่เกิดจาก 
demand side  

โจทย์
วิจัย 

5 5

2. ส่งเสริมงานวิจัยรับใช้สังคมตาม
ความต้องการ ปัญหาและโจทย์
ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
ตอบสนองการพัฒนาภาคการ
ผลิต เศรษฐกิจและสังคม 

แผนปฏิบัติการ 
ผลิตผลงานวิจยัที่สนองความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

2. จํานวนข้อเสนอโครงการวิจัยจาก 
cluster นําร่อง

โครงการ/
ผลงาน 

3 3

3. จํานวนโครงการวิจัยที่สร้างประโยชน์
ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

โครงการ 5 5

4. จํานวนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยที่
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและสังคม

ล้านบาท 2 5

3. พัฒนากระบวนการสังเคราะห์
ผลงานวิจัย 

แผนปฏิบัติการ 
ผลักดันให้เกิดการนําผลงานวิจัยไป
ต่อยอดหรือใช้ประโยชน์แก่ชุมชน 
ท้องถิ่น และสงัคม ได้อย่างเต็มที่ 

5.จํานวนผลงานที่สามารถนําไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ได้ 

ผลงาน/
ช้ินงาน 

1 1

หมายเหตุ  * ไม่แสดงค่าเป้าหมาย ปี 2560 เน่ืองจากกําลังดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-  
2564)   

 



 
 

หมวด 3  
ลูกค้า 

  
3.1 เสียงของลูกค้า  

หน่ึงในพันธกิจของสถาบันฯ คือ การดําเนินการวิจัยและบูรณาการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการผ่าน  
คลัสเตอร์วิจัย โดยเน้นพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกําหนดสมรรถนะหลักเป็นกลุ่ม       
คลัสเตอร์วิจัย ซึ่งสามารถจัดประเภทความเช่ียวชาญที่มุ่งเน้นได้คือ การปรับปรุงพันธ์ุข้าวและพืชเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีลําไอออนและลําอิเล็กตรอน สาหร่าย สิ่งทอ เทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป และสมุนไพร ซึ่งใน   
แต่ละคลัสเตอร์สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนท่ีนําทาง (Road Map)  
ที่กําหนดไว้  ทั้งน้ี ในการดําเนินการยังให้ความสําคัญต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยสถาบันฯ ได้
ออกแบบระบบการรับฟังเสียงของลูกค้าและสร้างความผูกพัน ตามรูปที่ 3.1-1 ซึ่งได้มีโครงการวิจัยที่เป็นลักษณะ   
บูรณาการและสหวิทยาการ ดําเนินงานวิจัยตามความต้องการและตอบโจทย์ของพ้ืนที่ นักวิจัยมีแนวทางและสามารถ
เข้าถึงภาคการผลิต ชุมชนและแหล่งทุน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยแบบบูรณาการในระดับชาติและสากล  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3.1-1 ระบบการรับฟงัเสียงลูกค้าและการสร้างความผูกพนัของลูกค้า 

1. กําหนดและจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันฯ 
2. กําหนดความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3. กําหนดแผนกิจกรรมเชิงรุกในการรับฟังเสียงและความผูกพันของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. กําหนดให้งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี   

เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
5. แต่งต้ังรองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษา 
6. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และคํารับรองการปฏิบัติงาน

ประจําปี 
7. กําหนดให้คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ติดตาม ประเมินผล

1. สร้างกลยุทธ์ท่ีมุ่งให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยตามความต้องการและตอบโจทย์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
4. จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีสอดรับต่อความต้องการของลูกค้า และดําเนินการวิจัยให้เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีดีและตามความคาดหวังของลูกค้า 

 
1. รายงานผลตัวชี้วัดในท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามตามแผนกลยุทธ์การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติการ และคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปี ทุกไตรมาส 
2. รายงานผลการดําเนินการคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM งานวิจัย) ทุก 2 เดือน 
3. รายงานจํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ทกเดือน

1. ปรับปรุงกิจกรรมและระบบการทํางานให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากย่ิงข้ึน ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารประจําสถาบันฯ  

2. จัดทําแผนกิจกรรมใหม่ หากกิจกรรมเดิมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 



24 
 

       สถาบันฯ ได้กําหนดลูกค้าคือ แหล่งทุน โดยจําแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาครัฐ เช่น เครือข่าย
องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม และทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) รัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต สํานักนโยบายและแผนพลังงาน องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก และ 3) ภาคเอกชน เช่น บริษัท          
มายเวียดนาม จํากัด บริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จํากัด  ตลอดจนกําหนดชุมชน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
ได้กําหนดวิธีการรับฟังเสียงลูกค้าและการได้มาซึ่งสารสนเทศเก่ียวกับความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ    
ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ดังตารางที่ 3.1-1 และกําหนดให้งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์ ทําหน้าที่รองรับบริหารจัดการงานวิจัยและบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ เริ่มต้ังแต่การจัดทําแผนกิจกรรม    
เชิงกลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันฯ   

ตารางที่ 3.1-1 ระบบและกลไกการรับฟังเสียงลูกคา้ (แหล่งทนุ) และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (ชุมชน) 
 
 

ช่องทางการรบัฟังเสียง 
 

สารสนเทศ/
เป้าหมาย
ของการรบั
ฟังเสียง  

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ/
รายงานผล/
ติดตามและ
ป้อนกลบั 

เป้าหมายของการ
ตอบสนองต่อเสียง

ของลูกคา้ 

 
 

ผลการดําเนนิงาน

1. กําหนดให้งานบริหาร
งานวิจัยฯ นักวิจัย เข้า
ร่วมประชุมรับฟังการ
ประกาศกรอบการวิจัย 
เพ่ือการจัดสรรทุนวิจัย 
ประจําปี ของ
เครือข่ายองค์กร
บริหารงานวิจัย
แห่งชาติ  

 
 

ความ
ต้องการและ
ความ
คาดหวังของ
ลูกค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอด
ทั้งปี 
 
 
 
 
 
 
 

-คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สถาบันฯ  
-รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัย 
-ศูนย์วิจัยและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี- 
-งานบริหาร
งานวิจัย บริการ
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลงานวิจัยบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
การให้ทุนโดย
กําหนดตัวช้ีวัด
ประกอบด้วย 
1. จํานวน
โครงการวิจัยที่
ได้รับทุนอุดหนุน
การทําวิจัย 

2. งบประมาณวิจัย
จากแหล่งทุน
ภายนอก 

3. จํานวน
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม หรอื
งานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์ เผยแพร่ 
หรือนําไปใช้
ประโยชน์ใน
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

4. จํานวนบทความ
ได้รับการอ้างอิง 
(Citation) 
Refereed 
Journal หรือใน

1. รายงานในหมวด 
7 ผลลัพธ์ ด้าน
การมุ่งเน้นลูกค้า  
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ช่องทางการรบัฟังเสียง 
 

สารสนเทศ/
เป้าหมาย
ของการรบั
ฟังเสียง  

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ/
รายงานผล/
ติดตามและ
ป้อนกลบั 

เป้าหมายของการ
ตอบสนองต่อเสียง

ของลูกคา้ 

 
 

ผลการดําเนนิงาน

ฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ  

2.เสวนาร่วมกับแหล่งทุน 
โดยกําหนดกิจกรรม 
Forum บูรณาการ
งานวิจัยกับหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลยัและ
หน่วยงานภายนอก 
ดังน้ี 

 
2.1 Forum กับ ผู้แทน

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ       
จ.ลําปาง และคณะ  

 
 
 
 
 
  
2.2 Forum กับ อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และ
บริษัทมายเวียตนาม 
จํากัด  

2.3 Forum กับชุมชนวัด
เจียง อ.แม่แจม่ จ.
เชียงใหม่  

 

เพ่ือรับทราบ
ปัญหาและ
ความ
ต้องการของ
แหล่งทุน
และชุมชน
ในพ้ืนที ่

ตลอด
ทั้งปี 
 

-รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัย 
-งานบริหาร
งานวิจัยฯ  
-นักวิจัยสังกัด
สถาบันฯ 
โดยผ่านช่อง
ทางการจัด
กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้

สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการวิจัย
ร่วมกับภาค
รัฐวิสาหกิจและ
ภาคเอกชน เพ่ือ
ผลิตผลงานวิจยั ที่
สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศ โดย
กําหนดเป้าหมาย 
เพ่ือตอบสนองต่อ
เสียงของลูกค้า 
แยกตาม Forum 
ได้ดังน้ี 
-เกิดโครงการวิจัย
เก่ียวกับพืชโตเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
-สามารถพัฒนา
เครื่องย่างหมู
แหนมเนือง 
 
-เกิดโครงการช่วย
สร้างอาชีพใหม่ 
เพ่ิมรายได้ และ
ช่วยลดปัญหา
หมอกควัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ได้ข้อเสนอ
โครงการเรื่อง 
การศึกษาศักยภาพ
การผลิตเช้ือเพลิง
ใน อ.แม่เมาะ 
สําหรับโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล เพ่ือขอรับ
ทุนจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต 
-โครงการพัฒนา
ต้นแบบเคร่ืองย่าง
หมูแหนมเนือง 
 
-จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
การปลูกผัก
ปลอดภัยในระบบ”
ไฮโดรพอนิกส์    
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ช่องทางการรบัฟังเสียง 
 

สารสนเทศ/
เป้าหมาย
ของการรบั
ฟังเสียง  

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ/
รายงานผล/
ติดตามและ
ป้อนกลบั 

เป้าหมายของการ
ตอบสนองต่อเสียง

ของลูกคา้ 

 
 

ผลการดําเนนิงาน

 
2.4  Forum กับชุมชน 

ต.สันมหาพน อ.แม่
แตง จ.เชียงใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
-เกิดโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยง
เห็ดโคนน้อย 
 
 
 
 

ในวันที่ 14 
มกราคม 2559 ณ 
วัดเจียง อ.แม่แจ่ม 
จ.เชียงใหม่ ได้รับ
ทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเชียง 
ใหม ่
-จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
การเพาะเห็ดโคน
น้อยในระบบ
โรงเรือนสําเร็จรปู 
ในวันที่ 6 มิถนุายน 
2559 ณ ชุมชน   
ต.สันมหาพน อ.แม่
แตง จ.เชียงใหม่ 
ได้รับทุนสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย
เชียง ใหม่  

3. การติดตามการ
ประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์/หนังสือแจ้ง
เวียน รวมถึงการเปิด
ช่องให้แหล่งทนุ e-
mail ตรงมายังงาน
บริหารงานวิจัยฯ 

ความ
ต้องการและ
ความ
คาดหวังของ
ลูกค้า 
 

ตลอด
ทั้งปี 
 

-งานบริหาร
งานวิจัย บริการ
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์ 
 

ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ไป
ยังคณาจารย์ใน
หน่วยวิจัย
เครือข่ายและ
นักวิจัยในสังกัด 
เพ่ือเขียนข้อเสนอ
โครงการ 
 

ประชุมร่วมกัน
ระหว่างนักวิจัย
สถาบันฯ งาน
บริหารงานวิจัยฯ 
และบริษัทนะเสมา 
อินดัสทรี จํากัด  
ในวันที่ 12 
กรกฎาคม 2559 
และอยู่ในระหว่าง
ดําเนินการหา
ข้อสรุปในการเขียน
ข้อเสนอโครงการ 
และโครงการใน
ลักษณะ Matching 
Fund ระหว่าง
แหล่งทุนและ
ผู้ประกอบการ 
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ช่องทางการรบัฟังเสียง 
 

สารสนเทศ/
เป้าหมาย
ของการรบั
ฟังเสียง  

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ/
รายงานผล/
ติดตามและ
ป้อนกลบั 

เป้าหมายของการ
ตอบสนองต่อเสียง

ของลูกคา้ 

 
 

ผลการดําเนนิงาน

4.การติดตามผลการ
สนับสนุนของแหล่งทุน
อย่างต่อเน่ือง 

ความพึง
พอใจ/ความ
ไม่พึงพอใจ
ของลูกค้า 

ตลอด
ทั้งปี 
 

-งานบริหาร
งานวิจัย บริการ
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์ 
 

ได้แนวทางหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีของ
การจัดทําข้อเสนอ
โครงการ และการ
ดําเนินงานวิจัยที่
สามารถได้รับการ
สนับสนุนทุนอย่าง
ต่อเน่ือง 

ได้รับการสนับสนุน
ทุนวิจัยจาก   
แหล่งทุนอย่าง
ต่อเน่ือง 

           ในปีที่ผ่านมาจากการรับฟังเสียงของลูกค้าในช่องทางต่าง ๆ สามารถสรุปความต้องการ ความคาดหวัง
ของลูกค้าได้ 5 ประเด็น คือ  

1. ผลงานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการให้ทุน 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
3. ดําเนินการวิจัยร่วมกับภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน  
4. ผลงานวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 
5. ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของลูกค้า 

       ทั้งน้ี สถาบันฯ ได้อาศัยสารสนเทศจากการรับฟังเสียงของลูกค้าในการออกแบบและวางแผนดําเนินการ
มีการติดตามผลการดําเนินการของแต่ละคลัสเตอร์โดยรองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย ผ่านกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้
งานวิจัย (KM วิจัย) และมีการติดตามผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ในภาพรวมของงานวิจัย
ของสถาบันฯ โดยคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ  
 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า  

ตามรูปที่ 3.1 สถาบันฯ กําหนดแผนการทํางาน กลไกและการสนับสนุนกลุ่มวิจัย เพ่ือส่งเสริมการทํางาน
แบบเป็นทีมในการรองรับกรอบการวิจัยมุ่งเป้าของแหล่งทุน โดยดําเนินการวิจัยแบบบูรณาการและสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดประสงค์ สมรรถะหลัก ซึ่งสถาบันฯ ได้กําหนดลูกค้าคือ แหล่งทุน โดยจําแนกออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ 1) ภาครัฐ 2) รัฐวิสาหกิจ และ 3) ภาคเอกชน ตลอดจนกําหนดชุมชน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกําหนดให้งาน
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีภาระงานที่รองรับการ
บริหารจัดการและบริการโครงการวิจัยต่าง ๆ การสื่อสาร ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดังน้ี  

กลุ่มแหล่งทุนภาครัฐ  สถาบันฯ โดยโครงการศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการโดยตรง ได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ อาทิ นวัตกรรมเส้นใยใหม่ นวัตกรรมสิ่งทอ
รักษ์โลก ควบคู่ไปกับการพัฒนารูปแบบลักษณะผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ เหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์และร่วมสมัย
ย่ิงขึ้น รวมทั้งมีองค์ความรู้กระบวนการผลิตเพาะเลี้ยงไหมอีรี่ พัฒนาเคร่ืองมือและวิธีการผลิตเส้นด้ายป่ันมือให้ง่าย 
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สามารถนําไปผลิตผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ที่แปลกใหม่และมีมูลค่าเพ่ิม ดําเนินการขยายการผลิตไหมอีรี่ ตลอดจนบริหาร
จัดการการผลิตในรูปแบบ Supply Chain  พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(Green Product) ที่มีคุณภาพสู่ตลาดทางเลือกใหม่ โดยนําเอาองค์ความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น 
โครงการเทคโนโลยีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอมีความได้เปรียบทางการตลาด และโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเลี้ยงไหมอีรี่ครบวงจร  นอกจากน้ี โครงการศูนย์วิชาการฯ ยังเห็นความสําคัญการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ จึงบูรณาการร่วมกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และ SMEs ใน อ.เมือง อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.สารภี อ.หางดง และ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ดําเนินการ
ร่วมกันในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอขนาดเล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
เริ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีต้ังแต่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ผลิตสิ่งทอนําไปปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติที่ถูกต้อง แนวคิด รูปแบบและทักษะการทําผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า (Eco Products) 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้เศษวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตสิ่งทอขนาดเล็กให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อน และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและพัฒนาเป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ครัวเรือน
และชุมชนอย่างต่อเน่ือง โครงการดังกล่าวน้ีเกิดจากความต้องการของชุมชนอีกส่วนหน่ึงด้วย โดยมี ผู้อํานวยการ
สถาบันฯ เป็นผู้กํากับดูแล 

กลุ่มแหล่งทุนภาครัฐวิสาหกิจ  สถาบันฯ ร่วมกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลําปาง ได้พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือทําวิจัยร่วมกันในโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพการผลิตพืชเช้ือเพลิงใน อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 
โดยมี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย เป็นผู้กํากับดูแล และให้คําปรึกษา   

กลุ่มแหล่งทุนภาคเอกชน  ภายใต้แผนเชิงรุกเพ่ือพัฒนาแผนงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ โดยงาน
บริหารงานวิจัย ฯ ดําเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าพ้ืนเมืองและชนเผ่า เพ่ือสนับสนุนให้มีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายจากผ้าด้วยการย้อมสีธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาทักษะด้านการ
ออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าพ้ืนเมืองและชนเผ่า และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้าน
การตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าจากผ้าภูดาว โดยมีนางสาวโฉมศรี ดวงสะเก็ด เป็น
ประธานกลุ่ม ต้ังอยู่ ณ บ้านต้นกอก เลขที่ 40 หมู่ 4 ถนนทุ่งเสี้ยว-โรงวัว ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  
50120 ได้เข้าร่วมโครงการในลักษณะสมทบทุนวิจัยร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีผลการออกแบบโดยพัฒนา
แนวคิดมาจากการผสมผสานวัฒนธรรมให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ใช้นวัตกรรมร่วมกับความรู้ท้องถิ่นและภูมิปัญญา
มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือความย่ังยืน จากการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ทําให้ได้ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์นําไปสู่
การจดลิขสิทธ์ิคือ ลาย rice terraces และจดตราสินค้าที่ต่อยอดเป็นสําหรับเป็นธุรกิจในอนาคตคือ ตราสินค้า 
Tectona  แนวคิดของตราสินค้า “Tectona” หรือ Tectona grandis เป็นช่ือเรียกต้นสักซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ทั่ว
บริเวณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรืออีกในความหมายหน่ึงคือ ฝั่งสวนสักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี         
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย เป็นหัวหน้าโครงการ 

กลุ่มชุมชน  สถาบันฯ ได้จัดกรรมกิจรับใช้สังคมสําหรับสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ การ
บริการวิชาการในพ้ืนที่เป้าหมาย พร้าวโมเดล สถาบันฯ โดย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดําเนินโครงการ การ 
ส่งเสริมศักยภาพการผลิตพืชอาหารปลอดภัยเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนใน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพ่ือนํา
ความรู้ ประสบการณ์และผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรของนักวิจัยสถาบันฯ ถ่ายทอด
ให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ใน อ.พร้าว เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการร่วมแก้ปัญหาด้านการเกษตรและพัฒนาชุมชนพร้าวให้
เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แล้วนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการ
สร้างความปลอดภัยด้านอาหารของชุมชน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนอย่างย่ังยืน อีกทั้งช่วยสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการให้บริการวิชาการที่จะขับเคลื่อนการ 
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พัฒนาเมืองพร้าวโดยวิถีชุมชน (พร้าวโมเดล) โดยโครงการน้ีประกอบด้วย 7 กิจกรรมหลัก คือ 1) การปลูกพืชผัก
สมุนไพรพ้ืนบ้านเพ่ือเป็นแหล่งอาหารปลอดภัย 2) การแปรรูปผลิตผลการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและการใช้ประโยชน์ 
3) การปลูกผักปลอดภัยในระบบไฮโดรโปนิกส์  4) การเพาะเห็ดในระบบโรงเรือนตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 5) 
การเสริมศักยภาพการผลิตมะม่วงนํ้าดอกไม้เพ่ือการส่งออก 6) ส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเพ่ือผสมเกสรในสวนมะม่วง
นํ้าดอกไม้ และ 7) การบริหารจัดการโครงการ  โดยกิจกรรมเหล่าน้ีจะนําไปสู่การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างนักวิจัย
กับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างกลุ่มเรียนรู้ในชุมชนและสร้างภาคีเครือข่ายกับแต่ละหน่วยงาน ทํา
ให้เกิดการกระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละ
ชุมชนเพ่ือร่วมค้นหาโจทย์วิจัยในพ้ืนที่สําหรับการพัฒนาเมืองพร้าว  ทั้งน้ี กํากับ ดูแล การให้ข้อเสนอแนะโดย
ผู้อํานวยการสถาบันฯ  
             เพ่ือให้บรรลุพันธกิจด้านการวิจัย สถาบันฯ จึงแต่งต้ังคณะทํางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพ่ือ
บริหารจัดการทุกฐานข้อมูลของสถาบันฯ มีหน้าที่กํากับดูแล วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
วิจัยบนเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสมและด้านการเผยแพร่ข่าวสาร แนะนํา ประชาสัมพันธ์ การใช้ข้อมูลและดูแลระบบ
ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถาบันฯ ให้ทันสมัย เป็นปัจจุบันและยกระดับให้เป็นสากล โดยมี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย 
เป็นผู้ติดตาม และให้คําแนะนําแก้ไขปรับปรุง  
        
   
   
 
 



 
 

หมวด 4  
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้

 
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดําเนินการของ 
            สถาบันฯ มีการวัดผลการดําเนินงานผ่านกระบวนการติดตามแผนปฏิบัติการประจําปี ซึ่งได้กําหนดค่า
เป้าหมายของตัวช้ีวัดเพ่ือใช้วัดความสําเร็จ และกําหนดผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด ครบทุกพันธกิจหลักของสถาบันฯ ไว้อย่าง
เป็นระบบชัดเจน ดังตารางที่ 4.1-1 
ตารางที่ 4.1-1  ระบบและกลไกการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ
ประจําป ี

ขั้นตอน กระบวนการวัด 
วิเคราะห์ และปรับปรุง

ผลการดําเนนิงาน 

ระยะเวลา การใช้ข้อมูล/สารสนเทศ
เพื่อวิเคราะห์/ปรับปรุง   

ผลการดําเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ

การวางแผน 
(Plan : P) 
 

การเลือก รวบรวม 
ตัวช้ีวัด ที่ใช้ในการวัดผล
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี  

 ตามข้ันตอน
และระยะเวลา
ของการจัดทํา
แผน 

วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
- แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี  
-แผนปฏิบัติการเชิงรุก
ด้านการวิจัยระยะ 4 ปี 

- คํารับรองการ
ปฏิบัติงานประจําปี ที่
เก่ียวข้องกับการวิจัย
และการบริการวิชาการ 
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย

- คณะผู้บรหิาร
- คณะทํางานจัดทํา
แผนกลยุทธ์ 

- หน่วยนโยบายและ
แผน 

การ
ดําเนินการ
(Do : D) 
 

ติดตามประเมินผลโดย 
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามการ
ดําเนินงานตามแผน ดังน้ี 
- ติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ
การประจําปี  

- ติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม  

-รอบ 6 เดือน
-รอบ 9 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-รอบ 12 เดือน 

- รายงานผลการ
ดําเนินงานช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรค  กรณี
ผลการดําเนินงานมี
แนวโน้มตํ่ากว่า
เป้าหมาย ร่วมกัน
กําหนดแนวทางพัฒนา
ตัวช้ีวัด เพ่ือทบทวน
แผน/ปรับปรุงการ
ดําเนินงานในรอบต่อไป  

- นําเสนอคณะกรรมการ
บริหารประจําสถาบันฯ 
เห็นชอบ และให้
ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง 

- นําเสนอคณะกรรมการ
อํานวยการประจํา

ผู้รายงานผล 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/
กิจกรรม 
ผู้ประเมินผล 
คณะกรรมการ
ติดตามการ
ดําเนินงานตามแผน 
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
- คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สถาบันฯ   
- คณะกรรมการ
อํานวยการประจํา
สถาบนัฯ 
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ขั้นตอน กระบวนการวัด 
วิเคราะห์ และปรับปรุง

ผลการดําเนนิงาน 

ระยะเวลา การใช้ข้อมูล/สารสนเทศ
เพื่อวิเคราะห์/ปรับปรุง   

ผลการดําเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ

สถาบันฯ เห็นชอบ 
และใหข้้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง

การตรวจสอบ 
(Check : C) 
 

วิเคราะห์และประเมินผล
การดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด ของแผนปฏิบัติ
การประจําปี  

ปีละ 1 ครั้ง
 

-วิเคราะห์เปรียบเทียบผล 
กับ ค่าเป้าหมาย กรณี
ที่มีผลการดําเนินงาน
ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
ร่วมกันกําหนดแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนา
ในปีต่อไป  

- ประเมินผลโดยการ
วัดผล “ค่าร้อยละ
ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ
การประจําปี ที่บรรลุ
เป้าหมาย” 

 

ผู้วิเคราะห์
- หน่วยนโยบายและ
แผน 

- เลขานุการ
คณะกรรมการ
ติดตามการ
ดําเนินงานตาม
แผน 

ผู้ประเมินผล 
คณะกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตาม
แผน  
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
- คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สถาบันฯ   

- คณะกรรมการ
อํานวยการประจํา
สถาบันฯ

-การประเมินผลสัมฤทธ์ิ
โครงการ/กิจกรรมของ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

ปีละ 1 ครั้ง
 

- วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผล กับ แผนทีต้ั่งไว้ ว่า 
เป็นไปตามแผน หรือไม่
เป็นไปตามแผน 
อย่างไรบ้าง  

- ประเมินผลโดยการ
วัดผล “ค่าร้อยละ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี”   

- ใหข้้อเสนอแนะการ
ปรับปรุง  

ผู้วิเคราะห์
- หน่วยนโยบายและ
แผน 

- เลขานุการ
คณะกรรมการ
ติดตามการ
ดําเนินงานตาม
แผน 

ผู้ประเมินผล 
คณะกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตาม
แผน  
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
- คณะกรรมการ
บริหารประจํา
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ขั้นตอน กระบวนการวัด 
วิเคราะห์ และปรับปรุง

ผลการดําเนนิงาน 

ระยะเวลา การใช้ข้อมูล/สารสนเทศ
เพื่อวิเคราะห์/ปรับปรุง   

ผลการดําเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ

สถาบันฯ  
- คณะกรรมการ
อํานวยการประจํา
สถาบันฯ

การปรับปรุง 
(Act : A) 
 

การนําผลการประเมิน       
มาปรับปรุง 

ตามรอบ
ระยะเวลาของ
แผน 
 
 

- นําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ ไปจัดทํา
แนวทางการพัฒนา 
และดําเนินการ
ปรับปรุง 

- ในส่วนของการ
ดําเนินงานที่ดี หาก
ประเมินแล้ว ยังมีความ
ความจําเป็น ก็ยังคงให้
ดําเนินการต่อเน่ือง 

ผู้รับผิดชอบ
ดําเนนิการปรับปรุง 
-ระดับ KPI Owner 
คือ คณะผู้บรหิาร 
และ ศูนย์วิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
-ระดับ Data 
Owner คือ 
กลุ่มงานใน
สํานักงานเลขานุการ 

                 ทั้งน้ี  ในการวิเคราะห์และปรับปรุงผลการดําเนินงานในแต่ละระดับ ได้อาศัยข้อมูลและสารสนเทศ
ประกอบการพิจารณาคือ ได้นําระบบ CMU-PA มาใช้ในการประมวลผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการ 
และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากสารสนเทศดังกล่าว ทําให้ผู้บริหารทราบระดับความสําเร็จของการดําเนินงานได้  

 
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตามที่สถาบันฯ ได้มีพันธกิจหลัก คือ 1) ดําเนินการวิจัยและบูรณาการวิจัยในลักษณะวิทยาการผ่าน  
คลัสเตอร์วิจัยโดยเน้นพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกลยุทธ์คือ พัฒนาการเป็นสถาบันวิจัย
เฉพาะทาง โดยมุ่งให้เกิดงานวิจัยจากภายในองค์กร และ 2) พัฒนา สนับสนุนการนําองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม มี    
กลยุทธ์คือ บูรณาการบริการวิชาการและองค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม  ดังน้ัน เพ่ือให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว 
สถาบันฯ ได้ออกแบบระบบและกลไก การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังตารางที่ 4.2-1 
สําหรับช่วยในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยมอบหมายให้ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
ดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและการวิจัย (KM งานวิจัย) เพ่ือให้นักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญ
คล้ายกันหรือมีความเช่ียวชาญต่างกัน แต่มีความประสงค์ที่จะทําวิจัยหัวข้อเดียวกัน จัดต้ังคลัสเตอร์วิจัยนําร่องของ
สถาบันฯ โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ของชาติและกรอบการวิจัยของแหล่งทุนต่างๆ จนเกิดเป็นคลัสเตอร์วิจัยนําร่อง
ของสถาบันฯ จํานวน 4 คลัสเตอร์ และ 1 โครงการจัดต้ัง คือ 

1. คลัสเตอร์การปรับปรุงพันธ์ุข้าวและพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีลําไอออนและลําอิเล็กตรอน 
2. คลัสเตอร์สาหร่าย 
3. คลัสเตอร์สิ่งทอ 
4. คลัสเตอร์เทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป 
5. โครงการจัดต้ังคลัสเตอร์สมุนไพร 
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เพ่ือให้มีการดําเนินงานของคลัสเตอร์อย่างเป็นรูปธรรม สถาบันฯ จึงได้แต่งต้ังผู้ประสานงานคลัสเตอร์ 
(ประกาศสถาบันฯ เรื่องการจัดกลุ่มคลัสเตอร์วิจัย) ทําหน้าที่ประสานงาน จัดประชุมกลุ่มย่อยภายในคลัสเตอร์เพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย สร้างข้อเสนอโครงการแบบบูรณาการและสหวิทยาการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยมีเป้าหมายของกิจกรรม 2 ข้อคือ 

1. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งประเด็นหรืองานวิจัยแบบบูรณาการและสหวิทยาการ ที่มี
ความเข็มแข็งและสามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการตามกลุ่มคลัสเตอร์วิจัย 

2. มีการจัดการความรู้ของนักวิจัย โดยจัดทําในรูปแบบบทความวิจัยที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถเข้าถึง
ชุมชนต่าง ๆ ได้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์สถาบันฯ (www.stri.cmu.ac.th) และระบบโซเชียลต่างๆ เช่น Facebook, 
Google Plus, Twister โดยผ่านคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย 
ตารางที่ 4.2-1 ระบบและกลไกการจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขั้นตอน กระบวนการ ผู้เก่ียวข้องสําคัญ/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ดําเนนิการ 

การวางแผน 
(Plan : P) 
 

- พิจารณาวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
สถาบันฯ 

งานบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ 

สิงหาคม 

- วางแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้ า น วิ ช า ก า ร แ ล ะก า ร วิ จั ย  ( KM 
งานวิจัย) 

- วางแผนในการจัดทําฐานข้อมูลและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

การดําเนินการ 
(Do : D) 
 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน
วิชาการและการวิจัยตามแผนที่กําหนด

นักวิจัย/งานบริหาร
งานวิจัย บริการ
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์ 
 

ดําเนินการตลอดทั้งปี

- ประชุมภายในคลัสเตอร์ เ พ่ือระดม
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านการวิจัย เพ่ือหาแนวทางในการ
จัดทําข้อเสนอโครงการแบบบูรณาการ
และสหวิทยาการ 

- จัดทําและส่งขอ้เสนอโครงการแบบ
บูรณาการและสหวิทยาการ  

- จัดทําบทความวิจัย จากองค์ความรู้
ของนักวิจัย แล้วถ่ายทอด/เผยแพร่
บนเวบไซต์ของสถาบันฯ 

- จัดทําฐานข้อมลูและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

งานบริหารงานวิจัยฯ  

การตรวจสอบ 
(Check : C) 
 

- ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ของคลัสเตอร์วิจัยผ่านการประชุม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ
และการวิจัย (KM งานวิจัย)            

รองผู้อํานวยการฝ่าย
วิจัย/นักวิจัย/งาน
บริหารงานวิจัยฯ 

ดําเนินการตลอดทั้งปี
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ขั้นตอน กระบวนการ ผู้เก่ียวข้องสําคัญ/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ดําเนนิการ 

- การสังเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ 
บทความทั่วไป และบทความทาง
วิชาการ สามารถนําไปเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของสถาบันฯ เพ่ือให้บุคลากร
ทั่วไปเข้าใจได้ง่าย และถูกต้องตาม
หลักสากล 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ด้าน
การวิจัย 

- ทดสอบระบบ ติดตามผล และประเมิน
คุณภาพและผลการทํางานของระบบ
สารสนเทศและระบบข้อมูล 

คณะทํางานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมลูเพ่ือ
การบริหารจัดการ 

- ติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมและ
รับทราบปัญหาอุปสรรค และให้
ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผน
ปฎิบัติงานประจําปี 

รอบ 6 เดือน  
รอบ 9 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

(Act : A) 
การปรับปรุง 

- ปรับปรุงข้อเสนอโครงการตาม
ข้อเสนอแนะของแหล่งทุน 

นักวิจัย ดําเนินการตลอดทั้งปี

- ปรับปรุงบทความวิจัยตาม
ข้อเสนอแนะของคณะทํางานจัดการ
ความรู้ 

นักวิจัย 

- ปรับปรุงระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลให้ดีขึ้น และวางแผนการ
ดําเนินงานในปีต่อไป 

งานบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ 

- ปรับปรุงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านวิชาการและการวิจัย (KM 
งานวิจัย) ในปีต่อไป 

       ผลการดําเนินงานของกิจกรรม KM งานวิจัยดังกล่าว พบว่า สามารถบรรลุเป้าหมายข้อที่ 1 โดยได้
ประเด็นวิจัยแบบบูรณาการและสหวิทยาการที่มีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการทุกกลุ่ม    
คลัสเตอร์วิจัย เพ่ือเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกได้ ส่วนเป้าหมายข้อที่ 2 มีการจัดการความรู้ของ
นักวิจัย ในรูปแบบบทความวิจัยที่เข้าใจได้ง่าย ได้กําหนดเป้าหมายผลลัพธ์ไว้ 40 บทความ แต่ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ เน่ืองจากเดิมกําหนดคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัยประกอบด้วย นักวิจัยจํานวน 4 ท่าน       
ทําหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการในการสังเคราะห์ วิเคราะห์ องค์ความรู้ให้ชุมชนเข้าใจง่าย ซึ่งทําให้เกิดความล่าช้า 
ระหว่างการดําเนินกิจกรรม จึงได้มีการแก้ไขกระบวนการ โดยได้เพ่ิมเติมจํานวนของคณะกรรมการจัดการความรู้ด้าน
การวิจัย แต่ก็ยังไม่สามารถทําให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ได้ จึงมีบทความที่สามารถเผยแพร่ทางเว็บไซต์สถาบันฯ 
จํานวน 9 บทความ (รูปที่ 4.2-1) 
       เพ่ือให้มีการรับฟังสองทาง สถาบันฯ จึงได้เพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับผู้เข้าชมบทความวิจัยผ่านเว็บไซต์
สถาบันฯ ในหัวข้อส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Facebook Comment) ด้านล่างของบทความวิจัย ซึ่งนอกจาก
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สามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าชมบทความแล้ว  นักวิจัยผู้เขียนบทความยังสามารถให้ข้อแนะนําและตอบคําถาม
ต่าง ๆ ได้อีกด้วย (รูปที่ 4.2-1) 

 

 
รูปที่ 4.2-1 หน้าตัวอย่างบทความวิจัย บนเว็บไซต์สถาบันฯ และการร่วมแสดงความคิดเหน็ 
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สําหรับการจัดการด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันฯ  ไ ด้มอบหมายให้             
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานวิจัยฯ จัดทําระบบฐานข้อมูล เพ่ือตอบสนองต่อผู้ใช้งาน ทั้งบุคลากร
สถาบันฯ ชุมชน และแหล่งทุน โดยมีรายละเอียดการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังตารางที่ 4.2-2 
ตารางที่ 4.2-2 การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ฐานข้อมูล เนื้อหา ความปลอดภัย ผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย 
โครงการวิจัย พัฒนาโปรแกรมบริหารงานวิจัย 

(STRI-RPM) เพ่ือจัดการข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับโครงการวิจัย
ของสถาบันฯ 
- รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของ   
แต่ละโครงการวิจัย 

- ข้อมูลอัพเดท (Update) ทาง
การเงินของโครงการวิจัย 

- รายงานสรุปผลทางการเงิน
สําหรับนําเสนอผู้บริหาร 

กําหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งาน 
หน่วยบรหิารงานวิจัยฯ   
ทําหน้าที่จัดการข้อมูลทั่วไป
ของโครงการวิจัย 
- หน่วยการเงินและบัญชี 
ทําหน้าที่อัพเดทข้อมูล
ทางการเงินของ
โครงการวิจัย 

- ผู้บริหาร ทราบผลสรุป
ข้อมูลโครงการที่เป็น
ปัจจุบัน 

- ผู้เขา้ชมเว็บไซต์ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลโครงการวิจัย
ส่วนที่เป็นข้อมลู
สาธารณะเท่าน้ัน 

- ผู้บริหาร 
- บุคลากรสถาบันฯ  
- แหล่งทุน 
- ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

บทความวิจัย พัฒนาเว็บไซต์สถาบันฯ เพ่ือเป็น
ศูนย์รวมบทความวิจัยที่เขียนโดย
นักวิจัยสถาบันฯ และผ่านการ
สังเคราะห์จากคณะกรรมการ
จัดการความรู้ด้านวิจัย  จนนําองค์
ความรู้ไปรับใช้สังคม 

ข้อมูลเผยแพร่เป็นสาธารณะ - บุคลากรสถาบันฯ 
- นักวิจัย 
- ชุมชน 
- ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

คลัสเตอร์วิจัย พัฒนาเว็บไซต์สถาบันฯ ให้สามารถ
นําเสนอข้อมูลคลัสเตอร์วิจัยของ
สถาบันฯ และมีการเช่ือม
ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง เช่น โครงการวิจัย, 
นักวิจัย ในคลสัเตอร์ มาแสดงผล 
จนเกิดชุดข้อมูลขนาดใหญ ่

ข้อมูลเผยแพร่เป็นสาธารณะ - บุคลากรสถาบันฯ 
- ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

 

นักวิจัย พัฒนาเว็บไซต์สถาบันฯ ให้สามารถ
แสดง ข้อมูลแนะนํานักวิจัยของ
สถาบันฯ และมีการเช่ือมข้อมูล
โครงการและผลงานต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

กําหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งาน 
- ผู้เขา้ชมเว็บไซต์ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลนักวิจัยส่วนที่
เป็นข้อมูลสาธารณะ
เท่าน้ัน 

- บุคลากรสถาบันฯ 
- นักวิจัย 
- ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
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โดยข้อมูลในแต่ละฐานจะมีการเช่ือมโยงความสัมพันธ์กัน เช่น หากมีการเพ่ิมข้อมูลในฐานข้อมูล
โครงการวิจัย ก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูลนักวิจัยและฐานข้อมูลคลัสเตอร์วิจัยด้วย เป็นการลดภาระงาน
ในการกรอกข้อมูลซ้ําซ้อน และช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากขึ้น 
      สําหรับข้อมูลสารสนเทศของสถาบันฯ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ 
(www.stri.cmu.ac.th) และได้มีการออกแบบเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยี Responsive Web Design ทําให้แสดงผล
เว็บไซต์ได้กับทุกอุปกรณ์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว ใน
การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
 



 
 

หมวด 5 
บุคลากร 

 
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment)  

สถาบันฯ มีการกําหนดค่านิยม “ร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงสหวิทยาการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  ต่อมา ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายที่มุ่งเน้นความเป็น
เลิศด้านการวิจัยและการนําองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายมหาวิทยาลัย สถาบันฯ มีระบบในการ
สร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่เก้ือหนุนต่อการปฏิบัติงานดังตารางที่ 5.1-1 โดยได้มีการกําหนดประกาศสถาบันฯ 
เรื่อง “หลักเกณฑ์การขออัตรากําลังสายวิชาการ (นักวิจัย) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพ่ือใช้เป็น    
แนวปฏิบัติ ซึ่งแนวการปฏิบัติดังกล่าว  สถาบันฯ ได้พิจารณาผลงานวิจัยของหน่วยวิจัยทั้งก่อนและหลังการขอ
อัตรากําลัง โดยมีระบบการสร้างสภาพแวดล้อมบุคลากร ระบบและกลไกการบริหารขีดความสามารถและอัตรากําลัง
ของบุคลากรใหม่ ระบบและกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากร  ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
ประจําสถาบันฯ ได้พิจารณายุทธศาสตร์และพันธกิจของสถาบันฯ จึงมุ่งเน้นการวัดผลด้านงานวิจัย และกําหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ (นักวิจัย) ไว้เป็นมาตรฐานการวัดผลงานอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร ดังตารางที่ 5.1-2 
ตารางที่ 5.1-1 ระบบการสร้างสภาพแวดล้อมบุคลากรที่เก้ือหนนุต่อการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน วิธีการ 

การวางแผน 
Plan 

กําหนดความต้องการของบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของสถาบันฯ 
สํารวจและวิเคราะห์แผนการอัตรากําลัง กําหนดขีดความสามารถท่ีต้องการ รายตําแหน่ง 

ออกแบบและกําหนดหลักเกณฑ์ของการคัดเลือกบุคคลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
กําหนดให้งานบริหารบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

การ
ดําเนินการ 
Do 

ดําเนินการสํารวจความต้องการ ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรเป็นประจําทุกปี 

ทําการคัดเลือกบุคลากรใหมต่ามหลักเกณฑ์และมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

สนับสนุนการดําเนินงานและสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง 

การตรวจสอบ 
Check 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นประจําทุกปี 
 

การปรับปรุง 
Act 

ดําเนินการต่อเน่ืองสําหรับกิจกรรม/โครงการที่บรรลุเป้าหมาย 

ปรับปรุงแผนดําเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากย่ิงขึ้น 
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ตารางที่ 5.1-2  ระบบและกลไกการบริหารขีดความสามารถและอัตรากําลังของบคุลากรใหม่ 
ขั้นตอน วิธีการ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ กฎ/ระเบียบ 

การวางแผน 
(Plan : P) 
 

สํารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการด้านขีดความสามารถ       
และอัตรากําลังของบุคลากรตาม
โครงสร้างการบริหารงาน  

ทุก 5 ปี 
 

หน่วยนโยบาย
และแผน 

- กรอบการวิเคราะห์
งานของ
มหาวิทยาลัยฯ  

- หลักเกณฑ์การขอ
อัตรากําลังสาย
วิชาการ (นักวิจัย)  
ของสถาบันฯ 

การ
ดําเนินการ
(Do : D) 
 

- จัดทําแผนความต้องการขีด
ความสามารถโดยอาศัยผลการ
ใช้กรอบอัตรากําลังสายวิชาการ
(นักวิจัย)  

- นําผลการสํารวจ มาวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนการบริหารงาน 
และกําหนดขีดความสามารถที่
ต้องการรายตําแหน่ง เสนอ
ผู้บริหารส่วนงานเพ่ือพิจารณา
ตามศักยภาพความสําคัญและ
ความจําเป็นของงาน 

ทุกปี 
 

-หน่วยนโยบาย
และแผน 
-คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สถาบันฯ 
 

- กรอบการวิเคราะห์
งานของ
มหาวิทยาลัยฯ  

- หลักเกณฑ์การขอ
อัตรากําลังสาย
วิชาการ (นักวิจัย)  
ของสถาบันฯ 

 

- แจ้งผลการได้รับจัดสรร
อัตรากําลัง 

- ดําเนินการบริหารอัตรากําลัง
ตามขีดความสามารถของส่วน
งาน 

- แต่งต้ังคณะกรรมการตามกลุ่ม
สายงาน 

- ประชุมร่วมกันเพ่ือกําหนด
ขั้นตอน กระบวนการคัดเลือก 
กรอบระยะเวลาของแต่ละ
ตําแหน่ง ขอบเขตภาระงาน 
หน้าที่ความรู้ ความสามารถ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(Job Description) ของแต่ละ
ตําแหน่ง    

 
 
 

ปีงบประมาณ 
 
ภายใน 30– 
60 วัน 
(ดําเนินการ
ภายหลังการ
ประกาศรับ
สมัครและ
บรรจุบุคคลฯ) 

-หน่วยนโยบาย
และแผน 
-หน่วยบริหารงาน
บุคคล 
 
-คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สถาบันฯ 
-คณะกรรมการ
คัดเลือกและ
บรรจุบุคคล 

- กรอบการวิเคราะห์
งานของ
มหาวิทยาลัยฯ  

- หลักเกณฑ์การขอ
อัตรากําลังสาย
วิชาการ (นักวิจัย)  
ของสถาบันฯ 

- หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
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ขั้นตอน วิธีการ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ กฎ/ระเบียบ 
การตรวจสอบ 
(Check : C) 

- การปฏิบัติงานของบุคคลที่
บรรจุใหม ่(ทดลองปฏิบัติงาน) 
จะมีการจัดทําข้อตกลงร่วม
ก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) 
และมีการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จ (JA) ตามรอบ
ระยะเวลาของการบรรจุบุคคล  
โดยจะมีกรอบการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  
(Job Description)  ไว้อย่าง
เป็นระบบใน CMU MIS  

-ประเมิน ปีละ 
3 ครั้ง   
(4 เดือน/ครั้ง) 
 

-หน่วยบริหาร
บุคคล 
-คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- ประกาศ มช. เรื่อง
หลักเกณฑ์การ
ประเมินทดลองผล
การปฏิบัติงาน 

- ประกาศ มช. เรื่อง
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี 

- หลักเกณฑ์การ
ประเมิน 
สายวิชาการ และ
สายปฏิบัติการ ของ
สถาบันฯ 

การปรับปรุง 
(Act : A) 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้กับ
บุคคลทดลองการปฏิบัติ ทุก
ครั้ง เพ่ือที่จะนําไปพัฒนาการ
ทํางานให้ดีย่ิงขึ้นในรอบการ
ประเมินฯ ต่อไป 

 ปีละ 3 ครั้ง  
(4 เดือน/ครั้ง) 
 

-หน่วยบริหาร
บุคคล 
-คณะกรรมการ
ประเมินฯ 
-คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สถาบันฯ 

- ประกาศ มช. เรื่อง
หลักเกณฑ์การ
ประเมินทดลองผล
การปฏิบัติงาน 

- ประกาศ มช. เรื่อง
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี 

                 สถาบันฯ มีการวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจําปี ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ (นักวิจัย) และหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ ซึ่งการประเมินพิจารณาจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ใน
อัตราส่วน 70:30  ทั้งน้ี ในส่วนของสายวิชาการ สถาบันฯ ได้กําหนดแนวทางการคิดภาระงาน โดยให้ความสําคัญต่อ
การปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ โดยคะแนนผลประเมินฯ คณะกรรมการบริหาร
ประจําสถาบันฯ จะใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี (ตามรอบระยะเวลา) 

      เมื่อมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ
หลักเกณฑ์ของสถาบันฯ โดยผู้บริหารสถาบันฯ ให้ความสําคัญของการรับรู้และความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายดังกล่าว จะกําหนดให้มีการประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงรับทราบแนวทางหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้กับ
บุคลากรเพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกัน ดังตารางที่ 5.1-3  
ตารางที่ 5.1-3  ระบบและกลไกการการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 

ขั้นตอน วิธีการ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ กฎ/ระเบียบ 
การวางแผน 
(Plan : P) 
 

กําหนดออกแบบในการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี ของบุคลากรสาย

ก่อนการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน   

หน่วยบริหาร
บุคคล 

- ประกาศสถาบันฯ เรื่อง
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
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ขั้นตอน วิธีการ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ กฎ/ระเบียบ 
วิชาการ และสายปฏิบัติการ โดย
พิจารณาตามยุทธศาสตร์และ    
พันธกิจหลักของสถาบันฯ 

 ปฏิบัติงานสายวิชาการ
(นักวิจัย) และ 
สายปฏิบัติการ 

การ
ดําเนินการ
(Do : D) 
 

ก่อนการประเมิน 
- บุคลากรแต่ละประเภทจัดทํา
ข้อตกลงร่วมก่อนการ
ปฏิบัติงาน (TOR) ตาม
แบบฟอร์มที ่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมี
ความเห็นร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและบุคลากร 
โดยจะมีกรอบการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  
(Job Description)  ไว้อย่าง
เป็นระบบใน CMU MIS  

- บุคลากรจัดทําผลการ
ปฏิบัติงาน (JA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทํา TOR 
ข้าราชการ/
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1 
กรกฎาคม  
ครั้งที่ 2 
มกราคม 
ลูกจ้างประจํา 
ครั้งที่ 1 
ตุลาคม  
ครั้งที่ 2 
เมษายน 
จัดทํา JA 
ข้าราชการ/
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1 
สิงหาคม-
ธันวาคม  
ครั้งที่ 2 
กุมภาพันธ์-
มิถุนายน  
ลูกจ้างประจํา 
ครั้งที่ 1 
พฤศจิกายน- 
มีนาคม   
ครั้งที่ 2  
พฤษภาคม-
กันยายน  
การประเมินผล
ครั้งที่ 1  
กรกฎาคม-
สิงหาคม  

-หน่วยบริหาร
บุคคล  
-บุคลากร 
-คณะกรรมการ
ประเมินฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประกาศ มช.เรื่อง
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี 

- ประกาศสถาบันฯ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสายวิชาการ
(นักวิจัย) และ 
สายปฏิบัติการ 
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ขั้นตอน วิธีการ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ กฎ/ระเบียบ 
 
 
 
ระหว่างการประเมิน 
- แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน 
- ดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (JA) อย่างเป็น
ระบบตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย และเกณฑ์ของ
สถาบันฯ (จัดทําเป็น 
Template) ให้กับนักวิจัย ดังน้ี 

   - นักวิจัยทุกคนมีการ
ประเมินผลงานตนเอง 70 
คะแนน 

   - สายปฏิบัติการถูกประเมิน
ด้านพฤติกรรมจากนักวิจัยและ
กลุ่มงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 30 
คะแนน 

- รวบรวมวัดผลการประเมิน 
หลังการประเมิน 
- ผลคะแนนเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน 

- พิจารณาผลสัมฤทธ์ิของงาน 
- ส่งผลการพิจารณาขั้นเงินเดือน/
ค่าจ้าง ให้กับมหาวิทยาลัย 

- แจ้งผลการประเมินฯ ให้กับ
บุคลากรรับทราบเป็นรายบุคคล 

ครั้งที่ 2  
มกราคม-
กุมภาพันธ์ 
 
 
 
 

 
 
 
-หน่วยบริหาร
บุคคล  
-คณะกรรมการ
ประเมินฯ 
-คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สถาบันฯ 

 
 
 
- องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ
ประเมินฯประกาศ 
มช.เรื่องหลักเกณฑ์
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี 

- ประกาศสถาบันฯ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสายวิชาการ
(นักวิจัย) และสาย
ปฏิบัติการ 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

 ประเมินผลการดําเนินงาน โดย
เปิดช่องทางการรับฟังเสียงของผู้
ถูกประเมิน 

ครั้งที่ 1  
กันยายน  
ครั้งที่ 2  
มีนาคม  

 

-หน่วยบริหาร
บุคคล   
-คณะกรรมการ
ประเมินฯ 
-คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สถาบันฯ 
 
 
 

- ประกาศ มช. เรื่อง
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี 
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ขั้นตอน วิธีการ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ กฎ/ระเบียบ 
การปรับปรุง 
(Act : A) 

-ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจําสถาบันฯ เพ่ือทบทวน
ประกาศเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายอย่างเหมาะสม 
-ประชุมแจ้งบุคลากรเพ่ือทราบ
และใช้ถือปฏิบัติ 

ครั้งที่ 1  
กันยายน–
ตุลาคม ของทกุ
ปี 
ครั้งที่ 2  
มีนาคม-
เมษายน ของ
ทุกปี 

 

-หน่วยบริหาร
บุคคล 
 

- ประกาศสถาบันฯ  
เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสายวิชาการ
(นักวิจัย) และ 
สายปฏิบัติการ 

 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)  

ปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงในการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากเงินเดือน ได้แก่รางวัล ค่าตอบแทน สวัสดิการ
อ่ืนๆ   สถาบันฯ ให้ความสําคัญของบุคลากรทุกระดับ ต้ังแต่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการให้รางวัล/
สวัสดิการกับบุคลากรทั้งทางตรงและทางอ้อม  

รางวัลทางตรง ได้แก่ เงินเดือน และค่าตอบแทนการทํางาน  
รางวัลทางอ้อม ได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนในรปูแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ  
สถาบันฯ มีการกําหนดกิจกรรม/โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นประจําทุกปี กิจกรรมน้ีเป็น

กิจกรรมส่งเสริมสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ซึ่งมอบหมายให้หน่วยบริหารงานบุคคลกําหนด
เป็นแผนกิจกรรมโครงการอย่างชัดเจน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีรูปแบบคือ มอบรางวัลกับบุคคลดีเด่นประจําปี ทั้ง
นักวิจัยดีเด่นประจําปี และผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจําปี รวมทั้งมอบเงินรางวัลให้กับนักวิจัยที่มีผลงานเขียนบทความ
ยอดเย่ียม/ดีเด่นประจําปี ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่กระตุ้น ส่งเสริมเพ่ือสนองตอบตัวช้ีวัดของสถาบันฯ โดยให้
นักวิจัยสร้างผลงานอย่างประจักษ์  อีกทั้ง สถาบันฯ มีของรางวัลมอบให้กับบุคลากรทุกคน เพ่ือสร้างสานสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรและบุคคล  

สถาบันฯ มีระบบความผูกพันบุคลากร และการสร้างความสัมพันธ์ ดังตารางที่ 5.2-1   
ตารางที่ 5.2-1  ระบบการสร้างความผูกพันของบุคลากร 

ขั้นตอน วิธีการ 

การวางแผน 
(Plan : P) 

พิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ของสถาบันฯ 

กําหนดแนวทางหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือน ค่าตอบแทนแก่บุคลากร 

กําหนดแนวทางหลักเกณฑ์การให้รางวัลแก่บุคลากรที่มผีลการปฏิบัติงานดี 

กําหนดแนวทางหลักเกณฑ์ในการจัดสรรสวัสดิการแก่บุคลากร 

กําหนดแผนความก้าวหน้าในอาชีพแก่บุคลากร 
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ขั้นตอน วิธีการ 

กําหนดแผนสรา้งวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร  

การดําเนินการ 
(Do : D) 

ดําเนินการพิจารณาเงินเดือน ค่าตอบแทนแก่บุคลากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

ดําเนินการพิจารณาการให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

ดําเนินการพิจารณาจัดสรรสวัสดิการแก่บุคลากรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

ดําเนินการพิจารณาความก้าวหน้าในอาชีพแก่บุคลากรตามหลักเกณฑ์ทีกํ่าหนดไว้ 

ดําเนินการสร้างวัฒนธรรมการทํางานในองค์กรให้เป็นไปตามแผน 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ 

การปรับปรุง 
(Act : A) 

ดําเนินการต่อเน่ืองสําหรับกิจกรรม/โครงการที่บรรลุเป้าหมาย 

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 

       สถาบันฯ คํานึงถึงตําแหน่งหัวหน้างานว่า ทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนให้การดําเนินงานของกลุ่มงานให้
เป็นไปตามพันธกิจและค่านิยมของสถาบันฯ เน่ืองจากมีหน้าที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับเหนือขึ้นไปและกับ
ผู้ปฏิบัติงาน  จึงมีการกําหนดเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานบริหารของกลุ่มผู้บริหารระดับต้นไว้อย่างชัดเจน  
สถาบันฯ ให้ความสําคัญกับตําแหน่งหัวหน้างานทุกงานอย่างเท่าเทียมกัน จึงมีการประเมินค่างานทุกงานไว้ในระดับ
มาตรฐานเดียวกัน และได้ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการประเมินค่างานและการจ่ายค่าตอบแทนฯ 
ใช้ถือปฏิบัติ รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นระบบและกลไกการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่บุคลากร ดังตารางที่ 5.2-2 
ตารางที่ 5.2-2  ระบบและกลไกการพิจารณาค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบริหารของกลุ่มผู้บริหารระดับต้น 

ขั้นตอน วิธีการ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ กฎระเบียบ/รปูแบบ 
การวางแผน 
(Plan : P) 
 

- มติคณะกรรมการบริหาร
ประจําสถาบันฯ ได้
กําหนดแนวทางและ
อัตราค่าตอบแทนของ
หัวหน้างาน 

กันยายน 
(ก่อนเริ่ม

ปีงบประมาณ) 

-คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สถาบันฯ 
-หน่วยบริหาร
บุคคล 

ประกาศสถาบันฯ กําหนด
แนวทางและอัตราค่าตอบแทน
ของหัวหน้างาน 
 

การ
ดําเนินการ
(Do : D) 
 

ดําเนินการและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการประเมิน  
ก่อนการประเมินฯ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
- แจ้งหัวหน้างานจัดทํา
ภาระงานตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง (JD) 

 สิงหาคม-
กันยายน  

 

-หน่วยบริหาร
บุคคล 
-คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สถาบันฯ 

 -ประกาศ มช.เรื่องการ
กําหนดค่าตอบแทนผลการ
ปฏิบัติงานฯ 

-แบบประเมินภาระงาน   
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ขั้นตอน วิธีการ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ กฎระเบียบ/รปูแบบ 
เพ่ือให้คณะกรรมการ
พิจารณาประเมินค่างาน
และกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทน 

ระหว่างประเมิน 
- นําผลงานในรอบ 1 ปี 
ของหัวหน้างานทุก
ตําแหน่งส่งให้
คณะกรรมการพิจารณา
ประเมินค่างาน ด้านการ
บริหาร 

หลังการประเมิน 
แจ้งผลการประเมินให้
ทราบ พร้อมมกีารสั่ง
เบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม
เกณฑ์ฯ ที่กําหนด 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

- ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

- เปิดช่องทางการรับฟัง
เสียงของผู้ถูกประเมิน 
โดยหัวหน้างานสามารถ
พบปะหารือผู้บริหาร
เพ่ือทราบแนวทางหรือ
เสริมในการพัฒนาให้ดี
มากย่ิงขึ้น รวมทั้งธํารง
รักษาความเหมาะสม
ของผลงานให้ดีเย่ียม  

สิงหาคม-
กันยายน 

 

คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สถาบันฯ 

ปรึกษาหารือร่วมกัน 
 
 
 
 
 

การปรับปรุง 
(Act : A) 

มีการประชุมทบทวน/ 
ปรับปรุง/หลักเกณฑ์การ
กําหนดอัตราค่าตอบแทน
หัวหน้างาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมการทํางาน
ที่ก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น

สิงหาคม-
กันยายน  

 

-คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สถาบันฯ 
 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจําสถาบันฯ 
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      สถาบันฯ ได้มีระบบและกลไกในการมอบรางวัลและยกย่องชมเชย เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากร ดังตารางที่ 5.2-3 โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนผลงานของบุคลากร
ให้กับนักวิจัยและสายปฏิบัติการ เป็นประจําทุกปี เพื่อรับรางวัลต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอกสถาบันฯ ได้แก่
รางวัลช้างทองคําประจําปี  อย่างไรก็ตามในส่วนของสถาบันฯ มีการกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและ
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจําปี โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติในการทํางานและคุณสมบัติส่วนตัว เพื่อ    
รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจําปีของสถาบันฯ เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและให้กําลังใจกับ
บุคลากรของสถาบันฯ  
ตารางที่ 5.2-3  ระบบและกลไกการมอบรางวัลและยกย่องชมเชยบุคลากร 

ขั้นตอน วิธีการ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ กฎระเบียบ/รปูแบบ 
การวางแผน 
(Plan : P) 
 

กําหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกบุคคล
ดีเด่นประจําปีของสถาบัน 

พฤศจิกายน 
 

คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สถาบันฯ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจําสถาบันฯ 
 

การ
ดําเนินการ
(Do : D) 
 

- ดําเนินการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลดีเด่น
ประจําปีของสถาบันฯ 

 
- ดําเนินการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลตาม
เกณฑ์การรับรางวัลแต่
ละประเภท 

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 

 
 

ตามรอบเวลา
ของรางวัลแต่
ละประเภท 
 

เลขานุการสถาบันฯ 
 
 

 
คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือก
บุคคลรับรางวัลช้าง
ทองคํา 

บุคลากรแต่ละประเภทร่วม
คัดเลือก โดยวิธีการเสนอช่ือ
บุคคลที่มคีุณสมบัติเหมาะสม 
ณ สํานักงานสถาบันฯ 
 -หลักเกณฑ์การพิจารณาฯ 
ของหน่วยงานอ่ืน ๆ (ให้
รางวัล) 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

- ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

- ใหค้ําแนะนําวิธีการ
นําเสนอประวัติและ
ผลงานให้กับบุคลลทีม่ี
คุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือ
รับรางวัลจากหน่วยงาน
ภายนอกสถาบันฯ  

ตามรอบเวลา
ของรางวัลแต่
ละประเภท 

-หน่วยบริหาร
บุคคล 
-คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือก
บุคคลรับรางวัลช้าง
ทองคํา 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
และแนวการเขียนนําเสนอ
ประวัติและผลงานเพ่ือได้รับ
รางวัลฯ โดยมีตัวอย่างที่ดีของ
บุคลากรที่เคยได้รับรางวัลช้าง
ทองคําในปีที่ผา่นๆมา 

การปรับปรุง 
(Act : A) 

สร้างแนวกระตุ้นและ
แรงจูงใจให้กับ บุคลากร
ทุกประเภทเพ่ือปรับปรุง
พัฒนางานจนสามารถเกิด
เป็นผลงานที่ดี 

ทุกปี -คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สถาบันฯ 
 

เงินและรางวัลต่างๆ 

     นอกจากน้ี  สถาบันฯ ยังให้ความสําคัญในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันและให้เกิด
วัฒนธรรมการทํางานที่ดีของบุคลากร โดยออกแบบระบบและกลไก ดังตารางที่ 5.2-4  โดยในระหว่าง 2 ปีที่ผ่านมา 
สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดจิตสํานึกร่วมกันในการปฏิบัติงานที่เน้นการประหยัดพลังงาน และการ
ทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข 
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ตารางที่ 5.2-4  ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของบคุลากร 
ขั้นตอน วิธีการ รูปแบบ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

การวางแผน 
(Plan : P) 
 

- มีการสํารวจความ
ต้องการในการพัฒนา
บุคลากรทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถ ความ
ถนัด ของบุคคล 

- นําผลการสํารวจมา
วิเคราะห์/ประเมินระดับ
ความผูกพัน เพ่ือวาง
แผนการบริหารงาน  

และจัดลําดับความสําคัญ 

- แบบสอบถามโครงการ
พัฒนาบุคลากรประจําปี 

- แบบสํารวจความต้องการ
พัฒนาบุคลากรประจําปี 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อสภาพภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมและการทํางาน 

 

ไตรมาส 4/ 
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

 

-หน่วยบริหารบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การ
ดําเนินการ
(Do : D) 
 

- จัดทําโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร โดยบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจําปี 

- จัดหาวิทยากรที่มี
ความรู้ความสามารถ
เฉพาะทางมาให้ความรู้
แก่บุคลากร โดยแบ่ง
บุคลากรออกเป็น 2 สาย 
ได้แก่ สายวิชาการ และ
สายปฏิบัติการ 

- ส่งเสริม  
และสนับสนุน
งบประมาณการเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา
วิชาการตามความ
ต้องการของบุคลากร 

 

- โครงการพัฒนาบุคลากร
ประจําปี โดยกําหนด
กิจกรรม และงบประมาณ
ในการดําเนินงาน (สถาบันฯ 
จัดให้กับบุคลากรทุกคน) 

- โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคน 
พัฒนางาน พัฒนาองค์กร 
ตามหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนงบประมาณ
สถาบันฯ ให้กับบุคลากร 
(บุคคลใดมีความประสงค์ไป
อบรม/ประชุม/ฝึกอบรม
เสนอขออนุมัติเป็น
รายบุคคล) 

- เล่มสรุปการจัดกิจกรรม/ 
รูปภาพ 

- รายงานการเดินทางไป
ราชการ/ไปปฏิบัติงาน  

ตุลาคม-
กันยายน 

 
 
 

ปีงบประมาณ 

-หน่วยบริหารบุคคล 
-คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สถาบันฯ ให้ความ
เห็นชอบและ
ข้อเสนอแนะปรับ
แผน 
-หน่วยนโยบายและ
แผน 
-หน่วยการเงินและ
บัญชี  

การ
ตรวจสอบ 
(Check : C) 

- ติดตามผลการ
ดําเนินงานจากผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาบุคลากร 
 /การเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรม 
และการนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

รายงานผลการจัดกิจกรรม/
โครงการ/รูปภาพ ตาม
แบบฟอร์มที่กําหนด 

เมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

-ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 
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ขั้นตอน วิธีการ รูปแบบ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- ประเมินผลการ
ดําเนินการหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม 

รอบ 12 เดือน -คณะกรรมการ
ติดตามการ
ดําเนินงานตามแผน 

การปรับปรุง 
(Act : A) 

มีการการทบทวน/ 
ปรับปรุง/กิจกรรม
โครงการตามผลการ
ประเมินฯ 
- ดําเนินการต่อเน่ือง
สําหรับกิจกรรมท่ีบรรลุ
เป้าหมาย 

-มีการปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมให้มีความเหมาะสม 

ปีงบประมาณ -คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สถาบันฯ 
-ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 
 

 
 



 
 

หมวด 6 
ระบบปฏบิัตกิาร 

     
6.1 กระบวนการทํางาน  

สถาบันฯ มีการออกแบบและจัดการกระบวนการทํางานที่สําคัญ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ  
โดยมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินการก่อน ซึ่งต้องมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ข้อกําหนดของส่วนราชการที่
เก่ียวข้อง ความต้องการของกลุ่มลูกค้า ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบมาประกอบใน
การทําข้อกําหนดดังกล่าว  หลังจากน้ัน กําหนดตัวช้ีวัดของผลผลิตและผลลัพธ์ โดยมีกรอบระยะเวลาและทําการสร้าง
ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการ ทําการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้บุคลกรที่เก่ียวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน ดําเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม ทําการติดตามประเมินผล และนําผลการติดตามมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเป็นข้อมูลในการกําหนด
เป้าหมายในปีต่อไป โดยแสดงระบบการจัดการกระบวนการทํางาน (PDCA) ตามตารางที่ 6.1-1  
ตารางที่ 6.1-1  ระบบการจัดการกระบวนการทํางาน 

ขั้นตอน วิธีการ 

การวางแผน 
(Plan : P) 

กําหนดเป้าหมายของกระบวนการ โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ คือ ข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง        
ความต้องการของลูกค้า ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
กําหนดตัวช้ีวัดของผลผลิตและผลลัพธ์ โดยมีกรอบระยะเวลามากํากับ 

สร้างตัวช้ีวัดภายในกระบวนการ 

กําหนดผู้รับผดิชอบหลัก ออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานและการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

การดําเนินการ 
(Do : D) 

ดําเนินการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ 

ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

ติดตามผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม 

ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตอนสิ้นปีงบประมาณ 

 
การปรับปรุง 
(Act : A) 

ดําเนินการต่อเน่ืองสําหรับโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุเป้าหมาย 

ปรับปรุงแผนดําเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากย่ิงขึ้น 

       การดําเนินงานด้านการบริหารจัดการของสถาบันฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ใน
ลักษณะของคณะกรรมการ/คณะทํางานชุดต่าง ๆ ดังรูป 6.1-1 เพ่ือช่วยกันผลักดันให้การดําเนินงานด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการ รวมถึงงานด้านการสนับสนุนการวิจัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของสถาบันฯ 
ดังน้ี 
 
 



ดํา

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รู
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมก
ติดตามกา

าเนนิงานตาม

ปที่ 6.1-1  ค

การ
ร
แผนฯ 

 

คณะกรร
กองทุนพั

สถาบนั

คณะกรรมการ

คณะก

คณะทํ
ความ
ควบ

รมการ
พัฒนา
นัฯ 

ร/คณะทาํงาน

 

กรรมการบริ

ผู้อ

คณะกร

 

าํงานบริหาร
มเสี่ยงและ

บคุมภายใน 

 

คณ
บริหา

ง
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นชดุต่าง ๆ ที

ริหารประจํา

ค
คณ

อํานวยการ

รรมการอําน

ณะกรรมการ
ารเงินสง่เสริม
งานวิจัยฯ

ที่ดําเนินงานด้

าสถาบันฯ 

คณะกรรมกา
ณะทาํงานประ

คุณภาพ

นวยการ

ม

ด้านการบริหา

ร/
ะกัน เ

คณะทาํงาน
การพลงังา

ารจัดการของ

คณะทาํงาน
เทคโนโลยสีา

-ประชุมปีละ

-ประช

นจัด
าน 

งสถาบนัฯ 

นระบบ
รสนเทศ

คณะทาํง
ดําเนนิการจั

ความรู้

 2 ครั้ง 

ชุมเดือนละ 1

งาน
จัดการ
รู ้

 ครั้ง 



51 
 

           ทั้งน้ี  สถาบันฯ ได้มีการกําหนดบทบาท อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะทํางานชุดต่าง ๆ ไว้
อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินการ เช่น มีการกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร เดือนละ 1 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ ปีละ 2 ครั้ง รวมถึงกําหนดอํานาจและ
หน้าที่ไว้ดังน้ี 

- คณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ มีอํานาจและหน้าที่ 1) ส่งเสริม สนับสนุน กํากับและดูแล
นโยบายของส่วนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 2) พิจารณาสัมฤทธิผลการดําเนินงานและงบประมาณ
ของสถาบันฯ ในภาพรวม และ 3) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

- คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ มีอํานาจและหน้าที่ 1) บริหาร จัดการตามพันธกิจและพัฒนา
สถาบันฯ ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของสถาบันฯ และ 2) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการ
มอบหมาย 
       ในส่วนของผลการดําเนินงาน มีการติดตามผลการดําเนินงานในรูปแบบของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจําสถาบันฯ และรูปแบบของคณะกรรมการ/คณะทํางานแต่ละชุด เพ่ือทราบถึงความคืบหน้า รับทราบ
ปัญหา-อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือเตรียมแนวทางปรับปรุงการดําเนินการในปีต่อไป (ตารางที่  
6.1-1)  ทั้งน้ี  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดต่างๆ โดยเฉพาะตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์
ด้านการวิจัย โดยรายงานสถานภาพทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ หรือตามความจําเป็น
เร่งด่วน และได้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
       ขณะเดียวกันในแต่ละปี ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี โดยบุคลากรมีส่วนร่วมการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม ในการมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 6.1-2  กระบวนการทํางานที่สาํคัญของสถาบันฯ 
พันธกิจ  ระบบงาน  กระบวนการทํางานหลัก  วิธีการ การประเมินผล 

การวิจัยและบูรณาการวิจัย 
ในลักษณะวิทยาการผ่าน 
คลัสเตอร์วิจัย โดยเน้นพัฒนา
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
การพัฒนาและสนับสนุนการ
นําองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม 

 การผลิตผลงานวิจัยและการ
จัดการงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
การบริการวิชาการแก่สังคม 

 1. กระบวนการจัดการความรู้ด้าน
การวิจัย 

2. กระบวนการสนับสนุนทุนวิจัยใน
ลักษณะ Seed Money  

3. งานสร้างสรรค์สิ่งตีพิมพ์เผยแพร่
หรือนําไปใช้ประโยชน์ 

4. กระบวนการบริหารงานวิจัยและ
สารสนเทศ 

 
1. กระบวนการจัดการความรู้ด้าน

การวิจัย 
2. กระบวนการเผยแพร่องค์ความรู้

สู่ชุมชนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
 
 

 

  การส่งเสริมงานวิจัยที่เน้น 
งานวิจัยเฉพาะทาง 

 การส่งเสริมงานวิจัยให้มี
การตีพิมพ์เผยแพร่หรือนํา 
ไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 

 ส่งเสริมใหม้ีการเขียน
บทความงานวิจัย เผยแพร่
บน Web site ของ
สถาบันฯ 

 สรุปความเชี่ยวชาญและ
ตัวอย่างผลงานนักวิจัยใน 
Web site ของสถาบันฯ 

 

 ทําการประเมินผล และนํา
ผลการประเมนิมา 

ปรับปรุงและพัฒนางาน 
 
 
 
 
 
 
 ทําการประเมินผล และนํา
ผลการประเมนิมา
ปรับปรุงและพัฒนางาน 

 

 

 

 
52 



53 
 

   
ตามกระบวนการสําคัญดังตารางที่ 6.1-2  สถาบันฯ ซึ่งเป็นส่วนงานขนาดเล็ก ทําให้มีความคล่องตัวใน

การบริหารจัดการตามพันธกิจ ได้กําหนดไว้ในกลยุทธ์ มุ่งเน้นการทํางานที่มีส่วนร่วมของบุคลากร โดยเฉพาะพันธกิจ
ด้านการวิจัย สถาบันฯ ได้มีการออกแบบและสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานวิจัยเพ่ือให้เกิดการบูรณาการวิจัยใน
ลักษณะวิทยาการผ่านคลัสเตอร์วิจัย โดยเน้นพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งนักวิจัยในสังกัดมี
ความเช่ียวชาญในแต่ละด้านที่หลากหลายสาขา ทําให้ทีมผู้บริหารสนับสนุนการจัดการความรู้และการทําวิจัยร่วมกัน 
โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น (หมวด 4 ข้อ 4.2) เพ่ือช่วยกันผลักดันให้เกิด
ข้อเสนอโครงการ สอดรับกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า (แหล่งทุน)  ดังน้ัน ทีมผู้บริหารจึงผลักดันให้
เกิดการวิจัยเฉพาะทาง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และผลักดันให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศ โดยดําเนินการ ดังน้ี 

ต้นน้ําคือ การดําเนินงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ
จากแหล่งทุน การประสานงานเพ่ือให้เกิดข้อเสนอโครงการ สร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการทําการวิจัย เพ่ือให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของสถาบันฯ และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ประสานงานระหว่างนักวิจัย 
แหล่งทุน ผู้ประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชน เพ่ือให้เกิดข้อเสนอโครงการตรงตามความ
ต้องการของภาคการผลิต และแหล่งทุน ตลอดจนการทําสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยกับแหล่งทุน หรือระหว่างนักวิจัย
กับแหล่งทุน ให้ความช่วยเหลือบริการข้อมูลเก่ียวกับการวิจัย การฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา แลกเปลี่ยน
นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ณ ต่างประเทศ และรับรองแขกที่เข้าเย่ียมชมหน่วยวิจัยที่สังกัดสถาบันฯ  นอกจากน้ี  
สถาบันฯ ยังได้จัดกลุ่มวิจัยในรูปแบบของคลัสเตอร์วิจัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเลือกประด็นวิจัยที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของแหล่งทุน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 คลัสเตอร์ และ 1 โครงการจัดต้ัง 
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและการวิจัย (KM งานวิจัย) โดยจัดประชุม 2 เดือน/1 ครั้ง เพ่ือ
แจ้งข่าวสาร ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละคลัสเตอร์ โดยมีรองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย เป็นผู้กํากับดูแล 
              กลางน้ําคือ การบริหารโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันฯ ของนักวิจัยใน
สังกัด และคณาจารย์หน่วยวิจัยในเครือข่าย หลังจากลงนามในสัญญารับทุนทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
ประเทศ โดยเริ่มต้ังแต่การติดตามรายงานความก้าวหน้า การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อแหล่งทุนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนควบคุมดูแลการติดตามปัญหา-อุปสรรคการดําเนินงานโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วย
วิจัยเครือข่าย  
             และปลายน้ําคือ การประสานงานเพ่ือให้เกิดการจดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตรและการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานกับศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี การแสวงหาแหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ความร่วมมือต่างประเทศ งานเผยแพร่และองค์กรสัมพันธ์ การประสานงาน/แนะนํา
เก่ียวกับการจดลิขสิทธ์ิ/สิทธิบัตรผลงานวิจัย  ในส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทําหน้าที่เช่ือมโยงนักวิจัยกับผู้ใช้
เทคโนโลยี ผสมผสานงานวิจัยกับบัณฑิตศึกษา ประสานงานวิจัยระหว่างหน่วยวิจัยในเครือข่าย (Value Chain Unit)  
โครงการศูนย์วิชาการเทคโนโลยีสิ่งทอพ้ืนบ้าน ตลอดจนนักวิจัยในสังกัดของสถาบันฯ  ขณะเดียวกันได้นําผลงานวิจัย
ที่เสร็จสิ้นแล้วไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาเชิงถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี/
นวัตกรรมท่ีค้นพบ การนําผลงานวิจัยที่มีอยู่เข้าร่วมแสดงในการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ การจัดทํา
ผลงานวิจัยในรูปแบบ CD-ROM หรือรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้รับบริการ  

อน่ึง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายในการปรับโครงสร้างองค์กรวิจัย ตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดศูนย์วิจัย
เฉพาะทาง ซึ่งอยู่ในระหว่างการดําเนินการ  ดังน้ัน ผู้อํานวยการฯ จึงได้จัดประชุมบุคลากร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 
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2559 เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบความคืบหน้าการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งสถาบันฯ ได้เตรียมความพร้อมเพ่ือ
เตรียมการรองรับนโยบายการปรับโครงสร้างดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการหารือร่วมกับคณะกรรมการอํานวยการประจํา
สถาบันฯ  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย ตลอดจนการหารือร่วมกันกับสถาบันวิจัยต่าง ๆ  นอกจากน้ี ยังมีการ
ปรับงานวิจัยภายในองค์กร เช่น จัดกลุ่มงานวิจัยในรูปแบบคลัสเตอร์วิจัย และสนับสนุนทรัพยากรแก่หน่วยวิจัยและ
กลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นกลุ่มวิจัยหรือศูนย์วิจัยเฉพาะทางต่อไป 
 
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ  

ผู้บริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน  แผนปฏิบัติ
การประจําปี รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยติดตามในรูปแบบของคณะกรรมการ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏิบัติการประจําปี และคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปี ซึ่ง
ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและปรับแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
อยู่เสมอ  ดังน้ัน จะนํามาประมวลร่วมกับกิจกรรมและงบประมาณที่เคยได้วางแผนไว้ เพ่ือพิจารณาว่า ในปีต่อไป
จะต้องมีการปรับปัจจัยนําเข้า (Input) ซึ่งก็คือ กิจกรรมและงบประมาณในการดําเนินการปีงบประมาณถัดไปอย่างไร 
       สําหรับตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงาน อาศัยผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิมาใช้ในการพิจารณา  นอกจากน้ี ยังมี
การจัดจําแนกว่า ตัวช้ีวัดตัวใดที่เป็นตัวช้ีวัดสําหรับงานประจํา (Routine) กับตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ตัวช้ีวัดเชิง   
กลยุทธ์เป็นตัวช้ีวัดหลักในแผนปฏิบัติการประจําปี  ดังระบบการดําเนินการเพ่ือให้บรรลุประสิทธิผล ตามตารางท่ี 
6.2-1 
ตารางที่ 6.2-1 ระบบการดําเนนิการเพ่ือให้บรรลุประสทิธิผล 

ขั้นตอน วิธีการ 

การวางแผน 
(Plan : P) 

กําหนดมาตรการการติดตามตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน  แผนปฏิบัติการ
ประจําปี รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
กําหนดให้มีการรายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงิน และการวิจัย ต่อคณะกรรมการบริหาร
ประจําสถาบันฯ ทุกเดือน 
กําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกพันธกิจ 

กําหนดนโยบายประหยัดพลังงาน ในการดําเนินงานทุกพันธกิจของสถาบันฯ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ทุกเดือน 
จัดทําแผนงานและแผนงบประมาณ (แผนปฏิบัติการประจําปี) ครอบคลมุทุกพันธกิจระยะ 1 ปี

การดําเนินการ 
(Do : D) 

ดําเนินการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ 

ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  และหากมีโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนใน
ระหว่างการติดตามผลฯ สามารถปรับแผนปฏิบัติงานตามสถานการณ์น้ัน ๆ 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน แผนปฏิบัติการ
ประจําปีทุก 6, 9 และ 12 เดือน   
ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตอนสิ้นปีงบประมาณ 
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ขั้นตอน วิธีการ 

การปรับปรุง 
(Act : A) 

ดําเนินการต่อเน่ืองสําหรับโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุเป้าหมาย 

ปรับปรุงแผนดําเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากย่ิงขึ้น 

         ในเรื่องของการควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการเป็นสิ่งที่สถาบันฯ คํานึงถึง และให้
ความสําคัญมาโดยตลอด เช่น ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปี หากปรากฏว่า มีกิจกรรมมาก
เกินไป และทําให้รายการกิจกรรมที่ดําเนินการบางเดือนมากเกินไป จึงได้พิจารณาปรับลดความซ้ําซ้อนของกิจกรรม 
โดยรวมกลุ่มที่ซ้ําซ้อนเป็นหน่ึงกิจกรรม  ทั้งน้ี ในเร่ืองของการบริหารห่วงโซ่อุปทานได้นํากรอบตามพันธกิจด้านการ
วิจัย โดยรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากคณาจารย์หน่วยวิจัยและนักวิจัยในสังกัดเป็นหลัก และสถาบันฯ มีกระบวนการ
ดําเนินการเพ่ือสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของแหล่งทุนและชุมชน  อน่ึง 
สถาบันฯ ได้มีการควบคุมต้นทุนในภาพรวมของระบบงานและกระบวนงาน โดยกําหนดเป้าประสงค์หลักของแผน    
กลยุทธ์ รวมทั้งตัวช้ีวัดและเป้าหมายท่ีสําคัญ (หมวด 2) เพ่ือควบคุมต้นทุน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
และรอบเวลา ดังน้ี 

1. กําหนดนโยบายเพ่ือลดการสิ้นเปลืองการใช้นํ้าประปา ไฟฟ้า นํ้ามันเช้ือเพลิง และกระดาษ ในการ
ดําเนินงานทุกพันธกิจของสถาบันฯ 

1. กําหนดให้มีการรายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงิน และการวิจัย ต่อคณะกรรมการบริหารประจํา
สถาบันฯ ทุกเดือน 

2. จัดทําแผนงานและแผนงบประมาณ (แผนปฏิบัติการประจําปี) ครอบคลุมทุกพันธกิจในระยะ 1 ปี 
และมีการปรับแผนฯ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน (แล้วแต่กรณี) เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกพันธกิจ เพ่ือควบคุมและลดต้นทุนที่ต้องดําเนินการ 
หากเกิดความเสียหาย รวมท้ังมีแผนป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการติดตามแผนและผลรายไตรมาส ในการ
จัดการความเสี่ยง 

      ส่วนการควบคุมต้นทุนในระดับปฏิบัติการหรือกระบวนการทํางาน สถาบันฯ มีการดําเนินการ ดังน้ี 
1. มีการทบทวนและติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและมีการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการประจําปี และคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปี ทุก 
6, 9 และ 12 เดือน 

2. มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน โดยมีการปรับลดขั้นตอนการทํางานในกระบวนการที่สําคัญ เช่น การ
ลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย เป็นต้น 
        นอกจากน้ี  การเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น สถาบันฯ มีการบริหารจัดการด้านการรักษา
ความปลอดภัย โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจ มีการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติต่าง ๆ  
เพ่ือให้สามารถดําเนินภารกิจไปได้อย่างต่อเน่ือง โดยดําเนินการ ดังน้ี 

 มีการจัดเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการเพ่ือทําการอยู่เวรรักษาการณ์ ในวันทําการและวันหยุดทําการเป็น
ประจําทุกเดือน 

 มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเคลื่อนไหวบริเวณทางเข้าช้ัน 1 ของอาคาร เพ่ือป้องกันการโจรกรรม 
ป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นภายในสถาบันฯ 
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 มีแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยเชิงป้องกัน เช่น การ
ฝึกซ้อมกรณีเกิดอัคคีภัย/ภัยพิบัติแผ่นดินไหว ปีละ 1 ครั้ง 

 มีเครื่องดับเพลิงขนาดเล็กที่มองเห็นง่ายทุกช้ันของอาคาร เพ่ือเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย   
 จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) อุปกรณ์ติดต้ังการเช่ือมต่อ (Switch Manage) และ 

ระบบการป้องกัน (Firewall) เพ่ือป้องกันไวรัสของข้อมูลสารสนเทศ และป้องกันการคุกคามจากบุคคลภายนอกที่
ไม่ได้รับอนุญาต 

 มีระบบสํารองไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดับฉุกเฉิน และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 ติดหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและสถานพยาบาลภายใน ไว้ที่สมุดเซ็นช่ือ

ผู้มาทําการอยู่เวรรักษาการณ์ 
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ารวิชาการท่ีส

บทุนวิจัยต่อเนื

ที่ได้รับทุนวิจั

สร้างประโยชน

นื่อง (งบประ

จัยต่อเนื่อง (ง

น์ต่อชุมชน ท้

 
มาณแผน่ดิน

 
งบนอก) 

 
ทอ้งถ่ิน และสั

น) 

สังคม 



รูปที่ 7.2

รูปที่ 7.2ก-

2ก-10 จํานวน

8 งบประมาณ

รูปที

นโครงการเพื่

ณโครงการบริ

ที่ 7.2ก-9 จําน

ออนุรักษ์/แก้
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ริการวิชาการ

นวนกิจกรรม

ก้ไข/ลดปญัหา

รที่เกิดประโยช

มถ่ายทอดควา

าสิ่งแวดลอ้ม

ชน์ต่อชุมชน 

ามรู้สู่ชุมชน 

ให้ชุมชนและ

 
ท้องถ่ิน และ

 

 
ะสังคมภายน

ะสังคม 

อกมหาวิทยาาลัย 



 

รูปที่ 7.2กก-11 ร้อยละค

รูปที่ 7.2ก-1

 

ความพึงพอใจ

2 ร้อยละของ
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จของผู้รับบริ

งผูร้ับบริการวิ

 

รการต่อประโย

วิชาการนําคว

ยชน์จากการใ

วามรูไ้ปใช้ปร

 
ให้บริการวิชา

 
ระโยชน ์

าการ 



7.3 ผลลั
     ก. ผ

มาอย่างต
สําคัญต่อ
 

ลพัธ์ด้านการม
ลลพัธ์ด้านบคุ

สถาบันฯ
ต่อเน่ือง และม
อความผูกพันข

รูปที่ 7

รูปที่ 7.3

มุ่งเนน้บุคลาก
คลากร 
ฯ ได้มุ่งเน้นก
มุ่งเน้นการดํา
ของบุคลากรที

7.3ก-1 ร้อยล

3ก-2 ร้อยละ

กร 

การพัฒนาศัก
าเนินการที่คําน
ที่มีต่อสถาบันฯ

ะของบคุลาก

ของบคุลากร
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กยภาพของบุ
นึงถึงความพึง
ฯ  

กรสายวิชากา

รสายปฏิบัติก

บุคลากรทั้งสา
งพอใจของบุค

รได้รับการพัฒ

ารได้รับการพ

ายวิชาการ (น
คลากรในการ

ฒนาความรู ้

พัฒนาความรู้


